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ÚVOD
Tento studijní modul je určen především posluchačům Pedagogické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci jako podpůrný materiál pro výuku předmětu „Grafické programy a multimédia - CAD“.
Nicméně tento materiál mohou využít všichni ti, kteří mají zájem o získání základních znalostí
a dovedností v oblasti vytváření 2D a 3D technické výkresové dokumentace pomocí systému AutoCAD
2013.
Následující studijní disciplína je zaměřena na vysvětlení základních pojmů v oblasti vytváření výkresové
dokumentace pomocí systémů CAD. První kapitola této disciplíny se zabývá teoretickým úvodem do
problematiky rozdělení a využití CAD systémů. Zvláštní důraz je kladen na systém AutoCAD a jeho
začlenění do struktury CAD systémů. Druhá kapitola pak seznamuje čtenáře s uživatelským rozhraním
systému AutoCAD 2013. Jsou zde uvedeny všechny funkce, nastavení, panely a nabídky, které musí
uživatel ovládat pro vytváření výkresové dokumentace. Třetí kapitola popisuje základny práce se
systémem AutoCAD, a to po stránce práce s klávesnicí a myší, ale také po stránce získávání základních
dovedností při použití uživatelského rozhraní.

Po prostudování tohoto modulu budete schopni:
• vysvětlit pojem CAD program,
• orintovat se problematice dělení programů CAD,
• definovat a pospat vlastnosti programu AutoDesk AutoCAD,
• popsat strukturu okna programu AutoDesk AutoCAD 2013,
• používat příkazový řádek,
• používat příkazy uss, úsečka, kružnice, obdélník a polygon.
A nyní několik pokynů ke studiu.
Budeme s Vámi rozmlouvat prostřednictvím tzv. průvodce studiem. Odborné poznatkové penzum
najdete v teoretických pasážích, ale nabídneme Vám také cvičení, pasáže pro zájemce, kontrolní úkoly,
shrnutí, pojmy k zapamatování a studijní literaturu. Je vhodné, ale ne nezbytně nutné, abyste tento
text studovali především u Vašeho osobního počítače a všechny popsané postupy ihned aplikovali. Také
jsme pro vás připravili mnoho kontrolních úkolů, na kterých si ihned ověříte, zda jste nastudovanou
problematiku pochopili a zda jste schopni ji aplikovat.
Proto je v textu umístěno mnoho obrázků, které Vám umožní rychlou a snadnou orientaci ve výkladu.
Tyto obrázky obsahují skutečné zobrazení uživatelských rozhraní aplikací apod. Každý obrázek je navíc
apod.), které určují pozici nejdůležitějších prvků.
doplněn o orientační značky (tzn.: ikony čísel ,
U každého takového obrázku je potom umístěna příslušná legenda (zpravidla ihned pod obrázkem),
která daný označený objekt nebo prvek popisuje a vysvětluje také, jak je možné jej ovládat. Proto je
vhodné nejprve daný obrázek (který vždy vysvětluje danou problematiku) prohlédnout, podle
orientační značky identifikovat popisované prvky nebo objekty a poté si přečíst příslušnou legendu.

1 ÚVOD DO AutoCADU
Cíle
Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni:
• umět vysvětlit základní pojmy v oblasti CAD programů,
• určit udělení CAD programů,
• definovat co je systém AutoCAD,
• vyjmenovat hlavní vlastnosti programu AutoCAD.

Průvodce studiem
Hned na začátku tohoto textu Vás zaskočíme několika řádky teorie. Nedejte se prosím tímto odradit,
protože po prostudování této lekce budete schopni vysvětlit několik základních a velmi důležitých
pojmů, které jsou podstatné pro další studium.
Dáme Vám dobrou radu. Je neefektivní důležité pasáže textu opakovaně pasivně pročítat s domněním,
že Vaše vědomosti poté budou trvalé. Je vhodné pokoušet se vysvětlit studovanou oblast vlastními
slovy a provádět si zestručňující výpisky. Jistě ale naleznete takovou metodu učení, která Vám bude
nejvíce vyhovovat. Takže s chutí do toho!!!
Vstupní znalosti a podmínky:
• V této i následující kapitole nemusíte mít žádné vstupní teoretické znalosti. Předpokládáme
totiž, že jste v oblasti vytváření výkresové dokumentace pomocí systémů CAD naprostými laiky
či úplnými začátečníky. Proto je výklad koncipován tak, abyste získali všechny potřebné znalosti
a dovednosti přímo při studiu tohoto materiálu.
Potřebný čas pro studium lekce:
60 minut

1.1 Co jsou to CAD programy
V 60. letech se zaváděním a stále širším využíváním výpočetní techniky vzniká nový obor "počítačová CAD
grafika ". Nejčastěji je charakterizován jako obor přírodních a technických věd, který se specializuje na programy
zpracování grafické informace pomocí počítače. Na počátku vzniku tohoto oboru stojí i zavádění
číslicově řízených NC strojů, kdy je graficky s použitím počítačově řízených kreslících strojů
kontrolována dráha frézy. Začínají se rovněž vytvářet první systémy pro automatizované návrhy
pomocí počítače. Se stále vzrůstajícím využíváním a neustálým zdokonalováním výpočetní techniky
dochází k výraznému zkracování fází konstrukční i technologické přípravy výroby. Dnes již existují
nejrůznější systémy pro počítačovou podporu různých fází výrobního procesu. Přehled o těchto
systémech a jejich místo v procesu vzniku nového výrobku ukazuje následující obrázek.

•

CAD -Computer Aided Design (drafting) -počítačem podporované konstruování (kreslení)

•
•
•
•
•
•
•

CAM -počítačem podporovaná výroba
CAP -počítačem podporované plánování výroby
CAA -počítačem podporovaná montáž
CAQ -počítačem podporovaná kontrola kvality
CAR -počítačem podporovaná robotika
CAE -počítačem podporované inženýrské činnosti
CIM -počítačem integrovaná výroba

Počítačová podpora konstrukčního a technologického procesu je podle již zavedeného označení,
nazývána jako systém (metoda) CAD/CAM. Tento systém využívá tzv. interaktivní programy, umožňující
přímý dialog mezi konstruktérem a počítačem, zprostředkovaný vstupním zařízením (např. klávesnice,
mys, tablet). Vstupní hodnoty se mohou zobrazit v grafické formě, geometrický tvar se upravuje,
propočítávají se varianty, optimalizuje se řešení, simuluje se provoz, jsou k dispozici moduly pro
dimenzování a další speciální výpočty, je umožněn návrat na předchozí stavy, mezivýsledky se
zobrazují přehlednou grafickou formou, systém napovídá uživateli další postup a podporuje ho
k dosazení co nejlepších výsledku. Po skončení návrhu se tiskne dokumentace výpočtová (technická
zpráva), konstrukční a technologické výkresy.
Při práci s grafickou informací jsou obecně systémem CAD nazývány prostředky počítačové grafiky.
V první řadě odpovídající softwarové vybavení pro doplnění odpovídajícím technickým zabezpečením hardwarem. Ty pak zajišt'ují výpočty, kresby grafů, diagramu a ploch, provádí zobrazení těles
a součástí v různých metodách promítání. Významnou úlohu v počítačové grafice má informace
o geometrii řešeného objektu, která je nutná nejen pro zobrazování objektu, ale i pro nejrůznější
výpočty (kinematické, dynamické, pevnostní).

Výroba
a
CAD
programy

V nejjednodušším přiblížení můžeme CAD systém chápat jako pracovní jednotku, kterou konstruktér Charakteris
CAD
používá jako tužku a pravítko. Monitor se pak stává rýsovacím stolem, na kterém kreslí svůj návrh. tika
systému
Předností oproti klasickému kreslení tužka, papír je nesmírná přesnost.
Vyspělejší možností je varianta, kdy uživatel provádí geometrické konstrukce (hledání konstrukčních
bodů podle potřebných vlastností, tečné navazování kružnic, prokládání hladkou křivkou atd.).
Výslednou kresbu lze automaticky okótovat, šrafovat atd. S obrazem lze provádět rada operací - otáčet,
zvětšovat, posouvat, kopírovat, atd.
Další možností je práce ve třírozměrném prostoru 3D. Mohou se vytvářet prostorové modely, kreslené 3D prostor
jako " drátěné " objekty, nebo plošné objekty, či objemové objekty, u kterých se uvažuje s vlastností
hmoty jako je hustota, tepelná vodivost, pevnost, mez únavy, atd. Ze 3D objektu se snadno mohou
odvodit základní pohledy, nebo řezy a průřezy tělesem v libovolném směru. Všechny tyto operace
můžeme kontrolovat na našem monitoru. Vytvořený objemový model součásti (vlastně její prostorový
popis) neslouží jen k nakreslení výkresu. Lze ho použít pro výpočet objemu, povrch, polohy těžiště,
hmotnosti, momentu setrvačnosti, atd.
Využití systému CAD umožňuje rychlé zpracování rady variant a návrhu a provést optimalizaci řešení, Použití CAD
systémů
přesné dodržování platných norem, odstranění rutinní práce, dokonalou archivaci atd.
Tento krátký úvod má ukázat pozici, ale hlavně nesmírnou důležitost grafických programu CAD pro
efektivní využívání nejmodernějších metod a technologií ve výrobní praxi.

úkol číslo 1
Zkratka CAD (Computer Aided Design) česky znamená?

1.2 CAD programy – jejich dělení
CAD programy se staly speciální oblastí počítačových programu určených pro použití pro konstruování.
Termín CAD jak již bylo řečeno lze do češtiny přeložit jako počítačem podporované konstruování či
navrhování. Někdy se vsak můžeme setkat se zkratkou AEC - Architecture Engineering Construction,
která označuje navrhování v oblast architektury a stavebnictví. Toto označení pomalu mizí a je
nahrazováno pojmem CAD - Computer Aided and Drafting, pod kterým je chápána oblast od
jednoduchého počítačového skicování až po střední dvojrozměrný CAD systém.
CAD jsou tedy vhodné pro konstruktéry, návrháře, projektanty a designery, kteří oceňují jejich mnohé
přednosti, především osvobození od rutinních prací a tím vytváření většího prostoru a lepších podmínek
pro vlastní tvůrčí práci.
Rozsáhlou oblast CAD programu lze rozdělit mnoha způsoby, například podle geometrických prvků, se
kterými systémy pracují, podle oboru, ve kterých se používají, případně podle jejich složitosti.
Podle toho, s jakými geometrickými prvky systém pracuje rozlišujeme CAD na:

•
•

2D systém pracující pouze s rovinnými objekty
2,5D systém, který vytváří objekty prostorové povahy prostorovým pohybem rovinného objektu

Dělení
systémů
CAD

•

3D systém pracující s tělesy a plochami v trojrozměrném prostoru

CAD
2D systémy jsou nejjednoduššími grafickými produkty, které pracují pouze s rovinnými objekty - tj. 2D
s prvky majícími pouze souřadnice X a Y. Lze je rozdělit na rastrové a vektorové podle toho, s jakými systémy
objekty pracují. Pro rastrové je typické použití vybarvovaných oblastí (např. kruh, obdélník), výsledný
obraz je vsak tvořen pouze body bez jakéhokoliv vzájemného vztahu. Vektorové systémy popisují
kresbu pomocí geometrických prvků ( úseček, kružnic, oblouků ). Výhodou vektoru je možnost otáčet
informace bez nejmenší ztráty, zmenšovat, zvětšovat, kopírovat, nebo i jinak deformovat. Přenos
vektorového tvaru do rastrového je jednoduchý a spolehlivý, opačný přenos může být jen částečný
a nepřesný. I proto je vektorové kreslení základním formátem v oblasti CAD.
CAD
3D systémy používají prostorové kreslení a zvlášt' objemové modelování, v nichž jsou kreslené prvky 3D
systémy
uchovávány v paměti počítače jako tělesa reálného světa, tedy s délkovými rozměry ve třech
souřadnicích X, Y, Z, měrnou hustotou, popřípadě dalšími fyzikálními charakteristikami.
Podle oboru lze CAD programy rozčlenit například na:
• architektonické,
• designerské a animační,
• elektrotechnické,
• elektronické,
• CADdy pro chemický průmysl,
• stavebnictví,
• strojírenství,
• kartografii,
• geografii
• a další.
V oblasti architektury CAD systémy podporují práci se speciálními architektonickými prvky, jako jsou
vrstvené zdi, jejich složité napojování, inteligentní mechanismus pro vytváření oken a dveří,
automatické a asociativní kótování, speciální možnosti pro vytváření střech a kompletní konstrukci
schodišt'. Konstruované modely lze zobrazovat v libovolných pohledech a řezech, v libovolném
barevném stínování včetně vržených stínů. Takto vytvořené návrhy rodinných domů či velkých
komplexů budov lze umístit do reálného terénu a dále řešit problematiku sadových úprav, zahradní
architektury, či projektování sportovišt', parkovišt', teras, atd. Pro tvoření návrhu zahrad a parků je
možné použít generátoru rostlin, který dovede simulovat, modelovat a znázorňovat rostliny v různých
stádiích růstu. Není samozřejmě opomenuto ani navrhování vnitřního zařízení a interiéru.
Pro programy zaměřené na kartografii a geografii jsou vstupními daty pozemkové mapy či letecké
snímky. Na základě těchto informací dovedou programy nejen usnadňovat práci s mapami, evidenci
nemovitostí, ale i vytvářet digitální modely terénu, geologicky je mapovat,
navrhovat likvidaci znečistění půdy a podzemních vod, či řešit otázky spojené s dispečerskými službami.
V chemickém průmyslu jsou programy CAD schopny modelovat všechny základní tepelné operace,
separační procesy, chemické reakce, atd. Samozřejmostí je grafický návrh technologických schémat
a výpočet rozměru zařízení.
Systémy CAD pro elektrotechniku a elektroniku jsou vhodné pro návrhy analogových obvodu, schémat
elektrických a elektronických systémů, desek tištěných spojů, kabelových svazků a vedení i logických
obvodů.
V neposlední řadě se používá metod počítačové grafiky v televizní a filmové tvorbě, např. titulkovací
zařízení a počítačová animace, která je dnes nepostradatelným nástrojem v reklamním průmyslu.

Nejnovější programy jsou například schopny animovat jakékoliv dvounohé bytosti, které jsou
animovány na základě fyzikálních principu. Pouhým kladením stop lze uvést postavu do pohybu
vypočteného na základě přírodních zákonitostí pro jednotlivé postavy , včetně gravitace.
Rozsáhlejší CAD programy renomovaných firem jsou často tvořeny jako modulární systémy, které se
skládají z hlavního programu a několika modulu. Hlavní program je nezbytný pro použití jednotlivých
programových modulu, ale zároveň nevyžaduje, aby všechny moduly byly nainstalovány současně.
Důvod modularity spočívá nejen ve snazší tvorbě programu, kdy jednotlivé programátorské týmy
vytvářejí konkrétní moduly, ale i z důvodu snazší prodejnosti programu. Uživatel si může pak tedy volit
pouze moduly podle svých profesních potřeb.
K tomu abychom mohli plně využívat všech předností, které nám CAD systémy poskytují, potřebujeme
i grafická a technická zařízení odpovídající úrovně. Tato zařízení jsou připojena jako periférie k počítači,
který provádí výpočty různých aplikačních úloh vyžadujících operace s grafickými daty.
Lze je rozdělit dle jejich funkce na vstupní grafická zařízení a výstupní grafická zařízení. Výstupní
grafická zařízení umožňují dočasný nebo trvalý záznam grafické informace. Dočasný záznam vytvářejí
grafické displeje, jejichž funkcí je rychlá generace a změna obrazu. Podle způsobu vytváření obrazu se
grafické displeje dělí na vektorové a rastrové. Mezi výstupní grafická zařízení pro trvalý záznam patří
souřadnicové zapisovače a grafické tiskárny. Nejpoužívanější typy jsou bodové grafické tiskárny
a elektrostatické, laserové a tryskové, které tvoří skupinu bezúderových tiskáren.
Vstupní grafická zařízení tvoří skupinu takových zařízení, která umožňují komunikaci mezi uživatelem
a grafickým systémem, nebo zajišt'ují vstup komplexní grafické informace, což je sejmutý obraz. Kromě
klávesnice, která je základním vstupním zařízením, se při různých grafických aplikacích nejčastěji
používá světelné pero, kulový a pákový ovladač, myš a digitizéry. Dále sem patří všechny druhy
scanneru a videokamery.

1.3 Co je to AutoCAD
je
Výrobcem AutoCADu je známá kalifornská firma Autodesk Inc., která má řadu poboček a nezávislých Co
AutoCAD
vývojářů aplikací po celém světě. Tento program se postupně vyvíjí a z původní verze pro operační
systém MS-DOS a UNIX se vyvinula dnes aktuální verze AutoCAD 2013. Jeho popularitě u nás
napomáhá fakt, že má firma Autodesk zastoupení přímo v České republice (http:/ /www.autodesk.cz).

