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Předmluva  Foreword
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci)
je celo-
světová federace národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy
obvykle vypracovávají technické komise ISO.
Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro
který byla vytvořena technická komise, má
právo být v této technické komisi zastoupen.
Práce se zúčastňují také vládní i nevládní
mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala
pracovní styk. ISO úzce spolupracuje
s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC)
ve všech záležitostech normalizace v elek-
trotechnice.

 ISO (the International Organization for
Standardization) is a worldwide federation of
national standards bodies (ISO member
bodies). The work of preparing International
Standards is normally carried out through ISO
technical committees. Each member body
interested in a subject for which a technical
committee has been established has the right
to be represented on that committee.
International organizations, governmental and
non-governmental, in liaison with ISO, also
take part in the work. ISO collaborates closely
with the International Electrotechnical
Commission (IEC) on all matters of
electrotechnical standardization.



Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu
a postupy určené pro jeho další udržování jsou
popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1.
Zejména se má věnovat pozornost rozdílným
schvalovacím kritériím potřebným pro různé
druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl
vypracován v souladu s redakčními pravidly
uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2
(viz www.iso.org/directives).

 The procedures used to develop this document
and those intended for its further maintenance
are described in the ISO/IEC Directives, Part 1.
In particular the different approval criteria
needed for the different types of ISO
documents should be noted. This document
was drafted in accordance with the editorial
rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 
(see www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky
tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou
za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv. Podrobnosti o jakých-
koliv patentových právech identifikovaných
během přípravy tohoto dokumentu budou
uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu
patentových prohlášení obdrže-
ných ISO (viz www.iso.org/patents).

 Attention is drawn to the possibility that some
of the elements of this document may be the
subject of patent rights. ISO shall not be held
responsible for identifying any or all such
patent rights. Details of any patent rights
identified during the development of the
document will be in the Introduction and/or on
the ISO list of patent declarations received
(see www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto
dokumentu se uvádí jako informace pro
usnadnění práce uživatelů a neznamená
schválení.

 Any trade name used in this document is
information given for the convenience of users
and does not constitute an endorsement.

Vysvětlení významu specifických termínů
a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování
shody, jakož i informace o tom, jak ISO
dodržuje principy Světové obchodní organizace
(WTO) týkající se technických překážek
obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu
URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

 For an explanation on the voluntary nature of
standards, the meaning of ISO specific terms
and expressions related to conformity
assessment, as well as information about ISO,s
adherence to the World Trade Organization
(WTO) principles in the Technical Barriers to
Trade (TBT) see the following URL:  
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument byl vypracován komisí ISO/TC
213, Rozměrové a geometrické specifikace
produktu a jejich ověřování.

 This document was prepared by Technical
Committee ISO/TC 213, Dimensional and
geometrical product specifications and
verification.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé
vydání (ISO 1660:1987), které bylo technicky
revidováno s následujícími změnami:

 This third edition cancels and replaces the
second edition (ISO 1660:1987), which has
been technically revised with the following
changes:

–    byly upřesněny požadavky pro stanovení
teoreticky exaktního prvku (jmenovitá
geometrie);

 –    the requirements for defining the
theoretically exact feature (the nominal
geometry) have been made more explicit;

–    byla vyjasněna a aktualizována definice
toho, co představuje tolerovaný prvek, aby byl
dodržen princip prvku (viz ISO 8015:2011,
5.5);

 –    the definition of what constitutes the
toleranced feature has been clarified and
updated to follow the feature principle, (see
ISO 8015:2011, 5.5);

–    byly přidány nástroje pro stanovení
specifikací pro omezené prvky a sloučené
prvky;

 –    tools for defining specifications for restricted
features and compound features have been
added;

–    byly přidány nástroje pro stanovení
specifikací pomocí nerovnoměrně
uspořádaných nebo posu-
nutých tolerančních polí;

 –    tools for defining specifications using
unequally disposed or offset tolerance zones
have been added;

–    byly přidány nástroje pro stanovení
specifikací pomocí tolerančního pole
s proměnnou šířkou.

