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6 UCHOPOVACÍ REŽIMY (JEDNORÁZOVÉ) 

Při vytváření nových entit ve výkresu potřebujeme velmi často umístit entitu do definované polohy 
vzhledem k již existujícím objektům. Kružnici např. umístit do obdélníku tak, aby procházela jeho 
třemi vrcholy, popř. tak, aby byla tečná ke třem stranám obdélníka, nebo zkonstruovat úsečku spoju-
jící středy stran čtverce apod. 

Začátečníci dělají častou chybu tím, že umístí nové objekty »od oka«, k čemuž je svádí snadná mani-
pulace s polohou entity pomocí myši. Před takovým postupem důrazně varujeme, obvykle vede k velmi 
nepříjemným důsledkům: Při zvětšení detailu výkresu zjistíme, že čáry na sebe nenavazují; tím jsme 
např. ochuzeni o správné vyplnění ohraničené plochy šrafovacím vzorem nebo o možnost trimování, 
tj. vymazání části entity vymezenou přilehlými entitami atd. 

6.1 UCHOPOVACÍ REŽIMY A JEJICH NASTAVENÍ 

 Režim, ve kterém AutoCAD umístí nový bod do požadovaného vztahu k již existujícím objektům, 
se nazývá uchopování. 

 Režim uchopování lze uplatnit vždy při zadávání bodu. Je to vlastně nepřímá definice bodu, kdy 
nejprve definujeme situaci, na niž bude bod vázán (např. průsečík entit, koncový bod entity 
apod.) a pak ukážeme do místa výkresu, kde se definovaná situace vyskytuje. 

 Režim uchopování má dva módy: trvalý (viz kap. 4, Nástroje usnadňující kreslení, nástroj UCHOP) 
a jednorázový (dočasný). 

 V trvalém módu je režim zapnut trvale a uplatní se automaticky při každém zadávání bodu. 

 V jednorázovém módu volíme režim uchopení zpravidla až v průběhu výzvy na zadání bodu. Po 
dokončení zadání se režim automaticky vypne. 

 Dočasné nastavení uchopovacího režimu má přednost před trvalým! 

 Výhodou dočasného režimu je, že v každém »tahu« mohu přesně specifikovat požadovaný typ 
uchopení bodu. 

6.1.1 TRVALÝ MÓD 

Tento uchopovací režim byl popsán v kap. 4, Nástroje usnadňující kreslení, při popisu nástroje Ucho-
pení objektů (UCHOP). 

Při kreslení a zapnutém režimu uchopování je do středu záměrného kříže umístěn čtvercový ukazovací 
terčík, kterým ukážeme na existující (již nakreslenou) entitu. Na ní se pak automaticky vybere (a zvý-
razní) bod, který splňuje kritéria druhu uchopení, a prohlásí se za požadovaný polohový bod. S tímto 
bodem se dále pracuje stejně, jako bychom ho přímo zadali standardním postupem souřadnicemi. 

6.1.2 JEDNORÁZOVÝ MÓD 

Uchopování objektů zadané z panelu nástrojů Uchopení objektů je jednorázovým (dočasným) ucho-
pováním, které je nadřazeno uchopování iniciovanému nástrojem pro usnadnění kreslení, tj. zapnu-
tému režimu Uchopení objektů (UCHOP)/Trasování uchopení objektů (OTRAS). Toto dočasné nasta-
vení uchopovacího režimu má přednost před trvalým. Tudíž i při trvale zapnutém uchopovacím reži-
mu můžeme použít další konkrétní druhy uchopení pro zadávání jednotlivých bodů. 

Jednorázový mód lze použít při každé výzvě k zadání bodu. Jednorázový režim uchopování objektů 
můžeme vyvolat nejjednodušším způsobem pomocí ikon na panelu nástrojů Uchopení objektů. Pro 
požadovanou volbu uchopovacího režimu použijeme příslušnou ikonu. 