AutoCAD se podobně jako jiné rozsáhlé programy vyvíjel a přizpůsoboval jak požadavkům uživatelů, Vývoj
tak možnostem hardware. První verze označená jako AutoCAD Release 1 vznikla již v prosinci 1982 AutoCADu
a byla předvedena na veletrhu COMDEX v Las Vegas konaném v listopadu roku 1982. Poslední verze je
označena AutoCAD 2013 a existuje pro základní prostředí operačních systému Windows Vista, Windows
7 a Windows 8. Při kreslení s AutoCADem tvoříme mnohem více než pouhou kresbu. Můžeme
umísťovat sdružené objekty do skupin a tvořit tak komplexní objekty, se kterými můžeme manipulovat
jako s jednotlivými objekty. Program AutoCAD si pamatuje polohu, velikost a barvy všech objektů,
které nakreslíme a ponecháme je v datech pro analýzu a manipulaci.
AutoCAD disponuje sadou objektů, základních tvarů, textů, které můžeme použít pro vytváření výkresu. Součásti
Pod pojmem objekt rozumíme prvek výkresu, jako např. úsečku, kružnici, textový řetězec atd. AutoCADu
Abychom AutoCADu sdělili, který objekt má nakreslit, musíme zadat příkaz (např. Kružnice) pomocí
klávesnice nebo jej vybrat z menu. Vytvořené objekty můžeme libovolně upravovat včetně příslušných
pohledů.
Pro kreslení nových projektů se využívá šablon, které obsahují základní informace o formátu,
jednotkách, způsobu kótování atd. Šablona je načtena při založení nového výkresu a ušetří spoustu
práce nutné před vlastním kreslením. Pokud chceme zobrazit výkres na papír, můžeme jej vykreslit na
plotru nebo grafické tiskáme. Jednoduchý formát příkazu dovoluje všechny tyto možnosti
snadno používat.
Velkého kroku vpřed v obsluze vlastního prostředí AutoCADu bylo dosazeno při přechodu z prostředí
MS-DOS a jeho příkazové řádky na GUI (Graphics User Interface) Windows. Použitím dialogových
panelů odpadají pracné definice příkazu pomocí klávesnice na příkazové řádce. U AutoCADu 2013 byla
tato část obsluhy programu zásadně optimalizována do velmi intuitivního Heads-Up Design interface.

Každý obor, kde nachází CAD systémy své uplatnění, má svá určitá specifika. Proto je většina systémů,
včetně AutoCADu, řešena jako otevřené systémy, které můžeme více či méně upravovat podle
požadavků. AutoCAD podporuje několik programovacích jazyků, od jednoduchých skriptovacích až po
C++ , Visual Basic a ActiveX Automation. Skript je série příkazů AutoCADu v textovém souboru, které
spouštíte při provádění opakovaných příkazů. Pomocí jazyku DIESEL (Direct Interpretively Evaluated
String Expression Language) můžete změnit stavový řádek AutoCADu. Tento jazyk je také možno
použít jako makrojazyk nabídek.
Součástí AutoCADu je makrojazyk DCL (Dialog Control Language) pro tvorbu dialogových oken, což Rozšíření
jsou panely umožňující komunikaci s programem. Program navíc plně využívá možností pro komunikaci AutoCADu
s uživatelem prostřednictvím přehledné nápovědy. V AutoCADu 2013 je integrován VisualLISP
s podporou ActiveX automation (práce s objekty), který vychází z AutoLISPu. Jedná se o interpretační
programovací jazyk, ze kterého můžete vyvolávat příkazy AutoCADu, systémové proměnné a dialogy.
VisualLISP lze využít pro tvorbu jednoduchých aplikací. Jedná se o relativně jednoduchý jazyk, který by
neměl činit vážné problémy i méně zdatným uživatelům a zapínajícím programátorům.
Využití vyšších programovacích jazyků je určeno především pro tvorbu náročných aplikací vyzívajících
plně možností otevřené architektury AutoCADu. Programování vlastních uživatelských aplikací probíhá
ve většině případů pomocí interních jazyků, které jsou již součástí programů, nebo univerzálních
programovacích jazyků.
Pro AutoCAD 2013 je interním programovacím jazykem VisualLISP a externím jazykem C++ . Rozhraní
jazyku C++ AutoCADu se označuje jako ARX (AutoCAD Runtime Extension). AutoCAD 2008 jej
podporuje technologií ObjectARX 7.1. Dalším z podporovaných vývojových nástrojů je Microsoft Visual
Basic pro aplikace (VBA).
AutoCAD 2013 je plně objektově orientovaný a jeho objektový model je zcela postaven na systému
Microsoft Component Object Model (COM). Díky tomu můžete naprogramovat cokoliv - od rozšíření
nabídek a panelů nástrojů až po objekty výkresu.
Samozřejmostí u AutoCADu je jeho spolupráce a datová výměna s programy jiných výrobců a dokonce
i jiných kategorií. Tato možnost přenosu informací mezi programy je dána univerzálními přenosovými
formáty, kterých využijeme v komunikaci AutoCADu 2013 s jinými programy, například programy
CAD/CAM jiných výrobců.

úkol číslo 2
Pro AutoCAD 2013 je interním programovacím jazykem?

1.4 Co je nového v AutoCADu 2013
Díky vylepšením, která odrážejí váš styl práce, a díky automatizaci často se opakujících postupů vám AutoCAD
AutoCAD 2013 poskytne více času na kreativní tvůrčí činnost. Neocenitelnou hodnotu vašich návrhů 2013
představují data, ke kterým můžete prostřednictvím AutoCADu 2013 snadno přistupovat a opakovaně
je využívat ve svých nových návrzích.

Nové funkce AutoCADu 2013 podporují hladkou komunikaci, efektivnější sdílení dat a zkrácení
návrhového cyklu výrobku. Usnadní také spojení s vašimi spolupracovníky, zákazníky a celým světem.
Každý pracuje jinak – proto přichází AutoCAD 2008 s aktualizovanou řadou vývojových nástrojů
umožňujících snadné uživatelské přizpůsobení.

Díky AutoCADu 2013 poznáte nový svět tvůrčího navrhování, poznáte prostředí Heads-up Design, kde
můžete pracovat kreativněji a efektivněji. Nové nástroje vám pomohou využít maximum z vašich
stávajících výkresů a sníží se tak čas potřebný na navržení nových, podobných výrobků. AutoCAD je
nyní mnohem více transparentní v tom, že zjednodušuje způsob, jakým pracujete. Zvýší se tak vaše
produktivita, vaše výkresy budou přesnější a více konzistentní. Navíc získáte více času na skutečně
tvůrčí práci.
Díky nové vlastnosti Multiple Design Environment (MDE) můžete najednou otevřít neomezený počet
výkresů současně, bez znatelné ztráty výkonu. Mezi jednotlivými výkresy můžete pomocí drag and drop
přenášet objekty a vlastnosti, například barvu, hladinu, typ čáry, měřítko typu čáry a další. Současné
provádění příkazů v prostředí MDE vám umožní přecházet mezi jednotlivými výkresy bez přerušení
aktivního příkazu.
Nový intuitivní nástroj AutoCAD® DesignCenter sjednotí vaše data a urychlí pracovní postupy. Používá
podobné rozhraní jako Průzkumník Windows a můžete s jeho pomocí hledat, zobrazovat a přenášet
specifické komponenty, jakými jsou bloky, hladiny a typy čar ve výkresech AutoCADu - to vše bez
ohledu na to, zda je výkres otevřený, zavřený, lokální nebo vzdálený. Pouze vyberete požadovanou
komponentu a přetáhnete ji do právě otevřeného výkresu.
Prostředí programu zvýší vaši celkovou produktivitu. Díky nové funkci - Částečné otevření nyní můžete
zobrazit pouze tu část výkresu, kterou potřebujete vidět - mnohem rychleji a s menšími paměťovými
nároky. Funkce Částečné načtení umožňuje načtení dalších informací, jakými jsou např. uložené
pohledy nebo informace o hladinách, až v okamžiku, kdy jsou skutečně třeba. Nová funkce Editace na
místě šetří váš čas při úpravách bloků a externích referencí přímo v hlavním výkresu, bez nutnosti
otevírání externích výkresů.
AutoCAD 2013 také zjednodušuje často se opakující postupy. Vytváření nových objektů je rychlejší
a jednodušší díky rozšíření funkce AutoSnapTM a nové funkci AutoTrackTM, která kombinuje uchopení
objektů a PolarSnapTM do jediného inteligentního nástroje. Pomocí Rychlého kótování (QDIM)
automaticky okótujete vybrané objekty pouhými třemi klepnutími myši.
Nový 3D Orbit umožňuje dynamické vytváření, prohlížení, otáčení a úpravy 3D modelů v libovolném
pohledu, v perspektivním nebo rovnoběžném promítání. S vystínovanými a drátovými modely můžete
otáčet v reálném čase.
Největší prioritou je vždy výkon programu. AutoCAD 2013 je dosud nejrychlejší verzí AutoCADu,
zejména v klíčových funkcích, při jejichž využívání trávíte několik hodin denně. Otevírání a ukládání
souborů, zoomování a panoramování, vytváření bloků, načítání a vytváření DXFTM souborů, vytváření,
editace a výběr objektů, stínování objemových modelů - všechny tyto funkce jsou nyní rychlejší.
Zkrácením doby provádění těchto příkazů získáte mnohem více času na vlastní tvůrčí činnost.
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V 60. letech se zaváděním a stále širším využíváním výpočetní techniky vzniká nový obor
"počítačová grafika ". Nejčastěji je charakterizován jako obor přírodních a technických věd,
který se specializuje na zpracování grafické informace pomocí počítače.
Dnes již existují nejrůznější systémy pro počítačovou podporu různých fází výrobního procesu:
CAD -Computer Aided Design (drafting) -počítačem podporované konstruování (kreslení), CAM
-počítačem podporovaná výroba, CAP -počítačem podporované plánování výroby, CAA počítačem podporovaná montáž, CAQ -počítačem podporovaná kontrola kvality, CAR počítačem podporovaná robotika, CAE -počítačem podporované inženýrské činnosti, CIM počítačem integrovaná výroba.
Počítačová podpora konstrukčního a technologického procesu je podle již zavedeného
označení, nazývána jako systém (metoda) CAD/CAM. Tento systém využívá tzv. interaktivní
programy, umožňující přímý dialog mezi konstruktérem a počítačem, zprostředkovaný vstupním
zařízením (např. klávesnice, mys, tablet).
Při práci s grafickou informací jsou obecně systémem CAD vyzívány prostředky počítačové
grafiky. V první řadě odpovídající softwarové vybavení pro doplnění odpovídajícím technickým
zabezpečením - hardwarem. Ty pak zajišt'ují výpočty, kresby grafů, diagramu a ploch, provádí
zobrazení těles a součástí v různých metodách promítání.
CAD programy se staly speciální oblastí počítačových programu určených pro použití pro
konstruování. Termín CAD jak již bylo řečeno lze do češtiny přeložit jako počítačem
podporované konstruování či navrhování. Někdy se vsak můžeme setkat se zkratkou AEC Architecture Engineering Construction , která označuje navrhování v oblast architektury
a stavebnictví.
Podle toho, s jakými geometrickými prvky systém pracuje rozlišujeme CAD na: 2D systém
pracující pouze s rovinnými objekty, 2,5D systém, který vytváří objekty prostorové povahy
prostorovým pohybem rovinného objektu, 3D systém pracující s tělesy a plochami
v trojrozměrném prostoru.
2D systémy jsou nejjednoduššími grafickými produkty, které pracují pouze s rovinnými objekty
- tj. s prvky majícími pouze souřadnice X a Y. Lze je rozdělit na rastrové a vektorové podle
toho, s jakými objekty pracují.
3D systémy používají prostorové kreslení a zvlášt' objemové modelování, v nichž jsou kreslené
prvky uchovávány v paměti počítače jako tělesa reálného světa, tedy s délkovými rozměry ve
třech souřadnicích X, Y , Z, měrnou hustotou, popřípadě dalšími fyzikálními charakteristikami.
Výrobcem AutoCADu je známá kalifornská firma Autodesk Inc., která má řadu poboček
a nezávislých vývojářů aplikací po celém světě. Tento program se postupně vyvíjí a z původní
verze pro operační systém MS-DOS a UNIX se vyvinula dnes aktuální verze AutoCAD 2013.
Jeho popularitě u nás napomáhá fakt, ze má firma Autodesk zastoupení přímo v České
republice (http:/ /www.autodesk.cz).
AutoCAD se podobně jako jiné rozsáhlé programy vyvíjel a přizpůsoboval jak požadavkům
uživatelů, tak možnostem hardware. První verze označená jako AutoCAD Release 1 vznikla již
v prosinci 1982 a byla předvedena na veletrhu COMDEX v Las Vegas konaném v listopadu roku
1982.
Poslední verze je označena AutoCAD 2013 a existuje pro základní prostředí operačních systému
Windows Vista, Windows 7 a Windows 8. Při kreslení s AutoCADem tvoříme mnohem více než
pouhou kresbu. Můžeme umísťovat sdružené objekty do skupin a tvořit tak komplexní objekty,
se kterými můžeme manipulovat jako s jednotlivými objekty. Program AutoCAD 2013 si
pamatuje polohu, velikost a barvy všech objektů, které nakreslíme a ponecháme je v datech
pro analýzu a manipulaci.
Pro AutoCAD 2013 je interním programovacím jazykem VisualLISP a externím jazykem C++ .
Rozhraní jazyku C++ AutoCADu se označuje jako ARX (AutoCAD Runtime Extension). AutoCAD
2013 jej podporuje technologií ObjectARX 7.2. Dalším z podporovaných vývojových nástrojů je
Microsoft Visual Basic pro aplikace (VBA).
Samozřejmostí u AutoCADu je jeho spolupráce a datová výměna s programy jiných výrobců
a dokonce i jiných kategorií. Tato možnost přenosu informací mezi programy je dána
univerzálními přenosovými formáty, kterých využijeme v komunikaci AutoCADu 2013 s jinými
programy, například programy CAD/CAM jiných výrobců.

•

•

Nové funkce AutoCADu 2013 podporují hladkou komunikaci, efektivnější sdílení dat a zkrácení
návrhového cyklu výrobku. Usnadní také spojení s vašimi spolupracovníky, zákazníky a celým
světem. Každý pracuje jinak – proto přichází AutoCAD 2013 s aktualizovanou řadou vývojových
nástrojů umožňujících snadné uživatelské přizpůsobení.
Díky nové vlastnosti Multiple Design Environment (MDE) můžete najednou otevřít neomezený
počet výkresů současně, bez znatelné ztráty výkonu. Mezi jednotlivými výkresy můžete pomocí
drag and drop přenášet objekty a vlastnosti, například barvu, hladinu, typ čáry, měřítko typu
čáry a další. Současné provádění příkazů v prostředí MDE vám umožní přecházet mezi
jednotlivými výkresy bez přerušení aktivního příkazu.

Kontrolní otázky a úkoly
1.
2.
3.
4.
5.

Definujte pojem CAD program.
Jak se dělí CAD programy?
Čím je charakteristický program AutoCAD?
Kdo je výrobcem programu AutoCAD?
Existuje program AutoCAD i v české verzi?

Pojmy k zapamatování
CAD program, 2D systém, 2,5D systém, 3D systém, AutoDesk, AutoCAD, Lisp.
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Průvodce studiem

Tato kapitola asi pro většinu z Vás zajímavá nebyla, že? Pokud jste ale studovali pečlivě, udělali jste
velký kus práce, který se Vám zhodnotí v dalším studiu. A navíc, konečně již přesně víte, co je to ten
CAD program, AutoDesk, AutoCAD…
Narazíte-li v budoucnu na neznámý pojem, není nic jednoduššího, než-li si jeho obsah nalézt
v některém z výkladových slovníků výpočetní techniky.
Na další část textu se podívejte až po malé přestávce, kterou si právem zasloužíte.

2 UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ
AutoCADu 2013
Cíle

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni:
• definovat pojem AutoCAD,
• vyjmenovat jednotlivé části okna aplikace AutoCAD 2013,
• definovat obsah položky hlavního menu Soubor, Úpravy, Zobrazit,
• definovat obsah položky hlavního menu Vložit, Formát, Nástroje
• definovat obsah položky hlavního menu Kresli, Modifikace, Okno,
• pracovat se soubory výkresů AutoCADu 2013,
• zobrazovat jednotlivé části výkresů AutoCADu 2013.

