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1. ÚVOD DO AUTOCAD 2011 

Tato studijní opora je určena studentům Fakulty stavební VUT v Brně jako podpůrný studijní materiál, 
na který je možné se ve cvičeních z AutoCADu odvolat, neboť vzhledem ke značné rozsáhlosti tohoto 
software nelze v přímé výuce vše podrobně vysvětlit a procvičit. 

1.1. CAD 

• CAD (Computer Aided Design) ~ počítačem podporované konstruování. 

1.1.1. GENERACE CAD SYSTÉMŮ 

• 1. generace: CAD pro 2D konstrukci, 

• 2. generace: CAD s podporou modelování, 

• 3. generace: CAD/CAM/CAE s podporou parametrizace, 

• 4. generace: CAD/CAM/CAE se správou dat… 

1.1.2. PRINCIPY GRAFICKÉHO ZOBRAZENÍ 

• Rastrová grafika: 

- veškeré objekty (čáry) jsou tvořeny skupinami bodů (pixely), 

- aby byl obraz zobrazen s dostatečnou přesností, musí být těchto bodů odpovídající množství, 

- každému bodu je přiřazena barva (až 16,8 miliónů barev), 

- nejběžnější rastrové formáty: .bmp, .gif, .jpg, .tif, .png, … 

- nelze použít při CAD; byla by obtížná identifikace a editace jednotlivých čar a překrývajících se 
objektů. 

• Vektorová grafika: 

- veškeré objekty jsou tvořeny z vektorů, 

- každý vektor je charakterizován koncovými body, velikostí a směrnicí; tyto parametry můžeme 
libovolně upravovat, 

- tato grafika není vhodná pro zobrazování objektů s velkou kombinací barev (fotografií apod.), 

- je základem zobrazení používaném ve všech CAD programech. 

1.2. PRACOVNÍ PROSTOR AUTOCADU 

V dalším textu budeme (pokud to bude z hlediska výkladu únosné) na mnohých místech uvádět po-
doby GUI (Graphical User Interface ~ grafického uživatelského rozhraní) pro různé verze a tzv. pracovní 
prostory AutoCADu. Může jimi být pracovní prostor AutoCADu 2011 s tzv. pásy karet příkazů (v tomto 
pracovním prostoru budeme pracovat ve cvičeních – viz obr. 1.1), pracovní prostor AutoCADu 2011 
s tradiční nabídkou příkazů (pro uživatele, kteří jsou zvyklí na konzervativnější přístupy), tak i podobu 
GUI pro uživatele s některou ze starších verzí tohoto programu (AutoCAD 2008 apod.). 

Prvky pracovního prostoru AutoCADu (nabídky, panely nástrojů, palety, pásy karet…) je možné seskupit 
a uspořádat tak, aby uživatel mohl pracovat ve vlastním, úlohově orientovaném prostředí výkresu. 
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Při použití daného pracovního prostoru se zobrazí pouze nabídky, panely nástrojů a palety, které souvisí 
s řešenou úlohou. 

Ikony, reprezentující jednotlivé příkazy AutoCADu, jsou seskupovány do ovládacích panelů pro kon-
krétní úlohy, neboli do tzv. karet (Kresli, Modifikace, Hladiny…). Karty pak přináleží do tzv. pásů karet 
(Výchozí, Poznámky, Parametrické…), což je zvláštní palety s těmito ovládacími panely. 

Obr. 1.1: Vzhled pracovního prostoru AutoCADu 2011 s pásem karet příkazů 

1.2.1. PŘEPÍNÁNÍ PRACOVNÍCH PROSTORŮ 

Předdefinovány jsou (mimo jiné) pracovní prostory založené na úlohách: 2D kreslení a poznámky, 3D 
modelování a klasická aplikace AutoCAD Classic atd., viz obr. 1.2. 

Mezi pracovními prostory se lze snadno přepínat. Přepnutí je možné pomocí: 

• rozbalovací nabídky v panelu nástrojů Rychlý přístup (viz obr. 1.2.a a/nebo kap. 1.3.1), 

• nebo po kliknutí na ikonku (ve tvaru ozubeného kola) v pravém dolním rohu stavového řádku (viz 
obr. 1.2.b a/nebo kap. 1.3.8). 