AUTOCAD 2011 • CZ • 2D  KAPITOLA 06 

 UCHOPOVACÍ REŽIMY JEDNORÁZOVÉ 

 – KAP. 7 • STR. 2 (23) – 

ZÁKAZ 
VOLNÉHO 

ŠÍŘENÍ TEXTU 

6.2 VOLBA JEDNORÁZOVÝCH REŽIMŮ UCHOPENÍ 

Některý z jednorázových režimů pro uchopení objektů může volit dvěma základními způsoby: 

1. Z kontextového menu (viz obr. 6.1), které se nám zobrazí, podržíme-li zmáčknutou klávesu 

  Ctrl   nebo   Shift   a klikneme na pravé tlačítko myši P. 

Obr. 6.1. Menu pro výběr dočasného způsobu uchopení objektů 

2. Z panelu nástrojů »Uchopení objektů«. Ten si můžeme doinstalovat stejným postupem, jako 
jsme si nechali zobrazit panel nástrojů pro kreslení: Pás karet Pohled → Panely nástrojů na kartě 
Okna → AutoCAD → Uchopení objektů. 

Obr. 6.2. Rozbalená nabídka panelů nástrojů 
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Obr. 6.3. Panel nástrojů pro dočasné uchopování objektů 

Poznámka: Jednorázový režim uchopení můžeme též vyvolattak, že na výzvu pro zadání bodu napíšeme 
z klávesnice první tři písmena oruiginálního názvu druhu uchopení (viz dále originální název v závorce za 
českým názvem uchopení).  

6.3 DRUHY UCHOPENÍ A JEJICH VLASTNOSTI 

Dočasné způsoby uchopování objektů si budeme vysvětlovat v pořadí, v jakém jsou uvedena na daném 
panelu nástrojů: 

Obr. 6.4: Panel nástrojů pro dočasné uchopování objektů 

V tomto panelu nástrojů jsou na začátku dvě tlačítka příkazů (ikony), která z uchopovacích režimů svým 
způsobem »vybočují«, ale která s nimi blízce souvisí; při jejich aplikaci se totiž současně použije 
i uchopení… (podrobněji viz dále). 
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6.3.1 DOČASNÝ BOD TRASOVÁNÍ (TRACKING) 

Umožňuje vytvořit dočasný bod trasování v průsečíku trasovacích čar. 

6.3.1.1 POUŽITÍ 

Příklad použití dočasného bodu trasován je na obr. 6.5: Máme nakresleny dva objekty (úsečku a kružnici) 
a chceme nakreslit hnědou úsečku. 

Na obr. 6.5.a bylo postupováno takto: Dočasný bod trasování je umístěn do průsečíku trasovací čáry 
vytažené z koncového bodu a ve směru již nakreslené úsečky (1) a trasovací čary vytažené ze středu 
kružnice (2). Dočasný bod trasování definuji klinutím do tohoto průsečíku. 

 (a) (b) 
Obr. 6.5: Konstrukce dočasného bodu trasování 

Poznámka 1: Trasovací čára vytažená z konce úsečky (1) se zobrazuje jako čárkovaná pro zvýraznění 
skutečnosti, že se nevytváří pod některým z úhlů, definovaných v nástroji POLAR usnadňujícím kres-
lení, ale ve směru nakreslené úsečky. 

Z dočasného bodu trasování pak mohu opět vytáhnout trasovací čáru v požadovaném směru kreslení (3) 
a na požadavek Zadejte první bod: mohu zadat délku, tj. počátek kreslení úsečky od dočasného bodu 
trasování (ve směru zobrazené trasovací čáry). Na následný požadavek Zadejte další bod nebo *Zpět+: 
pak absolutní délku kreslené úsečky (opět se vykreslí ve směru zobrazené trasovací čáry). 

Poznámka 2: Je-li poloha kurzoru, definujícího sklon trasovací čáry z dočasného bodu trasování (směr 
kreslené úsečky) mezi dočasným bodem trasování a počátkem kreslené úsečky, tato se vykreslí ve 
směru k dočasnému bodu trasování. Je-li poloha kurzoru dále od dočasného bodu trasování, než je 
počátek kreslené úsečky, pak se tato vykreslí ve směru od tohoto bodu. 

