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VÝROBNÍ VÝKRESY SESTAVENÍ 

Zobrazují součásti ve smontovaném stavu (montážní skupiny nebo podskupiny) tak, 
 aby bylo zřejmé konečné sestavení těchto součástí v jeden kompletní celek. 
 
Výkres obsahuje:  

- Zobrazení montážní jednotky  
- Kótování hlavních a připojovacích rozměrů  
- Odkazy na jednotlivé položky (pozice)  
- Údaje o svarech, pájených, lepených a jiných spojích  
- Popisové pole a soupis položek  
 
V kusové výrobě lze pro jednoduché pomůcky, přípravky, kreslit tzv. kótované 
sestavení.  
Zapisují se pouze orientační kóty, důležité z hlediska montáže nebo rozměry např. 
související se spojením s jinými celky.  
Ke každému výkresu sestavení se buď v nástavbě popisového pole, nebo odděleně 
na samostatném listě zhotovuje soupis položek obsažených na výkrese sestavení.  
 
Soupisy položek - Kusovník  

 
Soupis položek na výkrese  

- Orientuje se tak, byl čitelný ve stejném směru jako výkres  
- Rámeček soupisu položek je spojen přímo s rámečkem popisového pole a kreslí se 
souvislou tlustou čarou  
- Vyplňuje se zdola nahoru a záhlaví je pod prvním řádkem soupisu  
 
Oddělený soupis položek  

- Čísluje se shodně s výkresem sestavení a je umístěn odděleně na samostatném 
listu normalizovaného formátu papíru  
- Doporučuje se před označení výkresu napsat SOUPIS, KUSOVNÍK nebo jiný 
ekvivalent dle zvyklostí instituce (školy)  
- Vyplňuje se shora dolů a záhlaví je nad prvním řádkem soupisů  
 
Pro oba případy platí:  

 Soupis položek se uspořádává do sloupců ohraničených tlustou nebo tenkou 
souvislou čarou  

 Sloupce musí být jednoznačně specifikovány (název, číslo výkresu, polotovar)  
 Každá položka se zapisuje do samostatného vodorovného řádku, opět 

vzájemně odděleny tlustou nebo tenkou souvislou čarou  
 Doporučené řádkování: 8,5 mm  
 Soupis se vyplňuje technickým písmem  
 Pořadí položek musí odpovídat číselné řadě označení na výkrese  

- Nižší čísla pozic se doporučuje obsadit součástmi vyráběnými  
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- Vyšší čísla pozic se doporučuje obsadit součástmi normalizovanými  
- Mezi součástmi vyráběnými a normalizovanými se doporučuje vynechat 
několik prázdných řádků s volnými (neobsazenými) čísly pozic (pro případ 
opomenutí nějaké pozice)  

 Přidělování čísel k vyráběným součástem se doporučuje vzestupně podle 
čísel výkresu  

 Přidělování čísel k normalizovaným součástem se doporučuje vzestupně 
podle výše čísla normy  

 Obvykle je vzestupné číslování položek  
- Odlitky  
- Výkovky  
- Obrobené součásti z: Odlitků, Výkovků, Tyčí  

 Normalizovaných součástí podle tříd a skupin norem  
 Komponenty nakupované dle katalogu  
 Náplně, maziva, barvy  
 Elektrody na výkresech svarků 

 
Odkaz na položky  

 Každá součást, část, skupina, podskupina, která je složkou vyšší sestavy se 
označuje jedním odkazem  

 Odkazy se zapisují čísly  
všechny odkazy v jednom výkrese nebo v jednom ze souborů výkresů se 
zapisují stejným typem písma a stejnou výškou  

 Odkazy na stejnou část se uvádí pouze jednou  
 Pro čitelnost odkazů se využívá  

- Minimálně o stupeň větší písmo než používáme pro kóty  
- Umístění čísla odkazu do kroužku (nedoporučuje se)  
- Kombinace uvedených způsobů  

 Odkazy se umísťují vždy vně obrazů součástí nebo sestav jedním z 
uvedených způsobů  
- K odkazové čáře  
- Na praporek odkazové čáry  
- Do kroužku spojeného s odkazovou čárou (dbáme na to, aby příslušná 
odkazová čára směřovala do středu kružnice)  

 Odkazy se uspořádávají přehledně podél vertikály (svisle pod sebou) nebo na 
horizontále (vodorovně vedle sebe) či jejich kombinace  

 Odkazová čára, praporek i kružnice se kreslí tenkou souvislou čarou  
 Odkazové čáry by se neměli navzájem protínat  
 Odkazová čára se ukončuje  

- V ploše krátkou tlustou čarou nebo malým vyplněným kroužkem  
- Na obrysové čáře šipkou  

 Odkazové čáry mají být co nejkratší a vždy mají být vedeny šikmo k příslušné 
části (sklon odkazové čáry vzhledem k čáře, na níž je ukončená nemá být 
menší než 15°)  
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 Odkazy na skupinu součástí, které spolu jednoznačně souvisí (např. šroub, 
podložka, matice) se smí uvést na stejnou odkazovou čáru (jednotlivá čísla se 
vzájemně oddělí pomlčkami 1-2-3)  

 Údaje o částech se uvádí v soupisu položek se stejnými čísly odkazů jako na 
výkrese  

 Uspořádání vzestupné řady čísel použitých pro odkazy se řídí  
- Důležitostí sestavy  
- Důležitostí částí (skupina - podskupina - díly - velké části - malé části)  
- Jiné logické důvody  
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