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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 ve 2D prostoru pomocí aplikace AutoCAD 2013.
Po prostudování tohoto modulu budete schopni:
• vytvářet základní obrazce jako jsou úsečky, obdélníky, kružnice a oblouky,
• upravovat základní obrazce pomocí příkazu Orež,
• klonovat a kopírovat objekty pomocí příkazů Zrcadli a Ekvid,
• používat rast a krok pro urychlení vytváření pravidelných objektů,
• vytvářet oblouky pomocí příkazu Zaobli
• upravovat typy a tvary čar,
• používat položku hlavního menu Kóty,
• vytvářet přímé kóty,
• vytvářet kóty průměrů a poloměrů.
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 KRESLENÍ ZÁKLADNÍCH OBRAZCŮ
A JEJICH ÚPRAVY V AutoCADu
2013
Cíle

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni:
• používat příkaz úsečka k vytvoření os,
• používat příkaz obdélník k vytvoření obrysu prvku,
• používat příkaz kružnice k vytvoření obrysu prvku,
• používat tyto příkazy při tvorbě konkrétních výkresů,
• upravovat vytvořené objekty pomocí příkazu ořež, zaobli a zkos.

Průvodce studiem
Vítejte u další disciplíny! 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 konkrétní 2D výkresy v AutoCADu!!!. 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.
Vlastní teorie už bude naprosté minimum. Více pozornosti budeme věnovat vlastní práci a aplikací
AutoCAD při řešení konkrétních příkladů a cvičení. Proto si vždy problematiku ukážeme na jednom
společném příkladu a vy si ji poté procvičíte na samostatných cvičeních. Některé výsledky Vaší
samostatné práce na cvičeních potom odešlete ke kontrole.
Vstupní znalosti a podmínky:
• Nutnou podmínkou pro studium této kapitoly je znalost problematiky prezentované
v předcházející disciplíně. 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

1.1 Kreslení úseček, obdélníků a kružnic
V programu AutoCAD 2013 nyní vytvoříme, metodou krok za krokem, výkres, který je patrný z níže
uvedeného obrázku.

V prvním sledu kroků bude nutné vytvořit nový uživatelský souřadnicový systém, který bude mít Tvorba
počátek v bodě 100, 100. Potom vytvoříme čtverec se zaoblenými stranami o poloměru 10 mm. uživatelské
ho
Posledním krokem bude zvětšení výkresu pomocí okna.
souřadného
systému

1.1.1

První sled úkonů

Tvorba USS
Vytvoření uživatelského souřadného systému USS s počátkem v bodě 100,
100, 0
• napište do příkazového řádku příkaz USS a stiskněte ENTER
• zadejte volbu N a potvrďte ENTER
•
zadejte s klávesnice nový počátek souřadného systému 100, 100
(pokud pracujeme v rovině, není nutné zadávat i souřadnici ve směru
osy z, která má hodnotu 0) a potvrďte ENTER.
Vytvoření čtverce se zaoblenými stranami a poloměrem zaoblení 10 mm,
která má levý dolní roh v bodě 0, 0 nově definovaného USS
• napište do příkazového řádku příkaz obdélník (tento příkaz můžeme
vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER
• zadejte do příkazového řádku volbu A pro zaoblení a potvrďte
ENTER
• zadejte poloměr zaoblení 10 a opět potvrďte ENTER
• zadejte první roh čtverce zadáním souřadnic 0, 0, které potvrdíte
stisknutím ENTER
• zadejte druhý roh čtverce zadáním souřadnic 60, 60 a stisknutím
ENTER.
Zvětšení zobrazení aktuálního pohledu na výkres.
• napište do příkazového řádku příkaz zoom a stiskněte ENTER
• zvolte volbu O jako okno a potvrďte klávesou ENTER
• zadejte pomocí klávesnice souřadnice levého dolního okna zvětšení –
30, -30, které potvrďte klávesou ENTER
• zadejte pomocí klávesnice souřadnice pravého horního okna zvětšení
90, 90, které potvrďte klávesou ENTER.

1.1.2

Druhý sled úkonů

Tvorba
základních
objektů

Vytvoření bodu, který bude sloužit jako počátek os a také jako střed kružnice,
kterou budeme vytvářet v kroku 6.
• napište do příkazového řádku příkaz bod (tento příkaz můžeme také
vyvolat z příkazové lišty) a stiskněte ENTER
• zadejte polohu bodu pomocí klávesnice 30, 30 a potvrďte ENTER

Vytvoření čtyř úseček, které budou tvořit osy souměrnosti celého obrazce.
Vytvoření první osy.
• napište do příkazového řádku příkaz úsečka (tento příkaz můžeme
vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice počátečního bodu 30, 30 a potvrďte ENTER
• zadejte souřadnice koncového bodu úsečky 30, 70 a opět potvrďte
ENTER
• Stiskněte klávesu ESC (pro ukončení příkazu úsečka)
Poznámka:
Jelikož jsme si vytvořili bod, který můžeme použít k vytvoření počátečního
bodu úsečky, a jelikož AutoCAD má schopnost trasovat směry úseček
(naznačuje tečkovaně pokud je čára pod úhlem 0, 90 a 45 stupňů) je možné
tyto úsečky nakreslit všechny jen pomocí myši.
Vytvoření druhé osy.
• napište do příkazového řádku příkaz úsečka (tento příkaz můžeme
vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice počátečního bodu 30, 30 a potvrďte ENTER
• zadejte souřadnice koncového bodu úsečky 70, 30 a opět potvrďte
ENTER
• Stiskněte klávesu ESC
Vytvoření třetí osy.
• napište do příkazového řádku příkaz úsečka (tento příkaz můžeme
vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice počátečního bodu 30, 30 a potvrďte ENTER
• zadejte souřadnice koncového bodu úsečky 30, -10 a opět potvrďte
ENTER
• Stiskněte klávesu ESC

Vytvoření čtvrté osy.
• napište do příkazového řádku příkaz úsečka (tento příkaz můžeme
vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice počátečního bodu 30, 30 a potvrďte ENTER
• zadejte souřadnice koncového bodu úsečky –10, 30 a opět potvrďte
ENTER
• Stiskněte klávesu ESC
Vytvoření středové kružnice s průměrem 20 mm a středem v bodě 30,30.
• napište do příkazového řádku příkaz kružnice (tento příkaz můžeme
vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice středu kružnice (tento bod je možné označit
i kurzorem myši) 30, 30 a potvrďte ENTER
• zadejte volbu pro průměr D a potvrďte ENTER
• zadejte číselnou hodnotu průměru kružnice 20 a stisknete klávesu
ENTER.

Samostatné cvičení 1

V programu AutoCAD nakreslete výkres, který je patrný z níže uvedeného obrázku.

Metodické pokyny pro vypracování:

Pokyny pro
řešení

Vytvoření uživatelského souřadnicového systému USS:
• zadejte příkaz USS, potvrďte ENTER
• zvolte volbu Nový tím, že napíšete N, potvrďte ENTER
• zadejte nové souřadnice USS: 100,100, potvrďte ENTER
Vytvoření vodorovné osy
.
• zadejte příkaz úsečka, potvrďte ENTER
• zvolte první bod -10, 20, potvrďte ENTER
• zvolte druhý bod 110, 20, potvrďte ENTER
Vytvoření svislé osy .
• zadejte příkaz úsečka, potvrďte ENTER
• zvolte první bod 25, -10, potvrďte ENTER
• zvolte druhý bod 25, 50, potvrďte ENTER
Vytvoření svislé osy .
• zadejte příkaz úsečka, potvrďte ENTER
• zvolte první bod 75, -10, potvrďte ENTER
• zvolte druhý bod 75, 50, potvrďte ENTER
Vytvoření obdélníka
se zkosenými hranami:
• zadejte příkaz obdélník, potvrďte ENTER
• zvolte volu Zkosení tím, že napíšete Z, potvrďte ENTER
• zadejte hodnotu zkosení ve směru x tím, že napíšete 5, potvrďte ENTER
• zadejte hodnotu zkosení ve směru y tím, že napíšete 5, potvrďte ENTER
• zvolte první bod obdélníka 0, 0, potvrďte ENTER
• zvolte druhý bod obdélníka 100, 40, potvrďte ENTER
Vytvoření polygonů
který je opsán kružnici o poloměru 12 mm.
• zadejte příkaz polygon, potvrďte ENTER
• zvolte počet stran tím, že napíšete 6, potvrďte ENTER
•
•

zadejte střed polygonu tím
jej určíte jako průsečík os
a
zadejte aby byl polygon opsán kružnici tím, že napíšete O, potvrďte ENTER

•

zadejte poloměr opsané kružnice 12, potvrďte ENTER

Vytvoření polygonů
který je opsán kružnici o poloměru 12 mm.
• zadejte příkaz polygon, potvrďte ENTER
• zvolte počet stran tím, že napíšete 6, potvrďte ENTER
•
•
•

zadejte střed polygonu tím
jej určíte jako průsečík os
a
zadejte že chcete aby byl polygon opsán kružnici tím, že napíšete O, potvrďte
ENTER
zadejte poloměr opsané kružnice 12, potvrďte ENTER

Vytvoření kružnice
o poloměru 12 mm která je vepsána polygonu.
• zadejte příkaz kružnice, potvrďte ENTER
•
•

zadejte střed kružnice
tím, že jej určíte jako průsečík os
zadejte poloměr vepsané kružnice 12, potvrďte ENTER

a

Vytvoření kružnice
o poloměru 12 mm která je vepsána polygonu.
• zadejte příkaz kružnice, potvrďte ENTER
•
•

zadejte střed kružnice
tím, že jej určíte jako průsečík os
zadejte poloměr vepsané kružnice 12, potvrďte ENTER

a

Samostatné cvičení 2
V programu AutoCAD nakreslete výkres, který je patrný z níže uvedeného obrázku.

Metodické pokyny pro vypracování:
Pokyny pro
řešení

Vytvoření uživatelského souřadnicového systému USS:
• zadejte příkaz USS, potvrďte ENTER
• zvolte volbu Nový tím, že napíšete N, potvrďte ENTER
• zadejte nové souřadnice USS: 100, 100, potvrďte ENTER
Vytvoření vodorovné osy
.
• zadejte příkaz úsečka, potvrďte ENTER
• zvolte první bod -5, 9, potvrďte ENTER
• zvolte druhý bod 57, 9, potvrďte ENTER
Vytvoření svislé osy .
• zadejte příkaz úsečka, potvrďte ENTER
• zvolte první bod 26, -5, potvrďte ENTER
• zvolte druhý bod 26, 23, potvrďte ENTER
Vytvoření obdélníka
se počátkem v bodě 0, 0:
• zadejte příkaz obdélník, potvrďte ENTER
• zvolte volu Zkosení tím, že napíšete Z, potvrďte ENTER
• zvolte první bod obdélníka 0, 0, potvrďte ENTER
• zvolte druhý bod obdélníka 52, 18, potvrďte ENTER
Vytvoření obdélníka
se zaoblenými hranami o poloměru 2 mm:
• zadejte příkaz obdélník, potvrďte ENTER
• zvolte volu Zaoblení tím, že napíšete A, potvrďte ENTER
• zadejte hodnotu zaoblení tím, že napíšete 2, potvrďte ENTER
• zvolte první bod obdélníka 11, 5, potvrďte ENTER
• zvolte druhý bod obdélníka 41, 13, potvrďte ENTER
Vytvoření obdélníka
o velikosti 6 x 3 mm:
• zadejte příkaz obdélník, potvrďte ENTER
• zvolte volu Zaoblení tím, že napíšete A, potvrďte ENTER
• zadejte hodnotu zaoblení tím, že napíšete 0, potvrďte ENTER
• zvolte první bod obdélníka 2, 2, potvrďte ENTER
• zvolte druhý bod obdélníka 8, 5, potvrďte ENTER

Vytvoření druhého obdélníka
o velikosti 6 x 3 mm:
• zadejte příkaz obdélník, potvrďte ENTER
• zvolte první bod obdélníka 2, 13, potvrďte ENTER
• zvolte druhý bod obdélníka 8, 16, potvrďte ENTER
Vytvoření třetího obdélníka
o velikosti 6 x 3 mm:
• zadejte příkaz obdélník, potvrďte ENTER
• zvolte první bod obdélníka 44, 2, potvrďte ENTER
• zvolte druhý bod obdélníka 50, 5, potvrďte ENTER
Vytvoření čtvrtého obdélníka
o velikosti 6 x 3 mm:
• zadejte příkaz obdélník, potvrďte ENTER
• zvolte první bod obdélníka 44, 13, potvrďte ENTER
• zvolte druhý bod obdélníka 50, 16, potvrďte ENTER
Změna
•
•
•
•
•
•

typu čáry os
a
:
otevřete panel Typ čáry
zvolte položku Další…
v panelu Správce čar stiskněte tlačítko Načíst…
z databáze vyberte čerchovanou čáru ACAD_ISO10W100 a stiskněte OK
označte svislou a vodorovnou osu
a
levým tlačítkem myši
otevřete panel Typ čáry a vyberte čerchovanou čáru

Samostatné cvičení 3
V programu AutoCAD nakreslete výkres, který je patrný z níže uvedeného obrázku.