Průvodce studiem

V předchozí kapitole jsme Vám vysvětlili základní pojmy používané v souvislosti s CAD programy.
Doufáme, že Vám tyto informace usnadní nejen další studium, ale využijete je i ve svém pracovním
životě. Abyste se mohli v problematice vytváření výkresové dokumentace v AutoCADu 2013 lépe
orientovat, seznámíme Vás postupně s uživatelským rozhraním této aplikace. Tak jako při stavbě domu,
kde se také začíná základy, i tady budeme muset začít pěkně od začátku – popisem jednotlivých částí
uživatelského rozhraní aplikace.
Uvidíte, že se jedná o velmi zajímavé informace, které Vás budou jistě zajímat!
Stejně jako u předešlé kapitoly i v této kapitole Vás budeme „zatěžovat“ trochou teorie. Kapitola je také
poměrně dlouhá. Nemusíte mít ale strach, neboť již nepůjde o „suchopárné“ informace, ale o konkrétní
údaje, které jsou nutné pro pochopení složitosti a rozmanitosti programování.
Vstupní znalosti a podmínky:
• Nutnou podmínkou pro studium této kapitoly je znalost problematiky prezentované
v předcházející kapitole. Proto si raději projděte ještě jednou kontrolní otázky na jejím konci
a v případě, že Vám ještě nebude něco jasné, prostudujte příslušnou pasáž textu.

2.1 Struktura okna AutoCADu 2013
V této kapitole je uveden popis uživatelského rozhraní aplikace AutoCAD 2013. Jak již bylo dříve Okno
uvedeno, je tato aplikace vytvořena pro operační systémy Microsoft Windows. Z tohoto důvodu je i AutoCADu
členění a ovládání okna této aplikace podobné jiným programům běžících pod operačními systémy
Windows.

Aplikace AutoCAD 2013 je multifunkční CAD systém s velkou škálou funkcí pro úpravu a vytváření
výkresové dokumentace. Funguje a používá se jako většina aplikací pod operačním systémem
Windows.
Okno této aplikace se skládá z těchto částí:

•
•

•
•

•

•

•

Záhlaví okna. Obsahuje informaci o souboru, se kterým je právě pracováno, dále také obsahuje
tři známá tlačítka pro minimalizaci, maximalizaci a uzavření okna aplikace.
Hlavní nabídka. Tato nabídka (někdy také roletové menu) obsahuje všechny příkazy, funkce
a možnosti nastavení, seřazených do jednotlivých skupin, které jsou charakterizovány svým
účelem. Například v nabídce Soubor nalezneme všechny příkazy a funkce týkající se práce se
soubory typu výkres, možnostmi jeho úpravy, tisku atd.
Nástrojové lišty. Tyto lišty (standardně jsou zobrazeny dvě) obsahují nejčastěji používané
příkazy a funkce. Všechny příkazy obsažené na těchto lištách lze vyvolat i místní nabídkou,
nebo je lze vyhledat i v hlavní nabídce či v příkazových lištách.
Příkazové lišty. Tyto lišty obsahují jednotlivé vizualizované příkazy pro zadávání příkazů pro
tvorbu jednotlivých objektů (čáry, kružnice, obdélníky apod.). Tyto příkazy lze také zadávat
textovou formou a to pomocí příkazového řádku (viz. dále). Tyto příkazové lišty jsou plovoucí,
což znamená, že je možné jejich libovolné umístění do kterékoliv části okna aplikace AutoCAD
2013.
Příkazový řádek. Tento řádek slouží pro textové zadávání příkazů pro tvorbu a editaci
jednotlivých objektů. Většinou se kombinuje s příkazovými lištami a to tak, že v příkazové liště
se zadá typ objektu, který chceme vytvořit (např. čára) a v příkazovém řádku potom
specifikujeme jeho ostatní vlastnosti (jako je poloha, typ, velikost atd.). Příkazový řádek
můžeme používat ve dvou jazycích. Například příkaz úsečka spustí proces vytváření úsečky,
tento příkaz má i anglickou obdobu a to: _line , který spustí ten samý proces.
Pracovní plocha. V této ploše dochází k vytváření jednotlivých objektů. Můžeme si ji představit
jako výkres na nějž potom umisťujeme jednotlivé objektu, podobně jako je tomu u klasického
kreslení pomocí tužky a pravítka. Pracovní plocha obsahuje vždy značku souřadnicového
systému, která indukuje polohu jednotlivých os v pravoúhlé soustavě souřadnic. Dále je možné
Pracovní plochy přepínat ve třech různých módech. Každý z těchto módů má své specifické
funkce, které budou později vysvětleny v kapitolách zabývajícími se řešenými příklady.
Posuvníky. Často není možné zobrazit celý výkres najednou, nebo je nutné konstruovat detail
a proto musíme některou část výkresu zvětšit. Abychom i potom mohli zobrazovat jednotlivé
části výkresu používáme tyto posuvníky. Posuvníky jsou vertikální a horizontální a fungují
stejně jako v jiných aplikacích (např. jako ve Wordu).

Součásti
okna
AutoCADu

Záhlaví okna aplikace AutoCAD 2013 s ovládacími prvky okna.
Minimalizovat
Maximalizovat / Obnovit
Zavřít
Hlavní nabídka. V této nabídce jsou obsaženy všechny příkazy, nástroje a nastavení, které je
možné učinit v aplikaci AutoCAD 2013. Nejdůležitější z položek jsou vysvětleny v dalších
následujících podkapitolách.
Nástrojové lišty. Obsahuje nejčastěji používané funkce. Tyto lišty je možné doplňovat, nebo
naopak odstraňovat z nich ty funkce, které uživatel považuje za potřebné nebo nepotřebné.
Editaci těchto lišt je možné provádět stejným způsobem jako u Wordu.
Příkazové lišty. Tyto lišty obsahují jednotlivé vizualizované příkazy pro zadávání příkazů pro
tvorbu jednotlivých objektů (čáry, kružnice, obdélníky apod.). Nejdůležitější z položek jsou
vysvětleny v dalších následujících podkapitolách.
Příkazový řádek. Tento řádek slouží pro textové zadávání příkazů pro tvorbu a editaci
jednotlivých objektů. Příkazový řádek můžeme používat ve dvou jazycích. Nejdůležitější z položek
jsou vysvětleny v dalších následujících podkapitolách.
Pracovní plocha. V této ploše dochází k vytváření jednotlivých objektů. Můžeme si ji představit
jako výkres, na nějž potom umisťujeme jednotlivé objektu, podobně jako je tomu u klasického
kreslení pomocí tužky a pravítka.
Posuvníky. Posuvníky jsou vertikální a horizontální a fungují stejně jako v jiných aplikacích (např.
jako ve Wordu).

2.1.1

Možnosti přepínání pracovních prostorů

Uživatelské rozhraní popsané na předchozím obrázku není v AutoCADu 2013 výchozí. Do tohoto
rozložení je tedy třeba jej přepnout. Výchozí uživatelské rozhraní (to které se objeví bezprostředně po
instalaci aplikace AutoCAD 2013) totiž používá jiný systém nabídek - ribbon (tzn. pás karet) jak je tomu
například u aplikace Microsoft Word 2007, 2010 a 2013. Toto pojetí uživatelského rozhraní je ale pro

výukové potřeby dost těžkopádné a proto je v dalším textu použito jiného rozložení pracovního
prostoru označovaného jako AutoCAD Classic.
Níže uvedený postup Vám tedy pomůže využívat přepínač Pracovní prostory k tomu, abyste si
uzpůsobili uživatelské rozhraní aplikace tak, abyste mohli sledovat další výklad. Z TOHOTO DŮVODU JE
OPRAVDU DŮLEŽITÉ, ABYSTE NÍŽE POPSANÝ POSTUP APLIKOVALI NA POČÍTAČI, NA KTERÉM
BUDETE VÝUKU REALIZOVAT.

Tlačítko Přepínání pracovních prostorů.
- otevření položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte jednou levé tlačítko myši
- dojde k otevření položky. Pohyb v ní je shodný s pohybem v hlavním menu.
Položka Přepínání pracovních prostorů.
Tuto položku jste otevřeli postupem uvedeným v bodu 1.
Volba AutoCAD Classic.
- potvrzení volby: přesuňte kurzor myši nad tuto volbu a stlačte jednou levé tlačítko myši
- dojde k výběru tohoto rozvržení uživatelského rozhraní a automatickému uzavření položky
Přepínání pracovních prostorů.
POZN.: Pokud byste v budoucnu chtěli opět přepnout uživatelské rozhraní do výchozího
zobrazení s pásy karet (tzv. ribbon), použijte stejný postup popsaný v bodě 1 až 3 s tou
výjimkou, že v bodě 3 klepnete na volbu Počáteční nastavení pracovního prostoru.

2.2 Hlavní nabídka AutoCADu 2013

V následujícím textu jsou popsány jednotlivé položky hlavního menu. Jsou zde uvedeny ty
nejdůležitější, které posléze využijeme k vytváření výkresové dokumentace. Popis všech možností,
funkcí a příkazů je uveden v Uživatelské příručce programu AutoCAD 2013.
Uvedený program obsahuje několik tisíc různých funkcí a tak podrobný popis všech by dalo přesáhl
možnosti tohoto studijního textu, který je určen pro seznámení s AutoCADem 2013 a k výuce základů
2D a 3D kreslení v tomto grafickém systému.
Jednotlivé nabídky budou popisovány tak, aby umožnili čtenáři orientaci v jednotlivých skupinách
příkazů, a seznámí je s použitím nejdůležitějších a nejpoužívanějších položek jednotlivých nabídek.

2.2.1

Nabídka Soubor

V této nabídce jsou všechny příkazy týkající se globální práce s výkresem. Také jsou zde příkazy Soubor
týkající se jednotlivých nastavení celého programu či výkresu (nastavení vzhledu atd.). Pomocí nabídky
Soubor můžeme také ukončit aplikaci AutoCAD 2013.

Položka Hlavní nabídky Soubor
otevření položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte jednou levé tlačítko myši
dojde k otevření položky. Pohyb v ní je shodný s pohybem v hlavním menu.

Volba Nový výkres. Spustí průvodce pro vytvoření nového výkresu.

Volba Otevřít... Spustí průvodce, který umožní otevřít existující výkres, jenž je uložen na
některém z paměťových médií.

Volba Zavřít… Slouží k odstranění (uzavření) aktuálně zobrazeného výkresu. Nedojde k jeho
odstranění z pevného disku pouze k jeho uzavření.
Volba Uložit jako... Spustí průvodce pro uložení aktuálně zobrazeného výkresu pod určitým
jménem. Položka Uložit… učiní totéž, pouze nebudete moci změnit jméno ukládaného výkresu.

Volba Správce nastavení tiskárny. Umožňuje nastavit způsoby vykresolání a zobrazování
vytvořeného výkresu na připojené tiskárně či plotru. Můžeme nastavovat jak formát tak i vzhled
tištěného výkresu. Také je možné nastavit vlastnosti tiskárny či plotru, jako je kvalita tisku atd.

Volba Ukázka před tiskem. Tato volba zobrazí vytvořený výkres tak, jak bude vytištěn na
připojené a nastaveném plotru či tiskárně. Tato volba se pouřívá především kvůli představě
o rozmístění jednotlivých objektů na výkrese (tabulky, okraje, čáry apod.).
Z tohoto zobrazení se vrátíte no normálního zobrazení (kdy je možné opět do výkresu vkládat
nové objetky) stisknutím klávesy ESC.
Volba Tisk… Vytiskne aktuálně zobrazený výkres na připojené tiskárně či plotru. Proto je vhodné
před vlastním tiskem provést kroky v bodě 6 a 7. aby měl uživatel úplnou představu o tištěném
výkrese.
Volba Vlastnosti výkresu… Tato volba zobrazí informace o souboru výkresu jako je jeho
jméno, umístění a velikost. Dále můžete zobrazit statistické údaje a jiné informace o právě
otevřeném výkresu.

Seznam výkresů, které byly na daném počítači naposledy upravovány, vytvářeny či otevírány.
Pokud je v seznamu výkres, který chcete otevřít, stačí na něj klepnout dvakrát rychle po sobě
levým tlačítkem myši (dvojklik).
Standardně se v tomto pruhu zobrazují 4 poslední výkresy. Pokud chcete nastavit více výkresů
pro zobrazení, je nutné použít nabídku N ástroje - M ožnosti
Volba Konec. Tato volba ukončí činnost aplikace AutoCAD a uzavře její okno.

Cvičení - Vytvořit nový výkres

Položka hlavního menu Soubor.
- otevření položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte jednou levé tlačítko myši
- dojde k otevření položky. Pohyb v ní je shodný s pohybem v hlavním menu.
Volba Nový.

- potvrzení volby: přesuňte kurzor myši nad tuto volbu a stlačte jednou levé
tlačítko myši
- dojde k otevření panelu Vybrat šablonu.
Panel Vybrat šablonu
K otevření panelu došlo po klepnutí na volbu Nový v položce hlavního menu Soubor.
Pole pro Výběr souboru.
- vyberte jednu z nabízených šablon a označte ji (stisknutí levého tlačítka myši).
Tlačítko Otevřít.
- použití tlačítka: přesuňte kurzor myši nad toto tlačítko a stlačte jednou levé tlačítko myši
- dojde k okamžitému otevření požadované šablony.

Cvičení - Otevřít existující výkres

Položka hlavního menu Soubor.
- otevření položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte jednou levé tlačítko myši
- dojde k otevření položky. Pohyb v ní je shodný s pohybem v hlavním menu.
Volba Nový.
- potvrzení volby: přesuňte kurzor myši nad tuto volbu a stlačte jednou levé tlačítko myši
- dojde k otevření panelu Vybrat šablonu.
Panel Vybrat šablonu
K otevření panelu došlo po klepnutí na volbu Nový v položce hlavního menu Soubor.

Rozbalovací nabídka Soubory typu:
- použití nabídky: klepněte jednou levým tlačítkem myši na černou šipku na konci pole
rozbalovací nabídky,
- dojde k jejímu rozbalení a klepnutím levým tlačítkem myši můžete vybrat typ zdrojového
souboru (šablony, výkres nebo vzor).
Položka Výkres (*.dwg).
- klepněte jednou levým tlačítkem myši na položku Výkres (*.dwg).
Pole pro Výběr souboru.
- vyberte jeden z nabízených výkresů a označte jej (stisknutí levého tlačítka myši).
Tlačítko Otevřít.
- použití tlačítka: přesuňte kurzor myši nad toto tlačítko a stlačte jednou levé tlačítko myši
- dojde k okamžitému otevření požadovaného výkresu.

Cvičení - Uložit vytvořený výkres

Položka hlavního menu Soubor.
- otevření položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte jednou levé tlačítko myši
- dojde k otevření položky. Pohyb v ní je shodný s pohybem v hlavním menu.
Volba Uložit jako...
- potvrzení volby: přesuňte kurzor myši nad tuto volbu a stlačte jednou levé tlačítko myši
- dojde k otevření panelu Uložit výkres jako.
Panel Uložit výkres jako.
K otevření panelu došlo po klepnutí na volbu Nový v položce hlavního menu Soubor.
Pole Uložit do.
Slouží k vyhledání paměťového místa pro uložení výkresu.
- na konci tohoto pole je umístěna šipka, kterou otevřete následující podnabídku:

v této nabídce zvolte jednotku a posléze složku, do které chcete výkres uložit
Ikona pro výběr existujícího výkresu. Zde můžete zvolit požadovaný existující výkres, který
chcete přepsat. Tato možnost se používá hlavně tehdy, pokud již máme určitý výkres vytvořený
a chceme jej něčím doplnit nebo v něm něco změnit, pak jej jako změněný uložit pod stejným
jménem.
Pokud přepíšete existující výkres, uloží se všechny změny a původní výkres (pokud v něm něco
vymažete) bude nahrazen novým!!!
- přesuňte kurzor na ikonu výkres, který chcete přepsat, a dvakrát rychle po sobě stlačte levé
tlačítko myši (dvojklik)
- dojde k okamžitému uložení požadovaného výkres.
Pole Název výkresu.
Pokud chcete výkres uložit pod novým jménem, zapište do tohoto pole nové jméno výkresu.
Potvrzovací tlačítko Uložit
- stiskněte tlačítko ULOŽIT
- dojde k okamžitému uložení požadovaného výkresu.

Tento postup nahrazuje postup u bodu 5.

úkol číslo 3
V které nabídce jsou obsaženy všechny příkazy týkající se globální práce s výkresem?

2.2.2

Nabídka Upravit

V této nabídce jsou všechny příkazy týkající se lokální práce s výkresy a jejich objekty či objekty. Úpravy
Lokální prací je myšlena práce s obsahem konkrétního výkresu, jako je kopírování či vkládání částí
objektů, vlastností apod. Také jsou zde příkazy týkající se opakování či vracení posledních změn, které
se s výkresem či objektem udály od posledního uložení.
Použití této nabídky je velmi podobné použití nabídky Úpravy v diskovém manageru průzkumník či
místní nabídky jednotlivých aplikací.

Položka Hlavní nabídky Upravit.
- otevření položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte jednou levé tlačítko myši
- dojde k otevření položky. Pohyb v ní je shodný s pohybem v hlavním menu.
Volba Zpět a Znova. Tato tlačítka vám umožní vracet nebo opakovat poslední změny, které jste
ve výkrese nebo s libovolným objektem provedli. Pokud například vymažete úsečku a následně
zjistíte, že ji potřebujete, stačí stlačit tlačítko zpět a úsečka se znovu vrátí do výkresu.

