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9. ŠRAFY (BOUNDARY HATCH) 

Šrafování je jednou z důležitých činností při dokončování výkresu. I když nejčastější je šrafování 
rovnoběžnými, různě skloněnými čarami, má AutoCAD další předdefinované typy standardních šraf; další 
si může vytvořit sám uživatel. 

Hranice oblasti, kterou chceme šrafovat, může být tvořena: 

• čarou, 
• obloukem, 
• kružnicí 
• nebo křivkou. 

Přitom je nutné dbát na to, aby  hranice byla uzavřená. V opačném případě může dojít k nepřesnostem 
ve šrafování. 

Poznámka: Vykreslování šraf poměrně značně zatěžuje počítač (např. i při překreslování výkresu při 
jeho zvětšování/zmenšování apod.). Proto je vhodné mít šrafy v samostatné hladině, a pokud je nepo-
třebujeme vidět, mít tuto hladinu zmrazenou. 

9.1. VYTVÁŘENÍ ŠRAF 

Vytvořit šrafu v AutoCADu 2011 lze kliknutím na ikonku Šrafa na kartě Kreslit v pásu karet Výchozí: 

Obr. 9.1: Ikona »Šrafa« na kartě Kresli pásu karet Výchozí v AutoCADu 2011 

Po kliknutí na tuto ikonu AutoCAD v příkazovém řádku nabízí možnost vybrat vnitřní bod objektu, který 
má být vyšrafován, objekt jako takový (viz dále), či zvolit nastavení šrafování: 

Příkaz: _hatch 

Vyberte vnitřní bod nebo *Vybrat objekty/nasTavení+: 

Zárověň se zpřístupní pás karet Šrafování v samostatném pásu karet (viz obr. 9.2).  

Obr. 9.2: Pás karet »Šrafování«v AutoCADu 2011 
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Význam nabídek na jednotlivých kartách v pásu karet Šrafování vyplyne z následujícího popisu dialogo-
vého okna pro nastavení šrafování. Toto dialogové okno (viz obr. 9.3) se otevře po volbě T (nastavení 
šraf) z nabídky v příkazovém řádku AutoCADu. 

Obr. 9.3: Dialogové okno »Šrafování a gradient« (plně neotevřené) 

9.2. DEFINICE ŠRAFOVACÍHO TYPU A VZORU 

9.2.1. Předdefinovaný (predefined) 

Šrafovací vzor vybereme z nabídnutých předdefinovaných (predefined) vzorků buďto podle názvu 
vzorku nebo pomocí jejich náhledů v paletě šrafovacích vzorů (po kliknutí na tlačítko s třemi tečkami 
vedle názvu vzoru). Zde můžeme vybrat šrafovací vzory ze čtyř záložek: 

a) ANSI:  
Standardní vzory používané v normách ANSI. 

b) ISO 
Standardní vzory používané v normách ISO. 

c) Jiné předdefinované (Other Predefined) 
Architektonické vzory (jsou uvozené předponou AR) a ostatní vzory, které mohou být užitečné. 

d) Vlastní 
Zde by měly být vzory vytvořené uživatelem, které jsou uloženy v samostatném souboru; najdeme 
však zde celou škálu dalších předdefinovaných vzorů. 

Standardních šrafovací vzory jsou uloženy v souboru acad.pad. 

Specifickým vzorem v »jiných předdefinovaných vzorech« je jednolitý šraf (Solid) umožňující vyplnit 
plochu černou výplní (viz dále). Barvu výplně však lze změnit změnou vlastností tohoto jednolitého šrafu. 

9.2.2. Uživatelsky definovaný (user – defined pattern) 

Základní a jedinou šrafou je soustava rovnoběžných vodorovných čar; tato volba nám umožní definovat 
šrafy, které se skládají z rovnoběžných nebo »křížených«, na sebe kolmých (double hatch) čar zadané 
rozteče (spacing) a úhlu natočení (angle) – viz nabídka v následující sekci dialog. okna »Úhel a měřítko«. 

9.2.3. Vlastní 

Šrafy definované uživatelem. Pokud máme více vlastních šraf, volíme konkrétní vzor v políčku Vlastní 
(uživatelský) vzor (Custom Pattern), který může mít např. definovanou i barvu atd. 
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9.3. ÚHEL A MĚŘÍTKO (ROZTEČ A NATOČENÍ ŠRAF) 

Nabídka v sekci dialogového okna »Úhel a měřítko« se mění podle zvoleného typu a vzoru šrafy. 