  (a) (b)  
Obr. 1.2: Přepínání pracovních prostorů 

PANEL NÁSTROJŮ »RYCHLÝ PŘÍSTUP« 

PŘÍKAZOVÁ ŘÁDKA 
PŘÍKAZOVÉ OKNO 

PATA APLIKACE (STAVOVÝ ŘÁDEK) 

TITULNÍ LIŠTA APLIKACE 
INFOCENTRUM 

PÁS KARET S JEDNOTLIVÝMI KARTAMI 

KRESLICÍ PLOCHA 

IKONA SOUŘADNÉHO SYSTÉMU 
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Provedeme-li změny v zobrazení výkresu (např. posuneme, skryjeme nebo zobrazíme panel nástrojů 
nebo skupinu palety nástrojů) a chceme tyto změny zachovat, můžeme aktuální nastavení uložit do tzv. 
pracovního prostoru.  

Budeme-li chtít pracovat na jiném úkolu, můžeme se kdykoli přepnout do jiného pracovního prostoru, 
jak bylo popsáno výše. 

1.2.2. ÚPRAVA PRACOVNÍ PROSTORY 

Upravit výchozí pracovní prostory nebo vytvořit vlastní pracovní prostory můžeme některým z těchto 
postupů: 

• Zobrazme, skryjme a uspořádáme panely nástrojů a okna, upravíme nastavení pásu karet a poté 
uložíme aktuální pracovní prostor pomocí: 

- ikony Pracovní prostor na stavovém řádku, 

- panelu nástrojů Pracovní prostor, 

- nabídky Okno, 

- příkazu PRACPROST. 

• Chceme-li provést větší změny, otevřeme dialogové okno Přizpůsobit uživatelské rozhraní a nasta-
víme prostředí pracovního prostoru. Pomocí dialogového okna Nastavení pracovního prostoru lze 
řídit např. i pořadí zobrazených uložených pracovních prostorů a další možnosti nastavení. 

1.2.3. PRACOVNÍ PROSTOR AUTOCADU 2011 S TRADIČNÍ NABÍDKOU PŘÍKAZŮ 

Konzervativnější uživatelé, kteří si nechtějí zvykat na nové »moderní« GUI aplikací (viz obr. 1.1), si mo-
hou nechat zobrazit pracovní prostor AutoCADu 2011 s tradiční nabídkou příkazů, tj. tradičním menu 
a tradičními panely nástrojů, umístěnými jak nad, tak i vedle pracovní (kreslicí) plochy – viz obr. 1.3. 
Přepnutí do tohoto tradičního prostoru bylo popsáno v kap. 1.2.1. 

Obr. 1.3: Vzhled pracovního prostoru AutoCADu 2011 s tradiční nabídkou příkazů 

TITULKOVÝ PRUH APLIKACE 
NABÍDKOVÁ LIŠTA 

PANELY NÁSTROJŮ 

KRESLICÍ PLOCHA 

PŘÍKAZOVÉ OKNO 

STAVOVÝ ŘÁDEK 

IKONA SOUŘADNÉHO SYSTÉMU 

PŘÍKAZOVÁ ŘÁDKA 
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Vzhled tohoto pracovního prostoru můžete srovnat se vhledem pracovního prostoru u starších verzí 
AutoCAD – viz obr. 1.4: 

Obr. 1.4: Vzhled pracovního prostoru AutoCADu 2008 s tradiční nabídkou příkazů 

1.3. PRVKY PRACOVNÍ PLOCHY 

1.3.1. TITULNÍ LIŠTA APLIKACE 

 Tlačítko aplikace (logo        v levém horním rohu) otevírá nabídku 
těchto činností: 

Tlačítko aplikace  

• otevření nového výkresu, 

• otevření již existujícího výkresu, 

• uložení výkresu, 

• uložení výkresu ve zvoleném formátu, 

• export, 

• tisk,  

• publikování, 

• kreslicí pomůcky, 

• zavření výkresu,  

• nastavení aplikace,  

• ukončení aplikace.  Obr. 1.5: Nabídka AutoCADu 

TITULKOVÝ PRUH APLIKACE 
NABÍDKOVÁ LIŠTA 

PANELY NÁSTROJŮ 

KRESLICÍ PLOCHA 

PŘÍKAZOVÉ OKNO 

STAVOVÝ ŘÁDEK 

INFORACE O VÝKRESE 

IKONA SOUŘADNÉHO SYSTÉMU 

PŘÍKAZOVÁ ŘÁDKA 
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 Volba nastavení pracovního prostoru 

Možnost volby pracovní plochy: 

• 2D kreslení a poznámka, 

• 3D základní, 

• 3D modelování, 

• AutoCAD Classic 

• a další. Obr. 1.6: Okno volby pracovního prostoru 

 Panel nástrojů »Rychlý přístup« 

Zde si může uživatel zaklinout, ikony kterých příkazů (viz rozbalená nabídka) chce mít v tomto pa-
nelu nabízeny. Jsou to zejména ikony příkazů, které předpokládá, že je bude velmi často používat. 