P rogram si pam atuje pouze ty zm ěny, které se udály od posledního otevření výkresu.
P okud výkres uložíte, nebude již tato volba dostupná!!!
Volba Vyjmout. Tato volba vyjme z výkresu označený objekt nebo jakýkoliv část výkresu, který
je označen. Nelze vyjmout celý výkres, ale pouze jeho část. Tato vyjmutá část výkresu nebo
objekt se automaticky přesune do schránky, odkud může být znovu vyvolána.
Volba Kopírovat. Uloží označenou část výkresu či jiný objekt vložený ve výkresu, do schránky.
Z této schránky je možné zkopírovaný objekt vložit zpět do libovolné části výkresu.
Pokud zvolíte volbu Kopírovat s referenčním bodem, nebude možné vložit zkopírovaný objet
libovolně.
Volba Vložit. Pomocí tohoto tlačítka můžete zkopírovanou část výkresu nebo objekt ze schránky
umístit do libovolné části výkresu nebo dokonce i do jiného výkresu či dokumentu.
Schránka může vždy obsahovat pouze jednu položku. Pokud do schránky umístíte další položku,
původní položka se vymaže!!!
Volba Vymazat. Pomocí této volby se vymaže vybraná část výkresu nebo objekt. Pokud jednou
objekt vymažeme, tento se již neumísťuje do schránky. Proto jej můžeme obnovit pouze pomocí
tlačítka Zpět.
Volba Najít… Spustí průvodce, který umožňuje vyhledat jednotlivé části výkresů či dokonce
součásti objektů a jejich vlastností.

2.2.3

Nabídka Zobrazit

V této nabídce jsou všechny příkazy týkající se nastavení zobrazení jednotlivých výkresů a jejich Zobrazit
součástí. Také jsou zde příkazy týkající se zobrazení částí vývojového prostředí AutoCADu 2013 jako
jsou: pravítka, nástrojové lišty apod.
Použití této nabídky je velmi podobné použití nabídky Zobrazit v diskovém manageru průzkumník či
místní nabídky jednotlivých aplikací.

Položka ovládacího menu Zobrazit
- otevření položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte jednou levé tlačítko myši
- dojde k otevření položky. Pohyb v ní je shodný s pohybem v hlavním menu.
Volba Překresli. Umožňuje rychle obnovit nebo vyčistit aktuální výřez, aniž by se aktualizovala
databáze výkresu.
Volba Regeneruj vše. Dojde k aktualizaci zobrazení výkresu přepočítáním souřadnic
jednotlivých objektů na obrazovce z databáze.
Volba Přiblížit(zvětšit). Přiblížení nebo oddálení zdánlivého zvětšení grafického zobrazení. Tato
volba má několik podvoleb, které jsou patrné z dalšího obrázku.

Nejčastěji se používá volby OKNO, kdy je možné pomocí kurzoru myši vymezit oblast, která se
má zvětšit.
Volbou PŘEDCHOZÍ se potom vrátíme do předešlého měřítka.
Volba Posun pohledu. Umožňuje graficky znázornit model z určitého předem definovaného
místa v prostoru. Tato volba má několik podvoleb, které jsou patrné z dalšího obrázku.

Nejčastěji se používá volba BOD kdy pomocí kurzory myši označíme bod ze kterého chceme
zobrazit aktuální model.
Pro přepínání v pravoúhlém systému souřadnic (tzn. jasně definované průmětny) používáme
volby DOLEVA, DOPRAVA, NAHORU a DOLŮ.
Volba Výřezy. Zobrazí ohraničenou oblast, která zobrazuje určitou část modelového prostoru
výkresu. Typ vytvářeného výřezu určuje systémová proměnná TILEMODE. Je-li tato proměnná
vypnuta (0), lze s výřezy pohybovat a měnit jejich velikost. Pokud je tato proměnná vypnuta (1)
potom není možné s výřezy manipulovat ani je překrývat.
Volba 3D pohledy. Umožňuje nastavovat polohu, směr a vzdálenost 3D zobrazení modelu. Toto
zobrazení je možné jak pro rovinné tak i pro prostorové objekty. Tato volba má několik
podvoleb, které jsou patrné z dalšího obrázku.

Nejčastěji se používá volba OKO, která umožňuje definovat prostorový bod pomocí kurzoru myši.
Volba Styl zobrazení. Umožňuje nastavovat a zobrazovat stínování označeným objektům na
výkrese. Tato nabídka má několik možností nastavení stínu, které jsou závoslé na zobrazovaném
modelu. V zásedě je možné říci, že tato nabídka má svou platnost v oblasti 3D modelování.
Volba Render. Pomocí základní nabídky Render můžete rendrovat bez použití materiálů,
přidávání světel nebo nastavení scény. Při rendrování nového modelu použije aplikace Render
automaticky fiktivní vzdálené světlo, které jakoby se nacházelo za vašimi zády.
Volba Zobrazit. Pomocí této volby můžete zobrazit některé komponenty pracovní plochy, jako je
indikátor souřadnic (Ikona USS), textové okno pro zadávání příkazů apod.

2.2.4

Nabídka Vložit

V této nabídce jsou všechny příkazy týkající se možností vkládání komponent a objektů s externích Vložit
souborů či zdrojů. Do výkresů je možné vkládat mnoho různých objektů, které je možné potom dále
upravovat nástroji aplikace AutoCAD 2013.
Použití této nabídky je velmi náročné a předpokládá hlubokou znalost problematiky modelování
v AutoCADu 2013 (dále jen již AutoCAD). Z tohoto důvodu jsou popsány pouze ty nejdůležitější položky
této nabídky.

Položka ovládacího menu Vložit
- otevření položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte jednou levé tlačítko myši
- dojde k otevření položky. Pohyb v ní je shodný s pohybem v hlavním menu.
Volba Rastrový obrázek. Umožňuje vložit do aktuálně otevřeného souboru jakýkoliv rastrový
obrázek. S takto vloženým obrázkem je poté možno pracovat jako s jakýmkoliv jiným objektem
AutoCADu. Při spuštění volby se spustí následující průvodce.
Volba Rozvržení. Spustí prostředí s kartami, kde je možné vytvořit a navrhnout plovoucí výřezy
výkresového prostoru pro vykreslení. Pro výkres je možné vytvořit více rozvržení. A právě tato
volby umožňuje takovéto rozvržení, a to i z jiného výkresu, vložit do aktuálního modelu.
Volba Metasoubor Windows. Metasoubor je obrázkový soubor s příponou wmf. Jsou to
speciální obrázky vytvořené vektorovou analýzou, které jsou určeny pro aplikace běžící pod
Windows. Pokud takovýto obrázek vložíme do výkresu, můžeme s ním pracovat jako s jakýmkoliv
jiným objektem v AutoCADu.
Volba OLE objekt. Umožňuje vložit do výkresu objekt z jakékoliv aplikace podporující
mechanismus OLE 1.0 a OLE 2.0. v praxi se jedná především o programy a objekty vytvořené
v aplikací Microsoft Office (Word, Excel atd.). Tak je například možné do výkresu vložit tabulku
z Excelu či dokument z Wordu.
Volba Hypertextový odkaz. Umožňuje vložit do výkresu odkaz, který odkazuje na nějaký jiný
výkres, jinou WWW stránku, jiný dokument apod.

úkol číslo 4
V nabídce Vložit jsou obsaženy všechny příkazy týkající se vkládání?

2.2.5

Nabídka Formát

V této nabídce jsou všechny příkazy týkající se nastavení vzhledu a vlastností komponent výkresu jako Formát
jsou: velikost a tvar písma, rozložení a zarovnání objektů, formát hladin atd. Většina položek této
nabídky je zobrazena na jedné z nástrojových lišt. Tato lišta se zobrazuje standardně při instalaci
aplikace AutoCAD.

Položka ovládacího menu Formát
- otevření položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte jednou levé tlačítko myši
- dojde k otevření položky. Pohyb v ní je shodný s pohybem v hlavním menu.
Volba Hladina. Hladina je logické seskupení dat, pokládané na výkres jako vrstvy průhledné
fólie. Hladiny je možné prohlížet jednotlivě nebo v různých kombinacích.
Tato volby spustí průvodce hladinami (viz obrázek) ve kterém můžeme jednotlivým hladinám
přiřazovat různé atributy. Atributy hladin jsou například, tloušťka a barva čáry, kterou do hladiny
kreslíme, nebo styl písma.

V praxi se často používá systému 4 hladin. V první hladině se kreslí viditelné a neviditelné hrany.
Ve druhé hladině potom pomocné konstrukce, jako jsou osy a kóty. Třetí hladina slouží pro
šrafování a poslední čtvrtá pro různé popisové pole či tabulky.

Volba Typ čáry. Touto volbou spustíme průvodce, pomocí kterého můžeme nadefinovat typ
čáry, kterou budeme vytvářet.

Do tohoto seznamu můžeme s připojené databáze přidávat další typy čar (čerchovaná,
čárkovaná, tečkovaná atd.)
Volba Tloušťka čáry. Touto volbou spustíme průvodce, který umožňuje nastavení různých
tloušťek čar zobrazených na výkrese.
Po zvolení se spustí podobný průvodce jako na předchozím obrázku.
Volba Písmo. Pomocí této volby můžeme měnit styl, velikost a tvar popisků a textových polí,
které vkládáme do výkresu. Použití této volby je velmi podobné jako v aplikaci Word.
Volby Kótovací styl. Touto volbou můžeme nastavit styl a tvar kót, které vkládáme do výkresu.

Volba Jednotky. Umožňuje nastavit délkové a úhlové jednotky, které chceme použít ve výkrese
pro kreslení a kótování. V naší zemi je zvykem používat desítkovou měrnou soustavu, založenou
na délkové jednotce metr.

Volba Meze výkresu. Tato volba umožňuje nastavit okraje výkresového pole vzhledem
k aktuálnímu rozměru výkresu. Například: pokud kreslím na formát papír A4 (má rozměry 210
x 297 mm) musím meze výkresu nastavit menší než tento rozměr, jinak by se mi celý výkres
nevytisknul na výkres formátu A4 a musel bych zvolit větší formát papíru.
Volba Přejmenovat. Pomocí této volby je možné přejmenovávat a pojmenovávat jednotlivé
objekty ve výkresu jako jsou například hladiny, kótovací styly, pohledy, výřezy, typy čar apod.

2.2.6

Nabídka Nástroje

Tato nabídka obsahuje příkazy a funkce k uzpůsobení nastavení aplikace a právě tvořeného výkresu. Nástroje
Tato nabídka je určena pro zkušenější uživatele, kteří již zvládli základy práce s touto aplikací.
Pomocí této nabídky si můžeme uzpůsobit vzhled a chování aplikace AutoCAD podle vlastních
požadavků. Dále obsahuje nástroje pro vytváření maker a programových skupin pro rychlou tvorbu
automatizovaných a typizovaných celků.

Položka ovládacího menu Nástroje
- otevření položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte jednou levé tlačítko myši
- dojde k otevření položky. Pohyb v ní je shodný s pohybem v hlavním menu.
Volba Pravopis. Zkontroluje pravopisné chyby v označeném popisku či textovém poli.
Volba Pořadí kreslení. Pokud se některé objekty na výkrese překrývají a chceme změnit pořadí
jejich zobrazení, můžeme použít tuto volbu.

Podle toho zda objekt chceme přesunout více dopředu či dozadu, volíme příslušnou volbu
z tohoto seznamu.
Volba Editor bloků. Touto volbou spustíme průvodce, který umožňuje nastavení vlastností
označeného objektu nebo celého výkresu, jako je styl a tloušťka čáry, rozměr výkresu atd.
Tato volba do jisté míry supluje nabídku Formát. Má tu výhodu, že jednotlivé vlastnosti jsou zde
zobrazeny pohromadě a nemusíme se tudíž přepínat mezi několika okny.
Volba Načíst aplikaci. Pomocí této volby můžeme načíst nebo uvolnit některou z externích
aplikací, které spolupracují s programem AutoCAD.

Volba Zobrazit obrázek. Umožňuje načíst nebo uložit výkres ve tvaru bitmapy a tak umožnit
i jiným aplikacím zpracovat vytvářený výkres. Takovýmto způsobem můžeme například aktuální
výkres exportovat do Wordu nebo jiné aplikace.
Volba Nový USS. USS je zkratka pro uživatelský souřadnicový systém, který určuje polohu
jednotlivých souřadných os v souladu s pravoúhlým promítáním. Pomocí této volby můžeme
definovat nový souřadnicový systém, který vždy na začátku začíná v bodě 0,0,0. Pokud tedy
chceme, aby počátek souřadnicového systému začínal v bodě 100,100, 0, můžeme jej takto
definovat pomocí této volby.

Volba Pojmenovaný USS. Tato volba umožňuje přepínání v jednotlivých pravoúhlých
průmětnách bez toho, aby bylo nutné měnit směr pohledu.

Volba Nastavení kreslení. Umožňuje nastavovat rastr a jeho krok. Rast je systém pomocných
bodů, které mají od sebe konstantní vzdálenost. Pomocí této volby tedy vznikne pole bodů,
pomocí kterých je možné rychle a snadno kreslit objekty.
Krok je vlastnost rastru, kdy můžeme docílit toho, že se kurzor myši pohybuje pouze v předem
definovaných krocích, například pouze po bodech rastru.

Volba Možnosti. Slouží k nastavení chování aplikace AutoCAD, jako je obsah lišt, možností
ukládání a zobrazování výkresů apod. I tato volba je totožná s volbou ve Wordu.

V jednotlivých záložkách je možné nastavovat nejrůznější funkce a atributy, potřebné pro
uživatelské uzpůsobení aplikace podle uživatelových požadavků.

Vzhledem k tom u, že tento učební text je určen začátečníkům , nedoporučujem e
zasahování do tohoto nastavení, neboť hrozí destabilizace nebo disfunkčnost
systém u AutoCAD vinou uživatele!!!

úkol číslo 5
Nabídka Nástroje obsahuje příkazy a funkce k uzpůsobení nastavení?

2.2.7

Nabídka Kresli

Tato nabídka obsahuje příkazy a funkce ke kreslení všech základních prvků a objektů výkresů. Můžete Kresli
zde nalézt všechny typy čar, křivek, kružnic, oválů, oblouků, přímek, bodů a 3D objektů, které je
možné v systému AutoCAD vytvořit a nakreslit.
Jelikož v dalších kapitolách budeme podrobně probírat, při řešení konkrétních příkladů, jednotlivé
příkazy této nabídky, bude další přehled pouze heslovitý.

Položka ovládacího menu Kresli
- otevření položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte jednou levé tlačítko myši
- dojde k otevření položky. Pohyb v ní je shodný s pohybem v hlavním menu.
Volba Úsečka. Umožňuje vložit do výkresu objekt typu úsečka. Úsečku je možné definovat
kurzorem myši, nebo pomocí příkazového řádku a klávesnice. Hlavními atributy úsečky, je její
poloha a délka.
Volba Polopřímka. Umožňuje vložit do výkresu objekt typu polopřímka. Zase je možné ji
definovat a nakreslit pouze pomocí myši, nebo zadáním příkazu a souřadnic do příkazového
řádku. Hlavními atributy polopřímky je její orientace v prostoru a poloha počátečního bodu.
Volba Přímka. Umožňuje vložit do výkresu objekt typu přímka. Rozdíl mezi úsečkou a přímkou
spočívá v tom, že přímka není ohraničená a nemá tedy nějakou konkrétní délku. Opět je možné ji
definovat pomocí myši nebo pomocí klávesnice. Hlavními atributy přímky je její poloha
a orientace v prostoru.
Volba Multičára. Umožňuje vložit do výkresu objekt tohoto tytu. Multičára jsou v podstatě dvě
rovnoběžné úsečky, které se kreslí souběžně. Multičáru je možné definovat kurzorem myši, nebo
pomocí příkazového řádku a klávesnice. Hlavními atributy multičáry, je její poloha a délka.
Volba Křivka. Umožňuje vložit do výkresu jakoukoliv obecnou křivku. Křivka je obecná část
kružnice (úseč), která je definována dvěma krajními body. Opět je možné ji definovat pomocí
myši nebo pomocí klávesnice. Jejími hlavními atributy jsou omezující krajní body a poloměr
kružnice jíž tvoří.
Volba 3D křivka. Umožňuje vložit do výkresu obecnou 3D křivku. Křivka je obecná část kružnice
(úseč), která je definována dvěma krajními body. Rozdíl oproti obyčejné křivce je v tom, že se
vykresluje ve směru osy z, takže v rovině tvořené osami x a y vypadá jako obyčejná úsečka.
Opět je možné ji definovat pomocí myši nebo pomocí klávesnice. Jejími hlavními atributy jsou
omezující krajní body a poloměr kružnice, jíž tvoří.
Volba Polygon. Umožňuje vložit do výkresu libovolný obecný n-uhelník. Zde již není možné
definovat tento objekt pouze pomocí myši, ale je nutné některé údaje zadávat klávesnicí
prostřednictvím příkazového řádku (počet stran). Je definován bodem tvořícím střed kružnice
opsané nebo vepsané, počtem stran a poloměrem kružnice vepsané nebo opsané.
Volba Obdélník. Umožňuje vložit do výkresu pravidelný čtyřúhelník. Tímto příkazem je možné
vytvářet jednak obdélníky ale i čtverce, pokud jsou všechny 4 strany stejně dlouhé. Obdélník je
možné definovat kurzorem myši, nebo pomocí příkazového řádku a klávesnice.
Volba Oblouk. Umožňuje vložit do výkresu obecný oblouk. Oblouk je obecná část kružnice
(úseč), která je definována dvěma krajními body. Opět je možné jej definovat pomocí myši nebo
pomocí klávesnice. Jeho hlavními atributy jsou omezující krajní body a poloměr kružnice jíž tvoří.