9.3.1. Úhel (angle) 

Nastavuje úhel natočení základního vzorku šraf. Nezapomeňte na to, že šrafy, které jsou ve vzorku 
natočeny např. pod úhlem 45°, se po nastavení úhlu na 45° stanou svislými! 

Obr. 9.4: Ukázka vykreslení šraf ANSI 31 při různém nastavení jejich atributů 

9.3.2. Měřítko (scale) 

Nastavuje měřítko šraf, které je nutné přizpůsobit měřítku výkresu. Pokud jsou šrafy příliš husté, je 
třeba měřítko zvětšit a naopak.  

Při použití příliš hustého šrafování bude výsledný soubor výkresu příliš velký a mohly by nastat např. 
výše naznačené potíže při jejich překreslování. Proto je vhodnější začít s větší hodnotou měřítka (řidší-
mi šrafami) a tuto případně podle potřeby snižovat. 

9.3.3. Počátek šrafování 

9.3.3.1. Aktuální počátek 

Vzorek šrafu používá stejný počátek, jako je počátek Krok(u), tj. vychází standardně z bodu 
0,0 (lze jej však měnit např. použitím příkazu Snapbase). 

9.3.3.2. Zadaný počátek 

Nastavení nového počátku (Specified Origin) je možné po kliknutí na příslušnou ikonu pod zaškrtávacím 
políčkem »Zadaný počátek«. 

Výchozí pro meze hranice (Default To Boundary Extents) umožňuje nastavit počátek vzhledem 
k hranicím šraf, ne vzhledem ke zvolenému bodu. Rozsah hranic šraf je imaginární obdélník, který 
představuje nejvzdálenější hranice šraf (patrné zřejmé zejména u nepravidelných tvarů). 

Vybereme-li tuto volbu, můžeme dále zadat, ve kterém rohu tohoto imaginárního obdélníka mají 
šrafy začít. Pátou variantou je začít ve středu. 

Uložit jako výchozí počátek udržuje uživatelem vybraný počátek jako počátek šrafu pro příští vkládání 
vzorů šrafu. 

(a) ….. šrafa ANSI 31 

(b) ….. šrafa ANSI 31, úhel otočení: 45° 

 

 

 

(c) ….. šrafa ANSI 31, měřítko: 1 : 2 

(d) ….. šrafa ANSI 31, úhel otočení: 45°, 

definovaný počátek šraf  

v levém dolním rohu (  )  
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Obr. 9.5: Grafické znázornění pojmu »Hranice šrafy« 

9.4. HRANICE (DEFINICE OBLASTI PRO ŠRAFOVÁNÍ) 

9.4.1. Přidat: Vybrat body (pick point) 

Umožňuje vybrat šrafovanou oblast tak, že ukážeme na bod, který leží uvnitř šrafované oblasti. Při 
této volbě dialogové okno na chvíli zmizí, abychom mohli ukázat do oblasti resp. několika oblastí, které 
chceme vyšrafovat. Výhodná může tato volba být při šrafování oblastí, které nejsou přesně ohraničené 
v tom smyslu, že některá z hraničních entit přesahuje šrafovanou oblast (viz obr. 9.6). 

Obr. 9.6: Grafické znázornění rozdílu při šrafování mezi »vybráním bodu« a »vybráním objektu« 

9.4.2. Přidat: Vybrat objekty (Select objects) 

Umožňuje definovat šrafovanou oblast pomocí její hranice. Vybíráme postupně entity, které mají 
tvořit hranici šrafované oblasti. Je třeba, aby tyto entity neměli mezi sebou »díry«, neboť v tom pří-
padě šrafy z dané oblasti zaručeně »vytečou«. Stejně nepříjemných výsledků můžeme dosáhnout, po-
kud hraniční křivky jsou »přetažené« (viz obr. 9.7). 

 

Obr. 9.7: Ilustrace k textu 9.4.2 

9.4.3. Odebrat hranice (Remove Boundaries) 

Umožňuje odstranit objekty, které nechceme mít zahrnuty jako součást hranice… 

9.4.4. Znovu vytvořit hranici (Recreate Boundary) 

Umožňuje obnovit hranici poté, co byla k existující hranici šrafování přidána Křivka (Polyline) nebo 
Oblast (Region) – viz kap. 12. 

