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On-line výuka na níže uvedené téma proběhne prostřednictvím Microsoft Teams, taktéž 
přezkoušení nebo test. Sledujte kalendář Microsoft Teams, kde budete mít pozvánky na probíraná 
témata. Poznámky z následujícího tématu si zapište do sešitů na odborný výcvik. 

 

Značení svarů na výkresech 

Značení svarů na technických výkresech určuje norma ČSN EN 22553 (01 3155). 

Označení svaru se umísťuje na praporek odkazové čáry. 

Praporek se přednostně kreslí vodorovně, svisle pouze při nedostatku místa. Praporek tvoří 

souvislá čára a s ní rovnoběžná čárkovaná čára, která určuje umístění svaru. 

Odkazovou čáru a všechny značky svaru zapisujeme na výkrese tenkou čarou. 

Značení svarů obsahuje tyto informace: 

 Základní značku svaru. Značka je vždy provedena tak, aby svým tvarem 

charakterizovala geometrii svaru. 

 Charakteristický rozměr svaru v příčném průřezu. 

 Délku svaru. U průběžného svaru je l celková délka svaru. U přerušovaného svaru je l 

délka stehu. Není-li délka svaru v označení uvedena, předpokládá se svar po celé délce 

spojovaných dílců 

 Technologii výroby svařované součásti, zapsané ve vidlici na konci praporku. 

 Doplňující značky tvaru povrchu svaru. 

 Doplňující značky dalších údajů o provedení, např. přivařená podložka apod. 

 

Obr. 3: Značení svaru na výkrese 

 



 

a – základní značka svaru 

b – velikost svaru v mm (výška průřezu svaru) a, z , s 

c – délka svaru (celková délka svarového spoje na součásti), 

d – údaje o zhotovení (např. svařovací technologie 111 – ruční obloukové 

svařování obalenou elektrodou) 

e – doplňující značka povrchu svaru ( ̶ plochý, ∩ převýšený, ∪ vydutý, Z střídavý) 

 

 

Zobrazení a zakótování dílce 

U svařovacího sestavení zpracujeme všechny podklady do jednoho výkresu, včetně tvaru 

upravovaných dílců z plechu. 

Postup je následující. Pro každý díl vytvoříme nový základní pohled a umístíme ho na 

výkresovém listě. V prohlížeči součásti pohled vybereme a budeme postupně odstraňovat 

viditelnost dílu, vyjma toho, který na být zobrazen. Díl zakótujeme a upravíme popisku. 

 

Obr. 4: Výkres svařence 



Výkres svařované sestavy musí obsahovat: 

 poziční čísla jednotlivých dílů 

 popisové pole se seznamem položek – na poslední položce se uvede použitá elektroda 

 kóty pro správné sestavení svarku 

 značky svarů – zobrazení svarů se nekreslí, nad kusovníkem je účelné uvést 

celkovou délku svaru (10V 700; 12 I 950) 

 kóty pro obrobení svarku, včetně značek struktury povrchu a tolerancí tvaru a polohy 


