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Obsah lekce III. 
 

 
1. Základní pojmy a pravidla 

– Provedení kót  
– Hraniční značky 
– Zapisování a umístění  

2. Soustavy kót 
– Řetězcové , od základny, smíšené, souřadnicové 

3. Kótování geometrických a konstrukčních prvků součástí 
– Oblouky, poloměry, průměry 
– Koule, kužele, jehlany, úkosy 
– Zkosených hran, hranolů, tyčí, trubek, profilů 
– Děr, polohy děr 
– Opakujících se konstrukčních prvků  



Kótovní  
- musí odpovídat mezinárodní normě ISO 129, doplněné o ustanovení z ČSN 01 3130.  
- provádí se s ohledem na :  

• Funkci výrobku  
• Postup výroby a montáže  
• Způsoby kontroly jeho rozměrů  

Kótovací  čára 

Kóta  

Vynášecí (pomocné) čáry 

Hraniční značka 

Obrysová čára 

Odkazová čára 

 

                           

Tl. 5 

Základní pojmy 

45 
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a. Kóta – je číslo, které určuje rozměr součásti. Číselná hodnota je vyjádřená v milimetrech. 
Jednotky [mm] se na výkresech neuvádí.  
b. Kótovací čára – je tenká plná čára, stejně dlouhá jako kótovaný rozměr, je sním rovnoběžná a 
zpravidla je omezena hraničními značkami  
c. Vynášecí (pomocné) čáry – jsou tenké plné čáry kreslené jako prodloužení obrysových čar.  
d. Odkazová čára – planá tenká čára, kterou kreslíme tam, kde nelze kótovací čáru nakreslit  
e. Hraniční značky – omezují kótovací čáry  

Obr.1 

Obr.3 

Obr.2 
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Základní informace o kótách :  
a) Obecné zásady  
• Každý rozměr se kótuje pouze jednou  
• Kóty téhož konstrukčního prvku se umísťují do jednoho obrazu, v němž je prvek nakreslen  
• Zřejmé rozměry – které vyplývají ze zobrazení se nemusí kótovat, když to nevyžaduje funkce 

(př. :pravé úhly, poloměry oblouků kružnic, které spojují dvě rovnoběžné přímky atd.  
• Konstrukční prvky souměrně umístěné k rovině souměrnosti se mohou kótovat pouze v jedné 

z obou souměrných částí  
 
b) Zapisování kót  
• Zapisují se kolmým písmem, přednostně typu B podle ČSN EN ISO 3098  
• Součástí kóty jsou :  

o Značky předcházející číselným údajům  
o Toleranční značky a číselné mezní úchylky  
o Označení levého závitu apod.  

• Orientace má umožnit jejich čtení při pohledu od dolního a pravého okraje výkresu (obr.1)  
• Nesmí být protnuta žádnou čárou, v případě nezbytnosti se musí čára přerušit  
• Kóta nedopovídající nakreslenému rozměru se podtrhne (obr.2)  
• Teoretický přesný údaj rozměru (např. umístění osy díry), se zdůrazní rámečkem kresleným 

tenkou souvislou čarou (obr.3)  
• Informativní kóta (obvykle uzavírající řetěz kót) se dává do závorky (obr.2) 
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c) Umístění kót  
Kóty se vzhledem ke kótovacím nebo odkazovým čarám umísťují dvěma způsoby :  
1. způsob  
• umísťují se k nepřerušeným kótovacím čarám a zapisují se rovnoběžně s nimi, přednostně 

uprostřed kótovací čáry (obr.4).  
• orientace musí umožnit čtení údajů zdola a zprava  
• umístění kót může být do obrazu (vnitřní kóty) nebo mimo obraz (vnější kóty)(obr.5)  
• vzdálenost kótovacích čar od sebe i obrazu má být 7 až 10 mm  
• není-li mezi pomocnými čarami dostatek místa umísťují se přednostně vpravo stranou nad 

prodlouženou kótovací čarou, nebo pod ní (obr.6)  

Obr.4 

Obr.5 
Obr.6 
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• Tam, kde by kóty byly nejasné z důvodu nedostatku místa mohou se umístit na odkazové čáry 
(obr.7)  

• Úhlové kóty se zapisují podle obr.8  

Obr.7 

Obr.8 

2. způsob  
• kóty se zapisují tak, aby byly čitelné zdola  
• svislé a šikmé kótovací čáry se přeruší uprostřed a kóty se zapíši do vzniklé mezery. Není-li 

dostatek místa umístí se kóta na odkazovou čáru nebo praporek. (obr.9).  
• úhlové kóty se zapisujíc mezery v přerušení kótovacích čar (obr.10)  