Obr. 1.7: Okno nabídky panelu nástrojů »Rychlý přístup« 

 Název programu a název souboru 

• AutoCAD 2011 – VÝUKOVÁ VERZE 

• Výkres1.dwg 

 Infocentrum 

Nabídka vyhledávacích a komunikačních služeb: 

• hledej, 

• služba Subscription center, 

• komunikační centrum, 

• oblíbené (usnadnění přístupu k oblíbeným tématům), 

• nápověda. 

 Standardní ovládací tlačítka 

Standardní ovládací tlačítka vztahující se k aplikaci (programu): 

• minimalizovat, 

• maximalizovat/obnovit z max., 

• zavřít. 
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1.3.2. PÁSY KARET PŘÍKAZŮ 

• Jde o pásy karet s ikonami funkcí (příkazů AutoCADu). Jednotlivé nabídkové pruhy jsou více méně 
kombinací »klasických« roletových menu a »klasických« panelů nástrojů (sad ikon).  

• Jednotlivé karty lze v rámci pásu karet libovolně přehazovat mezi sebou (uchopením myší a jejich 
přetažením), rozmísťovat je dle potřeby po pracovní ploše (jejich uchopením a vytažením z pásu 
karet a přetažením na plochu) apod. 

• Pakliže tzv. plovoucí kartu (tj. kartu, která je »volně« na ploše a můžeme uchopením a tažením 
měnit její umístění) přesuneme nad horní okraj kreslicí plochy (na libovolné místo do pásu karet), 
pak se tato karta »zařadí« mezi ostatní karty v zobrazeném pásu karet. Tomuto stavu říkáme, že je 
tzv. »dokována« (tento výraz není odvozen od slovesa »kovat«, ale od příměru, že »plovoucí« karta 
je v tomto případě »ukotvena v doku«). 

• Nechceme-li, aby byla plovoucí karta při zatažení k okraji dokována, musíme (než začneme s ní 

hýbat), podržet klávesu  Ctrl  . 

1.3.3. KRESLÍCÍ PLOCHA / KRESLICÍ JEDNOTKY 

• Jednotky, ve kterých udáváme velikost kreslicí plochy/výkresu jsou tzv. kreslicí (bezrozměrné) jed-
notky. Čemu se bude kreslicí jednotka rovnat, můžeme definovat až při výstupu (tisku výkresu). 

• Kreslící plocha představuje »nekonečný papír«. V implicitně nastaveném modelu je velikost kreslící 

plochy: 53.600  41.400 kreslicích jednotek. V šabloně »nový výkres« v učebnách FAST jsou nasta-

veny limity výkresu na 420.000  297.000 kreslicích jednotek (formát A3). 

• Chcete-li zjistit/nastavit velikost kreslicí plochy (výkresu), zadejte do příkazového řádku příkaz meze: 

Příklad 1.1: Zjištění/nastavení velikosti kreslicí plochy (výkresu). 

Příkaz: meze  Enter  

Nastavuji výchozí meze pro Modelový prostor: 

Určete levý dolní roh nebo *Ano/Ne+ <0.00,0.00>:  Enter  

Určete pravý horní roh <53600.00,41400.00>: 420,297  Enter  

V tomto i v dalších příkladech bude platit, že texty psané hnědým písmem píše program (výzvy 
uživateli/stavy AutoCADu); texty zobrazené modrým písmem píše uživatel (příkazy/hodnoty zadáva-
né uživatelem). Význam částí výpisů uvedených v hranatých či ostrých závorkách je vysvětlen dále. 