Metodické pokyny pro vypracování:
Pokyny pro
řešení

Vytvořte uživatelský souřadnicový systém USS v bodě 100,100:
• příkaz USS ↵, volba N ↵, nové souřadnice USS: 100, 100 ↵ (↵ = ENTER)
Vytvoření vodorovné osy
.
• zadejte příkaz úsečka, potvrďte ENTER
• zvolte první bod 4, -5, potvrďte ENTER
• zvolte druhý bod 4, 53, potvrďte ENTER
Vytvoření svislé osy .
• zadejte příkaz úsečka, potvrďte ENTER
• zvolte první bod 22, -5, potvrďte ENTER
• zvolte druhý bod 22, 53, potvrďte ENTER
Vytvoření svislé osy .
• zadejte příkaz úsečka, potvrďte ENTER
• zvolte první bod -5, 4, potvrďte ENTER
• zvolte druhý bod 31, 4, potvrďte ENTER
Vytvoření svislé osy .
• zadejte příkaz úsečka, potvrďte ENTER
• zvolte první bod -5, 24, potvrďte ENTER
• zvolte druhý bod 31, 24, potvrďte ENTER
Vytvoření svislé osy .
• zadejte příkaz úsečka, potvrďte ENTER
• zvolte první bod -5, 44, potvrďte ENTER
• zvolte druhý bod 31, 44, potvrďte ENTER
Změna
•
•
•
•
•

typu čáry os
,
,
,
a
:
otevřete panel Typ čáry a zvolte položku Další…
v panelu Správce čar stiskněte tlačítko Načíst…
z databáze vyberte čerchovanou čáru ACAD_ISO10W100 a stiskněte OK
označte svislé a vodorovné osy
,
,
,
a
levým tlačítkem myši
otevřete panel Typ čáry a vyberte čerchovanou čáru

Vytvoření obdélníka

s počátkem v bodě 0, 0:

•
•
•

zadejte příkaz obdélník, potvrďte ENTER
zvolte první bod obdélníka 0, 0, potvrďte ENTER
zvolte druhý bod obdélníka 26, 48, potvrďte ENTER

Vytvoření obdélníka
se zaoblenými hranami o poloměru 2 mm:
• zadejte příkaz obdélník, potvrďte ENTER
• zvolte volu Zaoblení tím, že napíšete A, potvrďte ENTER
• zadejte hodnotu zaoblení tím, že napíšete 2, potvrďte ENTER
• zvolte první bod obdélníka 7, 7, potvrďte ENTER
• zvolte druhý bod obdélníka 19, 41, potvrďte ENTER
Vytvoření kružnice
o poloměru 2 mm se středem v bodě 4, 4:
• zadejte příkaz kružnice, potvrďte ENTER
• zadejte souřadnice středu kružnice 4, 4, potvrďte ENTER
• zadejte poloměr kružnice tím, že napíšete číslo 2, potvrďte ENTER
Vytvoření kružnice
o poloměru 2 mm se středem v bodě 4, 4:
• zadejte příkaz kružnice, potvrďte ENTER
• zadejte souřadnice středu kružnice 22, 4, potvrďte ENTER
• zadejte poloměr kružnice tím, že napíšete číslo 2, potvrďte ENTER
Stejným způsobem dotvořte čtyři zbývající kružnice!!!

úkol číslo 1
V programu AutoCAD vytvořte výkres dle zadání samostatného cvičení 3.

1.2 Úpravy objektů pomocí příkazu Ořež
V programu AutoCAD nyní vytvoříme, metodou krok za krokem, výkres, který je patrný z níže
uvedeného obrázku.

Příkaz Ořež

1.2.1

První sled úkonů

Vytvoření
základního
obrysu

Vytvoření uživatelského souřadného systému USS s počátkem v bodě 100,
100, 0
• napište do příkazového řádku příkaz USS a stiskněte ENTER
• zadejte volbu N a potvrďte ENTER
•
zadejte s klávesnice nový počátek souřadného systému 100, 100
(pokud pracujeme v rovině, není nutné zadávat i souřadnici ve směru
osy z, která má hodnotu 0) a potvrďte ENTER.

Vytvoření čtyř úseček, které budou tvořit základní obrys prvku. Základní obrys
je nutné vytvořit pomocí čtyř samostatných úseček, neboť budeme později
upravovat jejich délku.
• napište do příkazového řádku příkaz úsečka (tento příkaz můžeme
vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice počátečního bodu 0, 0 a potvrďte ENTER
• zadejte souřadnice koncového bodu úsečky 80, 0 a opět potvrďte
ENTER
Vytvoření druhé úsečky tvořící základní obrys prvku.
• napište do příkazového řádku příkaz úsečka (tento příkaz můžeme
vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice počátečního bodu 80, 0 a potvrďte ENTER
• zadejte souřadnice koncového bodu úsečky 80, 80 a opět potvrďte
ENTER
Vytvoření třetí úsečky tvořící základní obrys prvku.
• napište do příkazového řádku příkaz úsečka (tento příkaz můžeme
vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice počátečního bodu 80, 80 a potvrďte ENTER
• zadejte souřadnice koncového bodu úsečky 0, 80 a opět potvrďte
ENTER
Vytvoření čtvrté úsečky tvořící základní obrys prvku.
• napište do příkazového řádku příkaz úsečka (tento příkaz můžeme
vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice počátečního bodu 80, 0 a potvrďte ENTER
• zadejte souřadnice koncového bodu úsečky 0, 0 a opět potvrďte
(můžeme také zadat příkaz Uzavři volbou U) ENTER
Vytvoření dvou úseček, které budou tvořit osy souměrnosti celého obrazce.
Vytvoření první osy.
• napište do příkazového řádku příkaz úsečka (tento příkaz můžeme
vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice počátečního bodu -10, 40 a potvrďte ENTER
• zadejte souřadnice koncového bodu úsečky 90, 40 a opět potvrďte
ENTER
Vytvoření druhé osy.
• napište do příkazového řádku příkaz úsečka (tento příkaz můžeme
vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice počátečního bodu 40, -10 a potvrďte ENTER
• zadejte souřadnice koncového bodu úsečky 40, 90 a opět potvrďte
ENTER
Vytvoření kružnice s poloměrem 20 mm a středem v bodě 80, 0.
• napište do příkazového řádku příkaz kružnice (tento příkaz můžeme
vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice středu kružnice (tento bod je možné označit
i kurzorem myši) 80, 0 a potvrďte ENTER
• zadejte číselnou hodnotu poloměru kružnice 20 a stisknete klávesu
ENTER.
Vytvoření kružnice s poloměrem 20 mm a středem v bodě 80, 80.
• napište do příkazového řádku příkaz kružnice (tento příkaz můžeme
vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice středu kružnice (tento bod je možné označit
i kurzorem myši) 80, 80 a potvrďte ENTER
• zadejte číselnou hodnotu poloměru kružnice 20 a stisknete klávesu
ENTER.

Vytvoření kružnice s poloměrem 20 mm a středem v bodě 0, 80.
• napište do příkazového řádku příkaz kružnice (tento příkaz můžeme
vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice středu kružnice (tento bod je možné označit
i kurzorem myši) 0, 80 a potvrďte ENTER
• zadejte číselnou hodnotu poloměru kružnice 20 a stisknete klávesu
ENTER.
Vytvoření kružnice s poloměrem 20 mm a středem v bodě 0,0.
• napište do příkazového řádku příkaz kružnice (tento příkaz můžeme
vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice středu kružnice (tento bod je možné označit
i kurzorem myši) 0, 0 a potvrďte ENTER
• zadejte číselnou hodnotu poloměru kružnice 20 a stisknete klávesu
ENTER.
Zvětšení zobrazení aktuálního pohledu na výkres.
• napište do příkazového řádku příkaz zoom a stiskněte ENTER
• zvolte volbu O jako okno a potvrďte klávesou ENTER
• zadejte pomocí klávesnice souřadnice levého dolního okna zvětšení
-30, -30, které potvrďte klávesou ENTER
• zadejte pomocí klávesnice souřadnice pravého horního okna zvětšení
110, 110, které potvrďte klávesou ENTER.

1.2.2

Druhý sled úkonů

Nyní když máme nakresleny všechny základní tvary, přistoupíme k úpravě objektů do takové podoby, Použití
jaká je uvedena na zadání. Pro tuto činnost využijeme příkazu Ořež. Tento příkaz se v praxi často příkazu
Ořež
užívá, a proto si problematiku podrobně popíše. Bude demonstrována na kružnici s počátkem v bodě
80, 0.

Průvodce studiem

Dodržujte přesně pokyny uvedené v dalších krocích, abyste se vyvarovali chyb vzniklých
tím, že označíte špatnou část objektů. U příkazu OŘEŽ, musíme vždy v první fázi označit
objekty, podle kterých ořezáváme (ty se neodstraňují) a v druhé fázi potom ty objekty
které chceme odřezat a ty se vymazávají!!!

A

Označení úseček, které vymezují oblast kružnice, která má být oříznuta
• napište do příkazového řádku příkaz Ořež a stiskněte ENTER
• v první části příkazu musíme vymezit hraniční úsečky, které tvoří
hranici ořezání kružnice. Proto klikněte kurzorem myši (kurzor má

•

B

nyní tvar malého čtverečku) na úsečky označené písmeny
po jejich označení se vykreslí čárkovanou čárou.
tento výběr musíte potvrdit klávesou ENTER.

a

,

Označení části kružnice, která má být odstraněna.
•
•

nyní tedy označíme část kružnice
označená část kružnice se bude
během označování automaticky vymazávat.
až se odstraní požadovaná část kružnice ukončíme příkaz Ořež
stiskem klávesy ESC.

A

Označení části oblouku, který omezuje délku úseček.
• napište do příkazového řádku příkaz Ořež a stiskněte ENTER
• v první části příkazu musíme vymezit hraniční oblouk, který tvoří
hranici ořezání úseček. Proto klikněte kurzorem myši (kurzor má nyní

•

B

tvar malého čtverečku) na oblouk označený čísle
označení se vykreslí čárkovanou čárou.
tento výběr musíte potvrdit klávesou ENTER.

, po jeho

Označení částí úseček, které mají být odstraněny.
•
•

nyní tedy označíme části úseček
a
, které chceme odstranit
a které se budou během označování automaticky vymazávat.
až se odstraní obě dvě části úseček ukončíme příkaz Ořež stiskem
klávesy ENTER.

Stejným způsobem potom upravte i zbývající tři kružnice a styky úseček tvořící základní obrazec. To
znamená, že postupně pro každou kružnici a pro každý styk úseček provedete kroky (ve stejném
pořadí) uvedené na předchozí a této straně.
Pokud provedete všechny kroky správně, bude výsledkem Vašeho snažení tento výsledný obrázek:

Samostatné cvičení 4

V programu AutoCAD nakreslete výkres, který je patrný z níže uvedeného obrázku.

Výsledek
ořezávání

Metodické pokyny pro vypracování:

Vytvořte uživatelský souřadnicový systém USS v bodě 150,150:
• příkaz USS ↵, volba N ↵, nové souřadnice USS: 150, 150 ↵
Vytvoření vodorovné osy
.
• zadejte příkaz úsečka, potvrďte ENTER
• zvolte první bod -25, 0, potvrďte ENTER
• zvolte druhý bod 50, 0, potvrďte ENTER

Pokyny pro
řešení

Vytvoření svislé osy .
• zadejte příkaz úsečka, potvrďte ENTER
• zvolte první bod 0, -25, potvrďte ENTER
• zvolte druhý bod 0, 25, potvrďte ENTER
Vytvoření svislé osy .
• zadejte příkaz úsečka, potvrďte ENTER
• zvolte první bod 40, -25, potvrďte ENTER
• zvolte druhý bod 40, 25, potvrďte ENTER
Vytvoření kružnice
o průměru 40 mm se středem v bodě 0, 0:
• zadejte příkaz kružnice, potvrďte ENTER
• zadejte souřadnice středu kružnice 0, 0, potvrďte ENTER
• zadejte poloměr kružnice tím, že napíšete číslo 20, potvrďte ENTER
Vytvoření kružnice
o průměru 12 mm se středem v bodě 0, 0:
• zadejte příkaz kružnice, potvrďte ENTER
• zadejte souřadnice středu kružnice 0, 0, potvrďte ENTER
• zadejte poloměr kružnice tím, že napíšete číslo 6, potvrďte ENTER
Vytvoření kružnice
o průměru 6 mm se středem v bodě 40, 20:
• zadejte příkaz kružnice, potvrďte ENTER
• zadejte souřadnice středu kružnice 40, 20, potvrďte ENTER
• zadejte poloměr kružnice tím, že napíšete číslo 3, potvrďte ENTER
Vytvoření kružnice
o průměru 6 mm se středem v bodě 40, -20:
• zadejte příkaz kružnice, potvrďte ENTER
• zadejte souřadnice středu kružnice 40, -20, potvrďte ENTER
• zadejte poloměr kružnice tím, že napíšete číslo 3, potvrďte ENTER
Vytvoření úsečky
, která je tečnou kružnic
a
• zadejte příkaz úsečka, potvrďte ENTER
• zvolte první bod 40, 20, potvrďte ENTER
• zvolte druhý bod 40, -20, potvrďte ENTER

.

Vytvoření úsečky
, která je tečnou kružnic
a
• zadejte příkaz úsečka, potvrďte ENTER
• zvolte první bod 46, 20, potvrďte ENTER
• zvolte druhý bod 46, -20, potvrďte ENTER

.

Ořezání přebytečných částí kružnic
a
.
• zadejte příkaz ořež, potvrďte ENTER
a

, potvrďte ENTER

•

označte kurzorem myši úsečky

•

klikněte kurzorem myši na ty části kružnic
a
, které chcete odstranit (na
obrázku jsou to ty části kružnic, které se nacházely pod čísly označující kružnice)

Samostatné cvičení 5
V programu AutoCAD nakreslete výkres, který je patrný z níže uvedeného obrázku. Pomocí příkazu
O ř e ž j e j u p r a v t e t a k , a b y b y l s h o d n ý s uvedeným obrázkem.

Metodické pokyny pro vypracování:

Vytvoření Uživatelského Souřadnicového systému USS s počátkem v bodě 100,100.
• zadejte příkaz USS ↵ (↵ = Enter),
• zvolte volbu Nový tím že napíšete N ↵,
• zadejte souřadnice nového počátku 100,100 ↵.

Pokyny pro
řešení

Vytvoření obdélníka
se šířkou 50 a výškou 80 mm, jehož levý dolní roh leží v bodě 0,0.
• zadejte příkaz Obdélník ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu obdélníka 0, 0 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu obdélníka 50,80 ↵.
Vytvoření obdélníka
se šířkou 50 a výškou 80 mm, jehož levý dolní roh leží v bodě 100,0.
• zadejte příkaz Obdélník ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu obdélníka 100, 0 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu obdélníka 150,80 ↵.
Rozložení obdélníků
a
na samostatné úsečky.
• zadejte příkaz Rozlož ↵ (↵ = Enter),
•

označte kurzorem myši obdélníky

a

↵.