Tato volba obsahuje následující podvolby, které umožní vytvořit vždy určitý oblouk specifických
vlastností nebo pomocí různých zadání.

Volba Kružnice. Umožňuje vložit do výkresu kružnice a kruhy. Kružnice je množina bodů, které
mají od jednoho bodu (středu) konstantní vzdálenost. Opět je možné ji definovat pomocí myši
nebo pomocí klávesnice. Jejími hlavními atributy jsou střed kružnice a její poloměr (R) nebo
průměr (D).
Tato volba obsahuje následující podvolby, které umožní vytvořit vždy určitou kružnici specifických
vlastností nebo pomocí různých zadání.

Volba Prsten. Umožňuje vložit do výkresu dvě soustředné kružnice, které společně tvoří
vyplněný prstenec. Zde již není možné definovat tento objekt pouze pomocí myši, ale je nutné
některé údaje zadávat klávesnicí prostřednictvím příkazového řádku (počet stran). Je definován
bodem tvořícím střed vnitřní a vnější kružnice a poloměrem (průměrem) vnitřní kružnice
a poloměrem (průměrem) vnější kružnice.
Volba Spline. Umožňuje vložit do výkresu jakoukoliv obecnou křivku, které již nemusí být
součástí kružnice. Opět je možné ji definovat pomocí myši nebo pomocí klávesnice. Jejími
hlavními atributy jsou omezující krajní body a jeden bod tvořící zakřivení.
Volba Elipsa. Umožňuje vložit do výkresu obecnou elipsu. Elipsa je množina bodů, které mají od
dvou ohnisek vždy konstantní vzdálenost. Zde již není možné definovat tento objekt pouze
pomocí myši, ale je nutné některé údaje zadávat klávesnicí prostřednictvím příkazového řádku.
Je definována dvěma body (ohnisky) a průvodiči.
Tato volba obsahuje následující podvolby, které umožní vytvořit vždy určitou elipsu specifických
vlastností nebo pomocí různých zadání.

Volba Bod. Umožňuje vložit do výkresu bod nebo body. Je možné jej zadávat pomocí kurzoru
myši, nebo pomocí příkazového řádku. Jediným atributem bodu je jeho poloha v prostoru či
rovině. Samozřejmě že některé body jsou „vyjímečné“ (průsečíky, koncové body, spoje čar,
středy kružnic apod.). Proto tato nabídka obsahuje následující podvolby, které umožní vytvořit
vždy určitou elipsu specifických vlastností nebo pomocí různých zadání.

Volba Šrafování. Umožňuje vložit do výkresu do přesně ohraničené plochy šrafování. Šrafování
se používá pro naznačení materiálu v řezu a to podle typu materiálu.
Pokud zvolíte tento příkaz, spustí se následující dialog, který vám umožní nastavit vlastnosti
šrafování, jako je typ, vzdálenost šrafů, barva apod.
Po tomto nastavení nás dále příkaz vyzve z označení plochy, která má být vyšrafována. Toto
zadání můžeme provést pomocí myši.

Volba Oblast. Umožňuje definovat určitou oblast výkresu, která se může skládat z několika
objektů. S touto oblastí a prvky, jež obsahuje, potom můžeme pracovat naráz.
Volba Text. Umožňuje vložit do výkresu textové popisky. Text je do výkresu možné vložit
několika způsoby podle individuálního požadavku uživatele. Polohu a velikost textu můžeme
zadávat pomocí klávesnice i myši. Text můžeme vložit jako řádek, nebo jako odstavec, tak jak to
ukazuje následující obrázek.

Volba Modelování. Umožňuje vložit do výkresu určitý typ prostorového tělesa. V AutoCADu
existuje několik předefinovaných prostorových objektů (objektových primitiv), které je možné
přímo vložit do výkresu bez složitého definování a upravování.
Seznam prostorových primitiv je uveden na následujícím obrázku. Každý z těchto objektů je
možné definovat pomocí klávesnice nebo myši.

2.2.8

Nabídka Modifikace

Tato nabídka obsahuje příkazy a funkce pro úpravu a změnu vlastností již vytvořených objektů Modifikace
vložených do výkresu. Pokud například potřebuji některou z úseček zkrátit (oříznout) příslušný příkaz
naleznu v této nabídce.
Jelikož v dalších kapitolách budeme podrobně probírat, při řešení konkrétních příkladů, jednotlivé
příkazy této nabídky, bude další přehled pouze heslovitý.

Položka ovládacího menu Modifikace
- otevření položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte jednou levé tlačítko myši
- dojde k otevření položky. Pohyb v ní je shodný s pohybem v hlavním menu.
Volba Vlastnosti. Umožňuje nastavení a editaci výchozích vlastností označeného objektu.
Objekt se označuje tak, že na něj jednou klikneme levým tlačítkem myši. Objekt se zobrazí
čárkovou čárou a na důležitých bodech se objeví uchopovací čtverečky, jejichž pomocí je možné
myší upravovat velikost a polohu objektu.
Jak vypadá označený objekt typu úsečka, ukazuje následující obrázek.

pokud tedy máme označený libovolný objekt na výkrese, můžeme touto volbou vyvolat okno
s veškerými vlastnostmi označeného objektu a pomocí klávesnice je upravovat.

Volba Objekt. Umožňuje upravovat vlastnosti externím objektům výkresu, které nebyly
vytvořeny pomocí nástrojů AutoCADu, ale byly do výkresu importovány. Jedná se zejména
o různé obrázky a tabulky, které je možné do AutoCADu vložit z jiných aplikací.
Volba Oříznout. Umožňuje ořezávat a ohraničovat externí objekty vložené do výkresu. Jsou to
ty samé objekty, které jsou uvedeny v bodu 4. Můžeme ořezávat a ohraničovat tyto následující
objekty.

Volba Vymaž. Umožňuje vymazat označený objekt z výkresu. Nejprve zvolíme tuto volbu potom
označíme pomocí myši objekt, který chceme vymazat a příkaz potvrdíme stiskem klávesy ENTER.
Volba Kopírovat. Umožňuje kopírovat objekty nakreslené na výkrese. Po vyvolání této volby
musíme označit objekt (objekty) který chceme na výkrese kopírovat (toto kopírování je platné
pouze v jednom výkresu) a potvrdit výběr stiskem klávesy ENTER. Poté ještě určíme místo kam
má být kopie vložena.
Volba Zrcadlit. Umožňuje vytvářet odzrcadlené kopie objektů na výkrese. Po vyvolání této volby
musíme označit objekt (objekty) který chceme na výkrese odzrcadlit (toto zrcadlení je platné
pouze v jednom výkresu) a potvrdit výběr stiskem klávesy ENTER. Poté ještě určíme místo kam
má být zrcadlová kopie vložena.
Volba Posun. Umožňuje měnit polohu objektů na výkrese. Pokud chceme na výkrese přesunout
daný objekt z jednoho místa výkresu na druhý, použijeme tuto nabídku. Po vyvolání této volby
musíme označit objekt (objekty) který chceme na výkrese posunout (toto posunutí je platné
pouze v jednom výkresu) a potvrdit výběr stiskem klávesy ENTER. Poté ještě určíme místo kam
má být objekt posunut.
Volba Otočit. Umožňuje otočit libovolný objekt na výkrese. Po vyvolání této volby musíme
označit objekt (objekty) který chceme na výkrese otočit (toto otáčení je platné pouze v jednom
výkresu) a potvrdit výběr stiskem klávesy ENTER. Poté ještě určíme úhel otočení.
Volba Měřítko. Umožňuje zvětšovat, nebo zmenšovat měřítko určitého objektu na výkrese.
Pokud máme například na výkrese dva čtverce o hravě 10 mm a jeden z nich chceme mít
o hraně 20 mm, aniž bychom jej museli vymazat a nakreslit nový, můžeme použít tento příkaz.
Po vyvolání této volby musíme označit objekt (objekty) který chceme na výkrese zvětšit nebo
zmenšit (toto zvětšení nebo zmenšení je platné pouze v jednom výkresu) a potvrdit výběr
stiskem klávesy ENTER. Poté ještě určíme číselnou hodnotu měřítka (v našem případě by to bylo
číslo 2).

Volba Protáhnout. Umožňuje protahovat objekty na výkrese. Pokud některý z objektů (elipsa,
kružnice, obdélník, čtyřúhelník, polygon – musí se jednat o uzavřené objekty) chceme
protáhnout, to znamená zvětšit pouze jeden jejich rozměr (šířku nebo délku), použijeme tohoto
příkazu. Po vyvolání této volby musíme označit objekt (objekty) který chceme na výkrese
protáhnout (toto protažení je platné pouze v jednom výkresu) a potvrdit výběr stiskem klávesy
ENTER. Poté ještě určíme velikost protažení.
Volba Oříznout. Umožňuje zkracování (ořezávání) úseček a přímek vložených do výkresu. Pokud
jsme vytvořili příliš dlouhou úsečku nebo polopřímku, můžeme ji zkrátit pomocí tohoto příkazu.
Po vyvolání této volby musíme označit objekt (objekty) který chceme na výkrese oříznout (toto
ořezání je platné pouze v jednom výkresu) a potvrdit výběr stiskem klávesy ENTER. Poté ještě
určíme hranu, podle které se objekt ořeže.
Volba Prodloužit. Umožňuje prodlužování úseček a přímek vložených do výkresu. Pokud jsme
vytvořili příliš krátkou úsečku nebo polopřímku, můžeme ji prodloužit pomocí tohoto příkazu. Po
vyvolání této volby musíme označit objekt (objekty) který chceme na výkrese prodloužit (toto
prodloužení je platné pouze v jednom výkresu) a potvrdit výběr stiskem klávesy ENTER. Poté
ještě určíme hranu, ke které se objekt prodlouží.
Volba Přerušit. Umožňuje přerušit objekt v daném bodě nebo bodech. Pokud potřebujeme
rozdělit jednu úsečku na dvě části bez toho, aby se některé z částí vymazala, použijeme tento
příkaz. Po vyvolání této volby musíme označit objekt (objekty) který chceme na výkrese přerušit
(toto přerušení je platné pouze v jednom výkresu) a potvrdit výběr stiskem klávesy ENTER. Poté
ještě určíme hranu nebo bod, ve kterém se objekt přeruší.
Volba Zkosit. Umožňuje vytvořit ze dvou úseček zkosenou hranu. Tento příkaz není možné
provést pouze pomocí myši, je nutné použít i klávesnici pro zadání úhlu zkosení. Po vyvolání této
volby musíme označit dvě úsečky, které mají společný průsečík nebo dotyk který chceme na
výkrese zkosit a potvrdit výběr stiskem klávesy ENTER. Poté ještě určíme úhel nebo vzdálenost
zkosení pomocí klávesnice.
Volba Zaoblit. Umožňuje vytvořit ze dvou úseček zaoblenou hranu. Tento příkaz není možné
provést pouze pomocí myši, je nutné použít i klávesnici pro zadání poloměru nebo průměru
zaoblení. Po vyvolání této volby musíme označit dvě úsečky, které mají společný průsečík nebo
dotyk který chceme na výkrese zaoblit a potvrdit výběr stiskem klávesy ENTER. Poté ještě určíme
poloměr nebo průměr zaoblení pomocí klávesnice.
Volba Rozložit. Umožňuje rozložit libovolný objekt na několik segmentů. Pokud jsem vytvořit
obdélník, a chci jej rozložit na 4 samostatné strany, potom mohu použít tento příkaz.

úkol číslo 6
Nabídka Modifikace obsahuje příkazy a funkce pro úpravu a změnu vlastností již vytvořených?

2.2.9

Nabídka Okno

Tato nabídka obsahuje příkazy, které slouží k nastavení rozvržení prostoru, v němž je zobrazován Okno
vlastní výkres. Umožňuje například rozdělit jeden výkres na dvě okna, nebo naopak zobrazit zároveň
dva různé výkresy v jednom okně. Také je zde vidět, které výkresy jsou právě otevřeny.

Položka hlavního menu Okno.
- otevření položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte jednou levé tlačítko myši

- dojde k otevření položky. Pohyb v ní je shodný s pohybem v hlavním menu.
Volba Kaskáda. Zobrazí aktuálně otevřené výkresy na sebe. To znamená, že je vždy zobrazen
pouze jeden výkres a ten je na popředí aplikace.
Volba Dlaždice horizontálně. Zobrazí všechny aktuálně otevřené výkresy na pracovní plochu a
to tak, že se pracovní plocha rozdělí na požadovaný počet oken (podle počtu otevřených
výkresů) a tato okna jsou řazena od horní části pracovní plochy ke spodní.
Volba Svisle. Zobrazí všechny aktuálně otevřené výkresy na pracovní plochu a to tak, že se
pracovní plocha rozdělí na požadovaný počet oken (podle počtu otevřených výkresů) a tato okna
jsou řazena od levé části pracovní plochy k levé.
Informační panel. Tento panel vás informuje o tom, kolik a jakých výkresů je aktuálně
otevřeno. U výkresu, který je právě aktivní (je s ním právě pracováno), je před jeho názvem
zvýrazněno zatržení.

2.2.10 Nabídka Nápověda
Pokud si nejste naprosto jisti, jak použít některou z funkcí, nebo kde ji máte hledat a kde získáte Nápověda
informace, můžete použít nápovědu aplikace AutoCAD. Nápověda obsahuje Průvodce, kteří vás
provedou celým řešením problému.
Pokud si nejste jisti názvem některého z prvků, stačí na něj umístit kurzor a po chvilce se vám ve
žlutém poli zobrazí popisek daného prvku. Nápovědu můžete dále získat tak, že umístíte kurzor myši na
požadovaný prvek a stlačíte klávesu F1, která vám zobrazí průvodce nápovědou.

Položka hlavního menu Nápověda.
- otevření položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte jednou levé tlačítko myši
- dojde k otevření položky. Pohyb v ní shodný jako pohyb v hlavním menu.
Nápověda. Tato volba spustí průvodce aplikací AutoCAD. Tento průvodce obsahuje rejstřík a
vyhledávání podle klíčových slov. Výhodou této nápovědy je v tom, že je kompletně v češtině.
Další zdroje informací. Tato volba spustí průvodce, který vás provede řešením nejběžnějších a
nejčastěji se vyskytujících problémů s konfigurací tisku a nastavení aplikace AutoCAD. Opět je je
celý průvodce v češtině.
O aplikaci AutoCAD 2013. Zde jsou informace o verzi programu AutoCAD, oprávněném
uživateli licence a výrobci daného produktu.

2.3 Nástrojové lišty
Tyto lišty (standardně jsou zobrazeny dvě) obsahují nejčastěji používané příkazy a funkce. Všechny První
příkazy obsažené na těchto lištách lze vyvolat i místní nabídkou, nebo je lze vyhledat i v hlavní nabídce nástrojová
lišta
či v příkazových lištách.
V následujícím textu si popíšeme jednotlivé prvky, které jsou na nástrojových lištách obsaženy. Jelikož
v dalších kapitolách budeme jednotlivé položky probírat podrobněji, je popis uveden pouze heslovitě.

Volba Nový výkres. Spustí průvodce pro vytvoření nového výkresu.

V zásadě je možné vytvořit nový výkres třemi způsoby. První způsob „Začít načisto“ vytvoří
výkres bez použití šablon a dalších definicí. Tento způsob je uveden na obrázku.
Dalším způsobem je použití přednastavené šablony, kterou můžete vybrat ze seznamu.
Jednotlivé šablony jsou koncipovány vždy pro určitý druh výkresu (stavební, elektro atd.).
Vybráním příslušné šablony spustíte průvodce, který vás provede celým procesem vytváření
nového výkresu podle šablony.
Pokud vám žádná ze šablon nevyhovuje, můžete si nadefinovat svou vlastní a to pomocí tohoto
průvodce, který vás provede celým procesem, jehož výsledkem je nový výkres, který je nastaven
přesně podle vašich požadavků.
Volba Otevřít... Spustí průvodce, který umožní otevřít existující výkres, jenž je uložen na
některém z paměťových médií.

Volba Uložit jako... Spustí průvodce pro uložení aktuálně zobrazeného výkresu pod určitým
jménem. Položka Uložit… učiní totéž, pouze nebudete moci změnit jméno ukládaného výkresu.