1.3.4. IKONA SOUŘADNÉHO SYSTÉMU 

• Ikona souřadného systému (kurzorový kříž) je standardně umístěn v levém dolním roku kreslicí 
plochy. Může má (při 2D kreslení) v Auto CAD 2011 tvar dle obr. 1.8.a; v AutoCAD 2008 pak dle 
obr. 1.8.b, nebo obr. 1.8.c. (Když se osy kurzorového kříže protínají, jak je naznačeno na obr. 1.8.b, 
nachází se kurzorový kříž v počátku souřadnicového systému, tj. v bodě 0,0. Má-li kurzorový kříž tvar 
dle obr. 1.8.c, nachází se v jiném bodě, v místě o konkrétních souřadnicích, různých od 0,0. (Pozn.: Ne-
musí úplně platit ve všech verzích.) 

 (a)   (b) (c) 

Obr. 1.8: Standardní tvary kurzorového kříže 

X 

Y 
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1.3.5. ZÁLOŽKY MODELU, ROZVRŽENÍ, (VRSTEV) 

• Výkres vytváříme v modelovém prostoru. 

• Význam záložek bude postupně objasňován ve cvičeních a v dalším textu. 

• Záložky modelu a rozvržení, ev. vrstev, mohou být umístěny i vedle tlačítek funkcí usnadňujících kreslení 
(viz dále).  

1.3.6. POSUVNÍK 

• Všichni víme, k čemu a jak posuvníky slouží… 

1.3.7. PŘÍKAZOVÉ OKNO (PROMPT PŘÍKAZU) 

• Příkazové okno je pevně zakotvené v místě pod kreslicí plochou (je-li zobrazeno). 

• Zobrazení příkazového okna pod kreslicí plochou (není-li po spuštění AutoCADu vidět) se provede 
zmáčknutím kombinace kláves  Ctrl  +   9  ; stejnými klávesami lze příkazové okno následně skrýt. 
(Poznámka: Nutno použít číselnou klávesu ze základní klávesnice, nikoliv z její numerické části!) 

• Odehrává se zde komunikace mezi návrhářem a programem. 

• Slouží pro zadávání (99 %) příkazů a jejich parametrů. 

• Příkazové okno lze též zobrazit v samostatném okně zmáčknutím funkční klávesy    F2   ; stejnou 
funkční klávesou lze toto otevřené okno následně skrýt. 

• Před zadáním příkazu musí být v příkazovém okně na příkazové řádce text (tj. stav): 

Příkaz: (Command:). 

• Zadaný příkaz potvrdíme (zpravidla) klávesou  Enter  nebo pravým tlačítkem myši P . 

1.3.8. PATA APLIKACE (STAVOVÝ ŘÁDEK) 

Standardní obsah stavového řádku: 

• Vlevo:  

- Souřadnicový výstup – souřadnice x, y a z (oddělené čárkami, psány bez mezer). 

- Příklad 1.2: Příklad zobrazení souřadnic kurzoru. 

218.2153,29.7562,0.0000 

Poznámka 1: Souřadnice z je při 2D kreslení (pochopitelně) nulová. 

Poznámka 2: Všimněte si, že desetinná čísla se v AutoCADu píší s desetinnou tečkou. Viz dále 
kapitola Zadávání dat. 

• Vlevo (vedle): 

- Přepínače různých funkcí, zejména nástrojů usnadňujících kreslení (viz dále), které se mohou 
klikáním myší cyklicky zapínat/vypínat. U některých lze měnit i jejich nastavení (viz kontextová 
nabídka přepínače, zobrazená po kliknutí pravým tlačítkem myši na daný přepínač). 

• Vpravo:  

- přepínač modelového nebo výkresového prostoru (MODEL), 

- rychlé pohledy rozvržení, 

- rychlé pohledy výkresů, 

- měřítko poznámky, 
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- viditelnosti poznámek, 

- automatické přidávání měřítka k objektům poznámek při změně měřítka poznámek, 

- přepínání pracovních prostorů, 

- zamčení/odemčení pozic panelů nástrojů/okna, 

- zapínání/vypínání hardwarové akcelerace, 

- izolace objektů, 

- nabídka stavového řádku aplikace (rozbalovací šipka),  

- vyčištění obrazovky (zvětší kreslicí plochu). 

1.3.9. KONTEXTOVÁ NABÍDKA 

• Kontextová nabídka se aktivuje kliknutím na pravé tlačítko myši (při současném umístění kurzoru 
na prvek (plochu, ikonu, nakreslený objekt…), ke kterému se má kontextová nabídka vztahovat). 

1.4. NABÍDKOVÁ LIŠTA A PANELY NÁSTROJŮ U AUTOCADU 2008 

Pro uživatele používají í pracovní prostor AutoCAD Classic připojujeme některé informace o tomto 
pracovním prostředí. 