 –    tools for defining specifications using
tolerance zone of variable width have been
added.

https://www.iso.org/directives-and-policies.html
https://www.iso.org/directives-and-policies.html
https://www.iso.org/iso-standards-and-patents.html
https://www.iso.org/iso-standards-and-patents.html
https://www.iso.org/foreword-supplementary-information.html
https://www.iso.org/foreword-supplementary-information.html


Úvod  Introduction
Tento dokument patří do souboru norem
geometrické specifikace produktu (GPS) a je
ho možné považovat za obecnou normu GPS
(viz ISO 14638). Ovlivňuje článek řetězu A, B a
C pro tvar, orientaci a umístění.

 This document is a geometrical product
specification (GPS) standard and is to be
regarded as a general GPS standard (see ISO
14638). It influences the chain links A, B and
C of the chains of standards on form,
orientation and location.

ISO GPS Masterplan uvedený v ISO 14638
podává přehled systému ISO GPS, jehož částí
je tento doku-
ment. Základní pravidla ISO GPS uvedená
v ISO 8015 jsou použita v tomto dokumentu.
Výchozí rozhodovací pravidla uvedená v ISO
14253-1 jsou použitá ke spe-
cifikacím provedeným v souladu s tímto
dokumentem, není-li uvedeno jinak.

 The ISO GPS Masterplan given in ISO 14638
gives an overview of the ISO GPS system of
which this document is a part. The
fundamental rules of ISO GPS given in ISO
8015 apply to this document and the default
decision rules given in ISO 14253-1 apply to
specifications made in accordance with this
document, unless otherwise indicated.

Podrobnější informace o vztahu tohoto
dokumentu k maticovému modelu GPS viz
příloha D.

 For more detailed information of the relation of
this document to the GPS matrix model, see
Annex D.

Tento dokument uvádí pravidla pro tolerování
profilů.

 This document provides rules for profile
tolerancing.

Prezentace písma (proporce a rozměry) viz
ISO 3098-2.

 For the presentation of lettering (proportions
and dimensions), see ISO 3098-2.

Všechny obrázky pro 2D zobrazení v tomto
dokumentu byly nakresleny s použitím
promítání v prvním kva-
drantu a rozměry a tolerancemi v milimetrech.
Mělo by být zřejmé, že promítání ve třetím
kvadrantu a další měřicí jednotky mohou být
stejně dobře použitelné, aniž by byly dotčeny
stanovené zásady. Pro všechny obrázky
uvádějící příklady specifikací ve 3D jsou
rozměry a tolerance stejné jako pro podobné
obrázky znázorněné ve 2D.

 All figures in this document for the 2D drawing
indications have been drawn in first-angle
projection with dimensions and tolerances in
millimetres. It should be understood that third-
angle projection and other units of
measurement could have been used equally
well without prejudice to the principles
established. For all figures giving specification
examples in 3D, the dimensions and tolerances
are the same as for the similar figures shown
in 2D.

Obrázky v tomto dokumentu představují buď 2D
pohledy, nebo 3D axonometrické pohledy na 2D
výkresu a jsou určeny k ilustraci toho, jak lze
specifikaci plně uvádět pomocí viditelné
anotace. Možnosti znázornění speci-
fikace, kde elementy specifikace smějí být
k dispozici prostřednictvím dotazovací funkce,
nebo jiného vyhledávání informací o 3D CAD
modelu a pravidla pro připojování specifikací
k 3D CAD modelům, viz ISO 16792.

 The figures in this document represent either 2D
drawing views or 3D axonometric views on 2D
drawings and are intended to illustrate how
a specification can be fully indicated with
visible annotation. For possibilities of
illustrating a specification, where elements of
the specification may be available through
a query function or other interrogation of
information in the 3D CAD model and rules for
attaching specifications to 3D CAD models, see
ISO 16792.