Nakreslení rovnoběžek ve vzdálenosti 10 mm směrem dovnitř od stávajících hren obdélníků
a
•
•

.
zadejte příkaz Ekvid ↵ (↵ = Enter),
zadejte vzdálenost vytvářených rovnoběžek 10 ↵,

•

označte vždy některou z hran obdélníků
příslušného obdélníku,

•

pokračujte tak dlouho až oba obdélníky vypadají jako obdélník

a

a potom klikněte dovnitř
.

Použijte příkazu Ořež
pro úpravu obdélníka
do uvedeného tvaru.
• zadejte příkaz Ořež,
• označte ořezávající hranu (ta hrana podle které chceme některou z úseček zkrátit) a
stiskněte ↵,
• označte kurzorem myši tu část úsečky kterou chcete odstranit (odřezat), dojde
k jejímu odstranění,
• příkaz ukončíte stiskem klávesy ESC,
•

pokračujte tak dlouho až získáte výsledný tvar obdélníku

.

úkol číslo 2
V programu AutoCAD vytvořte výkres dle zadání samostatného cvičení 5.

Shrnutí
•

•

Vytvoření uživatelského souřadného systému USS s počátkem v bodě 100, 100, 0: 1) napište
do příkazového řádku příkaz USS a stiskněte ENTER, 2) zadejte volbu N a potvrďte ENTER,
3) zadejte s klávesnice nový počátek souřadného systému 100, 100 (pokud pracujeme
v rovině, není nutné zadávat i souřadnici ve směru osy z, která má hodnotu 0) a potvrďte
ENTER.
Vytvoření čtverce se zaoblenými stranami a poloměrem zaoblení 10 mm, která má levý dolní
roh v bodě 0, 0 nově definovaného USS: 1) napište do příkazového řádku příkaz obdélník
(tento příkaz můžeme vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER, 2) zadejte do
příkazového řádku volbu A pro zaoblení a potvrďte ENTER, 3) zadejte poloměr zaoblení 10
a opět potvrďte ENTER, 4) zadejte první roh čtverce zadáním souřadnic 0, 0, které potvrdíte
stisknutím ENTER, 5) zadejte druhý roh čtverce zadáním souřadnic 60, 60 a stisknutím
ENTER.

•

•

•

•

•

•

Zvětšení zobrazení aktuálního pohledu na výkres: 1) napište do příkazového řádku příkaz
zoom a stiskněte ENTER, 2) zvolte volbu O jako okno a potvrďte klávesou ENTER, 3) zadejte
pomocí klávesnice souřadnice levého dolního okna zvětšení –30, -30, které potvrďte klávesou
ENTER, 4) zadejte pomocí klávesnice souřadnice pravého horního okna zvětšení 90, 90, které
potvrďte klávesou ENTER.
Vytvoření úsečky: 1) napište do příkazového řádku příkaz úsečka (tento příkaz můžeme vybrat
i na příkazové liště) a stiskněte ENTER, 2) zadejte souřadnice počátečního bodu 30, 30
a potvrďte ENTER, 3) zadejte souřadnice koncového bodu úsečky 70, 30 a opět potvrďte
ENTER.
Vytvoření obdélníka se zkosenými hranami: 1) zadejte příkaz obdélník, potvrďte ENTER, 2)
zvolte volu Zkosení tím, že napíšete Z, potvrďte ENTER, 3) zadejte hodnotu zkosení ve směru
x tím, že napíšete 5, potvrďte ENTER, 4) zadejte hodnotu zkosení ve směru y tím, že napíšete
5, potvrďte ENTER, 5) zvolte první bod obdélníka 0, 0, potvrďte ENTER, 6) zvolte druhý bod
obdélníka 100, 40, potvrďte ENTER.
Vytvoření kružnice s poloměrem 20 mm a středem v bodě 80, 0: 1) napište do příkazového
řádku příkaz kružnice (tento příkaz můžeme vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER,
2) zadejte souřadnice středu kružnice (tento bod je možné označit i kurzorem myši) 80, 0
a potvrďte ENTER, 3) zadejte číselnou hodnotu průměru kružnice 20 a stisknete klávesu
ENTER.
Označení úseček, které vymezují oblast kružnice, která má být oříznuta: 1) napište do
příkazového řádku příkaz Ořež a stiskněte ENTER, 2) v první části příkazu musíme vymezit
hraniční úsečky, které tvoří hranici ořezání kružnice. Proto klikněte kurzorem myši (kurzor má
nyní tvar malého čtverečku) na úsečky, po jejich označení se vykreslí čárkovanou čárou, 3)
tento výběr musíte potvrdit klávesou ENTER.
Označení částí kružnice, které mají být odstraněny: 1) nyní tedy označíme části kružnice
(kružnice je implicitně dělena do čtyř segmentů a proto musíme označit všechny tři, které
chceme odstranit, které se budou během označování automaticky vymazávat, 2) až se odstraní
všechny tři části kružnice ukončíme příkaz Ořež stiskem klávesy ENTER.

Kontrolní otázky a úkoly
1.
2.
3.
4.

Popište
Popište
Popište
Popište

postup
postup
postup
postup

pro vytvoření úsečky.
pro vytvoření kružnice.
pro vytvoření obdélníka.
použití příkazu Ořež.

Pojmy k zapamatování
Příkaz uss, příkaz úsečka, příkaz obdélník, příkaz kružnice, příkaz orež.
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2 POUŽITÍ ZRCADLENÍ, RASTRU A
KROKU V AutoCADu 2013
Cíle

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni:
• používat příkaz orež k úpravám objektů,
• používat příkaz ekvid ke kopírování objektů,
• používat příkaz přeruš k úpravám objektů,
• používat příkaz zrcadli ke kopírování objektů,
• používat příkaz rastr pro zobrazení sítě bodů,
• používat příkaz krok k zapnutí krokování.

Průvodce studiem
V předchozí kapitole jste se naučili jednu důležitou věc: v AutoCADu je daleko rychlejší tvořit základní
obrazce a poté je upravovat pomocí editačních nástrojů, než vytvářet více základních obrazců. Proto
příkaz Ořež patří mezi ty nejdůležitější příkazy celého AutoCADu, a od nyní nás bude pronásledovat
stále.
Nicméně příkaz orež není jediným editačním nástrojem či pomůckou, kterou je možné v AutoCADu
použít. Proto se v této kapitole zaměříme na použití dalších editačních příkazů Zrcadli, Ekvid a Přeruš,
a také si ukážeme pomůcky Rastr a Krok.
Vlastní teorie už opět bude naprosté minimum. Více pozornosti budeme věnovat vlastní práci a aplikací
AutoCAD při řešení konkrétních příkladů a cvičení. Proto si vždy problematiku ukážeme na jednom
společném příkladu a vy si ji poté procvičíte na samostatných cvičeních. Některé výsledky Vaší
samostatné práce na cvičeních potom odešlete ke kontrole.
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,
pokud Vám ještě nebude něco jasné, prostudujte příslušnou pasáž textu.

Potřebný čas pro studium kapitoly:
80 minut

2.1 Použití příkazu Zrcadli a Ekvid

V programu AutoCAD nyní vytvoříme, metodou krok za krokem, výkres, který je patrný z níže
uvedeného obrázku.

Příkazy
Zrcadli
Ekvid

2.1.1

Vytvoření
základních
obrysů

První sled úkonů

Vytvoření uživatelského souřadného systému USS s počátkem v bodě 100,
100, 0

a

•
•
•

napište do příkazového řádku příkaz USS a stiskněte ENTER
zadejte volbu N a potvrďte ENTER
zadejte s klávesnice nový počátek souřadného systému 100, 100
(pokud pracujeme v rovině, není nutné zadávat i souřadnici ve směru
osy z, která má hodnotu 0) a potvrďte ENTER.

Vytvoření tří úseček, které budou tvořit osy souměrnosti celého obrazce.
Vytvoření první osy.
• napište do příkazového řádku příkaz úsečka (tento příkaz můžeme
vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice počátečního bodu -30, 20 a potvrďte ENTER
• zadejte souřadnice koncového bodu úsečky 110, 20 a opět potvrďte
ENTER
Vytvoření druhé osy.
• napište do příkazového řádku příkaz úsečka (tento příkaz můžeme
vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice počátečního bodu 0, -10 a potvrďte ENTER
• zadejte souřadnice koncového bodu úsečky 0, 50 a opět potvrďte
ENTER
Vytvoření třetí osy.
• napište do příkazového řádku příkaz úsečka (tento příkaz můžeme
vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice počátečního bodu 80, -10 a potvrďte ENTER
• zadejte souřadnice koncového bodu úsečky 80, 50 a opět potvrďte
ENTER
Vytvoření kružnice s poloměrem 20 mm a středem v bodě 0, 20.
• napište do příkazového řádku příkaz kružnice (tento příkaz můžeme
vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice středu kružnice (tento bod je možné označit
i kurzorem myši) 0, 20 a potvrďte ENTER
• zadejte číselnou hodnotu průměru kružnice 20 a stisknete klávesu
ENTER.
Vytvoření kružnice s poloměrem 20 mm a středem v bodě 80, 20.
• napište do příkazového řádku příkaz kružnice (tento příkaz můžeme
vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice středu kružnice (tento bod je možné označit
i kurzorem myši) 80, 20 a potvrďte ENTER
• zadejte číselnou hodnotu průměru kružnice 20 a stisknete klávesu
ENTER.
Vytvoření úsečky tvořící hranu objektu.
• napište do příkazového řádku příkaz úsečka (tento příkaz můžeme
vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice počátečního bodu 0, 40 a potvrďte ENTER
• zadejte souřadnice koncového bodu úsečky 80, 40 a opět potvrďte
ENTER
Můžeme použít i uchopovací řežim AutoCADu a definovat počáteční
a koncový bod jako průsečíky kružnic se svislými osami.
Zvětšení zobrazení aktuálního pohledu na výkres.
• napište do příkazového řádku příkaz zoom a stiskněte ENTER
• zvolte volbu O jako okno a potvrďte klávesou ENTER
• zadejte pomocí klávesnice souřadnice levého dolního okna zvětšení –
30, -10, které potvrďte klávesou ENTER
• zadejte pomocí klávesnice souřadnice pravého horního okna zvětšení
90, 50, které potvrďte klávesou ENTER.

2.1.2

Druhý sled úkonů

Oříznutí
úseček

Dále bude nutné takto získaný základní tvar objektu dále upravovat. Bude nutné ořezat nakreslené
kružnic.

A

Označení úsečky, která vymezuje oblast kružnice, která má být oříznuta
• napište do příkazového řádku příkaz Ořež a stiskněte ENTER
• v první části příkazu musíme vymezit hraniční úsečku, která tvoří
hranici ořezání kružnice. Proto klikněte kurzorem myši (kurzor má

•

B

•

2.1.3

. Po

Označení části kružnice, které má být odstraněna.
•

C

nyní tvar malého čtverečku) na úsečku označenou písmenem
jejím označení se vykreslí čárkovanou čárou.
tento výběr musíte potvrdit klávesou ENTER.

nyní tedy označíme části kružnice
, kterou chceme odstranit
a která se během označování automaticky vymaže.
až se odstraní požadovaná část kružnice, ukončíme příkaz Ořež
stiskem klávesy ENTER.

Předchozí postup zopakujeme i pro čáru

a kružnici

.

Třetí sled úkonů

Vytvoření
rovnoběžek

Dále je nutné použít nový příkaz EKVID, který je schopen kreslit rovnoběžné objekty s již nakreslenými
objekty na výkrese. Tento příkaz má tři části:
•

zadáme vzdálenost, v jaké se má rovnoběžka nakreslit,

•
•

označíme objekt, ke kterému se má rovnoběžka vytvořit,
kurzorem myši naznačíme na kterou stranou (nalevo nebo napravo) od originálního výkresu má
nakreslit jeho rovnoběžka.

Použití
příkazu
Ekvid

A

Označení úsečky, ke které se má vytvořit rovnoběžka ve vzdálenosti 20 mm
směrem napravo od originální úsečky
• napište do příkazového řádku příkaz Ekvid a stiskněte ENTER
• nejprve musíme z klávesnice zadat v jaké vzdálenosti se má
rovnoběžka nakreslit. Proto zadejte z klávesnice číslo 20 a potvrďte
jej klávesou ENTER.
• nyní musíme označit úsečku, ke které chceme kreslit rovnoběžku.
Proto klikněte kurzorem myši (kurzor má nyní tvar malého čtverečku)

•

. Po jejím označení se vykreslí
na úsečku označenou písmenem
čárkovanou čárou.
poslední částí příkazu je zadání umístění rovnoběžné úsečky. Není
nutné ukazovat kurzorem na přesné místo, stačí pouze naznačit
stranu, na kterou se má rovnoběžka vykreslit. Proto klikněte myší
někam do oblasti kde je na obrázku umístěna úsečka
. Ta se
ihned po tomto kliknutí nakreslí. Stiskněte klávesu pro ukončení
příkazu ESC.

B

Označení úsečky, ke které se má vytvořit rovnoběžka ve vzdálenosti 20 mm
směrem nalevo od originální úsečky
• napište do příkazového řádku příkaz Ekvid a stiskněte ENTER
• zadejte v jaké vzdálenosti se má rovnoběžka nakreslit. Proto zadejte
z klávesnice číslo 20 a potvrďte jej klávesou ENTER.
• označte úsečku, ke které chceme kreslit rovnoběžku. Proto klikněte
•

kurzorem myši na úsečku označenou písmenem
.
poslední částí příkazu je zadání umístění rovnoběžné úsečky. Proto
klikněte myší někam do oblasti kde je na obrázku umístěna úsečka
.

C

Označení úsečky, ke které se má vytvořit rovnoběžka ve vzdálenosti 10 mm
směrem dolů od originální úsečky
• napište do příkazového řádku příkaz Ekvid a stiskněte ENTER
• zadejte z klávesnice číslo 10 a potvrďte jej klávesou ENTER.
•
•

klikněte kurzorem myši na úsečku označenou písmenem
.
poslední částí příkazu je zadání umístění rovnoběžné úsečky. Proto
klikněte myší někam do oblasti kde je na obrázku umístěna úsečka
.