1.4.1. NABÍDKOVÁ LIŠTA (MENU S ROLETOVÝMI NABÍDKAMI A PODNABÍDKAMI) AUTOCAD 2008 

• Obsahuje všechny příkazy AutoCADu. 

• Při pohybu myší přes jednotlivé položky rozbaleného roletového menu, se ve stavovém řádku 
(posledním řádku, na kterém jsou standardně souřadnice, tlačítka funkcí usnadňujících kreslení 
atd.) zobrazuje popis příkazu (mimo příkazy se značkou  otevírající kaskádové menu a příkazy za-
končené třemi tečkami …, vedoucími na dialogové okno). 

• Příkaz se aktivuje kliknutím na příslušnou položku menu či podnabídky. 

• Poznámka: Zpočátku budeme převážně pracovat s nabídkami Kresli (Draw) a Modifikace (Modify). 
Případné nabídky menu Concept až Desktop patří k rozšíření ADT. 

• Příkazy z nabídky lze zadávat i použitím klávesové zkratky  Alt  +  písmeno  – viz klávesové zkratky 
uvedené u daných příkazů v roletových menu (podrobnosti dále). 

1.4.2. PANELY NÁSTROJŮ A PALETA VLASTNOSTÍ 

• Panely nástrojů – moderní a rychlý způsob volby příkazů. 

• Ikony reprezentující nejčastěji používané příkazy z roletových menu jsou seskupeny do tzv. panelů 
nástrojů. Jsou doplněny nápovědou, zobrazující se ve žlutě podbarvených bublinách (po najetí myší 
na ikonu). 

• Multifunkční ikony (mají malou šipku v pravém dolním rohu – viz např. multifunkční ikona Zoom 
Okno.) zastupují rozšířenou nabídku možností. Tu zobrazíme kliknutím na černou šipku v jejich pra-
vém dolním rohu; vybíráme pak z rozbalené nabídky (ikon). 

Ikona reprezentující naposledy zvolený příkaz z této (pod)nabídky se bude dále (do další změny volby) 
nabízet jako primární multifunkční ikona. 

Poznámka: V některých starších verzích se pro aktivaci (pod)nabídky u multifunkčních ikon muselo 
na šipce v pravém dolním rohu ikony podržet zmáčknuté levé tlačítko myši a lehce potáhnout kur-
zorem dolů. 
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• Standardně otevírané panely nástrojů (v učebnách FAST) 

- 1. řada: Standardní, Písma, Navigace a Vlastnosti hladin,  

- 2. řada: Hladiny, Vlastnosti objektů, Tvary,  

- vlevo od kreslicí plochy: Kresli, vpravo od kreslicí plochy: Modifikace. 

Vhodné je si zobrazovat např. i panel Uchopení objektů, event. i Pořadí objektů apod. 

Seznam předdefinovaných panelů nástrojů lze zobrazit kliknutím pravým tlačítkem myši do prostoru 
panelu nástrojů (např. vpravo od ikon). V tomto seznamu lze též zakliknutím/odkliknutím daného 
panelu nástrojů volit jeho zobrazení/skrytí (blíže ve cvičení). 

• Dokované↔plovoucí panely 

Přesuneme-li plovoucí panel nástrojů (tj. panel nástrojů, který je »volně« na ploše a můžeme 
uchopením myší měnit jeho umístění a/nebo tvar) k některému z okrajů kreslicí plochy, pak se tento 
panel nástrojů »přichytí« k jejímu kraji – říkáme, že je »dokován« (tento výraz není odvozen od slo-
vesa »kovat«, ale od příměru, že plovoucí panel je »ukotven v doku«). 

Nechceme-li, aby se plovoucí panel nástrojů při zatažení k okraji dokoval, musíme (než začneme 
s panelem nástrojů hýbat), podržet klávesu  Ctrl  . 

• Paleta vlastností (budeme se jí zabývat později). 

• Modifikace panelu nástrojů (zatím neprovádět). 

1.4.3. INFORMACE O VÝKRESE 

• Vlevo:  

- nabídka výkresu (šipka v kroužku): nastavení výkresu, vlastnosti výkresu, náhled tisku, tisk, pu-
blikování atd. 