V obr. 6.5.b není počátek kreslení úsečky od dočasného bodu trasování určen vzdáleností zadanou 
z klávesnice, ale je v průsečíku trasovací čáry, vytažené z dočasného bodu trasování (požadovaného 
směru kreslení) a (vodorovné) trasovací čáry, vytažené z konce již nakreslené úsečky. V dalším kroku 
je zadána její délka. 
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6.3.2 UCHOPIT OD BODU (SNAP FROM) 

Umožňuje definovat počátek kreslení v zadané vzdálenosti (odsazení) od ukázaného bodu (v ilustraci 
oranžově zvýrazněný bod). 

6.3.2.1 POUŽITÍ 

Použití je naznačeno graficky na obr. 6.6. 

Obr. 6.6: Grafické znázornění režimu »Uchopit od bodu« 

Poznámka: Srovnejte později s uchopovacím režimem »Uchop na protažení« – viz kap. 6.3.7. 

  

1 
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6.3.3 UCHOPIT KONCOVÝ BOD (ENDPOINT) 

Slouží k uchopení za koncový bod: 

• úsečky nebo oblouku, 

• hran obdélníka, polygonu apod. 

6.3.3.1 POUŽITÍ 

 Je třeba ukázat na prvek (hranu, oblouk) blíž tomu konci, který má být vybrán. 

 Konec prvku nemusí být ve výběrovém čtverci. 

Obr. 6.7: Ilustrace k uchopovacímu režimu »Uchopit koncový bod« 



AUTOCAD 2011 • CZ • 2D  KAPITOLA 06 

 UCHOPOVACÍ REŽIMY JEDNORÁZOVÉ 

 – KAP. 7 • STR. 7 (23) – 

ZÁKAZ 
VOLNÉHO 

ŠÍŘENÍ TEXTU 

6.3.4 UCHOPIT POLOVINU (MIDPOINT) 

Slouží k uchopení za střed: 

• úsečky nebo oblouku, 

• hran obdélníka, polygonu apod.  

6.3.4.1 POUŽITÍ 

 Stačí ukázat kdekoliv na entitu. 

Obr. 6.8: Ilustrace k uchopovacímu režimu »Uchopit polovinu« 
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6.3.5 UCHOPIT PRŮSEČÍK (INTERSECTION) 

Slouží k uchopení za průsečíky 2D entit. 

6.3.5.1 POUŽITÍ 

 Za průsečík objektů jsou považovány i rohy obdélníků, polygonů apod. – viz poslední dva příklady 
vpravo v obr. 6.9. 

Obr. 6.9: Ilustrace k uchopovacímu režimu »Uchopit průsečík« 
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6.3.6 UCHOPIT ZDÁNLIVÝ (FILKTIVNÍ) PRŮSEČÍK (APPARENT INTERSECTION) 

Slouží k uchopení za zdánlivý průsečíky 2D entit. 

6.3.6.1 POUŽITÍ 

 Lze použít jen pro 2D entity. 

 Váže bod na myšlený průsečík dvou entit. 

 Vyžaduje postupné ukázání na dvě entity, jejichž zdánlivý průsečík najde (po ukázání na nějakou 
hranu, lze z této vytáhnout trasovací čáru; objekt lze uchytit v průsečíku této trasovací čáry a další 
ukázané 2D entity). 

 Trasovací čáry se vynesou i z hrany obdélníka, polygonu apod. 

Obr. 6.10: Ilustrace k uchopovacímu režimu »Uchopit zdánlivý průsečík« 

2 
1 1 
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6.3.7 UCHOPIT NA PROTAŽENÍ 

Uchopit na protažení použijeme v případě, že uchopovací bod je »v prostoru« v prodloužení hrany již 
nakresleného objektu.  