2.1.4

Čtvrtý sled úkonů

A

Oříznutí
úseček

Ořezání segmentů úseček
a
.
• napište do příkazového řádku příkaz Ořež a stiskněte ENTER
• v první části příkazu musíme vymezit hraniční úsečku, která tvoří
hranici ořezání uvedených úseček. Proto klikněte kurzorem myši
(kurzor má nyní tvar malého čtverečku) na úsečku označenou číslem
, po jejím označení se vykreslí čárkovanou čárou. Tento výběr
musíte potvrdit klávesou ENTER
•

B

a
, které chceme
nyní tedy označíme segmenty úseček
odstranit a které se budou během označování automaticky
vymazávat. Ukončení příkazu provedeme stiskem klávesy ENTER.

Ořezání segmentů úseček
a .
• napište do příkazového řádku příkaz Ořež a stiskněte ENTER
• v první části příkazu musíme vymezit hraniční úsečku, která tvoří
hranici ořezání uvedených úseček. Proto klikněte kurzorem myši na
úsečku označenou číslem , po jejím označení se vykreslí
čárkovanou čárou. Tento výběr musíte potvrdit klávesou ENTER
•

C

a
, které chceme
nyní tedy označíme segmenty úseček
odstranit a které se budou během označování automaticky
vymazávat. Ukončení příkazu provedeme stiskem klávesy ENTER.

Ořezání segmentu úsečky
.
• napište do příkazového řádku příkaz Ořež a stiskněte ENTER
• v první části příkazu musíme vymezit hraniční úsečku, která tvoří
hranici ořezání uvedené úsečky. Proto klikněte kurzorem myši na
nebo
, po jejím označení se vykreslí
úsečku označenou číslem
čárkovanou čárou. Tento výběr musíte potvrdit klávesou ENTER
•

D

, kterou chceme odstranit
nyní tedy označíme segment úsečky
a která se během označování automaticky vymaže. Ukončení příkazu
provedeme stiskem klávesy ENTER.

Ořezání segmentu úsečky
.
• napište do příkazového řádku příkaz Ořež a stiskněte ENTER
• v první části příkazu musíme vymezit hraniční úsečku, která tvoří
hranici ořezání uvedené úsečky. Proto klikněte kurzorem myši na
úsečku označenou číslem

nebo

, po jejím označení se vykreslí

čárkovanou čárou. Tento výběr musíte potvrdit klávesou ENTER
•

2.1.5

nyní tedy označíme segment úsečky
, kterou chceme odstranit
a která se během označování automaticky vymaže. Ukončení příkazu
provedeme stiskem klávesy ENTER.

Další
oříznutí
úseček

Pátý sled úkonů

Nyní je nutné přerušit úsečku označenou číslem
označeny čísly
posléze vymazat.

A

a

přerušit na dvou místech. A to v bodech, které jsou

. Toto přerušení provedeme proto, abychom střední část úsečky

Rozložení úsečky
na tři samostatné segmenty.
• napište do příkazového řádku příkaz Přeruš a stiskněte ENTER
• v první části příkazu musíme označit úsečku, kterou chceme přerušit.

•

Proto označíme kurzorem myši úsečku
(je nutné ji označit
v místě, kde je na obrázku umístěna ikona čísla). Tento výběr musíte
potvrdit klávesou ENTER
nyní tedy označíme bod, ve kterém chceme úsečku přerušit. Proto
označte bod
kurzorem myši. Automaticky dojde k přerušení
úsečky v daném bodě a příkaz se ukončí.

B

Rozložení úsečky
na tři samostatné segmenty.
• napište do příkazového řádku příkaz Přeruš a stiskněte ENTER
•
•

označte kurzorem myši úsečku
(je nutné ji označit v místě, kde je
na obrázku umístěna ikona čísla). Tento výběr musíte potvrdit
klávesou ENTER
nyní tedy označíme bod, ve kterém chceme úsečku přerušit. Proto
označte bod
kurzorem myši. Automaticky dojde k přerušení
úsečky v daném bodě a příkaz se ukončí.

mohli

2.1.6

Vytvoření
zrcadlové
kopie

Šestý sled úkonů

V dalším kroku je nutné získaný výsledný obrazec odzrcadlit, abychom získali výsledný tvar objektu na
výkrese. Zrcadlení je speciální typ kopírování, kdy vznikne zrcadlově obrácená kopie výchozího objektu,
kterou můžeme libovolně umístit do výkresu.
Příkaz ZRCADLI má dvě části: v první části označíme objekty, které chceme zrcadlit. V druhé části Použití
příkazu
potom označíme body, popřípadě osy, podle kterých chceme zrcadlovou kopii sestrojit.
Zrcadli

A

Označení objektů, které chceme zrcadlit.
• napište do příkazového řádku příkaz Zrcadli a stiskněte ENTER
• v první části příkazu musíme označit objekty, které chceme zrcadlit.
Proto označíme kurzorem myši úsečky
výběr musíte potvrdit klávesou ENTER.

B

,

,

,

,

. Tento

Určení dvou bodů, které tvoří osu zrcadlení.
• nyní tedy musíme definovat body, kterými prochází osa zrcadlení.
Proto přesuňte kurzor na bod
•
•

a stiskněte levé tlačítko myši. Dále

a opět stiskněte levé tlačítko myši.
přesuňte kurzor myši na bod
v příkazovém řádku se zobrazí dotaz, zda chceme vymazat výchozí
objekty. To nechceme, proto zadáním volby N tuto možnost
odmítneme. Tento výběr musíte potvrdit klávesou ENTER
dojde k vykreslení zrcadlené kopie a obrazec je hotov.

Samostatné cvičení 6
V programu AutoCAD nakreslete výkres, který je patrný z níže uvedeného obrázku. Pomocí příkazu
Zrcadli jej upravte tak, aby byl shodný s uvedeným obrázkem.

Metodické pokyny pro vypracování:

Pokyny pro
řešení

Vytvoření Uživatelského Souřadnicového systému USS s počátkem v bodě 100,100.
• zadejte příkaz USS ↵ (↵ = Enter),
• zvolte volbu Nový tím že napíšete N ↵,
• zadejte souřadnice nového počátku 100,100 ↵.
Vytvoření vodorovné osy
.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu osy -10, 25 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu osy 160, 25 ↵.
Vytvoření svislé osy
.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu osy 75, -10 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu osy 75, 60 ↵.
Vytvoření svislé osy
.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu osy 30, -10 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu osy 30, 60 ↵.
Vytvoření vodorovné osy
.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu osy 20, 10 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu osy 40, 10 ↵.
Vytvoření vodorovné osy
.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu osy 20, 40 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu osy 40, 40 ↵.

Vytvoření obdélníka se šířkou 150 a výškou 50 mm, jehož levý dolní roh leží v bodě 0,0,
který má zkosené hrany o velikosti 5 x 45°.
• zadejte příkaz Obdélník ↵ (↵ = Enter),
• zvolte volbu Zkosení tím, že zadáte písmeno Z ↵,
• zadejte velikost zkosení ve směru osy x zadáním čísla 5 ↵,
• zadejte velikost zkosení ve směru osy y zadáním čísla 5 ↵,
• zadejte souřadnice prvního bodu obdélníka 0, 0 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu obdélníka 150,50 ↵.
Vytvoření kružnice
se středem v bodě 30, 10 a poloměrem 4 mm.
• zadejte příkaz kružnice ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice středu 30, 10 ↵,
• zadejte hodnotu poloměru 4 ↵.
Vytvoření kružnice
se středem v bodě 30, 40 a poloměrem 4 mm.
• zadejte příkaz kružnice ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice středu 30, 40 ↵,
• zadejte hodnotu poloměru 4 ↵.
Použijte příkazu Ořež pro úpravu kružnic
• zadejte příkaz Ořež,
•

označte ořezávající hrany

a

•

označte kurzorem myši části kružnic

a

do uvedeného tvaru.

a stiskněte ↵,
a

, které chcete odstranit

Vytvoření svislé úsečky
, která tvoří tečnu kružnic
a
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bobu úsečky 26, 10 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu úsečky 26, 40 ↵.

.

Vytvoření svislé úsečky
, která tvoří tečnu kružnic
a
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bobu úsečky 34, 10 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu úsečky 34, 40 ↵.

.

•

Použití zrcadlení pro vykreslení drážky složené z objektů

•

a
i v pravé části výkresu.
zadejte příkaz Zrcadli ↵ (↵ = Enter),

•

pomocí kurzoru myši označte objekty označené čísly

•

a
(během označování se budou vykreslovat čárkovanou čárou) a ↵,
zadejte první bod osy, podle které chceme označené prvky zrcadlit. Touto osou je

•

osa
a proto její první bod označíme jako průsečík osy
s hranou obdélníka,
zadejte druhý bod osy, podle které chceme označené prvky zrcadlit. Touto osou je

•

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

osa
a proto i její druhý bod označíme jako průsečík osy
s opačnou hranou
obdélníka,
zadejte že nechcete aby se výchozí objekty zrcadlení odstranili tím že zapíšete N
a ↵,

Samostatné cvičení 7
V programu AutoCAD nakreslete výkres, který je patrný z níže uvedeného obrázku. Pomocí příkazu
Zrcadli jej upravte tak, aby byl shodný s uvedeným obrázkem.

Metodické pokyny pro vypracování:

Vytvoření Uživatelského Souřadnicového systému USS s počátkem v bodě 150,150.
• zadejte příkaz USS ↵ (↵ = Enter),
• zvolte volbu Nový tím že napíšete N ↵,
• zadejte souřadnice nového počátku 150,150 ↵.

Pokyny pro
řešení

Vytvoření svislé osy
.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu osy 0, -80 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu osy 0, 80 ↵.
Vytvoření vodorovné osy
.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu osy -80, 0 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu osy 80, 0 ↵.
Vytvoření svislé osy
.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu osy -50, -30 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu osy -50, 30 ↵.
Vytvoření vodorovné úsečky
, která tvoří tečnu kružnice
.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bobu úsečky -20, 20 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu úsečky -50, 20 ↵.
Vytvoření vodorovné úsečky
, která tvoří tečnu kružnice
.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bobu úsečky -20, -20 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu úsečky -50, -20 ↵.
Vytvoření kružnice
se středem v bodě -50, 0 a poloměrem 20 mm.
• zadejte příkaz kružnice ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice středu -50, 0 ↵,
• zadejte hodnotu poloměru 20 ↵.
Vytvoření kružnice
se středem v bodě -50, 0 a poloměrem 10 mm.
• zadejte příkaz kružnice ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice středu -50, 0 ↵,
• zadejte hodnotu poloměru 10 ↵.
Použijte příkazu Ořež pro úpravu kružnice
• zadejte příkaz Ořež,
•

označte ořezávající hranu

•

označte kurzorem myši části kružnice

do uvedeného tvaru.

a stiskněte ↵,
, kterou chcete odstranit

Použití zrcadlení pro vykreslení tvaru složeného z objektů
dolů.
• zadejte příkaz Zrcadli ↵ (↵ = Enter),
•
•
•

•
•

,

,

,a

ve směru

pomocí kurzoru myši označte objekty označené čísly
,
,
,
a
(během označování se budou vykreslovat čárkovanou čárou) a ↵,
zadejte body osy, podle které chceme označené prvky zrcadlit. Touto osou je
spojnice bodu
a průsečíku os
a
,
zadejte že nechcete aby se výchozí objekty zrcadlení odstranili tím že zapíšete N
a ↵.

Použití zrcadlení pro vykreslení tvaru složeného z objektů
nahoru.
• zadejte příkaz Zrcadli ↵ (↵ = Enter),
•

,

,

,

,

,a

ve směru

pomocí kurzoru myši označte objekty označené čísly
,
,
,
a
(během označování se budou vykreslovat čárkovanou čárou) a ↵,
zadejte body osy, podle které chceme označené prvky zrcadlit. Touto osou je
spojnice bodu
a průsečíku os
a
,
zadejte že nechcete aby se výchozí objekty zrcadlení odstranili tím že zapíšete N
a ↵.

Použití zrcadlení pro vykreslení tvaru složeného z objektů
napravo.
• zadejte příkaz Zrcadli ↵ (↵ = Enter),

,

,

,

,a

ve směru

•

pomocí kurzoru myši označte objekty označené čísly
,
,
,
a
(během označování se budou vykreslovat čárkovanou čárou) a ↵,
zadejte první bod osy, podle které chceme označené prvky zrcadlit. Touto osou je

•

osa
a proto její první bod označíme jako průsečík osy
s některou zobrazenou
hranou,
zadejte druhý bod osy, podle které chceme označené prvky zrcadlit. Touto osou je

•

•

osa
a proto i její druhý bod označíme jako průsečík osy
s některou opačnou
hranou,
zadejte že nechcete aby se výchozí objekty zrcadlení odstranili tím že zapíšete N
a ↵.

úkol číslo 3
V programu AutoCAD vytvořte výkres dle zadání samostatného cvičení 7.

2.2 Použití rastru a kroku
V programu AutoCAD nakreslete výkres, který je patrný z níže uvedeného obrázku ve kterém upravte
vzhled os na čerchovanou čáru a vzhled neviditelných hran na čárkovanou čáru.