• Vpravo: 

- měřítko (1:100), 

- viditelnost poznámek (tzv. poznámky jsou v AutoCADu od verze 2008), 

- konfigurace zobrazení (středně detailů), 

- globální rovina řezů, 

- přepínač šrafování plochy, 

- přepínač přepisu klíče hladiny, 

- izolování/skrývání objektů, 

- volby (ne)zobrazení výše uvedených pomůcek (malá černá šipka vpravo). 

Jednotlivé prvky budou podrobněji rozvedeny v dalších částech… 

1.4.4. OBRAZOVKOVÉ MENU 

• Obrazovkové menu je v AutoCADu v prostředí Windows standardně vypnuto; je ho možné za-
pnout pomocí panelu Možnosti. 

1.5. POUŽITÍ SYSTÉMOVÝCH PROMĚNNÝCH 

• Vypsání seznamu systémových proměnných a jejich nastavení – příkaz Syspar (význam bude vy-
světlen později). 
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1.6. VÝKRES 

Výkres je množina základních entit. 

1.6.1. ZÁKLADNÍ 2D ENTITY 

• úsečka 

• polopřímka 

• přímka 

• multičára 

• stopa (úsečka „s tloušťkou“) 

• křivka (entita složená z úseček 

• a obloukových segmentů s volitelnou tl.) 

• 3D křivka 

• polygon 

• obdélník 

• šroubovice (nově od verze 2008) 

• kružnice 

• eliptický oblouk 

• elipsa 

• prsten, deska 

• spline (nově od verze 2008) 

• bod 

• konstrukční čára 

• šrafy 

• plocha 

• těleso 

• revizní obláček 

• blok 

• tabulka 

• text, odstavec 

• přechody 

• oblasti 

• hranice 

• tabulky  

atd. 

1.6.2. MODEL A ROZVRŽENÍ 

• Pracujeme v modelovém prostoru. 

- MODEL 

- ROZVRŽENÍ (Layout1, Layout2…) umožňuje rozvržení kresby na papíru při přípravě výstupu na 
tiskárnu nebo plotter (podrobněji dále). 

1.6.3. HLADINY 

• Výkres je tvořen hladinami (vrstvami). 

• Základní entity mohou ležet v různých hladinách, které mohou vyjadřovat různou funkčnost, např.: 
zdi, příčky, dveře, okna, stropy, podlaha, dlažba…, plyn, voda, elektroinstalace…, zařízení, vybavení… 

• Standardně je nastavena hladina 0; ve které se kreslí spojitou čarou bílé barvy (na obrazovce). 

• By Layer: Kreslí se tak, jak je (před)nastaveno pro danou hladinu. 

• Zobrazení entit celé hladiny může být potlačeno. 

• Hladiny, jejich význam, nastavování parametrů atd. – viz kapitola Hladiny. 
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1.7. ZADÁVÁNÍ PŘÍKAZŮ 

1.7.1. ZADÁVÁNÍ PŘÍKAZŮ V ANGLICKÉ VERZI AUTOCADU 

• Originální název příkazu. 

Příklad 1.3: 

Command: line 

• Definované písmeno, ze kterého lze jednoznačně usoudit na originální název příkazu. 

Příklad 1.4: 

Command: L  (L ~ line) 

1.7.2. ZADÁVÁNÍ PŘÍKAZŮ V ČESKÉ VERZI AUTOCADU 

• Český název příkazu. 

Příklad 1.5: 

Příkaz: úsečka 

• Definované písmeno, ze kterého lze jednoznačně usoudit na český název příkazu. 

Příklad 1.6: 

Příkaz: U (U ~ úsečka) 

• Originální název příkazu uvozený podtržítkem. 

Příklad 1.7: 

Příkaz: _line 

1.7.3. PARAMETRY PŘÍKAZU 

• Přednastavená volba, další nabízené volby příkazu, přednastavená hodnota, uživatelské volby. 

