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SÚPIS POLOŽIEK

STN ISO 7573 (01 3260) : 1997 – Technické výkresy. Súpisy položiek.
Technical drawings. Item lists.

Súpisy položiek sú úplným zoznamom položiek vytvárajúcich zostavu (alebo podzostavu), alebo
jednotlivých častí uvedených na technickom výkrese.
Súpis položiek môže byť súčasťou príslušného výkresu alebo sa môže zhotoviť ako samostatný
(oddelený) dokument.
Ak je súpis položiek samostatným dokumentom, musí sa označiť tým istým identifikačným číslom ako
príslušný východiskový výkres a do rubriky typ dokumentu sa vpíše: Súpis položiek.
Rubrika: Titul, Doplnkový titul, je zhodne vyplnená ako na východiskovom výkrese.
Odporúča sa usporiadať  súpis položiek do stĺpcov tabuľky, tak aby sa informačné údaje mohli vpisovať
pod nasledujúce záhlavia (poradie údajov je podľa normy voliteľné):

• položka
• opis
• množstvo
• odkaz
• materiál

Ak je to nutné, možno pridať viac stĺpcov tak, aby sa splnili osobitné požiadavky. Napríklad:
• skladové číslo
• hmotnostná jednotka
• stav dodávky
• poznámka

V stĺpci položka sa uvádza odkazové číslo uvedené na výkrese, na ktorý sa vzťahuje súpis položiek.
V stĺpci opis sa uvádza názov položky. Pri položke týkajúcej sa normalizovanej súčiastky (napríklad
skrutky, matice, čapu ...) sa musí uviesť jej normalizované označenie podľa príslušnej normy.
V stĺpci množstvo sa uvádza celkové množstvo (počet) tejto položky pre jednu úplnú zostavu montážny
celok).
V stĺpci odkaz sa uvádzajú údaje na určenie tých položiek, ktoré nie sú úplne znázornené na
východiskovom výkrese, ako sú časti znázornené na iných výkresoch, normalizované alebo hotové
dodané súčiastky. Podľa konkrétneho prípadu sa môže uviesť číslo iného výkresu, príslušná norma,
kódové označenie alebo iný podobný údaj.
V stĺpci materiál sa uvádza druh a kvalita použitého materiálu. Ak je to normalizovaný materiál musí sa
uviesť normalizované označenie.
V stĺpci hmotnostná jednotka sa uvádza napríklad: kg – pre kilogram, l – pre liter (napr. oleja), m –
meter (napr. tesnenia).....
V stĺpci hmotnosť sa uvádza hmotnosť vždy iba jedného kusa určitej položky. Ak hmotnostná jednotka je
liter, tak počet litrov, ak hmotnostná jednotka je meter, tak počet metrov,...

Zápisy do príslušných stĺpcov sa majú urobiť vo vodorovných riadkoch.
Poradie zápisov musí súhlasiť s následnosťou položkových odkazov. Ak je súpis položiek zhotovený na
výkrese, následnosť zápisov má byť zdola hore, pričom záhlavie sa dáva bezprostredne dole. Pri
oddelených súpisoch položiek následnosť musí byť zhora dole so záhlavým hore.
Na zápisy sa prednostne používajú písmená veľkej abecedy.
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SÚPIS POLOŽIEK AKO SÚČASŤ ZOSTAVNÉHO VÝKRESU (na tejto strane)

SÚPIS POLOŽIEK AKO SAMOSTATNÝ DOKUMENT (na nasledujúcej strane)

Formát Mierka Materiál konečný Polotovar Hodnotenie povrchu Všeobecné tolerancie Hmotnosť (kg)

Metóda premietania Chránené podľa

ISO 16016

Označenie hrán (ISO 13715) Označenie drsnosti

Zodpovedné oddelenie Technický referent Vyhotovil Schválil

Typ dokumentu Postavenie dokumentu

Titul, Doplnkový titul Identifikačné číslo

Zmena Dátum vydania Jazyk List
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