Rastr
Krok

a

2.2.1

První sled úkonů

Vytvoření uživatelského souřadného systému USS s počátkem v bodě 150,
150, 0
• napište do příkazového řádku příkaz USS a stiskněte ENTER
• zadejte volbu N a potvrďte ENTER
•
zadejte s klávesnice nový počátek souřadného systému 150, 150
(pokud pracujeme v rovině, není nutné zadávat i souřadnici ve směru
osy z, která má hodnotu 0) a potvrďte ENTER.
Vytvoření dvou úseček, které budou tvořit osy souměrnosti celého obrazce.
Vytvoření první osy.
• napište do příkazového řádku příkaz úsečka (tento příkaz můžeme
vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice počátečního bodu -60, 0 a potvrďte ENTER
• zadejte souřadnice koncového bodu úsečky 120, 0 a opět potvrďte
ENTER
Vytvoření druhé osy.
• napište do příkazového řádku příkaz úsečka (tento příkaz můžeme
vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice počátečního bodu 0, -60 a potvrďte ENTER
• zadejte souřadnice koncového bodu úsečky 0, 60 a opět potvrďte
ENTER
Vytvoření kružnice s poloměrem 40 mm a středem v bodě 0, 0.
• napište do příkazového řádku příkaz Kružnice (tento příkaz můžeme
vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice středu kružnice (tento bod je možné označit
i kurzorem myši) 0, 0 a potvrďte ENTER
• zadejte číselnou hodnotu poloměru kružnice 40 a stiskněte klávesu

Vytvoření
základních
obrysů

ENTER.
Vytvoření kružnice s poloměrem 25 mm a středem v bodě 0, 0.
• napište do příkazového řádku příkaz Kružnice a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice středu kružnice 0, 0 a potvrďte ENTER
• zadejte číselnou hodnotu poloměru kružnice 25 a stiskněte klávesu
ENTER.
Vytvoření kružnice s poloměrem 15 mm a středem v bodě 0, 0.
• napište do příkazového řádku příkaz Kružnice a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice středu kružnice 0, 0 a potvrďte ENTER
• zadejte číselnou hodnotu poloměru kružnice 15 a stiskněte klávesu
ENTER.
Zvětšení zobrazení aktuálního pohledu na výkres.
• napište do příkazového řádku příkaz Zoom a stiskněte ENTER
• zvolte volbu O jako okno a potvrďte klávesou ENTER
• zadejte pomocí klávesnice souřadnice levého dolního okna zvětšení –
60, -60, které potvrďte klávesou ENTER
• zadejte pomocí klávesnice souřadnice pravého horního okna zvětšení
120, 60, které potvrďte klávesou ENTER.

2.2.2

Druhý sled úkonů

Vytvoření kružnice s poloměrem 7 mm a středem v bodě 0, 25.
• napište do příkazového řádku příkaz Kružnice (tento příkaz můžeme
vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice středu kružnice (tento bod je možné označit
i kurzorem myši) 0, 25 a potvrďte ENTER

Vytvoření
dalších
tvarových
podrobností

•

zadejte číselnou hodnotu průměru kružnice 7 a stiskněte klávesu
ENTER.

Vytvoření kružnice s poloměrem 7 mm a středem v bodě 25, 0.
• napište do příkazového řádku příkaz Kružnice a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice středu kružnice 25, 0 a potvrďte ENTER
• zadejte číselnou hodnotu průměru kružnice 7 a stiskněte klávesu
ENTER.
Vytvoření kružnice s poloměrem 7 mm a středem v bodě 0, -25.
• napište do příkazového řádku příkaz Kružnice a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice středu kružnice 0, -25 a potvrďte ENTER
• zadejte číselnou hodnotu průměru kružnice 7 a stiskněte klávesu
ENTER.
Vytvoření kružnice s poloměrem 7 mm a středem v bodě -25, 0.
• napište do příkazového řádku příkaz Kružnice a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice středu kružnice -25, 0 a potvrďte ENTER
• zadejte číselnou hodnotu průměru kružnice 7 a stiskněte klávesu
ENTER.
Zapnutí a úprava RASTRU, který vykreslí na kreslící ploše pomocné body
v konstantní vzdálenosti.
• napište do příkazového řádku příkaz Rastr a stiskněte ENTER
• zadejte velikost rozteče bodů rastru tím, že zapíšete do příkazového
řádku číslo 5. Následně potvrďte stiskem klávesy ENTER.
Zapnutí a úprava KROKU, který přichytí kurzor nitkového kříže na kreslící
ploše k pomocným bodům rastru v konstantní vzdálenosti.
• napište do příkazového řádku příkaz Krok a stiskněte ENTER
• zadejte velikost rozteče kroku tím, že zapíšete do příkazového řádku
číslo 5. Následně potvrďte stiskem klávesy ENTER.
Vytvoření úseček, které budou tvořit bokorys obrazce. Vytvoření první
úsečky.
• napište do příkazového řádku příkaz úsečka (tento příkaz můžeme
vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice počátečního bodu 70, -40 a potvrďte ENTER
• zadejte souřadnice koncového bodu úsečky 70, 40 a opět potvrďte
ENTER.
Vytvoření druhé úsečky.
• napište do příkazového řádku příkaz úsečka a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice počátečního bodu 70, 40 a potvrďte ENTER
• zadejte souřadnice koncového bodu úsečky 85, 40 a opět potvrďte
ENTER.
Vytvoření třetí úsečky.
• napište do příkazového řádku příkaz úsečka a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice počátečního bodu 85, 40 a potvrďte ENTER
• zadejte souřadnice koncového bodu úsečky 85, -40 a opět potvrďte
ENTER.
Vytvoření čtvrté úsečky.
• napište do příkazového řádku příkaz úsečka a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice počátečního bodu 85, -40 a potvrďte ENTER
• zadejte souřadnice koncového bodu úsečky 70, -40 a opět potvrďte
ENTER.
Vytvoření úseček, které budou osy kružnic
a
v bokoryse. Vytvoření
první osy.
• napište do příkazového řádku příkaz úsečka (tento příkaz můžeme
vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice počátečního bodu 65, -25 a potvrďte ENTER
• zadejte souřadnice koncového bodu úsečky 90, -25 a opět potvrďte
ENTER.

Vytvoření první osy.
• napište do příkazového řádku příkaz úsečka (tento příkaz můžeme
vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice počátečního bodu 65, 25 a potvrďte ENTER
• zadejte souřadnice koncového bodu úsečky 90, 25 a opět potvrďte
ENTER.
Vypnutí UCHOPOVACÍHO MÓDU AutoCADu. Protože nyní budeme kreslit
neviditelné hrany, které mají styk s obrysem bokorysu, bude se program
snažit automaticky uchopovat body, které jsou nevyhovující. Z tohoto důvodu
musíme uchopování bodů potlačit.
• režim vypneme tak, že klepneme pravým tlačítkem na indikátor
uchopovacího režimu, který je patrný u čísla

.

Vytvoření úseček, které budou neviditelné hrany kružnic v bokoryse.
Vytvoření první neviditelné hrany.
• napište do příkazového řádku příkaz úsečka (tento příkaz můžeme
vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice počátečního bodu 70, 15 a potvrďte ENTER
• zadejte souřadnice koncového bodu úsečky 85, 15 a opět potvrďte
ENTER.
Vytvoření druhé neviditelné hrany.
• napište do příkazového řádku příkaz úsečka (tento příkaz můžeme
vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice počátečního bodu 70, -15 a potvrďte ENTER
•
zadejte souřadnice koncového bodu úsečky 85, -15 a opět potvrďte
ENTER.
Vytvoření úseček, které budou neviditelné hrany kružnic
a
v bokoryse. Zde nemůžeme použít rastr ani krok, protože vzdálenost těchto
úseček od os

a

je 7 mm což nevyhovuje našemu rastru ani kroku.

Proto tyto 4 úsečky nakreslíme jako rovnoběžky s osami
a
ve
vzdálenosti 7 mm. Vytvoření první neviditelné hrany.
• napište do příkazového řádku příkaz Ekvid a stiskněte ENTER
• nejprve musíme z klávesnice zadat v jaké vzdálenosti se má
rovnoběžka nakreslit. Proto zadejte z klávesnice číslo 7 a potvrďte jej
klávesou ENTER.
• nyní musíme označit úsečku, ke které chceme kreslit rovnoběžku.
Proto klikněte kurzorem myši (kurzor má nyní tvar malého čtverečku)

•

na úsečku označenou písmenem . Po jejím označení se vykreslí
čárkovanou čárou.
poslední částí příkazu je zadání umístění rovnoběžné úsečky. Není
nutné ukazovat kurzorem na přesné místo, stačí pouze naznačit
stranu, na kterou se má rovnoběžka vykreslit. Proto klikněte myší
někam do oblasti kde je na obrázku umístěna úsečka
. Ta se
ihned po tomto kliknutí nakreslí. Stiskněte klávesu pro ukončení
příkazu ESC.

Vytvoření druhé neviditelné hrany.
• napište do příkazového řádku příkaz Ekvid a stiskněte ENTER
• zadejte z klávesnice číslo 7 a potvrďte jej klávesou ENTER.
•
•

klikněte kurzorem myši na úsečku označenou písmenem . Po jejím
označení se vykreslí čárkovanou čárou.
klikněte myší někam do oblasti kde je na obrázku umístěna úsečka
.

Vytvoření třetí neviditelné hrany.
• napište do příkazového řádku příkaz Ekvid a stiskněte ENTER
• zadejte z klávesnice číslo 7 a potvrďte jej klávesou ENTER.

•
•

klikněte kurzorem myši na úsečku označenou písmenem
. Po jejím
označení se vykreslí čárkovanou čárou.
klikněte myší někam do oblasti kde je na obrázku umístěna úsečka
.

Vytvoření třetí neviditelné hrany.
• napište do příkazového řádku příkaz Ekvid a stiskněte ENTER
• zadejte z klávesnice číslo 7 a potvrďte jej klávesou ENTER.
•
•

klikněte kurzorem myši na úsečku označenou písmenem
. Po jejím
označení se vykreslí čárkovanou čárou.
klikněte myší někam do oblasti kde je na obrázku ………umístěna
úsečka

2.2.3

.

Třetí sled úkonů

A

Ořezání segmentů úseček
a
.
• napište do příkazového řádku příkaz Ořež a stiskněte ENTER
• musíme vymezit hraniční úsečku, která tvoří hranici ořezání
uvedených úseček. Proto klikněte kurzorem myši (kurzor má nyní
, po jejím
tvar malého čtverečku) na úsečku označenou číslem
označení se vykreslí čárkovanou čárou. Tento výběr musíte potvrdit
klávesou ENTER
•

B

nyní tedy označíme segmenty úseček
a
, které chceme
odstranit. Ukončení příkazu provedeme stiskem klávesy ENTER.

Ořezání segmentů úseček
a
.
• napište do příkazového řádku příkaz Ořež a stiskněte ENTER
•

klikněte kurzorem myši na úsečku označenou číslem , po jejím
označení se vykreslí čárkovanou čárou. Tento výběr musíte potvrdit

Ořezání
úseček

klávesou ENTER
•

A

nyní tedy označíme segmenty úseček
a ,které chceme
odstranit a které se budou během označování automaticky
vymazávat. Ukončení příkazu provedeme stiskem klávesy ENTER.

Ořezání segmentů úseček
a
.
• napište do příkazového řádku příkaz Ořež a stiskněte ENTER
• v první části příkazu musíme vymezit hraniční úsečku, která tvoří
hranici ořezání uvedených úseček. Proto klikněte kurzorem myši
(kurzor má nyní tvar malého čtverečku) na úsečku označenou číslem
, po jejím označení se vykreslí čárkovanou čárou. Tento výběr
musíte potvrdit klávesou ENTER
•

B

2.2.4

a
, které chceme
nyní tedy označíme segmenty úseček
odstranit a které se budou během označování automaticky
vymazávat. Ukončení příkazu provedeme stiskem klávesy ENTER.

Ořezání segmentů úseček
a
.
• napište do příkazového řádku příkaz Ořež a stiskněte ENTER
•

klikněte kurzorem myši na úsečku označenou číslem , po jejím
označení se vykreslí čárkovanou čárou. Tento výběr musíte potvrdit
klávesou ENTER

•

nyní tedy označíme segmenty úseček
a
,které chceme
odstranit a které se budou během označování automaticky
vymazávat. Ukončení příkazu provedeme stiskem klávesy ENTER.

Čtvrtý sled úkonů

Změny
typu čáry

Nyní když máme nakresleny všechny objekty výkresu, můžeme přistoupit k nastavení vzhledu os
a neviditelných hran. Ještě dříve než začneme osy a neviditelné hrany upravovat musíme do aktuálně
otevřeného výkresu načíst příslušné typy čar (čerchovanou a čárkovanou).

Volba Typ čáry. Pomocí této volby můžeme označeným objektům přiřazovat
typy čar.
Volba Další… Po kliknutí levým tlačítkem myši se zobrazí následující panel,
který je popsán v bodě 3.
Panel Správce typu čáry. Pomocí voleb tohoto panelu můžeme do
aktuálního výkresu přidávat různé typy čar.
Volba Načíst… Pokud zvolíme tuto volbu, spustí se další panel, který
zobrazuje všechny typy čar, které obsahuje databáze programu AutoCAD.
Panel Načíst typy čar. Tento panel zobrazuje všechny položky databáze Typ
čar AutoCADu. V tomto panelu můžeme vyhledat příslušné typy čar, které
chceme použít v aktuálním výkrese.
Konkrétní označené typy čar, které chceme načíst do výkresu. Označená
čárkovaná čára.
• klikněte levým tlačítkem na příslušný typ čáry (ISO čárkovaná),
• stiskněte klávesu CTRL a označte další požadovaný typ čáry (ISO
čerchovaná).
Označená čerchovaná čára.
• pokud máte označené oba typy čar, můžete pustit CTRL.
Potvrzovací tlačítko OK, kterým načtete označené typy čar do aktuálního
výkresu.

Označené objekty, kterým chceme přiřadit typ čáry čerchovaná.
•
•

postupně označte všechny prvky označené číslicí
a to tak, že na
ně postupně kliknete levým tlačítkem myši,
označené objekty se zobrazí čárkovanou čárou s uchopovacími
čtverečky.

Volba Typ čáry. Pomocí této volby můžeme označeným objektům přiřazovat
typy čar.
• otevřete tuto volbu pomocí rolovacího prvku umístěného v pravé
části této volby.
Volba Čerchovaná čára (ACAD_ISO_10W100).
• kliknete dvakrát rychle za sebou (dvojklik) na zástupce čerchované
čáry,
• dojde k uzavření volby Typ čáry a označeným objektům se přiřadí
příslušný typ čáry,
• ukončete příkaz stiskem klávesy ESC.

Označené objekty, kterým chceme přiřadit typ čáry čárkovaná.
•
•

postupně označte všechny prvky označené číslicí
a to tak, že na
ně postupně kliknete levým tlačítkem myši,
označené objekty se zobrazí čárkovanou čárou s uchopovacími
čtverečky.