Příklad 1.8: 

Příkaz: kružnice  Enter  

Určete střed kružnice nebo *3B/2B/Ttr (tan tan rádius)+: 100,150  Enter  

Určete rádius kružnice nebo *Diametr+: 50  Enter  

Při opětovném  zadání stejného příkazu je komunikace mezi AutoCADem a uživatelem tato: 

Příklad 1.9: 

Příkaz: kružnice  Enter  

Určete střed kružnice nebo *3B/2B/Ttr (tan tan rádius)+: 250,150  Enter  

Určete rádius kružnice nebo *Diametr+ <50.0000>: 100  Enter  

Oproti prvnímu zadání příkazu jsou při jeho opětovném provádění uživateli nabízeny (v ostrých 
závorkách na konci dialogu) naposledy zadané hodnoty požadovaného parametru kresleného objetu. 
Uživatel na tuto skutečnost může reagovat tak, že: 
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- zadá nové hodnoty (v tomto případě požadovaný poloměr kružnice – viz př. 1.9), 

- odešle prázdnou hodnotu (v tomto případě AutoCAD převezme jako hodnotu parametru impli-
citní hodnotu z ostrých závorek; v našem ukázkovém příkladě nakreslí kružnici o poloměru 100 
kreslicích jednotek – viz př. 1.10 a též kap. 1.7.7): 

Příklad 1.10: 

Příkaz: kružnice  Enter  

Určete střed kružnice nebo *3B/2B/Ttr (tan tan rádius)+: 250,150  Enter  

Určete rádius kružnice nebo *Diametr+ <100.0000>:   Enter  

Blíže o parametrech příkazů bude pojednáno v kapitole »Kreslení 2D objektů«. 

1.7.4. ODESLÁNÍ (POTVRZENÍ) PŘÍKAZU ANEBO VOLBY 

• odesíláme klávesou  Enter  

• nebo pravým tlačítkem myši P 

• nebo mezerníkem                . 

Podrobněji v kapitole Kreslení. 

1.7.5. OPAKOVÁNÍ TÉHOŽ PŘÍKAZU 

• Zmáčknutím klávesy  Enter  nebo pravého tlačítka myši P, u některých příkazů i mezerníku, se opa-
kuje naposledy zadaný příkaz (myšleno v případě, není-li požadováno zadání parametrů apod.) 

• Při opakování příkazu se automaticky nabízí některé uživatelem zvolené parametry příkazů (para-
metry zadané uživatelem při předcházejícím provádění téhož příkazu). 

• V př. 1.8 je např. na posledním řádku nabízena přednastavená hodnota poloměru kružnice (napo-
sledy byl uživatelem tento poloměr nastaven na 50.00 kreslicích jednotek). 

1.7.6. PRÁZDNÝ PŘÍKAZ 

• Nezadání příkazu (pouze odeslání tzv. prázdného příkazu) má za následek vyvolání předcházejícího 
příkazu. 

1.7.7. PRÁZDNÁ ODEZVA NA VÝZVU 

• Prázdná odezva na výzvu v dialogu (uvnitř příkazu) způsobí vybrání implicitní volby (ta je většinou 
umístěna v lomených závorkách na konci možností příkazu). 

Viz př. 1.10: Nezadáním hodnoty na výzvu  

Určete rádius kružnice nebo [Diametr] <1000.00>:   Enter  

a odesláním tzv. prázdné odezvy, by byl poloměr kružnice nastaven na 100 kreslicích jednotek (na 
implicitní volbu uvedenou v lomených závorkách). 

1.7.8. UKONČENÍ NĚKTERÝCH PŘÍKAZŮ A VÝZEV 

• Některé příkazy a výzvy vyžadují ke svému ukončení prázdnou odezvu; např. úsečka (Line), vyber ob-
jekt (Select Objects) apod. 

Tato vlastnost bude dále rozvedena při popisu jednotlivých příkazů. 
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1.8. SOUŘADNÝ SYSTÉM 

1.8.1. GLOBÁLNÍ SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM (GSS) 

• Definuje polohu počátku a orientaci os. 

• Při tvorbě výkresu může být upraven dle potřeb návrháře; nejčastější úpravy: 

- posun počátku, 

- rotace kolem jedné z os, 

- zarovnání souřadnic podle objektu (tj. např. natočení pod určitým úhlem shodným s hranou 
nějakou objektu) apod. 

1.8.2. UŽIVATELSKÝ SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM (USS) 

• Uživatelský souřadnicový systém (USS) vznikne libovolnou (výše uvedenou) úpravou globálního 
souřadnicového systému (GSS). 

1.8.3. ZADÁVÁNÍ SOUŘADNIC V PŘÍKAZOVÉM ŘÁDKU (OBECNĚ) 

• Viz kapitola 3. 

1.9.  PRÁCE S KLÁVESNICÍ A MYŠÍ 

1.9.1. KLÁVESNICE 

Při práci s klávesnicí platí následující konvence: 

• AutoCAD při zadávání příkazů a voleb nerozlišuje velká a malá písmena. 