Volba Tisk… Vytiskne aktuálně zobrazený výkres na připojené tiskárně či plotru. Proto je vhodné
před vlastním tiskem provést kroky v bodě 6 a 7. aby měl uživatel úplnou představu o tištěném
výkrese.
Volba Najít a nahradit. Tato volba umožňuje vyhledávat ve výkresech libovolné objekty a texty
a nahrazovat je jinými objekty podle přání uživatele.
Volba Vyjmout. Tato volba vyjme z výkresu označený objekt nebo jakýkoliv část výkresu, který
je označen. Nelze vyjmout celý výkres, ale pouze jeho část. Tato vyjmutá část výkresu nebo
objekt se automaticky přesune do schránky, odkud může být znovu vyvolána.
Volba Kopírovat. Uloží označenou část výkresu či jiný objekt vložený ve výkresu, do schránky.
Z této schránky je možné zkopírovaný objekt vložit zpět do libovolné části výkresu.
Volba Vložit. Pomocí tohoto tlačítka můžete zkopírovanou část výkresu nebo objekt ze schránky
umístit do libovolné části výkresu nebo dokonce i do jiného výkresu či dokumentu.
Schránka může vždy obsahovat pouze jednu položku. Pokud do schránky umístíte další položku,
původní položka se vymaže!!!
Volba Kopírovat vlastnosti. Pokud máte vytvořený objekt, u kterého jste nastavili nějaké
vlastnosti (barva, tloušťka apod.) a chcete tyto vlastnosti zkopírovat na jiný objekt, můžete
použít tuto volbu.
Volba Zpět. Toto tlačítko vám umožní vracet poslední změny, které jste ve výkrese nebo
s libovolným objektem provedli.
Volba Znova. Toto tlačítko vám umožní opakovat poslední změny, které jste ve výkrese nebo
s libovolným objektem provedli. Pokud například vymažete úsečku a následně zjistíte, že ji
potřebujete, stačí stlačit tlačítko Znova a úsečka se znovu vrátí do výkresu.
Volba Zoom Okno. Umožňuje zvětšovat nebo zmenšovat měřítko pohledu na výkresovou
plochu.
Volba Zoom předchozí. Vrací zpět krok provedený v době 17. Pokud jsme tedy použili některou
z možností zvětšení či zmenšení pohledu na plochu výkresu, můžeme se do výchozího stavu
dostat použitím této volby.
Volba Vlastnosti. Otevře další doplňkové okno, pomocí kterého je možné upravovat databázi
objektů aktuálního výkresu podle potřeb uživatele. Je možné procházet jednotlivé položky
databáze objektů (čar, kružnic apod.) a následně je upravovat.
Volba Rychlý kalkulátor. Otevře další doplňkové okno, pomocí kterého je možné realizovat
jednoduché výpočty, bez nutnosti spouštění externích aplikací.

Druhá
nástrojová
lišta
Volba Nastaví aktuální hladinu podle objektu. Spustí automatizovaný režim vyhledávání
a zařazování objektů výkresu do seznamu hladin. Toto zařazení se děje podle nadefinovaných
vlastností označovaného objektu.
Volba Hladiny. Spustí Správce vlastností hladiny, ve kterém můžeme jednak výkresu přiřazovat
nové hladiny, nebo odstraňovat hladiny a také měnit vlastnosti definovaných hladin jako je
tloušťka čáry kresleného objektu v dané hladině, barva čáry, jméno hladiny atd.

Volba Seznam hladin. Otevře seznam hladin, které jsou pro aktuální výkres definovány.
V tomto seznamu potom můžeme vybrat hladinu, do které chceme kreslit nebo umisťovat
objekty.

Volba Barva objektu. Pomocí této volby můžeme označeným objektům přiřazovat různé barvy.

Volba Typ čáry. Pomocí této volby můžeme označeným objektům přiřazovat typy čar.

Volba Tloušťka čáry. Pomocí této volby můžeme označeným objektům přiřazovat různé
tloušťky čar.

2.4 Příkazové lišty
Tyto lišty obsahují jednotlivé vizualizované příkazy pro zadávání příkazů pro tvorbu jednotlivých objektů
(čáry, kružnice, obdélníky apod.). Tyto příkazy lze také zadávat textovou formou a to pomocí
příkazového řádku (viz dále). Tyto příkazové lišty jsou plovoucí, což znamená, že je možné jejich
libovolné umístění do kterékoliv části okna aplikace AutoCAD.
V následujícím textu si popíšeme jednotlivé prvky, které jsou na příkazových lištách obsaženy. Jelikož První
příkazová
v dalších kapitolách budeme jednotlivé položky probírat podrobněji, je popis uveden pouze heslovitě.
lišta

Volba Úsečka. Umožňuje vložit do výkresu objekt typu úsečka. Úsečku je možné definovat
kurzorem myši, nebo pomocí příkazového řádku a klávesnice. Hlavními atributy úsečky, je její
poloha a délka.
Příkaz, který se zobrazí v příkazovém řádku: _line
Adekvátní příkaz zadávaný do příkazové řádky klávesnicí: úsečka
Volba Konstrukční přímka. Umožňuje vložit do výkresu objekt typu přímka. Rozdíl mezi
úsečkou a přímkou spočívá v tom, že přímka není ohraničená a nemá tedy nějakou konkrétní
délku. Opět je možné ji definovat pomocí myši nebo pomocí klávesnice. Hlavními atributy přímky
je její poloha a orientace v prostoru.
Příkaz, který se zobrazí v příkazovém řádku: _xline
Adekvátní příkaz zadávaný do příkazové řádky klávesnicí: přímka
Volba Křivka. Umožňuje vložit do výkresu jakoukoliv obecnou křivku. Křivka je obecná část
kružnice (úseč), která je definována dvěma krajními body. Opět je možné ji definovat pomocí
myši nebo pomocí klávesnice. Jejími hlavními atributy jsou omezující krajní body a poloměr
kružnice již tvoří.
Příkaz, který se zobrazí v příkazovém řádku: _pline
Adekvátní příkaz zadávaný do příkazové řádky klávesnicí: křivka
Volba Polygon. Umožňuje vložit do výkresu libovolný obecný n-uhelník. Zde již není možné
definovat tento objekt pouze pomocí myši, ale je nutné některé údaje zadávat klávesnicí
prostřednictvím příkazového řádku (počet stran). Je definován bodem tvořícím střed kružnice
opsané nebo vepsané, počtem stran a poloměrem kružnice vepsané nebo opsané.
Příkaz, který se zobrazí v příkazovém řádku: _polygon
Adekvátní příkaz zadávaný do příkazové řádky klávesnicí: polygon
Volba Obdélník. Umožňuje vložit do výkresu pravidelný čtyřúhelník. Tímto příkazem je možné
vytvářet jednak obdélníky ale i čtverce, pokud jsou všechny 4 strany stejně dlouhé. Obdélník je
možné definovat kurzorem myši, nebo pomocí příkazového řádku a klávesnice.
Příkaz, který se zobrazí v příkazovém řádku: _rectang
Adekvátní příkaz zadávaný do příkazové řádky klávesnicí: obdélník

Volba Oblouk. Umožňuje vložit do výkresu obecný oblouk. Oblouk je obecná část kružnice
(úseč), která je definována dvěma krajními body. Opět je možné jej definovat pomocí myši nebo
pomocí klávesnice. Jeho hlavními atributy jsou omezující krajní body a poloměr kružnice již tvoří.
Příkaz, který se zobrazí v příkazovém řádku: _arc
Adekvátní příkaz zadávaný do příkazové řádky klávesnicí: oblouk
Volba Kružnice. Umožňuje vložit do výkresu kružnice a kruhy. Kružnice je množina bodů, které
mají od jednoho bodu (středu) konstantní vzdálenost. Opět je možné ji definovat pomocí myši
nebo pomocí klávesnice. Jejími hlavními atributy jsou střed kružnice a její poloměr (R) nebo
průměr (D).
Příkaz, který se zobrazí v příkazovém řádku: _circle
Adekvátní příkaz zadávaný do příkazové řádky klávesnicí: kružnice
Volba Spline. Umožňuje vložit do výkresu jakoukoliv obecnou křivku, které již nemusí být
součástí kružnice. Opět je možné ji definovat pomocí myši nebo pomocí klávesnice. Jejími
hlavními atributy jsou omezující krajní body a jeden bod tvořící zakřivení.
Příkaz, který se zobrazí v příkazovém řádku: _spline
Adekvátní příkaz zadávaný do příkazové řádky klávesnicí: spline
Volba Elipsa. Umožňuje vložit do výkresu obecnou elipsu. Elipsa je množina bodů, které mají od
dvou ohnisek vždy konstantní vzdálenost. Zde již není možné definovat tento objekt pouze
pomocí myši, ale je nutné některé údaje zadávat klávesnicí prostřednictvím příkazového řádku.
Je definována dvěma body (ohnisky) a průvodiči.
Příkaz, který se zobrazí v příkazovém řádku: _ellipse
Adekvátní příkaz zadávaný do příkazové řádky klávesnicí: elipsa
Volba Vložit blok. Umožňuje vložit do výkresu předem definovanou oblast objektů výkresu
a pak s nimi pracovat jako s jedním objektem.
Po zvolení této volby se zobrazí dialog, ve kterém ze seznamu vybereme požadovaný definovaný
blok objektů.

Volba Vytvořit blok. Umožňuje definovat určitou oblast výkresu, která se může skládat
z několika objektů. S touto oblastí, a prvky jež obsahuje, potom můžeme pracovat naráz.
Po zvolení této volby se zobrazí dialog, ve kterém můžeme do seznamu zařadit požadovaný
definovaný blok objektů.

Volba Bod. Umožňuje vložit do výkresu bod nebo body. Je možné jej zadávat pomocí kurzoru
myši, nebo pomocí příkazového řádku. Jediným atributem bodu je jeho poloha v prostoru či
rovině. Samozřejmě že některé body jsou „vyjímečné“ (průsečíky, koncové body, spoje čar,
středy kružnic apod.).
Příkaz, který se zobrazí v příkazovém řádku: _point
Adekvátní příkaz zadávaný do příkazové řádky klávesnicí: bod
Volba Šrafy. Umožňuje vložit do výkresu do přesně ohraničené plochy šrafování. Šrafování se
používá pro naznačení materiálu v řezu a to podle typu materiálu.
Pokud zvolíte tento příkaz, spustí se následující dialog, který vám umožní nastavit vlastnosti
šrafování, jako je typ, vzdálenost šrafů, barva apod.
Po tomto nastavení nás dále příkaz vyzve z označení plochy, která má být vyšrafována. Toto
zadání můžeme provést pomocí myši.
Po zvolení této volby se zobrazí dialog, ve kterém můžeme zadat typ a vlastnosti šrafů a poté
dodefinovat šrafovanou oblast.
Volba Oblast. Umožňuje definovat určitou oblast výkresu, která se může skládat z několika
objektů. S touto oblastí, a prvky jež obsahuje, potom můžeme pracovat naráz.
Příkaz, který se zobrazí v příkazovém řádku: _region
Adekvátní příkaz zadávaný do příkazové řádky klávesnicí: oblast
Volba Text. Umožňuje vložit do výkresu textové popisky. Text je do výkresu možné vložit
několika způsoby podle individuálního požadavku uživatele. Polohu a velikost textu můžeme
zadávat pomocí klávesnice i myši. Text můžeme vložit jako řádek, nebo jako odstavec.
Příkaz, který se zobrazí v příkazovém řádku: _mtext
Adekvátní příkaz zadávaný do příkazové řádky klávesnicí: text

Druhá
příkazová
lišta

Volba Vymaž. Umožňuje vymazat označený objekt z výkresu. Nejprve zvolíme tuto volbu potom
označíme pomocí myši objekt, který chceme vymazat a příkaz potvrdíme stiskem klávesy ENTER.
Příkaz, který se zobrazí v příkazovém řádku: _erase
Adekvátní příkaz zadávaný do příkazové řádky klávesnicí: vymaž
Volba Kopírovat objekt. Umožňuje kopírovat objekty nakreslené na výkrese. Po vyvolání této
volby musíme označit objekt (objekty) který chceme na výkrese kopírovat (toto kopírování je
platné pouze v jednom výkresu) a potvrdit výběr stiskem klávesy ENTER. Poté ještě určíme místo
kam má být kopie vložena.
Příkaz, který se zobrazí v příkazovém řádku: _copy
Adekvátní příkaz zadávaný do příkazové řádky klávesnicí: kopie
Volba Zrcadli. Umožňuje vytvářet odzrcadlené kopie objektů na výkrese. Po vyvolání této volby
musíme označit objekt (objekty) který chceme na výkrese odzrcadlit (toto zrcadlení je platné
pouze v jednom výkresu) a potvrdit výběr stiskem klávesy ENTER. Poté ještě určíme místo kam
má být zrcadlová kopie vložena.
Příkaz, který se zobrazí v příkazovém řádku: _mirror
Adekvátní příkaz zadávaný do příkazové řádky klávesnicí: zrcadli
Volba Ekvid. Umožňuje vytvářet rovnoběžné útvary s již existujícím objektem na výkrese. Pokud
je objektem úsečka tak se jedná o modifikovaný příkaz Multičára.
Příkaz, který se zobrazí v příkazovém řádku: _ekvid
Adekvátní příkaz zadávaný do příkazové řádky klávesnicí: ekvid
Volba Pole. Umožňuje vytvářet pole objektů. Pokud potřebujeme více rovnoběžek najednou
a nechceme opakovaně využívat příkazu Ekvid, můžeme použít právě tuto volbu.
Příkaz, který se zobrazí v příkazovém řádku: _array
Adekvátní příkaz zadávaný do příkazové řádky klávesnicí: pole
Volba Posun. Umožňuje měnit polohu objektů na výkrese. Pokud chceme na výkrese přesunout
daný objekt z jednoho místa výkresu na druhý, použijeme tuto nabídku. Po vyvolání této volby
musíme označit objekt (objekty) který chceme na výkrese posunout (toto posunutí je platné
pouze v jednom výkresu) a potvrdit výběr stiskem klávesy ENTER. Poté ještě určíme místo kam
má být objekt posunut.
Příkaz, který se zobrazí v příkazovém řádku: _move
Adekvátní příkaz zadávaný do příkazové řádky klávesnicí: posun

Volba Otoč. Umožňuje otočit libovolný objekt na výkrese. Po vyvolání této volby musíme označit
objekt (objekty) který chceme na výkrese otočit (toto otáčení je platné pouze v jednom výkresu)
a potvrdit výběr stiskem klávesy ENTER. Poté ještě určíme úhel otočení.
Příkaz, který se zobrazí v příkazovém řádku: _rotate
Adekvátní příkaz zadávaný do příkazové řádky klávesnicí: otoč
Volba Měřítko. Umožňuje zvětšovat, nebo zmenšovat měřítko určitého objektu na výkrese.
Pokud máme například na výkrese dva čtverce o hravě 10 mm a jeden z nich chceme mít
o hraně 20 mm, aniž bychom jej museli vymazat a nakreslit nový, můžeme použít tento příkaz.
Po vyvolání této volby musíme označit objekt (objekty) který chceme na výkrese zvětšit nebo
zmenšit (toto zvětšení nebo zmenšení je platné pouze v jednom výkresu) a potvrdit výběr
stiskem klávesy ENTER. Poté ještě určíme číselnou hodnotu měřítka (v našem případě by to bylo
číslo 2).
Příkaz, který se zobrazí v příkazovém řádku: _scale
Adekvátní příkaz zadávaný do příkazové řádky klávesnicí: měřítko
Volba Protáhni. Umožňuje protahovat objekty na výkrese. Pokud některý z objektů (elipsa,
kružnice, obdélník, čtyřúhelník, polygon – musí se jednat o uzavřené objekty) chceme
protáhnout, to znamená zvětšit pouze jeden jejich rozměr (šířku nebo délku) použijeme tohoto
příkazu. Po vyvolání této volby musíme označit objekt (objekty) který chceme na výkrese
protáhnout (toto protažení je platné pouze v jednom výkresu) a potvrdit výběr stiskem klávesy
ENTER. Poté ještě určíme velikost protažení.
Příkaz, který se zobrazí v příkazovém řádku: _stretch
Adekvátní příkaz zadávaný do příkazové řádky klávesnicí: protáhni
Volba Ořež. Umožňuje zkracování (ořezávání) úseček a přímek vložených do výkresu. Pokud
jsme vytvořili příliš dlouhou úsečku nebo polopřímku, můžeme ji zkrátit pomocí tohoto příkazu.
Po vyvolání této volby musíme označit objekt (objekty) který chceme na výkrese oříznout (toto
ořezání je platné pouze v jednom výkresu) a potvrdit výběr stiskem klávesy ENTER. Poté ještě
určíme hranu, podle které se objekt ořeže.
Příkaz, který se zobrazí v příkazovém řádku: _trim
Adekvátní příkaz zadávaný do příkazové řádky klávesnicí: ořež
Volba Prodluž. Umožňuje prodlužování úseček a přímek vložených do výkresu. Pokud jsme
vytvořili příliš krátkou úsečku nebo polopřímku, můžeme ji prodloužit pomocí tohoto příkazu. Po
vyvolání této volby musíme označit objekt (objekty) který chceme na výkrese prodloužit (toto
prodloužení je platné pouze v jednom výkresu) a potvrdit výběr stiskem klávesy ENTER. Poté
ještě určíme hranu, ke které se objekt prodlouží.
Příkaz, který se zobrazí v příkazovém řádku: _extend
Adekvátní příkaz zadávaný do příkazové řádky klávesnicí: prodluž
Volba Přeruš. Umožňuje přerušit objekt v daném bodě nebo bodech. Pokud potřebujeme
rozdělit jednu úsečku na dvě části, bez toho aby se některé z částí vymazala, použijeme tento
příkaz. Po vyvolání této volby musíme označit objekt (objekty) který chceme na výkrese přerušit
(toto přerušení je platné pouze v jednom výkresu) a potvrdit výběr stiskem klávesy ENTER. Poté
ještě určíme hranu nebo bod, ve kterém se objekt přeruší.
Příkaz, který se zobrazí v příkazovém řádku: _break
Adekvátní příkaz zadávaný do příkazové řádky klávesnicí: přeruš
Volba Zkos. Umožňuje vytvořit ze dvou úseček zkosenou hranu. Tento příkaz není možné
provést pouze pomocí myši, je nutné použít i klávesnici pro zadání úhlu zkosení. Po vyvolání této
volby musíme označit dvě úsečky, které mají společný průsečík nebo dotyk který chceme na
výkrese zkosit a potvrdit výběr stiskem klávesy ENTER. Poté ještě určíme úhel nebo vzdálenost
zkosení pomocí klávesnice.
Příkaz, který se zobrazí v příkazovém řádku: _chamfer
Adekvátní příkaz zadávaný do příkazové řádky klávesnicí: zkos
Volba Zaobli. Umožňuje vytvořit ze dvou úseček zaoblenou hranu. Tento příkaz není možné
provést pouze pomocí myši, je nutné použít i klávesnici pro zadání poloměru nebo průměru
zaoblení. Po vyvolání této volby musíme označit dvě úsečky, které mají společný průsečík nebo
dotyk který chceme na výkrese zaoblit a potvrdit výběr stiskem klávesy ENTER. Poté ještě určíme
poloměr nebo průměr zaoblení pomocí klávesnice.
Příkaz, který se zobrazí v příkazovém řádku: _fillet
Adekvátní příkaz zadávaný do příkazové řádky klávesnicí: zaobli