Obrázky v tomto dokumentu znázorňují text
a nemají za cíl vyjadřovat skutečnou aplikaci.
V důsledku toho nejsou obrázky plně kótovány
a specifikovány a uka-
zují pouze příslušné obecné zásady. Účelem
obrázků není ani vyjadřovat konkrétní
požadavek na zobrazení, pokud jde o skryté
podrobnosti, tečné čáry, nebo jiné anotace.
Mnoho obrázků má čáry nebo podrobnosti,
které jsou kvůli přehlednosti odstraněny nebo
přidány nebo prodlouženy, aby to pomohlo
ilustraci textu. V tabulce 1 jsou uvedeny typy
čar použité ve vysvětlu-
jících obrázcích.

 The figures in this document illustrate the text
and are not intended to reflect an actual
application. Consequently, the figures are not
fully dimensioned and specified, showing only
the relevant general principles. Neither are the
figures intended to imply a particular display
requirement in terms of whether hidden detail,
tangent lines or other annotations are shown
or not shown. Many figures have lines or
details removed for clarity, or added or
extended to assist with the illustration of the
text. See Table 1 for the line types used in
definition figures.

Aby byla specifikace GPS jednoznačná, musí
být dobře stanovena oblast definující hranici
tolerovaného prvku, jakož i filtrování.
V současné době nejsou v normách GPS
definována podrobná pravidla pro dělení prvků
a pro výchozí nastavení pro filtrování.

 In order for a GPS specification to be
unambiguous, the partition defining the
boundary of the toleranced feature, as well as
the filtering should be well defined. Currently,
the detailed rules for partitioning and the
default for filtering are not defined in GPS
standards.

Konečné provedení (proporce a rozměry)
značek geometrického tolerování je uvedeno
v ISO 7083 a ISO 1101:2017, příloha F.

 For a definitive presentation (proportions and
dimensions) of symbols for geometrical
tolerancing, see ISO 7083 and ISO 1101:2017,
Annex F.

Pro účely tohoto dokumentu se termíny „osa“
a „medián rovina“ používají pro odvozené
prvky dokonalého tvaru a termíny „medián
čára“ a „medián povrch“ pro odvo-
zené prvky nedokonalého tvaru. Dále byly
použity následující typy čar ve vysvětlujících
obrázcích, tj. v obrázcích znázorňujících
netechnické výkresy, pro které platí pravidla
ISO 128 (všechny části).

 For the purposes of this document, the terms
“axis” and “median plane” are used for derived
features of perfect form, and the terms
“median line” and “median surface” for
derived features of imperfect form.
Furthermore, the following line types have
been used in the explanatory illustrations, i.e.
those representing non-technical drawings for
which the rules of ISO 128 (all parts) apply.

Tabulka 1

Table 1

Úroveň prvku
(Feature level)

Typ prvku
(Feature type)

Podrobnosti
(Details)

Typ čáry
(Line type)
Viditelná
(Visible)

Za
rovinou/povrchem
(Behind
plane/surface)

Jmenovitý prvek
(Nominal feature)

integrální prvek
(integral feature)

bod
čára/osa
povrch/rovina
(point
line/axis
surface/plane)

tlustá souvislá
(wide continuous)

tenká čárkovaná
(narrow dashed)

odvozený prvek
(derived feature)

bod
čára/osa
povrch/rovina
(point
line/axis
surface/plane)

tenká čerchovaná
s dlouhými
čárkami
(narrow long
dashed dotted)

tenká čerchovaná
(narrow dashed
dotted)



Skutečný prvek
(Real feature)

integrální prvek
(integral feature)

povrch
(surface)

tlustá souvislá od
ruky
(wide freehand
continuous)

tenká čárkovaná
od ruky
(narrow freehand
dashed)