• Velikost písmen rozlišujeme pouze v případě výzvy k zadání textu, který se zapisuje do výkresu; 
v tomto případě je rozdíl mezi malými a velkými písmeny samozřejmě relevantní. 

1.9.2. MYŠ 

Při práci s myší platí obecně: 

• Levé tlačítko myši L 

Je vždy výběrové/potvrzovací a nelze jeho funkci měnit. 

• Prostřední tlačítko myši C 

Pro práci v AutoCADu je prostřední tlačítko myši velmi šikovné, protože otáčení kolečka »zoomuje«. 
Tato funkce je automatická a v AutoCADu se nikde nenastavuje. Pokud Vám otáčení kolečka myši 
nepřibližuje/neoddaluje výkres, podívejte se na vlastnosti myši v nastavení Windows, eventuálně 
zkuste použít jiný driver. 

Stisknutí kolečka může mít dvě funkce: 

- Pokud je proměnná mButtonPan = 1, pak stisk a posun myši posunuje výkres (příkaz PAN). 

- Pokud je proměnná mButtonPan = 0, pak má stisk kolečka funkci podle menu, což je standardně 
zobrazení kontextové nabídky pro uchopovací režim. (Menu se v tomto případě myslí soubor 
popisující veškeré nabídky AutoCAD. Textová podoba tohoto souboru má příponu .mnu; zá-
kladní soubor se jmenuje acad.mnu.) 
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• Pravé tlačítko myši P 

Standardně: 

- Kliknutí vyvolá činnost odpovídající prázdné odezvě (viz část Provádění příkazů). 

- Lze vyvolat zadání předcházejícího příkazu. 

- Slouží pro ukončení některých příkazů bez vložení jiných údajů (tzv. ukončovací tlačítko). 

Z uvedeného vyplývá, že většinou odpovídá stisknutí klávesy  Enter . 

Obr. 1.9: Okno »Možnosti«, karta »Uživatelské nastavení« 
Nestandardně: 

- Pravé tlačítko myši P může mít různé funkce a uživatel si je přizpůsobuje svým zvyklostem. 

Nastavení se provádí na kartě Uživatelské nastavení (Nástroje  Možnosti  Uživatelské na-
stavení) po kliknutí na tlačítko »Úprava nastavení pravého tlačítka…«): 

V originální verzi AutoCADu jde o kartu Users Preferences příkazu Tools  Options; nastavení funkce 
pravého tlačítka myši je schováno pod tlačítkem: 

Obr. 1.10: Okno pro uživatelské nastavení významu pravého tlačítka myši v originální verzi AutoCADu 

Chování myši lze nastavovat v případě, že: 

• Neprobíhá žádný příkaz ani nejsou vybrané objekty: 

- zopakuje poslední příkaz (vlastně totéž jako stisk klávesy  Enter  ), 

- vyvolá kontextové menu. 
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• Neprobíhá žádný příkaz, ale jsou označené nějaké objekty: 

- zopakuje poslední příkaz (vlastně totéž jako stisk klávesy  Enter  ), 

- vyvolá kontextové menu. 

• Probíhá příkaz: 

- stejný význam jako klávesy  Enter  ), 

- vyvolá kontextové menu (v případě, že na příkazovém řádku jsou v tom okamžiku vypsány 

možnosti v hranatých závorkách; jinak totéž jako stisk klávesy  Enter  ). 

1.10. VÝBĚR OBJEKTŮ 

Viz kapitola 2. 

1.11. NĚKTERÉ TYPY SOUBORŮ AUTOCAD 

Nejčastější přípony (formáty) souborů, se kterými se můžete při práci s AutoCADem setkat: 

.dvg vlastní výkres, 

.dwt šablony, 

.bak záložní kopie (její vytváření lze povolit/zakázat v nabídce Možnosti), 

.ac$ záložní kopie vytvořená automatickým ukládáním, 

.plt výkres vykreslený do souboru, 

.dwf formát výkresu pro web, 

.dxf formát pro export/import dat, 

.eps formát pro export/import dat, 

.arg formát pro uživatelský profil. 

Po spuštění AutoCADu je implicitně otevřen nový výkres se šablonou nebo bez šablony. Nastaven 
otevírání/neotevírání šablony lze provést v nabídce Možnosti → karta Soubory → Nastavení šablony 
→ Výchozí název souboru šablony. 