Obr.9 

Obr.10 
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Základní informace o kótovacích a pomocných čarách  
• kótovací a pomocné čáry se kreslí jako tenké souvislé čáry nebo oblouky kružnic  
• pomocné (vynášecí) čáry se prodlužují za kótovací čáry o 1 až 2 mm, protínající se pomocné 

kótovací se nepatrně prodlužují za jejich průsečík (obr.11)  
• protínající se pomocné čáry se kreslí kolmé ke směru kótovaného prvku nebo mohou být 

kresleny šikmé (obr.12)  
• při kótování rovinných úhlů jsou kótovací čáry oblouky kružnic (obr.13) 
• kótovací čáry se nemají vzájemně protínat. Je-li několik kótovacích čar umístěno nad sebou, 

umísťují se postupně dále od sebe (obr.14)  

kótovací čáry se nesmí ztotožňovat s :  
o obrysovými čarami  
o odkazovými čarami  
o osami  
o pomocnými kótovacími čarami  

Obr.11 Obr.12 Obr.13 Obr.14 
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je dovoleno užít :  
• prodloužení kótovacích čar jako pomocných a vynášecích čar jako kótovacích (obr.15)  
• os nebo jejich prodloužení jako pomocných čar (obr.16)  
• zkrácené (neúplné) kótovací čáry jen s jednou hraniční značkou u průměrů, bez ohledu nato 

zda je vykreslena celá kružnice, rozměrů souměrných nebo rotačních předmětů apod. 
(obr.17)  

Obr.15 Obr.16 
Obr.17 
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Hraniční značky - značky, které ukončují kótovací čáry. Mohou to být (obr.18) :  
o Hraniční šipky  
o Hraniční úsečky  

1,2-otevřené  
3-uzavřené  
4-vyplněné  
5-úsečky  
 Pravidla kreslení hraničních značek :  
• Velikost značky je závislá na velikosti obrazu. Délka šipky má být 2,5 až 5 mm a úhel rozevření 

mezi 15° až 90°.  
• Umísťování kót je v příkladech uvedeno na obr.19  
• Hraniční šipky nemají být protínány žádnou čarou. Čáry, které by protínaly kóty musí být 

přerušeny v místě kóty(obr.20)  

Obr.18 

Obr.19 

Obr.20 
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Soustavy kót  
• Při kótování dvou nebo více délkových rozměrů téhož směru se používají způsoby kótování :  

o Řetězcové  
o Od společné základny  
o Smíšené  
o Souřadnicové  

Řetězcové kótování - Je řetězec bezprostředně za sebou následujících kót (obr.21)  
Použití - v případě, že součet mezních úchylek jednotlivých rozměrů neovlivni jeho funkci nebo 
jeho vyměnitelnost  
Zásady :  
• Pokud v uzavřeném řetězci mohou vzniknout nesrovnalosti v součtu tolerancí rozměrů, musí se 

jeden rozměr (obvykle součtový) zapsat do oblých závorek (obr.22)  
• Větší počet stejných rozměrů je možno kótovat součinem, v němž první člen (za znaménkem x) 

udává rozměr roztečí. V oblých závorkách se obvykle s rovnítkem zapíše celkový součet 
rozměrů. První rozteč v řetězci musí být zakótovaná (obr.23) 
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Obr.21 
Obr.22 Obr.23 
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Při zjednodušeném řetězcovém kótování se kóty připisují (obr.24) :  
- Přímo k obrysovým čarám kótovaných obrazů bez pomocných, kótovacích a odkazových čar  
- K prodlouženým pomocným čarám bez hraničních značek  

Obr.24 
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Kótování od společné základny  
• Používáme v případě, že poloha kótovaných prvků má funkční nebo technologický vztah ke 

stejnému prvku, který pak tvoří společnou základnu pro kótování (obr.25)  
• Základnou může být :  

• Obrysová čára  
• Osa  
• Průsečík os apod.  