6.3.7.1 POUŽITÍ 

 Jde o uchopení v místě, ve kterém se objekty (ani zdánlivě) nekříží. 

 Vzdálenost »vztažného budu« (počátku kreslení) od konce objektu ve směru jeho prodloužení 
mohu zadat přesně z klávesnice. 

Obr. 6.11: Ilustrace k uchopovacímu režimu »Uchopit na protažení« 
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6.3.8 UCHOPIT STŘED (CENTER) 

Slouží k uchopení za střed: 

• kružnic, 

• elips, 

• oblouků. 

6.3.8.1 POUŽITÍ 

 Je třeba ukázat na obvod entity, nikoli na předpokládanou polohu středu. 

 Pozor! Za střed nelze uchopit polygon; polygon (v AutoCADu) nemá střed! 

Obr. 6.12: Ilustrace k uchopovacímu režimu »Uchopit střed« 
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6.3.9 UCHOPIT KVADRANT (QUADRANT) 

Váže bod na kvadranty 

• kružnic, 

• elips, 

• oblouků. 

6.3.9.1 POUŽITÍ 

 Váže bod na 0, 90, 180 a 270stupňové body na kružnici, elipse nebo oblouku. 

Obr. 6.13: Ilustrace k uchopovacímu režimu »Uchopit kvadrant« 
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6.3.10 UCHOPIT TEČNÝ BOD (TANGENT) 

Váže kreslený objekt na bod na kružnici, elipsu nebo oblouk tak, že jeho spojnice s posledně zadaným 
bodem je tečnou k objektu. 

6.3.10.1 POUŽITÍ 

 Tímto způsobem lze vytvořit i společnou tečnu dvou kružnic apod. 

Obr. 6.14: Ilustrace k uchopovacímu režimu »Uchopit tečný bod« 
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6.3.11 UCHOPIT KOLMO (PERPENDICULAR) 

Kreslený objekt váže na bod na úsečce, kružnici, elipse, nebo oblouku, tak, aby kreslený objekt, 
»spuštěný« z daného bodu (posledního vloženého bodu), byl kolmý k ukázanému objektu (resp. 
k tečně v daném bodě na ukázaném objektu). 

6.3.11.1 POUŽITÍ 

 Pozor: Kolmici na objekt lze tímto způsobem spustit, ale nelze (v daném bodě) vztyčit! 

Obr. 6.15: Ilustrace k uchopovacímu režimu »Uchopit kolmo« 
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6.3.12 UCHOPIT NA ROVNOBĚŽNÝ 

Umožňuje vytvořit objekt rovnoběžný s již nakresleným objektem. 

6.3.12.1 POUŽITÍ 

 Příklad postupu při kreslení úsečky rovnoběžné s již nakresleným přímkovým objektem (viz 
obr. 6.16): 

• zadáme první bod úsečky, kterou chceme nakreslit (1), 

• zapne uchopovací režim „uchop na rovnoběžný“, 

• přiblížíme kurzor k původnímu objektu (2); na tento objekt neklikáme (všimněte si změny tvaru 
standardního kurzoru) ale vrátíme se k bodu (1), ze kterého vytáhneme trasovací čáru, která 
se vytvoří rovnoběžně s původní úsečkou (obecně hranou), 

• zadáme délku (kreslené) úsečky. 

Obr. 6.16: Ilustrace k uchopovacímu režimu »Uchopit na rovnoběžný« 

 

A 

1 (neklikáme) 2 (vytáhneme trasovací čáru z bodu A) 

3 (zadáme délku) 
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6.3.13 UCHOPIT REFERENČNÍ (INSERT) 

Váže bod na vkládací referenční bod bloku či jiných entit, u nichž je vkládací bod definován. 

6.3.13.1 POUŽITÍ 

 Tento uchopovací režim si vyzkoušíme, až se naučíme vytvářet bloky (viz kap. 6, Kreslení 2D ob-
jektů – část II). 