Volba Typ čáry. Pomocí této volby můžeme označeným objektům přiřazovat
typy čar.
• otevřete tuto volbu pomocí rolovacího prvku umístěného v pravé
části této volby.
Volba Čárkovaná čára (ACAD_ISO02W100).
• kliknete dvakrát rychle za sebou (dvojklik) na zástupce čárkované
čáry,
• dojde k uzavření volby Typ čáry a označeným objektům se přiřadí
příslušný typ čáry,
• ukončete příkaz stiskem klávesy ESC.

POZNÁMKA:
Stejný postup je možné aplikovat i na nastavování barvy a tloušťky čar objektů na výkrese. Jediným
rozdílem je to, že u těchto změn není třeba načítat položky z databáze AutoCADu. Pokud změníte
tloušťku čáry tak se v aktuálním zobrazení výkresu čára nezmění, ale pokud výkres vytisknete tak čáry
s jinou tloušťkou budou skutečně tlusté.

Samostatné cvičení 8

V programu AutoCAD nakreslete výkres, který je patrný z níže uvedeného obrázku. Pomocí příkazu Rastr
a Krok jej d o p l ň t e o b o k o r y s t a k , a b y b y l s h o d n ý s uvedeným obrázkem.

Metodické pokyny pro vypracování:

Vytvoření Uživatelského Souřadnicového systému USS s počátkem v bodě 100,100.
• zadejte příkaz USS ↵ (↵ = Enter),
• zvolte volbu Nový tím, že napíšete N ↵,
• zadejte souřadnice nového počátku 100,100 ↵.

Pokyny pro
řešení

Vytvoření vodorovné osy
.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu osy –80, 0 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu osy 80, 0 ↵.
Vytvoření svislé osy
.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu osy 0, -80 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu osy 0, 80 ↵.
Vytvoření svislé osy
.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu osy 120, -80 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu osy 120, 80 ↵.
Vytvoření kružnice
se středem v bodě 0, 0 a poloměrem 70 mm.
• zadejte příkaz kružnice ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice středu 0, 0 ↵,
• zadejte hodnotu poloměru 70 ↵.
Vytvoření kružnice
se středem v bodě 0, 0 a poloměrem 50 mm.
• zadejte příkaz kružnice ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice středu 0, 0 ↵,
• zadejte hodnotu poloměru 50 ↵.
Vytvoření kružnice
se středem v bodě 0, 0 a poloměrem 30 mm.
• zadejte příkaz kružnice ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice středu 0, 0 ↵,
• zadejte hodnotu poloměru 30 ↵.
Vytvoření kružnice
se středem v bodě 0, 0 a poloměrem 10 mm.
• zadejte příkaz kružnice ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice středu 0, 0 ↵,
• zadejte hodnotu poloměru 10 ↵.
Zapnutí rastru. Rastr je síť bodů, které mají ve směru osy x, y konstantní vzdálenost.
• zadejte příkaz Rastr ↵,
• určete rozteč bodů rastru na 5 mm tím, že stisknete 5 a ↵,
Zapnutí kroku. Krok je vlastnost rastru, spočívající v tom, že se kurzor myši pohybuje jen po
zobrazených bodech rastru.
• zadejte příkaz Krok ↵,
• určete velikost kroku na 5 mm tím, že stisknete 5 a ↵,
Pomocí rastru a kroku dotvořte bokorys uvedené součástky.
• zadávejte příkaz úsečka ↵,
• zadávejte pomocí kurzoru myši jednotlivé počáteční a koncové body úseček tak, jak
je to uvedeno na obr. 103,
•

u úseček
a
budete nuceni vypnout uchopovací režim AutoCadu (ve spodní
liště je pole s nápisem UCHOP a je „protlačené“ – to znamená, že je uchopovací
režim aktivní, „odtlačením“ jej deaktivujete).

POZNÁMKA O KRESLENÍ POMOCÍ RASTRU A KROKU:
Pokud chceme kreslit pomocí rastru a kroku, stačí si uvědomit, že vzdálenosti jednotlivých
bodů jsou 5 mm. Potom stačí vždy zjistit, na jaké rovnoběžce bod leží a kolik bodů musí
ležet mezi počátečním a koncovým bodem úsečky.

Nastavení typu čáry čerchovaná u os
,
a
.
• otevřete na nástrojové liště pole Typ čáry,
• zvolte položku Další…,
• v otevřeném Správci typů čar klikněte na tlačítko Načíst…,
• v otevřeném okně Načíst typy čar klikněte na čáru
ACAD_ISO10W100,
• stiskněte tlačítko OK a dojde k zavření okna Načíst typy čar,
• stiskněte tlačítko OK a dojde k uzavření okna Správce typů čar
•
•
•
•

označte pomocí kurzoru myši osy
,
otevřete pole Typ čáry,
zvolte položku ACAD_ISO10W100,
stiskněte klávesu ESC.

a

označte pomocí kurzoru myši kružnici
otevřete pole Typ čáry,
zvolte položku ACAD_ISO02W100,
stiskněte klávesu ESC.

jako

označenou

jako

,

Nastavení typu čáry čárkovaná u kružnice
a čar
,
.
• otevřete na nástrojové liště pole Typ čáry,
• zvolte položku Další…,
• v otevřeném Správci typů čar klikněte na tlačítko Načíst…,
• v otevřeném okně Načíst typy čar klikněte na čáru
ACAD_ISO02W100,
• stiskněte tlačítko OK a dojde k zavření okna Načíst typy čar,
• stiskněte tlačítko OK a dojde k uzavření okna Správce typů čar
•
•
•
•

označenou

a čary

,

,

Nastavení tloušťky čáry 1 mm u všech viditelných hran.
• pomocí kurzoru myši označte všechny viditelné hrany v náryse i bokoryse výkresu
(pokud by vám vadil rastr a krok tak jej vypnete podobně jako uchopovací režim: ve
spodní liště jsou pole s nápisem RASTR a KROK která jsou „protlačená“ – to
znamená, že je rastr a krok zapnutý, „odtlačením“ je vypnete),
• otevřete na nástrojové liště pole Tloušťka čáry,
• vyberte čáru tloušťky 1 mm tak že na ni kliknete kurzorem myši,
• pokud se chcete přesvědčit, zda jsou skutečně čáry nakresleny tlustou čarou,
klikněte na nástrojové liště na tlačítko Náhled tisku (nebo SOUBOR – UKÁZKA
PŘED TISKEM)

Samostatné cvičení 9
V programu AutoCAD nakreslete výkres, který je patrný z níže uvedeného obrázku. Pomocí příkazu
R a s t r a K r o k j e j d o p l ň t e o b o k o r y s t a k , a b y b y l s h o d n ý s uvedeným obrázkem.

Metodické pokyny pro vypracování:

Vytvoření Uživatelského Souřadnicového systému USS s počátkem v bodě 50,150.
• zadejte příkaz USS ↵ (↵ = Enter),
• zvolte volbu Nový tím že napíšete N ↵,
• zadejte souřadnice nového počátku 50,150 ↵.
Vytvoření vodorovné osy
.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu osy –25, 0 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu osy 125, 0 ↵.

Pokyny pro
řešení

Vytvoření svislé osy
.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu osy 0, -25 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu osy 0, 25 ↵.
Vytvoření svislé osy
.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu osy 100, -25 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu osy 100, 25 ↵.
Vytvoření kružnice
se středem v bodě 0, 0 a poloměrem 20 mm.
• zadejte příkaz kružnice ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice středu 0, 0 ↵,
• zadejte hodnotu poloměru 20 ↵.
Vytvoření kružnice
se středem v bodě 100, 0 a poloměrem 20 mm.
• zadejte příkaz kružnice ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice středu 100, 0 ↵,
• zadejte hodnotu poloměru 20 ↵.
Použijte příkazu Ořež pro úpravu kružnic
• zadejte příkaz Ořež,
a

a

•

označte ořezávající hrany

•

označte kurzorem myši části kružnic

do uvedeného tvaru.

a stiskněte ↵,
a

, které chcete odstranit

Vytvoření kružnice
se středem v bodě 0, 0 a poloměrem 5 mm.
• zadejte příkaz kružnice ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice středu 0, 0 ↵,
• zadejte hodnotu poloměru 5 ↵.
Vytvoření kružnice
se středem v bodě 100, 0 a poloměrem 5 mm.
• zadejte příkaz kružnice ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice středu 100, 0 ↵,
zadejte hodnotu poloměru 5 ↵.
Zapnutí rastru. Rastr je síť bodů, které mají ve směru osy x, y konstantní vzdálenost.
• zadejte příkaz Rastr ↵,
• určete rozteč bodů rastru na 10 mm tím, že stisknete 10 a ↵,
Zapnutí kroku. Krok je vlastnost rastru, spočívající v tom, že se kurzor myši pohybuje jen po
zobrazených bodech rastru.
• zadejte příkaz Krok ↵,
• určete velikost kroku na 10 mm tím, že stisknete 10 a ↵,
Pomocí rastru a kroku dotvořte uvedenou součástku.
• zadávejte příkaz úsečka ↵,
• zadávejte pomocí kurzoru myši jednotlivé počáteční a koncové body úseček tak, jak
je to uvedeno na obr. 104,
•

např: úsečky
a
budeme vytvářet jako spojnice jednotlivých bodů rastru,
jehož rozteč jsme si nastavili tak, aby vyhovovala požadovaným vzdálenostem.

POZNÁMKA O KRESLENÍ POMOCÍ RASTRU A KROKU:
Pokud chceme kreslit pomocí rastru a kroku, stačí si uvědomit, že vzdálenosti jednotlivých
bodů jsou 10 mm. Potom stačí vždy zjistit, na jaké rovnoběžce bod leží a kolik bodů musí
ležet mezi počátečním a koncovým bodem úsečky.

Nastavení typu čáry čerchovaná u os
,
a
.
• otevřete na nástrojové liště pole Typ čáry,
• zvolte položku Další…,
• v otevřeném Správci typů čar klikněte na tlačítko Načíst…,
• v otevřeném okně Načíst typy čar klikněte na čáru
ACAD_ISO10W100,
• stiskněte tlačítko OK a dojde k zavření okna Načíst typy čar,
• stiskněte tlačítko OK a dojde k uzavření okna Správce typů čar
•
•
•
•

označte pomocí kurzoru myši osy
,
otevřete pole Typ čáry,
zvolte položku ACAD_ISO10W100,
stiskněte klávesu ESC.

a

označenou

jako

,

Nastavení tloušťky čáry 1 mm u všech viditelných hran.
• pomocí kurzoru myši označte všechny viditelné hrany výkresu (pokud by vám vadil
rastr a krok tak jej vypnete podobně jako uchopovací režim: ve spodní liště jsou pole
s nápisem RASTR a KROK která jsou „protlačená“ – to znamená, že je rastr a krok
zapnutý, „odtlačením“ je vypnete),
• otevřete na nástrojové liště pole Tloušťka čáry,
• vyberte čáru tloušťky 1 mm tak že na ni kliknete kurzorem myši,
• pokud se chcete přesvědčit, zda jsou skutečně čáry nakresleny tlustou čarou,
klikněte na nástrojové liště na tlačítko Náhled tisku (nebo SOUBOR – UKÁZKA
PŘED TISKEM)

úkol číslo 4
V programu AutoCAD vytvořte výkres dle zadání samostatného cvičení 9.

Shrnutí
•

•

•
•
•

•

Zvětšení zobrazení aktuálního pohledu na výkres: 1) napište do příkazového řádku příkaz
zoom a stiskněte ENTER, 2) zvolte volbu O jako okno a potvrďte klávesou ENTER, 3) zadejte
pomocí klávesnice souřadnice levého dolního okna zvětšení –30, -10, které potvrďte klávesou
ENTER, 4) zadejte pomocí klávesnice souřadnice pravého horního okna zvětšení 90, 50, které
potvrďte klávesou ENTER.
Příkaz EKVID je schopen kreslit rovnoběžné objekty s již nakreslenými objekty na výkrese.
Tento příkaz má tři části: 1) zadáme vzdálenost, v jaké se má rovnoběžka nakreslit, 2)
označíme objekt, ke kterému se má rovnoběžka vytvořit, 3) kurzorem myši naznačíme na
kterou stranou (nalevo nebo napravo) od originálního výkresu má nakreslit jeho rovnoběžka.
Zrcadlení je speciální typ kopírování, kdy vznikne zrcadlově obrácená kopie výchozího objektu,
kterou můžeme libovolně umístit do výkresu.
Příkaz ZRCADLI má dvě části: v první části označíme objekty, které chceme zrcadlit. V druhé
části potom označíme body, popřípadě osy, podle kterých chceme zrcadlovou kopii sestrojit.
Zapnutí a úprava RASTRU, který vykreslí na kreslící ploše pomocné body v konstantní
vzdálenosti: 1) napište do příkazového řádku příkaz Rastr a stiskněte ENTER, 2) zadejte
velikost rozteče bodů rastru tím, že zapíšete do příkazového řádku číslo 5. Následně potvrďte
stiskem klávesy ENTER.
Zapnutí a úprava KROKU, který přichytí kurzor nitkového kříže na kreslící ploše k pomocným
bodům rastru v konstantní vzdálenosti: 1) napište do příkazového řádku příkaz Krok
a stiskněte ENTER, 2) zadejte velikost rozteče kroku tím, že zapíšete do příkazového řádku
číslo 5. Následně potvrďte stiskem klávesy ENTER.

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

Popište použití příkazu Zoom.
Jakým způsobem se používá příkaz Ekvid?
K čemu slouží příkaz Ekvid?
Jakým způsobem se používá příkaz Zrcadli?
K čemu slouží příkaz Zrcadli?

Pojmy k zapamatování
Příkaz zoom, příkaz ekvid, ekvidistanta, příkaz zrcadli.
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3 KÓTOVÁNÍ V AutoCADu 2013
Cíle
Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni:
• používat příkaz zaobli k úpravám objektů,
• zadávat desetinná čísla, jako hlavní rozměrové jednotky,
• používat položku hlavní nabídky Kóty,
• vytvářet přímé kóty,
• vytvářet kóty poloměrů,
• vytvářet kóty průměrů.