• Zjednodušené kótování od společné základny – výchozí bod se na pomocné čáře vyznačí 
kružnicí o průměru asi 3 mm a číslicí 0. Kóty se zapisují :  

• Vně kótovací čáry rovnoběžně s pomocnými čarami (obr.26)  
• Nad kótovací čáry při pohledu od dolního okraje výkresu (obr.27)  

Obr.25 Obr.26 Obr.27 
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Kótování smíšené  
• Používám v případech, kdy je to z funkčního nebo technologického hlediska účelné  
• Kombinujeme kótování řetězcové s kótováním od základny (obr.28)  

Kótování souřadnicové  
• Pro některá výrobní zařízení (numericky řízené) je vhodné určovat polohu nepravidelně 

rozložených prvků pomocí souřadnic (obr.29).  
• Při větším počtu prvků je přehlednější označit jednotlivé prvky čísly a polohu prvku udávat 

tabulkově pravoúhlými souřadnicemi a rozměry prvků (obr.30)  
 

Obr.29 

Obr.30 
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Kótování konstrukčních prvků  
Kótování oblouků  
Vždy poloměr oblouku (R) a jeden z těchto rozměrů:   

o Středový úhel (a)  
o Délka tětivy (b)  
o Délka oblouku (c)  

Kótování poloměrů  
• Vždy značka R (rádius-poloměr) zapsána před číselnou hodnotou poloměru  
• Kótovací čára poloměru se ukončuje pouze jednou hraniční šipkou  
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Kótování průměrů  
• Vždy značka , umístěná před číselnou hodnotou  
• Umístění kóty :  

o V obraze  
o Vně obrazu  
o K prodloužené kótovací čáře  
o Na odkazovou čáru  
o Ke kótovací čáře ukončené šipkou  
o Kótování pomocí úsečky  
o Pomocí neúplných kótovacích čar  
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Kótování koulí  
• Průměrem, je-li zobrazena větší část než polovina koule (a,b)  
• Poloměrem, je-li zobrazena menší část koule (c)  
• Značce průměru - , nebo poloměru – R, předchází písmeno- S (z angl. Sphere-koule)  
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Kótování úkosu (sklonu)  
• Provádíme :  

o Udáním všech tří rozměrů, H,h,L  
o Dvěma rozměry H,L a úhlem sklonu β  
o Dvěma rozměry H,L a značkou sklonu  

• Sklon se zapisuje :  
o Na praporek – c  
o Rovnoběžně se sklonem obrysové čáry za značkou sklonu – d  
o U profilových polotovarů se sklon předepisuje i v procentech (př. 1 : 5 odpovídá sklon 
100/5=20%)  

• Velikost sklonu je dána poměrem 1 : X, kde X=(H-h)/L=tgβ  
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Kótování zkosených hran  
Při obrábění součástí, vznikají na nich ostré hrany, které ztěžují montáž a mohou způsobit 
zranění. Proto se u těchto hran předepisuje jejich zkosení.  
Zkosené hrany se kótují :  
• Ploché součásti:  

o Dvěma délkovými rozměry  
o Jedním délkovým úhlovým  

• Rotační součásti :  
o Délkovým rozměrem ve směru osy a úhlovým rozměrem  

• Hrany zkosené 45° se kótují součinem velikosti zkosení a úhlem 45°( př.2,5x45°). Součin se 
zapisuje :  

o Na kótovací čáru  
o Na odkazovou čáru  
o K odkazové čáře  

• Malá nezobrazená zkosení se kótují k odkazové čáře zakončené šipkou  
• Není-li zkosení hrany předepsáno a není-li u hrany nápis OSTRÁ HRANA, zkosí se ve výrobě 

zkosením 0,4x45°nebo se zaoblí poloměrem R 0,4.  
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Kótování přechodů  
Zaoblené přechody ploch se kótují k myšleným průsečíkům obrysových čar sousedních ploch  

Kótování hranolů  
Čtyřhran se kótuje – grafickou značkou □ před číselnou  

Šestihran se kótuje – grafickou značkou        před číselnou  
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Kótování tlouštěk desek, označování tyčí, trubek a profilů  
Tloušťka plochých součástí tvaru desek – se číselně uvede na odkazové čáře za písmenem T  
Označování profilů a tyčí – označují se grafickými značkami průřezu podle ČSN EN ISO 5261  

Kótování děr  
Pravidla pro kótování děr :  
• Průchodná díra – kótuje se průměrem, délka je dána tloušťkou součásti  
• Neprůchodná vrtaná díra – kótuje se průměrem a hloubku  

o Úhel kužele je 120°, je-li jiný musí se okótovat, je-li nebezpečí provrtání, kótuje se vrchol 
kužele  
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Malé průměry děr se zobrazují na odkazovou čáru  
Kótování poloh děr :  

• Vzdálenosti os a pomocnými souřadnicemi  
• Souřadnicovými rozměry  
• Vzdáleností s a úhlem 
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Kótování opakujících se konstrukčních prvků  
Opakující se stejné konstrukční prvky – díry, drážky aj., se kótují na výkrese pouze jednou, ale 
jejich poloha musí být určena kótami.  