Extrahovaný
prvek
(Extracted
feature)

integrální prvek
(integral feature)

bod
čára
povrch
(point
line
surface)

tlustá čárkovaná
s krátkými
čárkami
(wide short
dashed)

tenká čárkovaná
s krátkými čárkami
(narrow short
dashed)

odvozený prvek
(derived feature)

bod
čára
povrch
(point
line
surface)

tlustá tečkovaná
(wide dotted)

tenká tečkovaná
(narrow dotted)

Filtrovaný prvek
(Filtered feature)

integrální prvek
(integral feature)

čára
povrch
(line
surface)

tenká souvislá
(continuous
narrow)

tenká souvislá
(continuous
narrow)



Tabulka 1 (dokončení)

Table 1 (completed)

Úroveň prvku
(Feature level)

Typ prvku
(Feature type)

Podrobnosti
(Details)

Typ čáry
(Line type)
Viditelná
(Visible)

Za
rovinou/povrchem
(Behind
plane/surface)

Přiřazený prvek
(Associated
feature)

integrální prvek
(integral feature)

bod
přímka
rovina
(point
straight line
plane)

tlustá čerchovaná
se dvěma
čárkami a dvěma
tečkami
(wide doubled-
dashed double-
dotted)

tenká čerchovaná
se dvěma čárkami
a dvěma tečkami
(narrow double-
dashed double-
dotted)

odvozený prvek
(derived feature)

bod
přímka (osa)
rovina
(point
straight line
(axis)
plane)

tenká čerchovaná
s dlouhými
čárkami a dvěma
tečkami
(narrow long
dashed double-
dotted)

tlustá čerchovaná
se dvěma tečkami
(wide dashed
double-dotted)

základna
(datum)

bod
čára/osa
povrch/rovina
(point
line/axis
surface/plane)

tlustá čárkovaná
s dlouhými
a dvěma krátkými
čárkami
(wide long
dashed double-
short dashed)

tenká čárkovaná
s dlouhými
a dvěma krátkými
čárkami
(narrow long
dashed double-
short dashed)

Meze
tolerančního
pole, roviny
tolerancí
(Tolerance zone
limits, tolerance
planes)

 čára
povrch
(line
surface)

tenká souvislá
(continuous
narrow)

tenká čárkovaná
(narrow dashed)

Průřez, ilustrační
rovina, rovina
kreslení,
pomocná rovina
(Section,
illustration plane,
drawing plane,
aid plane)

 čára
povrch
(line
surface)

tenká čárkovaná
dlouhými čárkami
a krátkými
čárkami
(narrow long
dashed short
dashed)

tenká čárkovaná
s krátkými čárkami
(narrow dashed
short dashed)

Vynášecí,
kótovací,
odkazové čáry,
odkazové
praporky
(Extension,
dimension, leader
and reference
lines)

 čára
(line)

tenká souvislá
(continuous
narrow)

tenká čárkovaná
(narrow dashed)



 

Na rozdíl od jiných druhů geometrického
tolerování umožňuje tolerování profilu také
geometrické tolero-
vání nelineárních čar a nerovinných povrchů
jako přídavek k tolerování jednodušších prvků
jako jsou roviny, válce, atd. Díky tomu je
tolerování profilu slo-
žitější než ostatní geometrické tolerování
s ohledem na definici jmenovité geometrie
a rozsahu tolerova-
ného prvku. Tento dokument se rozšiřuje
a poskytuje nástroje a pravidla pro tyto dvě
složitosti.

 Contrary to other kinds of geometrical
tolerancing, profile tolerancing also allows
geometrical tolerancing of non-straight lines
and non-flat surfaces, in addition to simpler
features, such as planes, cylinders, etc. This
makes profile tolerancing more complex than
other geometrical tolerancing with respect to
the definition of the nominal geometry and the
extent of the toleranced feature. This
document expands on and provides tools and
rules for these two complexities.

