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Soustavy kót 

Řetězcové kótování 

Řetězcové kótování můžeme použít, jestliže součet mezních úchylek jednotlivých rozměrů neovlivní 

funkci nebo vyměnitelnost výrobku. Jestliže by vznikly rozpory v součtech tolerancí rozměrů, zapíše 

se jedna kóta v řetězci do oblých závorek jako kóta informativní. Větší počet stejných rozměrů je 

možné kótovat součinem. 
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Kótování od základny 

Délkové rozměry Úhlové rozměry 

 

 

 

Zjednodušené kótování od základny 

Výchozí bod na pomocné čáře označíme kružnicí malého průměru, max. průměr 3 mm a číslici 0. 
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Smíšené kótování 

 

Souřadnicové kótování 

Určuje polohu bodu pravoúhlými souřadnicemi. 
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Funkční a technologické kótování 

Kótujeme rozměry, na nichž závisí funkce a montážní 

vyměnitelnost součástí. Funkčním rozměrům 

předepisujeme největší možné mezní úchylky, při 

jejichž překročení vzniká již zmetek. Rozměry vztahující 

se k jedné výrobní operaci kótujeme do jednoho 

pohledu. 
 

 

   

Kótování poloměrů a průměrů 

Kótování oblouků 

Oblouky kružnic se kótují poloměrem, polohou oblouku na součásti a jedním z těchto rozměrů: 

• středním úhlem; 
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• délkou oblouku; 

 

• délkou tětivy. 

 

Při kótování délky oblouku se středovým úhlem menším než 90° se kreslí pomocné kótovací čáry 

rovnoběžně s osou oblouku. Při úhlu větším než 90° se kreslí ze středu oblouku. 

Kótování poloměrů 

Před hodnotu poloměru se vždy umísťuje velké R (rádius). 
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Kótování průměrů 

Před hodnotu průměru kružnice se umísťuje značka Ø (velké řecké písmeno Ø [fí], nezaměňujte 

s malým řeckým písmenem φ). 
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