Průvodce studiem
Dalším úkolem, který před námi stojí, je vytváření kót. Bez řádného kótovaní by ani ten nejlepší
a nejpřesnější výkres k ničemu nebyl. No uznejte sami, pokud nevíte, jaká je délka, jak chcete něco
vyrobit?
Kótování je tedy, spolu s hlavním obrysem hran, to nejdůležitější na celém výkrese. AutoCAD naštěstí
celý proces kótování velmi usnadňuje a kóty vytváří automaticky včetně kótovacích a vynášecích čar,
hraničních šipek či úseček, a také automaticky doplní příslušný rozměr v milimetrech či stupních.
Vlastní teorie už opět bude naprosté minimum. Více pozornosti budeme věnovat vlastní práci a aplikací
AutoCAD při řešení konkrétních příkladů a cvičení. Proto si vždy problematiku ukážeme na jednom
společném příkladu a vy si ji poté procvičíte na samostatných cvičeních. Některé výsledky Vaší
samostatné práce na cvičeních opět odešlete ke kontrole.
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,
pokud Vám ještě nebude něco jasné, prostudujte příslušnou pasáž textu.

Potřebný čas pro studium kapitoly:
80 minut

3.1 Vytváření kót v AutoCADu
V programu AutoCAD nyní vytvoříme, metodou krok za krokem, výkres, který je patrný z níže
uvedeného obrázku. V tomto výkrese upravte vzhled os tak, aby nakresleny čerchovanou čáru. Následně
tento výkres okótujte.

Kóty
v
AutoCADu

3.1.1

První sled úkonů

Vytvoření uživatelského souřadného systému USS s počátkem v bodě 60, 60,
0
• napište do příkazového řádku příkaz USS a stiskněte ENTER
• zadejte volbu N a potvrďte ENTER
•
zadejte s klávesnice nový počátek souřadného systému 60, 60
(pokud pracujeme v rovině, není nutné zadávat i souřadnici ve směru

Vytvoření
základních
obrysů

osy z, která má hodnotu 0) a potvrďte ENTER.
Vytvoření dvou úseček, které budou tvořit osy souměrnosti celého obrazce.
Vytvoření první osy.
• napište do příkazového řádku příkaz úsečka (tento příkaz můžeme
vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice počátečního bodu -20, 25.8 (pokud chceme
zapsat jakékoliv desetinné číslo, musíme místo desetinné čárky použít
desetinnou tečku: 28.8 apod.) a potvrďte ENTER
• zadejte souřadnice koncového bodu úsečky 70, 25.8 a opět
potvrďte ENTER
Vytvoření druhé osy.
• napište do příkazového řádku příkaz úsečka (tento příkaz můžeme
vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice počátečního bodu 25, -20 a potvrďte ENTER
• zadejte souřadnice koncového bodu úsečky 25, 100 a opět potvrďte
ENTER
Vytvoření obdélníku s šířkou 50 a výškou 80 mm jehož levý dolní roh leží
v bodě v bodě 0, 0.
• napište do příkazového řádku příkaz Obdélník (tento příkaz můžeme
vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice prvního (levého dolního rohu) obdélníka (tento
bod je možné označit i kurzorem myši) 0, 0 a potvrďte ENTER
• zadejte souřadnice pravého horního rohu obdélníka, tyto souřadnice
50, 80 potvrďte klávesou ENTER.
Vytvoření kružnice s poloměrem 15 mm a středem v bodě 25, 25.8.
• napište do příkazového řádku příkaz Kružnice a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice středu kružnice 25, 25.8 a potvrďte ENTER
• zadejte číselnou hodnotu poloměru kružnice 15 a stiskněte klávesu
ENTER.
Zvětšení zobrazení aktuálního pohledu na výkres.
• napište do příkazového řádku příkaz Zoom a stiskněte ENTER
• zvolte volbu O jako okno a potvrďte klávesou ENTER
• zadejte pomocí klávesnice souřadnice levého dolního okna zvětšení –
20, -20, které potvrďte klávesou ENTER
• zadejte pomocí klávesnice souřadnice pravého horního okna zvětšení
70, 100, které potvrďte klávesou ENTER.

3.1.2

Druhý sled úkonů

Použití
příkazu
Zaobli

Rozložení obdélníka na 4 samostatné úsečky. Protože potřebujeme zaoblit
některé hrany obdélníka, musíme jej rozložit na čtyři samostatné úsečky.
• napište do příkazového řádku příkaz Rozlož (tento příkaz najdete
i na příkazové liště – Modifikace) a stiskněte ENTER
• označte kurzorem obdélník (kurzor má nyní tvar čtverečku) potvrďte
ENTER
• dojde k rozložení obdélníka na 4 samostatné úsečky.
Vytvoření zaoblení o poloměru 10 mm mezi úsečkami označenými číslicemi
a
•
•
•

, pomocí nástroje ZAOBLI.
napište do příkazového řádku příkaz Zaoblit (tento příkaz můžeme
vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER
musíme nejprve zadat poloměr zaoblení, proto zvolíme volbu Rádius
tím, že stiskneme písmeno R a potvrdíme ENTER
zadejte číselnou hodnotu poloměru tím, že napíšete do příkazové
řádky číslo 10 a opět potvrďte ENTER.

Vytvoření zaoblení o poloměru 10 mm mezi úsečkami označenými číslicemi
a
•
•

.
napište do příkazového řádku příkaz Zaoblit (tento příkaz můžeme
vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER
musíme označit úsečky, mezi kterými se má zaoblení vytvořit, proto
označte kurzorem myši úsečky
a
(kurzor má tvar čtverečku).
Ihned do označení druhé úsečky dojde k vytvoření zaoblení.

Vytvoření zaoblení o poloměru 10 mm mezi úsečkami označenými číslicemi
a
•
•

.
napište do příkazového řádku příkaz Zaoblit (tento příkaz můžeme
vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER
musíme označit úsečky mezi kterými se má zaoblení vytvořit, proto
označte kurzorem myši úsečky

a

(kurzor má tvar čtverečku).

Ihned do označení druhé úsečky dojde k vytvoření zaoblení.
Ještě než provedeme označení příslušných os, musíme načíst čerchovanou čáru do aktuálního výkresu.
Celý postup je uveden v předchozí kapitole.

Označené objekty, kterým chceme přiřadit typ čáry čerchovaná.
•
•

postupně označte všechny prvky označené číslicí
ně postupně kliknete levým tlačítkem myši,
označené objekty se zobrazí čárkovanou čárou.

a to tak, že na

Volba Typ čáry. Pomocí volby můžeme objektům přiřazovat typy čar.
• otevřete tuto volbu pomocí rolovacího prvku umístěného v pravé
části této volby.
Volba Čerchovaná čára (ACAD_ISO_10W100).
• kliknete dvakrát rychle za sebou (dvojklik) na zástupce čerchované
čáry,
• dojde k uzavření volby Typ čáry a označeným objektům se přiřadí
příslušný typ čáry,
• ukončete příkaz stiskem klávesy ESC.

3.1.3

Třetí sled úkonů - tvorba vodorovné kóty

Všechny příkazy související s kótováním jsou obsaženy v nabídce Hlavního menu – KÓTY. Zde
najdeme všechny způsoby vytváření kót, nebo soustav kót, které umisťujeme na výkres.
Vytváření kót má několik částí:
1. výběr typu kóty v nabídce KÓTY,
2. označení bodů nebo objektů, ke kterým se má kóta umístit,

Vodorovná
kóta

3. pokud jde o délkovou kótu (přímá, šikmá, řetězová apod.) zadáváme dva body (většinou
koncové) které vymezují délku, kterou chceme zakótovat,
4. pokud jde o nedélkové kóty (poloměr, průměr, úhel apod.) označujeme pouze příslušný objekt
(kružnici, oblouk, křivku apod.),
5. označení místa, na které se má umístit vlastní kóta.
V dalším řešení příkladu se nejprve zaměříme na vytvoření přímých kót, které jsou patrné na zadání
příkladu. Přímá kóta může být jak vodorovná tak svislá. Musíme pouze označit dva body, které tvoří
délku, kterou chceme zakótovat.

Položka Hlavního menu KÓTY. V této nabídce jsou obsaženy všechny příkazy
pro vytváření kót a sestav kót
• 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 Přímá kóta. Přímá kóta může být jak vodorovná tak svislá.
• zvolení položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte
jednou levé tlačítko myši
Volba bodů, které vymezují délku kóty. Protože AutoCAD pracuje
v uchopovacím režimu snažíme se umístit kurzor tak, aby se objevil žlutý
uchopovací čtverec. Označení bodu s číslem
•
•

přesuňte kurzor myši k bodu označenému číslem
. V okamžiku,
kdy se objeví žlutý uchopovací čtvereček stiskněte levé tlačítko myši,
dojde k označení jednoho koncového bodu úsečky, kterou chceme
zakótovat.

Označení bodu s číslem
•

.

.

přesuňte kurzor myši k bodu označenému číslem

. V okamžiku,

•

kdy se objeví žlutý uchopovací čtvereček, stiskněte levé tlačítko myši,
dojde k označení druhého koncového bodu úsečky, kterou chceme
zakótovat.

Určení polohy kóty. V této části příkazu můžeme pomocí kurzoru myši určit
místo do kterého chceme umístit kótu.
•
•

3.1.4

umístěte kurzor myši přibližně do místa kde je umístěno číslo
na
předchozím obrázku, do tohoto místa chceme umístit aktuálně
vytvářenou kótu,
stiskem levého tlačítka myši umístíte kótu do vámi označeného místa.

Čtvrtý sled úkonů - tvorba svislých kót

Nyní tedy můžeme vytvářet svislé přímé kóty, které budeme zadávat jako koncové body, nebo
průsečíky.
Vytváření přímé svislé kóty o délce 25.8 mm

Položka Hlavního menu KÓTY. V této nabídce jsou obsaženy všechny příkazy
pro vytváření kót a sestav kót
• otevření položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte
jednou levé tlačítko myši
Volba Přímá kóta. Přímá kóta může být jak vodorovná tak svislá.
• zvolení položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte
jednou levé tlačítko myši

Svislá kóta

Volba bodů, které vymezují délku kóty. Označení bodu s číslem
•
•

.

přesuňte kurzor myši k bodu označenému číslem
. V okamžiku,
kdy se objeví žlutý uchopovací čtvereček, stiskněte levé tlačítko myši,
dojde k označení jednoho koncového bodu úsečky, kterou chceme
zakótovat.

Označení bodu s číslem
. Tento bod není koncový, ale tvoři jej průsečík
mezi vodorovnou osou a jednou stranou.
•
•

přesuňte kurzor myši k bodu označenému číslem
. V okamžiku,
kdy se objeví žlutý uchopovací čtvereček, stiskněte levé tlačítko myši,
dojde k označení druhého koncového bodu úsečky, kterou chceme
zakótovat.

Určení polohy kóty. V této části příkazu můžeme pomocí kurzoru myši určit
místo do kterého chceme umístit kótu.
•
•

umístěte kurzor myši přibližně do místa kde je umístěno číslo
na
předchozím obrázku, do tohoto místa chceme umístit aktuálně
vytvářenou kótu,
stiskem levého tlačítka umístíte kótu do označeného místa.

Vytváření přímé svislé kóty o délce 80 mm

Položka Hlavního menu KÓTY. V této nabídce jsou obsaženy všechny příkazy
pro vytváření kót a sestav kót
Volba Přímá kóta. Přímá kóta může být jak vodorovná tak svislá.
Volba bodů, které vymezují délku kóty. Označení bodu s číslem
. Tento
bod není koncový, ale tvoří jej průsečík mezi svislou osou a jednou stranou.

•
•

přesuňte kurzor myši k bodu označenému číslem
, stiskněte levé
tlačítko myši,
dojde k označení jednoho koncového bodu úsečky, kterou chceme
zakótovat.

Označení bodu s číslem
. Tento bod není koncový, ale tvoří jej průsečík
mezi svislou osou a jednou stranou.
•
•

přesuňte kurzor myši k bodu označenému číslem
, stiskněte levé
tlačítko myši,
dojde k označení druhého koncového bodu úsečky, kterou chceme
zakótovat.

Určení polohy kóty. V této části příkazu můžeme pomocí kurzoru myši určit
místo do kterého chceme umístit kótu.
•
•

3.1.5

umístěte kurzor myši přibližně do místa kde je umístěno číslo
na
předchozím obrázku, do tohoto místa chceme umístit aktuálně
vytvářenou kótu,
stiskem levého tlačítka umístíte kótu do označeného místa.

Pátý sled úkonů - tvorba kóty průměru

Nyní můžeme vytvořit kótu průměru středové kružnice o poloměru 15 mm. Zde již nebudeme muset
vymezovat body, které vymezují délku prvku, ale pouze označíme prvek, který chceme zakótovat.

Položka Hlavního menu KÓTY. V této nabídce jsou obsaženy všechny příkazy
pro vytváření kót a sestav kót

Kóta
průměru

•

otevření položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte
jednou levé tlačítko myši

Volba Průměr. Kótovat průměr můžeme i jiným objektům než je kružnice.
• zvolení položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte
jednou levé tlačítko myši
Volba objektu, ke kterému chceme vytvořit kótu průměru. Označení kružnice
s číslem
.
• přesuňte kurzor myši (má tvar malého čtverečku) na kružnici
•

označenou číslem
, stiskněte levé tlačítko myši,
dojde k označení kružnice (čárkovanou čárou), kterou chceme
zakótovat.

Určení polohy kóty. V této části příkazu můžeme pomocí kurzoru myši určit
místo do kterého chceme umístit kótu.
•
•

3.1.6

umístěte kurzor myši přibližně do místa kde je umístěno číslo
na
předchozím obrázku, do tohoto místa chceme umístit aktuálně
vytvářenou kótu,
stiskem levého tlačítka umístíte kótu do označeného místa.

Šestý sled úkonů - tvorba kót poloměrů

Nyní dokončíme celé kótování obrázku tím, že vytvoříme kótu poloměru oblouku zaoblení. Postup
vytváření kóty poloměru je shodný se způsobem vytváření kóty průměru.

