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Technické výkresy 

2 

Typy výkresů, užívané v konstrukční dokumentaci ve strojírenství: 

 Výkresy součástí 

 Výkresy sestav a podsestav 

 Kusovník 

Technická dokumentace – jsou podklady nutné pro vyrobení dané součásti 

popřípadě stroje. 

 

Technické výkresy – jsou prostředek pomocí kterého se dorozumívá 

konstrukce s výrobou 
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Výrobní výkres součásti 

 Kreslí se pro součásti, které nejsou normalizované, nebo jsou normalizované, 

ale výrobou upravené. 

 

 Musí obsahovat všechny informace nutné pro výrobu součásti: 

 zobrazení vyráběné součásti 

 Kóty 

 Drsnosti povrchu 

 Rozměrové a geometrické tolerance 

 Povrchovou úpravu 

 U ozubených kol, řetězových kol a pružin musí obsahovat tabulku 

údajů  

 Popisové pole 
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Výkresy sestav a podsestav 

 Součásti jsou zobrazeny ve smontovaném stavu 

 

 Složitější sestavy jsou poskládány z dílčích podsestav, ty jednodušší jsou pak 

poskládány z jednotlivých součástí. 

 

 Zapisují se na ně pouze hlavní a připojovací rozměry. Výjimku tvoří výkresy 

svařených, lepených, pájených a jiných spojení. 

 

 Jsou na nich pozice – odkazy na položky. Pokud směřuje pozice na povrch 

součásti – kreslí se na konci šipka, pokud směřuje do součásti – kreslí se na 

konci vyplněný kroužek. 

 

 Popisové pole. 

 

 Pokud je sestava jednodušší a zabere méně místa na výkrese, lze na sestavný 

výkres přikreslit kusovník – rozpisku. 
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Kusovník 
 Je to seznam položek, které se na výkresu sestavení nacházejí. 

 Někdy bývá nazýván také rozpiskou. 

 Jsou dva způsoby umístění: 

 Na samostatném listě A4 – pak hlavička kusovníku je umístěna na 

horní straně rámečku a pozice se číslují pak odshora dolů 

 Na výkrese sestavení – pak hlavička je umístěna hned nad popisovým 

polem a pozice se číslují od spodu nahoru 

 

 Kusovník obsahuje tyto informace o každé součásti v něm uvedené: 

 Číslo pozice 

 Označení 

 Číslo výkresu 

 Polotovar 

 Materiál 

 Množství 

 Jednotku (pokud se nejedná o kusy) 

 Číslo modelu 

 Hmotnost jednoho kusu 

 Apod. 
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Třídění součásti v kusovníku: 
 

 Nejdříve se do kusovníku vpisují součásti, které jsou normalizované 

 Pak se dvě pozice vynechají (nechají prázdné, ale dále se číslují) 

 Poté se vepíší součásti které jsou nakupované, ale upravované – 

mají svůj výrobní výkres 

 Opět se vynechají dvě pozice 

 A nakonec se vepíší součásti nakupované. 

 

 

 Je lépe, když jsou součásti z jednoho montážního celku co nejvíce 

pohromadě. 
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Příklady kusovníku: 
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