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2. VÝBĚR OBJEKTŮ 

Chceme-li nakreslené objekty upravovat (editovat) nebo modifikovat (posouvat, kopírovat, natáčet 
apod.), musíme mít možnost je vybrat (označit).  

2.1. ZPŮSOBY VÝBĚRU OBJEKTŮ VE VZTAHU K PROVÁDĚNÉMU PŘÍKAZU 

2.1.1. VÝBĚR OBJEKTŮ PŘED PŘÍKAZEM  

• Výběrem objektů před příkazem je myšleno to, že uživatel napřed vybere objekty, se kterými chce 
danou činnost provádět, a až poté zadá příslušný (např. modifikační) příkaz. 

• U některých příkazů nefunguje. 

2.1.2. VÝBĚR OBJEKTŮ UVNITŘ PŘÍKAZU 

• Při výběru objektů uvnitř příkazu uživatel nejdříve zadá příkaz, který chce s objekty provádět. Ob-
jekty jsou pak vybrány až na výzvu AutoCADu při provádění daného příkazu. Nejčastější výzva pro 
výběr objektů v příkazu je 

Vyberte objekty: [Select objects:] 

Na tuto výzvu lze reagovat výběrem jednoho nebo více objektů, se kterými chceme provést stejnou 
operaci. 

• Lze provést vždy. 

2.2. ZÁKLADNÍ ZPŮSOBY VÝBĚRU OBJEKTŮ 

2.2.1. VÝBĚR OBJEKTŮ MYŠÍ 

• Nejběžnější, jednoduchý způsob výběru, pro běžného uživatele zcela intuitivní. 

• Klikám postupně na všechny čáry (objekty), které chci vybrat. 

• Funguje před i uvnitř příkazu. 

• Mohu vybrat libovolný počet objektů. 

• Odznačení vybrané čáry (objektu): klinutí +   Shift   . 

2.2.2. VÝBĚR OBJEKTŮ »Z KLÁVESNICE« 

• V některých případech, např. při výběru všech nakreslených objektů (všE), nebo předchozího objektu 
(možnost Předchozí), je zadání klávesové zkratky často rychlejší, než ukazování myší. 

2.2.3. VÝBĚR OBJEKTŮ OKNEM 

• Výběrová okna vytváříme tahem myší (kreslením výběrového obdélníka) při zmáčknutím jejím 
levém tlačítku. 

• Je rozdíl, zda výběrové okno vytváříme tahem zleva doprava, nebo zprava doleva. 
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• O (Okno) / W (Windows) 

Výběrové okno vytvářím tahem myši zleva doprava. 

Vyberou se všechny objekty, které jsou uvnitř okna. 

Obr. 2.1: Ilustrace k vytváření výběrového okna typu »O« 

• K (Křížení) / C (Crossing) 

Výběrové okno vytvářím tahem myši zprava doleva. 

Vyberou se všechny objekty, které křižují okno. 

Obr. 2.2: Ilustrace k vytváření výběrového okna typu »K« 

• V obou případech mohu »přivybírat«, a to »v obou směrech«. 

2.3. DALŠÍ ZPŮSOBY VÝBĚRU OBJEKTŮ 

Existuje celá řada dalších způsobů výběru objektů. Uveďme další tři, které použijeme na výzvu AutoCAD 
Vyberte objekty: (Select Objects:). 

2.3.1. VÝBĚR OBJEKTŮ POLYGONEM 

• OP (OPolygon) / WP (Window Polygon) 

Vyberou se všechny objekty, které jsou uvnitř nakresleného polygonu. 

• KP (KPolygon) / CP (Crossing Polygon) 

Vyberou se všechny objekty, které křižují nakreslený polygon. 

2.3.2. VÝBĚR OBJEKTŮ ČAROU (NAPŘÍČ) 

• N (Napříč) / F (Fence) 

Vyberou se všechny objekty, které protínají nakreslenou (lomenou) čáru. 

2.4. ZRUŠENÍ VÝBĚRU OBJEKTU 

• výběr +   Shift   , 

• R (Remove). 
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2.5. PROBLÉMY VÝBĚRU 

Co s (tvarově) shodnými objekty, které jsou přesně nad sebou? 

• Myš vybírá horní objekt (ten, který byl nakreslen poslední), 

• W   vybere všechny objekty, 

• CW vybere všechny objekty, 

• ale já potřebuji odmazat »spodnější« objekt. 

Řešení: 

• výběr myší +   Ctrl    cyklický výběr (Cycle on)  cyklicky vybírá všechny objekty, které jsou nad se-

bou, 

• použití »okna s vlastnostmi«, kdy můžeme »filtrovat« podle typu objektu; 

• nastavuje se ve vlastnostech (Properties) – zatím »zapomenout«. 

 