Položka Hlavního menu KÓTY. V této nabídce jsou obsaženy všechny příkazy

Kóta
poloměru

pro vytváření kót a sestav kót
• otevření položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte
jednou levé tlačítko myši
Volba Poloměr. Kótovat poloměr můžeme i jiným objektům než je kružnice.
• zvolení položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte
jednou levé tlačítko myši
Volba objektu, ke kterému chceme vytvořit kótu poloměru. Označení oblouku
s číslem
.
• přesuňte kurzor myši (má tvar malého čtverečku) na oblouk
•

označený číslem
, stiskněte levé tlačítko myši,
dojde k označení oblouku zaoblení (čárkovanou čárou), který chceme
zakótovat.

Určení polohy kóty. V této části příkazu můžeme pomocí kurzoru myši určit
místo do kterého chceme umístit kótu.
•
•

umístěte kurzor myši přibližně do místa kde je umístěno číslo
na
předchozím obrázku, do tohoto místa chceme umístit aktuálně
vytvářenou kótu,
stiskem levého tlačítka umístíte kótu do označeného místa.

Samostatné cvičení 10

V programu AutoCAD nakreslete výkres, který je zobrazen na obrázku. Pomocí příkazu Zaobli jej
upravte tak, aby byl shodný s uvedeným obrázkem. Dále tento výkres okótujte.

Metodické pokyny pro vypracování:

Pokyny pro
řešení

Vytvoření Uživatelského Souřadnicového systému USS s počátkem v bodě 150,150.
• zadejte příkaz USS ↵ (↵ = Enter),
• zvolte volbu Nový tím, že napíšete N ↵,
• zadejte souřadnice nového počátku 150,150 ↵.
Vytvoření svislé osy
.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu osy 0, -80 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu osy 0, 30 ↵.
Vytvoření vodorovné osy
.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu osy -80, 0 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu osy 30, 0 ↵.
Vytvoření svislé osy
.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu osy -50, -30 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu osy -50, 30 ↵.
Vytvoření vodorovné úsečky
, která tvoří tečnu kružnice
.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bobu úsečky 20, 20 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu úsečky -50, 20 ↵.
Vytvoření vodorovné úsečky
, která tvoří tečnu kružnice
.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bobu úsečky -20, -20 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu úsečky -50, -20 ↵.

Vytvoření kružnice
se středem v bodě -50, 0 a poloměrem 20 mm.
• zadejte příkaz kružnice ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice středu -50, 0 ↵,
• zadejte hodnotu poloměru 20 ↵.
Vytvoření kružnice
se středem v bodě -50, 0 a poloměrem 10 mm.
• zadejte příkaz kružnice ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice středu -50, 0 ↵,
• zadejte hodnotu poloměru 10 ↵.
Použijte příkazu Ořež pro úpravu kružnice
• zadejte příkaz Ořež,

do uvedeného tvaru.

•

označte ořezávající hranu

a stiskněte ↵,

•

označte kurzorem myši části kružnice

, kterou chcete odstranit

Použití zrcadlení pro vykreslení tvaru složeného z objektů
dolů.
• zadejte příkaz Zrcadli ↵ (↵ = Enter),

,

,

,

,a

ve směru

•
•

pomocí myši označte objekty označené čísly
,
,
,
a
↵,
zadejte body osy, podle které chceme označené prvky zrcadlit. Touto osou je

•

spojnice koncového bodu úsečky
a průsečíku os
a
,
zadejte že nechcete aby se výchozí objekty zrcadlení odstranili tím že zapíšete N
a ↵.

Použití příkazu Zaobli pro vytvoření oblouku o poloměru 10 mm mezi úsečkami
• zadejte příkaz Zaobli ↵ (↵ = Enter),
• zadejte poloměr zaoblení 10 ↵,
•

kurzorem myši označte úsečku

a

kurzorem myši označte úsečku

a

.

a

.

.

Použití příkazu Zaobli pro vytvoření oblouku o poloměru 10 mm mezi úsečkami
• zadejte příkaz Zaobli ↵ (↵ = Enter),
• zadejte poloměr zaoblení 10 ↵,
•

a

.

Vytvoření přímých kót.
• otevřete položku hlavního menu Kóty,
• vyberte položku Přímá,
• jednotlivé vzdálenosti určujte jako koncové body nebo průsečíky těch úseček nebo
hran, které chcete zakótovat,
• tento postup opakujte tak dlouho dokud nebudete mít všechny přímé kóty
zobrazené na obr. 105.
Vytvoření kót poloměrů.
• otevřete položku hlavního menu Kóty,
• vyberte položku Poloměr,
• jednotlivé kóty určujte tím, že označíte oblouk který chcete zakótovat,
• tento postup opakujte tak dlouho dokud nebudete mít všechny kóty poloměrů
zobrazené na obr. 105.
Vytvoření kót průměrů.
• otevřete položku hlavního menu Kóty,
• vyberte položku Průměr,
• jednotlivé kóty určujte tím, že označíte kružnici kterou chcete zakótovat,
• tento postup opakujte tak dlouho dokud nebudete mít všechny kóty průměrů
zobrazené na obr. 105.

Samostatné cvičení 11

V programu AutoCAD nakreslete výkres, který je zobrazen na obrázku. Pomocí příkazu Zaobli jej
upravte tak, aby byl shodný s uvedeným obrázkem. Dále tento výkres okótujte.

Metodické pokyny pro vypracování:

Vytvoření Uživatelského Souřadnicového systému USS s počátkem v bodě 50,150.
• zadejte příkaz USS ↵ (↵ = Enter),
• zvolte volbu Nový tím že napíšete N ↵,
• zadejte souřadnice nového počátku 50,150 ↵.

Pokyny pro
řešení

Vytvoření vodorovné osy
.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu osy –25, 0 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu osy 125, 0 ↵.
Vytvoření svislé osy
.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu osy 0, -25 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu osy 0, 25 ↵.
Vytvoření svislé osy
.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu osy 100, -25 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu osy 100, 25 ↵.
Vytvoření kružnice
se středem v bodě 0, 0 a poloměrem 20 mm.
• zadejte příkaz kružnice ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice středu 0, 0 ↵,
• zadejte hodnotu poloměru 20 ↵.
Vytvoření kružnice
se středem v bodě 100, 0 a poloměrem 20 mm.
• zadejte příkaz kružnice ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice středu 100, 0 ↵,
• zadejte hodnotu poloměru 20 ↵.
Použijte příkazu Ořež pro úpravu kružnic
• zadejte příkaz Ořež,
a

a

•

označte ořezávající hrany

•

označte kurzorem myši části kružnic

do uvedeného tvaru.

a stiskněte ↵,
a

, které chcete odstranit

Vytvoření kružnice
se středem v bodě 0, 0 a poloměrem 5 mm.
• zadejte příkaz kružnice ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice středu 0, 0 ↵,
• zadejte hodnotu poloměru 5 ↵.
Vytvoření kružnice
se středem v bodě 100, 0 a poloměrem 5 mm.
• zadejte příkaz kružnice ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice středu 100, 0 ↵,
• zadejte hodnotu poloměru 5 ↵.
Zapnutí rastru. Rastr je síť bodů, které mají ve směru osy x, y konstantní vzdálenost.
• zadejte příkaz Rastr ↵,
• určete rozteč bodů rastru na 10 mm tím, že stisknete 10 a ↵,
Zapnutí kroku. Krok je vlastnost rastru, spočívající v tom, že se kurzor myši pohybuje jen po
zobrazených bodech rastru.
• zadejte příkaz Krok ↵,
• určete velikost kroku na 10 mm tím, že stisknete 10 a ↵,
Pomocí rastru a kroku dotvořte uvedenou součástku.
• zadávejte příkaz úsečka ↵,
• zadávejte pomocí kurzoru myši jednotlivé počáteční a koncové body úseček tak, jak
je to uvedeno na obr. 104,
•

např: úsečky
a
budeme vytvářet jako spojnice jednotlivých bodů rastru,
jehož rozteč jsme si nastavili tak, aby vyhovovala požadovaným vzdálenostem.

Nastavení typu čáry čerchovaná u os
,
a
.
• otevřete na nástrojové liště pole Typ čáry,
• zvolte položku Další…,
• v otevřeném Správci typů čar klikněte na tlačítko Načíst…,
• v otevřeném okně Načíst typy čar klikněte na čáru
ACAD_ISO10W100,
• stiskněte tlačítko OK a dojde k zavření okna Načíst typy čar,
• stiskněte tlačítko OK a dojde k uzavření okna Správce typů čar
•
•
•
•

označte pomocí kurzoru myši osy
,
otevřete pole Typ čáry,
zvolte položku ACAD_ISO10W100,
stiskněte klávesu ESC.

Použití příkazu Zaobli pro vytvoření oblouku
• zadejte příkaz Zaobli ↵ (↵ = Enter),
• zadejte poloměr zaoblení 2 ↵,
•

kurzorem myši označte úsečku

a

a

označenou

jako

,

o poloměru 10 mm mezi úsečkami

a

.

.

Vytvoření přímých kót.
• otevřete položku hlavního menu Kóty,
• vyberte položku Přímá,
• jednotlivé vzdálenosti určujte jako koncové body nebo průsečíky těch úseček nebo
hran, které chcete zakótovat,
• tento postup opakujte tak dlouho, dokud nebudete mít všechny přímé kóty
zobrazené na obr.
Vytvoření kót poloměrů.
• otevřete položku hlavního menu Kóty,
• vyberte položku Poloměr,
• jednotlivé kóty určujte tím, že označíte oblouk, který chcete zakótovat,
• tento postup opakujte tak dlouho, dokud nebudete mít všechny kóty poloměrů
zobrazené na obr.
Vytvoření kót průměrů.
• otevřete položku hlavního menu Kóty,
• vyberte položku Průměr,
• jednotlivé kóty určujte tím, že označíte kružnici, kterou chcete zakótovat,
• tento postup opakujte tak dlouho, dokud nebudete mít všechny kóty průměrů
zobrazené na obr.

úkol číslo 5
V programu AutoCAD vytvořte výkres dle zadání samostatného cvičení 11.

Shrnutí
•
•

Všechny příkazy související s kótováním jsou obsaženy v nabídce Hlavního menu – KÓTY. Zde
najdeme všechny způsoby vytváření kót, nebo soustav kót, které umisťujeme na výkres.
Vytváření kót má několik částí: výběr typu kóty v nabídce KÓTY, označení bodů nebo objektů
ke kterým se má kóta umístit, pokud jde o délkovou kótu (přímá, šikmá, řetězová apod.)
zadáváme dva body (většinou koncové) které vymezují délku kterou chceme zakótovat, pokud

•
•
•

•
•
•
•
•
•

jde o nedélkové kóty (poloměr, průměr, úhel apod.) označujeme pouze příslušný objekt
(kružnici, oblouk, křivku apod.), označení místa na které se má umístit vlastní kóta.
Položka Hlavního menu KÓTY. 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 Přímá kóta. Přímá kóta může být jak vodorovná tak svislá. Zvolení položky: přesuňte
kurzor myši nad tuto položku a stlačte jednou levé tlačítko myši.
Volba bodů, které vymezují délku kóty. Protože AutoCAD pracuje v uchopovacím režimu
snažíme se umístit kurzor tak, aby se objevil žlutý uchopovací čtverec. Označení bodu:
přesuňte kurzor myši k bodu. V okamžiku, kdy se objeví žlutý uchopovací čtvereček, stiskněte
levé tlačítko myši, dojde k označení jednoho koncového bodu úsečky, kterou chceme
zakótovat.
Určení polohy kóty. V této části příkazu můžeme pomocí kurzoru myši určit místo do kterého
chceme umístit kótu. Umístěte kurzor myši přibližně do místa, kam chcete umístit aktuálně
vytvářenou kótu, stiskem levého tlačítka myši umístíte kótu do vámi označeného místa.
Volba Průměr. Kótovat průměr můžeme i jiným objektům než je kružnice. Zvolení položky:
přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte jednou levé tlačítko myši.
Volba objektu, ke kterému chceme vytvořit kótu průměru. Označení kružnice: přesuňte kurzor
myši (má tvar malého čtverečku) na kružnici, stiskněte levé tlačítko myši, dojde k označení
kružnice (čárkovanou čárou), kterou chceme zakótovat.
Určení polohy kóty. V této části příkazu můžeme pomocí kurzoru myši určit místo do kterého
chceme umístit kótu. Umístěte kurzor myši přibližně do místa, kam chcete umístit aktuálně
vytvářenou kótu, stiskem levého tlačítka umístíte kótu do označeného místa.
Volba Poloměr. Kótovat poloměr můžeme i jiným objektům než je kružnice. Zvolení položky:
přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte jednou levé tlačítko myši.
Volba objektu, ke kterému chceme vytvořit kótu poloměru. Označení oblouku: přesuňte kurzor
myši (má tvar malého čtverečku) na oblouk, stiskněte levé tlačítko myši, dojde k označení
oblouku zaoblení (čárkovanou čárou), který chceme zakótovat.

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

Popište použití příkazu Zaobli.
Jakým způsobem se používá volba Přímá kóta?
K čemu slouží volba Přímá kóta?
Popište způsob, jak vytvoříte vodorovnou kótu.
Popište způsob, jak vytvoříte svislou kótu.
Jakým způsobem se používá volba Průměr?
Popište způsob, jak vytvoříte kótu průměru.
K čemu slouží Volba Poloměr?
Popište způsob, jak vytvoříte kótu poloměru.

Pojmy k zapamatování
Položka hlavní nabídky Kóty, přímá kóta, vodorovná kóta, svislá kóta, vynášecí čára, kótovací čára,
hraniční šipky, hraniční úsečky, hodnota kóty, kóta průměru, kóta poloměru.
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Průvodce studiem
A jsme opět na konci další studijní disciplíny zaměřené na základní použití programu AutoCAD pro
vytváření 2D grafiky. Jistě začínáte pozorovat, že se postupně mění Váš pohled na počítač. Již to není
jen uzavřená „skříňka“, o které jste nevěděli co je uvnitř, ale víte co v ní je a hlavně k čemu to všechno
slouží.
Jednoduše, stáváte se z běžného pasivního uživatele počítače poučeným odborníkem. Váš přístup
postupně začíná být aktivní a tvůrčí. Jen tak dále!
V další disciplíně se zaměříme na prohloubení Vaši znalostí a dovedností s programem AutoCAD při
vytváření složitější 2D grafiky. Takže po zaslouženém odpočinku se na Vás budu těšit u další disciplíny.

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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