Obr. 6.17: Ilustrace k uchopovacímu režimu »Uchopit referenční« 
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6.3.14 UCHOPIT BOD (NODE) 

Váže vkládaný bod na entitu bod (uzel). 

6.3.14.1 POUŽITÍ 

 Toto uchopení se hodí tehdy, pokud máme ve výkrese pomocné body (např. středy rotačních 
objektů) nebo na uchopení bodů, které vygeneroval jiný příkaz (např. při dělení entit na stejně 
dlouhé části apod.). 

 Tento uchopovací režim si vyzkoušejte, až se naučíte vytvářet body (viz kap. 7, Kreslení 2D objektů, 
část II). 

Obr. 6.18: Ilustrace k uchopovacímu režimu »Uchopit bod« 
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6.3.15 UCHOPIT NEJBLIŽŠÍ (NEAREST) 

Slouží k uchopení za bod, který leží na ukázané entitě a je nejblíže středu osového kříže. 

6.3.15.1 POUŽITÍ 

 Používá se k přesnému ukázání na čáru (např. při zrcadlení objektů podle osy apod.). 

 Zasahuje-li do kurzorového čtverce více entit, uchopí se kreslený objekt za bod na entitě, která je 
nejblíže středu osového kříže, a úchopový bod se vytvoří v místě křížení vybrané entity s fiktivní 
kolmicí na tuto entitu, spuštěnou ze středu osového kříže. 

Obr. 6.19: Ilustrace k uchopovacímu režimu »Uchopit nejbližší« 
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6.3.16 NEUCHOPIT NIC (NONE) 

Slouží ke zrušení nastavených uchopovacích režimů. 
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6.3.17 NASTAVIT UCHOPOVÁNÍ… 

Otevře dialogové okno pro nastavení trvalého uchopování (viz kap. 4, Nástroje usnadňujáící kreslení). 
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6.3.18 PŮL MEZI 2 BODY 

Otevře dialogové okno pro uchopení kresleného objektu do poloviny vzdálenosti mezi dvěma body. 
 

Příkaz je přístupný pouze z kontextové nabídky: 

6.3.18.1 POUŽITÍ 

 Používá se k uchopení »místa v prostoru« umístěného přesně v polovině mezi dvěma body, na 
které ukážeme. 

Obr. 6.20: Ilustrace k uchopovacímu režimu »Půl mezi 2 body« 
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6.3.19 FILTRY BODŮ 

Kombinací hodnot x, y a z pomocí jiných bodů můžeme vybrat jeden bod. 
 

Příkaz je přístupný pouze z kontextové nabídky: 

6.3.19.1 POUŽITÍ 

Při zobrazení výzvy k umístění bodu můžete pomocí bodových filtrů určit jednu souřadnici extraho-
váním hodnot x, y a z z několika bodů. V následujícím příkladu má počáteční bod úsečky souřadnici 
vytvořenou z hodnoty x středového bodu prvního vybraného objektu a hodnot y a z druhého vybrané-
ho objektu.  

Příkaz: Úsečka 

Určete první bod: .x 

z pol 

z Vyberte objekt 

z (potřebuji YZ) pol 

z Vyberte jiný objekt 

Do bodu: Zadejte bod 

Obr. 6.21: Ilustrace k uchopovacímu režimu »Filtry bodů« 

 

 

 

  

1 
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AUTOCAD 2011 • CZ • 2D  KAPITOLA 06 

 UCHOPOVACÍ REŽIMY JEDNORÁZOVÉ 

 – KAP. 7 • STR. 23 (23) – 

ZÁKAZ 
VOLNÉHO 

ŠÍŘENÍ TEXTU 

6.3.20 UCHOPIT RYCHLE (QUICK) 

Slouží k zastavení hledání při nalezení prvního objektu požadované vlastnosti. 
 

V některých verzích není nabídkou v panelu nástrojů. 

6.3.20.1 POUŽITÍ 

 Bude blíže vysvětleno až po probrání vlastností objektů. 

 