Toto vydání ISO 1660 je pilotním projektem
pro tvorbu norem založených na pravidlech
geometrického tole-
rování spíše než pro tvorbu norem založených
na příkladech. Z dlouhodobého hlediska se
předpokládá, že obsah tohoto dokumentu bude
začleněn do budoucí normy ISO 1101 založené
na pravidlech.

 This edition of ISO 1660 is a pilot project for
writing rule-based standards for geometrical
tolerancing rather than example-based
standards. In the long term, it is envisioned
that the content of this document will be
integrated into a future rule-based ISO 1101.

Tento dokument se odkazuje na jiné normy pro
pra-
vidla tolerování GPS obecně a zejména na
geometrické tolerování, nikoli na opakování
těchto pravidel. Mezi tyto principy a pravidla
GPS patří mimo jiné:

 This document references other standards for
rules for GPS tolerancing in general and
geometrical tolerancing in particular, rather
than repeating those rules. These GPS
principles and rules include, but are not
limited to:

–    princip prvku (viz ISO 8015:2011, 5.4);  –    the feature principle (see ISO 8015:2011,
5.4);

–    princip nezávislosti (viz ISO 8015:2011; 5.5);  –    the independency principle (see ISO
8015:2011, 5.5);

–    pravidla pro implicitní rozměry TED (viz
ISO 5458:1998, 4.3);

 –    the rules for implicit TEDs (see ISO
5458:1998, 4.3);

–    šířka tolerančního pole normálně platí pro
tolero-
vaný prvek (Viz ISO 1101:2017, kapitola 7);

 –    the width of the tolerance zone applies
normal
to the toleranced feature (See ISO 1101:2017,
Clause 7);

–    pravidla pro identifikování tolerovaných
prvků (viz ISO 1101:2017, kapitola 6 a 9.1);

 –    the rules for identifying the toleranced
features (see ISO 1101:2017, Clause 6 and
9.1);

–    specifikace tvaru, tj. specifikace bez odkazu
na základnu, soustavu základen, nebo pole
prvků, neo-
mezují ani orientaci, ani umístění (viz ISO
1101:2017, 4.8);

 –    form specifications, i.e. specifications
without reference to a datum, a datum system
or a pattern, constrain neither orientation nor
location (see
ISO 1101:2017, 4.8);

–    toleranční pole může být omezeno odkazem
na základny (viz ISO 5459).

 –    the tolerance zone can be constrained by
reference to datums (see ISO 5459).



DŮLEŽITÉ – Zobrazení obsažené v tomto
dokumentu jsou uvažována k zobrazení textu
a/nebo k poskytnutí příkladů souvisících
technických výkresových speci-
fikací; tato zobrazení nejsou plně kótována
a tolero-
vána, zobrazují pouze relevantní obecné
zásady. Konkrétně mnoho zobrazení
neobsahuje specifikace filtrů. V důsledku toho
zobrazení nereprezentují úplné součásti
a nejsou v kvalitě, která je požadována pro
použití v průmyslu (ve smyslu plné shody
s normami připravovanými ISO/TC 10 a ISO/TC
213), a jako takové nejsou vhodné
k předvádění pro účely výuky.

 IMPORTANT – The illustrations included in this
document are intended to illustrate the text
and/or
to provide examples of the related technical
drawing specification; these illustrations are not
fully dimensioned and toleranced, showing only
the relevant general principles. In particular,
the illustrations do not contain filter
specifications. As a consequence, the
illustrations are not a representation of
a complete workpiece and are not of a quality
that is required for use in industry (in terms of
full conformity with the standards prepared by
ISO/TC 10 and ISO/TC 213), and as such are
not suitable for projection for teaching
purposes.

1 Předmět normy  1 Scope
Tento dokument uvádí pravidla pro
geometrické spe-
cifikace integrálních a odvozených prvků
pomocí značek „profil čáry“ a „profil povrchu“,
jak je stanoveno v ISO 1101.

 This document gives the rules for geometrical
specifications of integral and derived features,
using the line profile and surface profile
characteristic symbols as defined in ISO 1101.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