Volba Rozlož. Umožňuje rozložit libovolný objekt na několik segmentů. Pokud jsem vytvořit
obdélník, a chci jej rozložit na 4 samostatné strany, potom mohu použít tento příkaz.
Příkaz, který se zobrazí v příkazovém řádku: _explode
Adekvátní příkaz zadávaný do příkazové řádky klávesnicí: rozlož

2.5 Příkazový řádek
Tento řádek slouží pro textové zadávání příkazů pro tvorbu a editaci jednotlivých objektů. Většinou se Příkazový
kombinuje s příkazovými lištami a to tak, že v příkazové liště se zadá typ objektu, který chceme řádek
vytvořit (např. čára) a v příkazovém řádku potom specifikujeme jeho ostatní vlastnosti (jako je poloha,
typ, velikost atd.).
Příkazový řádek můžeme používat ve dvou jazycích. Například příkaz úsečka spustí proces vytváření Příkazy
příkazovéh
úsečky, tento příkaz má i anglickou obdobu a to: _line , který spustí ten samý proces.
o řádku

Při definici příkazů na řádce AutoCADu postupujeme podle určitých zásad, které je nutné dodržovat.

•
•
•

Příkazy definujeme buď originálním příkazem s podtržítkem (_line),
lokalizovaného příkazu (úsečka).
Zadaný příkaz potvrdíme klávesou ENTER, nebo pravým tlačítkem myši.
Před zadáváním příkazu musí být na příkazové řádce stav Příkaz:

nebo

pomocí

Vzorový příklad pro vytvoření kružnice s příkazového řádku s počátkem v bodě 10, 10
a poloměrem 16 mm.
•
•
•
•
•
•
•

Vždy zkontrolujte stav příkazové řádky. Pokud zde není stav Příkaz:, stiskněte klávesu ESC
pro zrušení předchozího příkazu.
Zapište například příkaz kružnice (_circle) a potvrďte jej stiskem pravého tlačítka myši nebo
klávesou ENTER.
Zvolte nabízenou volbu, například 3B. stačí psát pouze velká písmena jako zkratky voleb
v závorkách [3B/2B/Ttr…]. Můžete také přímo používat nabízenou hodnotu a zadat střed
kružnice 10, 10. zadanou hodnotu opět potvrďte klávesou ENTER.
Při opakování příkazu jsou nabídnuty již použité hodnoty v závorkách <10,10>.
Při kreslení kružnice samozřejmě nedefinujeme pouze její polohu, ale také její velikost,
program nás tedy žádá o vložení poloměru požadované kružnice. Zadejte například hodnotu
16. zadanou hodnotu potvrďte stiskem klávesy ENTER.
Pokud chcete zopakovat příkaz pro kreslení kružnice, nemusíte jej vyvolávat z menu, ale stačí
pouze stisknout pravé tlačítko myši nebo ENTER.
Volby příkazů můžeme alternativně zadat v AutoCADu pomocí místní nabídky aktivované
stiskem pravého tlačítka myši v průběhu příkazu.

Použití
příkazovéh
o řádku

Shrnutí
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•

Aplikace AutoCAD 2013 je multifunkční CAD systém s velkou škálou funkcí pro úpravu a
vytváření výkresové dokumentace. Funguje a používá se jako většina aplikací pod operačním
systémem Windows.
Okno této aplikace se skládá z těchto částí: záhlaví okna, hlavní nabídky, nástrojových lišt,
příkazových lišt, příkazového řádku, pracovní plochy a posuvníků.
V nabídce Soubor jsou všechny příkazy týkající se globální práce s výkresem. Také jsou zde
příkazy týkající se jednotlivých nastavení celého programu či výkresu (nastavení vzhledu atd.).
Pomocí nabídky Soubor můžeme také ukončit aplikaci AutoCAD 2013 (dále jen AutoCAD).
V nabídce Úpravy jsou všechny příkazy týkající se lokální práce s výkresy a jejich objekty či
objekty. Lokální prací je myšlena práce s obsahem konkrétního výkresu, jako je kopírování či
vkládání částí objektů, vlastností apod. Také jsou zde příkazy týkající se opakování či vracení
posledních změn, které se s výkresem či objektem udály od posledního uložení.
V nabídce Zobrazit jsou všechny příkazy týkající se nastavení zobrazení jednotlivých výkresů
a jejich součástí. Také jsou zde příkazy týkající se zobrazení částí vývojového prostředí
AutoCADu jako jsou: pravítka, nástrojové lišty apod.
V nabídce Vložit jsou všechny příkazy týkající se možností vkládání komponent a objektů
s externích souborů či zdrojů. Do výkresů je možné vkládat mnoho různých objektů, které je
možné potom dále upravovat nástroji aplikace AutoCAD.
V nabídce Formát jsou všechny příkazy týkající se nastavení vzhledu a vlastností komponent
výkresu jako jsou: velikost a tvar písma, rozložení a zarovnání objektů, formát hladin atd.
Většina položek této nabídky je zobrazena na jedné z nástrojových lišt. Tato lišta se zobrazuje
standardně při instalaci aplikace AutoCAD.
Nabídka Nástroje obsahuje příkazy a funkce k uzpůsobení nastavení aplikace a právě
tvořeného výkresu. Tato nabídka je určena pro zkušenější uživatele, kteří již zvládli základy
práce s touto aplikací. Pomocí této nabídky si můžeme uzpůsobit vzhled a chování aplikace
AutoCAD podle vlastních požadavků. Dále obsahuje nástroje pro vytváření maker a
programových skupin pro rychlou tvorbu automatizovaných a typizovaných celků.
Nabídka Kresli obsahuje příkazy a funkce ke kreslení všech základních prvků a objektů výkresů.
Můžete zde nalézt všechny typy čar, křivek, kružnic, oválů, oblouků, přímek, bodů a 3D
objektů, které je možné v systému AutoCAD vytvořit a nakreslit.
Nabídka Modifikace obsahuje příkazy a funkce pro úpravu a změnu vlastností již vytvořených
objektů vložených do výkresu. Pokud například potřebuji některou z úseček zkrátit (oříznout)
příslušný příkaz naleznu v této nabídce.
Nabídka Okno obsahuje příkazy, které slouží k nastavení rozvržení prostoru, v němž je
zobrazován vlastní výkres. Umožňuje například rozdělit jeden výkres na dvě okna, nebo naopak
zobrazit zároveň dva různé výkresy v jednom okně. Také je zde vidět, které výkresy jsou právě
otevřeny.
Pokud si nejste naprosto jisti, jak použít některou z funkcí, nebo kde ji máte hledat a kde
získáte informace, můžete použít nápovědu aplikace AutoCAD. Nápověda obsahuje Průvodce,
kteří vás provedou celým řešením problému.
Nástrojové lišty (standardně jsou zobrazeny dvě) obsahují nejčastěji používané příkazy
a funkce. Všechny příkazy obsažené na těchto lištách lze vyvolat i místní nabídkou, nebo je lze
vyhledat i v hlavní nabídce či v příkazových lištách.
Příkazové lišty obsahují jednotlivé vizualizované příkazy pro zadávání příkazů pro tvorbu
jednotlivých objektů (čáry, kružnice, obdélníky apod.). Tyto příkazy lze také zadávat textovou
formou a to pomocí příkazového řádku (viz dále). Tyto příkazové lišty jsou plovoucí, což
znamená, že je možné jejich libovolné umístění do kterékoliv části okna aplikace AutoCAD.
Příkazový řádek slouží pro textové zadávání příkazů pro tvorbu a editaci jednotlivých objektů.
Většinou se kombinuje s příkazovými lištami a to tak, že v příkazové liště se zadá typ objektu,
který chceme vytvořit (např. čára) a v příkazovém řádku potom specifikujeme jeho ostatní
vlastnosti (jako je poloha, typ, velikost atd.).

Kontrolní otázky a úkoly
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Z kterých částí je tvořeno okno aplikace AutoCAD?
Jaké položky naleznete v nabídce Soubor?
Jaké položky naleznete v nabídce Úpravy?
Jaké položky naleznete v nabídce Zobrazit?
Jaké položky naleznete v nabídce Vložit?
Jaké položky naleznete v nabídce Formát?
Jaké položky naleznete v nabídce Nástroje?
Jaké položky naleznete v nabídce Kresli?
Jaké položky naleznete v nabídce Modifikace?
Popište postup jakým vytvoříte nový výkres.
Popište postup jakým uložíte vytvořený výkres.
Popište postup jakým otevřete existující výkres.

Pojmy k zapamatování
Autodesk, AutoCAD 2013, součásti okna aplikace AutoCAD 2013, nabídka Soubor, nabídka Úpravy,
nabídka Zobrazit, nabídka Vložit, nabídka Formát, nabídka Nástroje, nabídka Kresli, nabídka Modifikace,
nabídka Okno, nabídka nápověda, pracovní plocha, příkazová lišta, nástrojová lišta.
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Průvodce studiem
Tak, teď jste prostudovali další kapitolu. Gratulujeme! Nejedná se o to, že by snad byla až tak rozsáhlá.
Řada uvedených skutečností vám určitě byla známa a nejsou tedy žádnou novinkou. Obtížnost spočívá
v tom, že je třeba si uvědomit souvislosti. Ano, souvislosti. A to právě bylo hlavním cílem této kapitoly.
Nejen znát jednotlivé názvy nabídek a příkazů, ale umět si je vybavit i v souvislostech.
Věříme, že i pokud si právě v této chvíli nejste těmito souvislostmi úplně jisti, postačí vám, po krátkém
odpočinku a něčem na osvěžení, pročíst si pouze zdůrazněné části textu.

3 ZÁKLADY KRESLENÍ V AutoCADu
2013
Cíle

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni:
• vytvořit uživatelský souřadný systém,
• upravovat uživatelský souřadný systém,
• vytvářet úsečky,
• vytvářet kružnice,
• vytvářet obdélníky a čtverce,
• vytvářet polygony.

Průvodce studiem
Vítejte u další kapitoly! Jistě Vám již dlouze nemusíme vysvětlovat jak postupovat, aby vaše studium
bylo co nejefektivnější. Proto se rovnou podívejme, na co se při studiu zaměříme nyní.
Budete vytvářet své první výkresy v AutoCADu 2013!!!. Pomyslně jde o další dílek stavebnice, kterou
zcela poskládáme až po prostudování všech kapitol a disciplín Věříme, že studium se pro Vás stane
hrou a společně úspěšně dorazíme do cíle. Z naší strany se budeme snažit o to, aby předkládaná látka
byla co nejzábavnější a nejstručnější.
Bohužel se zde nevyhneme teorii, ale tato kapitola není příliš dlouhá, což Vás jistě potěší. Taktéž
v maximální možné míře i zde využíváme názorných obrázků a schémat. Uvidíte, že se jedná o velmi
důležité informace, které Vás budou jistě zajímat!
Vstupní znalosti a podmínky:
• Nutnou podmínkou pro studium této lekce je znalost problematiky prezentované
v předcházející kapitole. Proto si raději projděte ještě jednou kontrolní otázky na jejím konci,
pokud Vám ještě nebude něco jasné, prostudujte příslušnou pasáž textu.

Potřebný čas pro studium kapitoly:
80 minut

3.1 Vytvoření uživatelského souřadnicového systému USS
Nejen v CAD aplikacích se setkáváme s řadou typů souřadných systémů. Na souřadné systémy jsou Souřadnico
vázány polohy všech objektů. Není tajemstvím, že vhodná volba souřadného systému může znamenat vý systém
zrychlení tvorby návrhu výkresové dokumentace.

AutoCAD 2013 využívá implicitně souřadného systému, který má pevně definovánu polohu počátku Souřadnico
a orientaci os pomocí globálního souřadného systému (GSS). Tento výchozí souřadný systém může být vý systém v
AutoCADu
při vlastní tvorbě výkresu upraven podle potřeb obsluhy. Se systémem os lze libovolně manipulovat
pomocí příkazu. Nejčastějším typem úpravy je posun počátku a rotace kolem jedné z os. Libovolnou
úpravou GSS vznikne uživatelský souřadný systém (USS).
Pokud je globální souřadný systém upraven na uživatelský, je tato situace detekována přímo
programem pomocí ikony souřadnic v levém dolním rohu pracovní plochy. Zvláštní situace nastává
v případě, kdy je rovina xy položena tak, že je směr pohledu pozorovatele rovnoběžný s touto rovinou.
Tato situace je identifikována ikonou zalomené tužky. V AutoCADu lze již i za tohoto stavu GSS/USS
kreslit objekty (např. pomocí souřadnic).
Další novinkou, popsanou v kapitole prostorového modelování, je funkce 3D Orbit, která je ideální pro Ikony
souřadnico
prohlížení prostorových modelů. Ikona GSS/USS je zde plynule stínována.
vého
systému

3.1.1

Úpravy souřadného systému

Příkaz obsahující řadu voleb pro manipulaci se souřadnicovým systémem. Lze jej využít jak pro 2D, tak Příkaz USS
i pro 3D kreslení.
Grafický zástupce (dostupný v položce NÁSTROJE
volba NOVÝ USS) :
Uss
Lokalizovaný příkaz pro příkazový řádek:
Nelokalizovaný příkaz pro příkazový řádek:
_Ucs
Určete počátek USS nebo [PLocha/poJMenovaný/obJekt/Předchozí/poHled/Globální/X/Y/Z/ZOsa] <Globální>:

nový

Volba

Zkratka volby
N

PLocha

PL

poJMenovaný

JM

Popis volby
Nastavuje počátek nového souřadného systému
s možností pojmenování.
Upravuje polohu počátku aktivního uživatelského
souřadnicového
systému,
dle
některé
z definovaných ploch.
Příkaz pro použití některého z předefinovaných
nastavení souřadnicového systému

Glob

G

Předchozí

P

poHled
X/Y/Z

H
XYZ

Vrací upravený souřadný systém, k globálnímu
(hlavnímu) stavu. Při prostorovém modelování má
často význam při dezorientaci v upravovaných
souřadnicích.
Příkaz pro návrat k předchozímu nastavení
souřadnicového systému.
Uloží aktuální souřadný systém pod jménem.
Otočení souřadného systému dle vybrané osy.

Cvičení 1 - Úpravy souřadného systému

Zadání 1:
Posuňte počátek souřadnicového systému z výchozí (globální polohy) do bodu 100,100 (uživatelský
souřadnicový systém).
1. Napište do příkazové řádky příkaz USS a potvrďte klávesou ENTER.
2. Zvolte volbu Nový tím, že zapíšete s klávesnice písmeno N a potvrdíte stiskem klávesy
ENTER.
3. Zadejte nové souřadnice počátku 100, 100, 0 a potvrďte klávesou ENTER.

