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Kótování 
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 Přesné určení velikosti, tvaru a vztahy jednotlivých prvků. 

 Každý rozměr na výkrese je třeba okótovat pouze jednou. 

 Kóta – je velikost daného rozměru bez zřetele na měřítko, ve kterém je výkres 

nakreslen. 

 Celý výkres je nakreslen ve stejných měřících jednotkách – ve strojírenství jsou 

to milimetry – pak tyto jednotky se u kóty neuvádí. Uvádí se pouze u kót, které 

jsou nakresleny v jiných jednotkách (příklad – celý výkres je nakreslený v 

milimetrech, jen jeden rozměr je uvedený v metrech – pak pouze u této kóty 

bude uvedena jednotka, jinak u žádné) 

 

Složení kóty: 

 

Obrázek 1: Složení kóty [4] 
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 Kótovací čáru, hraniční značku a kótu nesmí protínat žádná čára. 

 Kótovací čáry nesmí navazovat ani splynout s žádnou hranou, osou ani jinou 

pomocnou čárou. 

 

Obrázek 2: Typy hraničních značek [1 - str.:74] 
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Soustavy kót 
Druhy soustav: 

 Řetězcové kótování 

 Kótování od společné základny 

 Smíšené kótování 

 Souřadnicové kótování 

Obrázek 3: Řetězcové kótování [1 - str.:80 - upraveno] Obrázek 4: Kótování od společné základny 

[1 - str.:81 - upraveno] 
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Obrázek 6: Souřadnicové kótování [1 - str.:91] Obrázek 5: Smíšené kótování [1 - str.:81] 
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Kótování průměrů a poloměrů 

Obrázek 7: Způsoby kótování průměrů  [1 - str.:85 - upraveno] 

Při kótování průměru se kóta skládá z značky ϕ a číselné hodnoty. 
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Při kótování poloměru se kóta skládá z písmena R a číselné hodnoty. 

Obrázek 8: Způsoby kótování poloměrů  [1 - str.:85 - upraveno] 
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Kótování koulí 

Obrázek 9: Příklady kótování koule   [1 - str.:87 - upraveno] 

Při kótování kulové plochy se kóta skládá z písmena S, R a číselné hodnoty nebo 

z písmena S, značky ϕ a číselné hodnoty. Záleží na tom, jesti je kulové plocha 

větší než polovina koule nebo není. 
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Kótování úhlů 

Obrázek 10: Příklady kótování úhlů [1 - str.:87 – upraveno] 
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Kótování děr a jejich roztečí 

Obrázek 11: Příklady kótování děr [1 - str.:90 - upraveno] 
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