Zadání 2:
Přetočte kladnou osu x uživatelského souřadnicového systému z předchozího příkladu o 90º v rovině
xy.
1. Napište do příkazové řádky příkaz USS a potvrďte klávesou ENTER.
2. Zvolte volbu Rotace kolem osy Z tím, že zapíšete s klávesnice písmeno Z a potvrdíte stiskem
klávesy ENTER.
3. Zadejte úhel pootočení 90 a potvrďte klávesou ENTER.

3.2 Vytvoření úsečky
Příkaz úsečka umožňuje vložit do výkresu objekt typu úsečka. Úsečku je možné definovat kurzorem Příkaz
úsečka
myši, nebo pomocí příkazového řádku a klávesnice. Hlavními atributy úsečky, je její poloha a délka.
Grafický zástupce:
Lokalizovaný příkaz pro příkazový řádek :
Nelokalizovaný příkaz pro příkazový řádek:

úsečka
_line

Zadejte první bod: Určete další bod nebo [Zpět, Uzavři]:
Volba
Zadejte první bod

Zkratka volby
-

Určete další bod

-

Zpět

Z

Popis volby
Zadání prvního bodu úsečky pomocí klávesnice
nebo myši.
Zadání koncového bodu úsečky pomocí klávesnice
nebo kurzoru myši.
Vrátí poslední provedený krok.

Uzavři

U

Pokud bylo nakresleno více úseček, spojí koncový
bod poslední úsečky s počátečním bodem prvně
nakreslené úsečky.

úkol číslo 7
Lokalizovaný a nelokalizovaný příkaz pro vytvoření úsečky pro příkazový řádek má
tvar?
Cvičení 2 - Vytváření úsečky

Zadání 1:
Zakreslete trojúhelník procházející body (40, 50); (150, 140); (200, 70).

1. Napište do příkazové řádky příkaz úsečka a potvrďte klávesou ENTER.
2. Zadejte souřadnice počátku první úsečky 40, 50 pomocí klávesnice a potvrďte stiskem
ENTER.
3. Zadejte souřadnice koncového bodu první úsečky 150, 140 pomocí klávesnice a potvrďte
stiskem ENTER (tento bod je automaticky považován za počátek druhé úsečky).
4. Zadejte souřadnice koncového bodu druhé úsečky 200, 70 pomocí klávesnice a potvrďte
stiskem ENTER.
5. Uzavřete obrazec volbou Uzavři tak, že napíšete do příkazového řádku volbu U a potvrdíte
stisknutím klávesy ENTER.

Zadání 2:
Nakreslete čtverec o hraně 100 mm, jehož levý spodní roh bude začínat v bodě 70, 70, 0. Pro řešení si
otevřete nový výkres.
1. Napište do příkazové řádky příkaz USS a potvrďte klávesou ENTER. (chceme totiž nejprve
definovat uživatelský souřadný systém s počátkem v bodě 70, 70).
2. Zadejte volbu Nový souřadný systém tím, že stisknete klávesu N a potvrdíte ji stiskem ENTER.
3. Zadejte souřadnice nového počátku uživatelského souřadnicového systému pomocí klávesnice
70, 70 a potvrďte jej stiskem ENTER.
4. Napište do příkazové řádky příkaz úsečka a potvrďte klávesou ENTER.
5. Zadejte souřadnice počátku první úsečky 0, 0 pomocí klávesnice a potvrďte stiskem ENTER.
6. Zadejte souřadnice koncového bodu první úsečky 100, 0 pomocí klávesnice a potvrďte stiskem
ENTER (tento bod je automaticky považován za počátek druhé úsečky).
7. Zadejte souřadnice koncového bodu druhé úsečky 100, 100 pomocí klávesnice a potvrďte
stiskem ENTER.
8. Zadejte souřadnice koncového bodu třetí úsečky 0, 100 pomocí klávesnice a potvrďte stiskem
ENTER.
9. Uzavřete obrazec volbou Uzavři tak, že napíšete do příkazového řádku volbu U a potvrdíte
stisknutím klávesy ENTER.

3.3 Vytvoření kružnice
Příkaz kružnice umožňuje vložit do výkresu kružnice a kruhy. Kružnice je množina bodů, které mají od Příkaz
jednoho bodu (středu) konstantní vzdálenost. Opět je možné ji definovat pomocí myši nebo pomocí kružnice
klávesnice. Jejími hlavními atributy jsou střed kružnice a její poloměr (R) nebo průměr (D).
Grafický zástupce:
Lokalizovaný příkaz pro příkazový řádek:
Nelokalizovaný příkaz pro příkazový řádek:

kružnice
_circle

[3B/2B/Ttr (tan tan rádius)]
3 Body

Volba

Zkratka volby
3B

2 Body

2B

Tečna, tečna, rádius

Ttr

Střed, Diametr

-

Střed, Rádius

-

Tečna, Tečna, Tečna

-

Popis volby
Zadání kružnice pomocí tří bodů. Zadáváme tak, že
označíme nebo definujeme tři libovolné body na
výkrese
Definice kružnice pomocí dvou bodů. Zadáváme
tak, že první bod je koncový bod průměru a druhý
bod je na průměru.
Zadáváme specifikací tangenty, potom druhé
tangenty a nakonec zadáváme rádius.
Zadání kružnice pomocí jejího středu a diametru
(průměru).
Zadání kružnice pomocí jejího středu a rádiusu
(poloměru).
Příkaz je možné aktivovat pouze z hlavní nabídky
KRESLI.

úkol číslo 8
Lokalizovaný a nelokalizovaný příkaz pro vytvoření kružnice pro příkazový řádek má
tvar?
Cvičení 3 - Vytváření kružnice

Zadání 1:
Zakreslete kružnici se středem v bodě 56, 56 a poloměrem 26 mm.

1. Napište do příkazové řádky příkaz kružnice a potvrďte klávesou ENTER.
2. Zadejte souřadnice středu kružnice 56, 56 pomocí klávesnice a potvrďte stiskem ENTER.
3. Zadejte poloměr kružnice 26 pomocí klávesnice a potvrďte stiskem ENTER.

Zadání 2:
Zakreslete kružnici se středem v bodě 82, 82 a průměrem 15 mm.
1.
2.
3.
4.

Napište do příkazové řádky příkaz kružnice a potvrďte klávesou ENTER.
Zadejte souřadnice středu kružnice 82, 82 pomocí klávesnice a potvrďte stiskem ENTER.
Zvolte volbu Diametr (průměr) tím, že stisknete klávesu D a potvrdíte ji stiskem ENTER.
Zadejte průměr kružnice 15 pomocí klávesnice a potvrďte stiskem ENTER.

3.4 Vytvoření obdélníka

Příkaz obdélník umožňuje vložit do výkresu pravidelný čtyřúhelník. Tímto příkazem je možné vytvářet Příkaz
jednak obdélníky ale i čtverce, pokud jsou všechny 4 strany stejně dlouhé. Obdélník je možné obdélník
definovat kurzorem myši, nebo pomocí příkazového řádku a klávesnice.
Grafický zástupce:
Lokalizovaný příkaz pro příkazový řádek :
Nelokalizovaný příkaz pro příkazový řádek:

obdélník
_rectang

[Zkosení/zDvih/zAoblení/Tloušťka/šířKa]
Volba
Určete první roh

Zkratka volby
-

Určete druhý roh

-

Zkosení
zAoblení
Tloušťka

Z
A
T

šířKa

K

Popis volby
Pomocí klávesnice nebo kurzoru myši určete první
roh obdélníka.
Pomocí klávesnice nebo kurzoru myši určete druhý
roh obdélníka.
Vytvoří obdélník se zkosenými rohy.
Vytvoří obdélník se zaoblenými rohy.
Vytvoří obdélník pomocí zadání tloušťky (výšky)
obdélníka.
Vytvoří obdélník pomocí zadání šířky obdélníka.

úkol číslo 9
Lokalizovaný a nelokalizovaný příkaz pro vytvoření obdélníka pro příkazový řádek má
tvar?

Cvičení 4 - Vytváření obecného obdélníka

Zadání:
Nakreslete obdélník o v ý š c e 2 5 m m a š í ř c e 5 0 m m , j e h o ž l e v ý d o l n í r o h
z a č í n á v bodě 100, 100.
1. Napište do příkazové řádky příkaz obdélník a potvrďte klávesou ENTER.
2. Zadejte souřadnice prvního bodu obdélníka (levého dolního rohu) 100, 100 pomocí klávesnice
a potvrďte stiskem ENTER.
3. Zadejte souřadnice druhého bodu obdélníka (pravého horního rohu) 150, 125 pomocí
klávesnice a potvrďte stiskem ENTER.

Cvičení 5 - Vytváření specifického obdélníka

Zadání 1:
Nakreslete obdélník se zkosenými hranami pod úhlem 2x45º, který má výšku 100 mm a
šířku 75 mm. Levý dolní roh začíná v bodě 14, 14.
1. Napište do příkazové řádky příkaz obdélník a potvrďte klávesou ENTER.
2. Zadejte hodnoty Zkosení rohů obdélníka tím, že zadáte volbu Z pomocí klávesnice a potvrdíte
ENTER.
3. Zadejte číselnou hodnotu zkosení tím, že zvolíte číselnou hodnotu první hodnoty zkosení 2
a potvrdíte ENTER.
4. Zadejte číselnou hodnotu zkosení tím, že zvolíte číselnou hodnotu druhé hodnoty zkosení 2
a potvrdíte ENTER.
5. Zadejte souřadnice prvního bodu obdélníka (levého dolního rohu) 14, 14 pomocí klávesnice
a potvrďte stiskem ENTER.
6. Zadejte souřadnice druhého bodu obdélníka (pravého horního rohu) 89, 114 pomocí
klávesnice a potvrďte stiskem ENTER.

Zadání 2:
Nakreslete obdélník se zaoblenými rohy a poloměru 5 mm, který má výšku 100 mm a šířku 75 mm.
Levý dolní roh začíná v bodě 14, 14.
1. Napište do příkazové řádky příkaz obdélník a potvrďte klávesou ENTER.
2. Zadejte hodnoty Zaoblení rohů obdélníka tím, že zadáte volbu A pomocí klávesnice
a potvrdíte ENTER.
3. Zadejte číselnou hodnotu poloměru zaoblení rohů tím, že zvolíte číselnou hodnotu první
hodnoty zkosení 5 a potvrdíte ENTER.
4. Zadejte souřadnice prvního bodu obdélníka (levého dolního rohu) 14, 14 pomocí klávesnice
a potvrďte stiskem ENTER.
5. Zadejte souřadnice druhého bodu obdélníka (pravého horního rohu) 89, 114 pomocí
klávesnice a potvrďte stiskem ENTER.

3.5 Vytvoření polygonu
Příkaz polygon umožňuje vložit do výkresu libovolný obecný n-uhelník. Zde již není možné definovat Příkaz
tento objekt pouze pomocí myši, ale je nutné některé údaje zadávat klávesnicí prostřednictvím polygon
příkazového řádku (počet stran). Je definován bodem tvořícím střed kružnice opsané nebo vepsané,
počtem stran a poloměrem kružnice vepsané nebo opsané.
Grafický zástupce:
Lokalizovaný příkaz pro příkazový řádek :
Nelokalizovaný příkaz pro příkazový řádek:

polygon
_polygon

[Vepsaný v kružnici/Opsaný kolem kružnice]
Volba
Zadejte počet stran
Určete střed polygonu

Zkratka volby
-

Popis volby
Pomocí klávesnice zadáme nenulový počet stran
polygonu, který chceme vytvořit.
Pomocí klávesnice nebo kurzoru myši definujeme
bod, který se stane středem polygonu.

Vepsaný v kružnici

V

Opsaný kolem kružnice

O

Určete rádius kružnice

-

Vytvoří se polygon jež je vepsán v kružnici jejíž
poloměr definujeme.
Vytvoří se polygon jež je opsán v kružnici jejíž
poloměr definujeme.
Pomocí klávesnice nebo kurzoru myši zadáváme
velikost poloměru kružnice opsané nebo vepsané.

úkol číslo 10
Lokalizovaný a nelokalizovaný příkaz pro vytvoření polygonu pro příkazový řádek má
tvar?

Cvičení 6 - Vytváření polygonu

Zadání:
Nakreslete obrys šestihranné matice s rozměrem pro klíč 24 mm a se středem v bodě 50, 50.

Napište do příkazové řádky příkaz polygon a potvrďte klávesou ENTER.
Zadejte počet stran matice 6 pomocí klávesnice a potvrďte ENTER.
Zadejte souřadnice středu polygonu 50, 50 pomocí klávesnice a potvrďte stiskem ENTER.
Zadejte, zda chcete, aby byla kružnice opsaná tak, že stisknete klávesu O a potvrdíte tuto
volbu stiskem ENTER.
5. Zadejte poloměr kružnice opsané a to tak, že napíšete hodnotu 12 a potvrdíte ji ENTER.
1.
2.
3.
4.

Shrnutí
•

•
•
•
•

•

AutoCAD 2013 využívá implicitně souřadného systému, který má pevně definovánu polohu
počátku a orientaci os pomocí globálního souřadného systému (GSS). Tento výchozí souřadný
systém může být při vlastní tvorbě výkresu upraven podle potřeb obsluhy. Se systémem os lze
libovolně manipulovat pomocí příkazu. Nejčastějším typem úpravy je posun počátku a rotace
kolem jedné z os. Libovolnou úpravou GSS vznikne uživatelský souřadný systém (USS).
Pokud je globální souřadný systém upraven na uživatelský, je tato situace detekována přímo
programem pomocí ikony souřadnic v levém dolním rohu pracovní plochy.
Příkaz uss obsahuje řadu voleb pro manipulaci se souřadnicovým systémem. Lze jej využít jak
pro 2D, tak i pro 3D kreslení.
Příkaz úsečka umožňuje vložit do výkresu objekt typu úsečka. Úsečku je možné definovat
kurzorem myši, nebo pomocí příkazového řádku a klávesnice. Hlavními atributy úsečky, je její
poloha a délka.
Příkaz kružnice umožňuje vložit do výkresu kružnice a kruhy. Kružnice je množina bodů, které
mají od jednoho bodu (středu) konstantní vzdálenost. Opět je možné ji definovat pomocí myši
nebo pomocí klávesnice. Jejími hlavními atributy jsou střed kružnice a její poloměr (R) nebo
průměr (D).
Příkaz obdélník umožňuje vložit do výkresu pravidelný čtyřúhelník. Tímto příkazem je možné
vytvářet jednak obdélníky ale i čtverce, pokud jsou všechny 4 strany stejně dlouhé. Obdélník je
možné definovat kurzorem myši, nebo pomocí příkazového řádku a klávesnice.

•

Příkaz polygon umožňuje vložit do výkresu libovolný obecný n-uhelník. Zde již není možné
definovat tento objekt pouze pomocí myši, ale je nutné některé údaje zadávat klávesnicí
prostřednictvím příkazového řádku (počet stran). Je definován bodem tvořícím střed kružnice
opsané nebo vepsané, počtem stran a poloměrem kružnice vepsané nebo opsané.

Kontrolní otázky a úkoly
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Definujte pojem souřadnicový systém.
Popište postup při manipulaci se souřadnicovým systémem.
Popište postup pro vytvoření úsečky.
Popište postup pro vytvoření kružnice.
Popište postup pro vytvoření obdélníka.
Popište postup pro vytvoření polygonu.

Pojmy k zapamatování

Souřadnicový systém, GSS, USS, úsečka, _line, obdélník, _rectang, kružnice, _circle, polygon,
_polygon.
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Průvodce studiem
Jistě si všímáte, že pomalu ale jistě začínáte tušit, jak AutoCAD 2013 pracuje a jak jeho jednotlivé části
reagují na vaše příkazy. I my jsme měli kdysi podobné pocity. Postupně objevujete co v té „pekelné“
skříňce počítače je a čím více o ní víte, tím více Vás přitahuje.
Věřte, každý se musel, to co umí, tvrdě naučit. My se Vám to ovšem snažíme v maximální možné míře
usnadnit. Věříme, že se nám to alespoň trochu daří.

A opět je zde konec kapitoly a celé disciplíny. V klidu si udělejte zaslouženou přestávku! Projděte se,
rozcvičte se, anebo si uvařte Váš oblíbený čaj. Při tom si myšlenkově snažte znovu projít obsah
kapitoly. Vůbec nevadí, že si po prvním přečtení nevybavíte řadu pojmů. To je zcela normální. Je ale
důležité uvědomovat si, co ještě nevím a co mi dělá potíže. Pak už stačí vrátit se jen k těmto částem!
S postupem času zjistíte, že vše perfektně ovládáte.
Pamatujte, chybami se člověk učí! Důležité je ale vědět, v čem dělám chyby. Proto nepodceňujte
význam uvedených úkolů a kontrolních otázek.

Studijní opora vznikla v rámci ESF projektu „CAD - počítačem podporované technické
kreslení do škol“, s registračním číslem CZ.1.07/1.1.26/02.0091, který je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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