JEDNA P-LINE VYBRAT OBJEKT  VYBRAT BOD  

HRANICE ŠRAFY 
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9.4.5. Prohlédnout výběr (View Selection) 

Dočasně schová dialogové okno a zvýrazní objekty, které byly AutoCAD(-em) vybrány jako hranice. 
Umožňuje to uživateli po výběru zkontrolovat, zda hranice šrafování odpovídá jeho představám. 

9.5. MOŽNOSTI (OPTIONS) 

9.5.1. Poznámky 

Objekty obvykle používané pro vytvoření poznámek k výkresům mají vlastnost nazvanou »Poznámky«. 
Tato vlastnost umožňuje zautomatizovat proces přizpůsobení měřítka poznámek tak, aby se vykreslovaly 
nebo zobrazovaly na papíře ve správné velikosti. O funkci poznámek u šraf pojednáme později v sa-
mostatné kapitole o poznámkách. 

9.5.2. Asociativní (Associative) 

Pokud mají šrafy zaškrtnutou asociativitu, přizpůsobí se změně hranice (např. při jejím protažení či 
změně velikosti). Pokud šrafy tuto vlastnost nemají, je možné změnit hranici a šrafy zůstanou v pů-
vodní podobě. 

Obr. 9.8: Ilustrace k textu 9.5.1 

9.5.3. Vytvořit samostatná šrafování (Create Separate Hatches) 

Při výchozím nastavení se najednou vytvořené šrafy (i šrafy nacházející se v různých šrafovaných ob-
lastech) chovají jako jeden objekt! Zaškrtnutím této volby se šrafy jednotlivých objektů chovají jako 
samostatné objekty. 

Při výběru šrafu se ukázáním na jednu čáru šrafu vyberou tyto celé. Pokud zaškrtneme Explode, při 
vložení čar do výkresu se automaticky rozbijí na jednotlivé úsečky, ze kterých jsou složeny. Tuto čin-
nost můžete provést i dodatečně příkazem Explode. 

9.5.4. Pořadí kreslení (Draw Order) 

Umožňuje řízení šraf ve smyslu jejich »výškového« umístění k již nakresleným objektům (šrafy mohou 
překrýt nebo překreslit již existují grafiku; správnou volbou jejich umístění můžeme mít jejich vykres-
lení pod kontrolou). 

9.5.5. Odvodit vlastnosti (Inherit Properties) 

Umožňuje odvodit (vybrat) vzor šraf ze šraf již existujících v kresbě (např. v případě, když neznámě její 
název, měřítko, otočení apod.). 

  

http://docs.autodesk.com/ARCHDESK/2011/CSY/filesAUG/WS1a9193826455f5ff1bb1a0510dab2fb04a-7f65.htm
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9.6. DALŠÍ MOŽNOSTI (ADVANCE OPTIONS)  

Po kliknutí na tlačítko v pravém dolním rohu se otevře další dialogový panel, který slouží k doladění 
několika dalších parametrů hraničního šrafování: 

Obr. 9.9: Plně rozbalené dialogové okno »Šrafování a gradient« 

Nejdůležitější je definice chování šraf v případě, že vybrané oblasti mají uvnitř další vybrané 
oblasti: 

9.6.1. Ostrůvky (Islands) 

Detekce ostrůvků (Island Detection) detekuje ostrůvky uvnitř hranice. Způsob vykreslování 
šraf je pak závislý na nastaveném stylu zobrazení šraf: 

• Normální (Normal) 

Dochází ke střídání šrafování mezi vnořenými oblastmi. 

• Vnější (Outer) 

Šrafuje oblast, která je definována nejvzdálenější hranicí a jakýmikoliv hranicemi, vnoře-
nými uvnitř nejvzdálenějších hranic. 

• Ignorovat (Igore) 

Vloží šraf do celé oblasti uvnitř nejvzdálenější hranice a ignoruje všechny vnořené hranice. 

9.6.2. Zachování hranic (Boundary Retention) 

Vytvoření kontury šrafované oblasti pomocí jednoho ze dvou objektů: 2D oblastí (jež se po-
dobají 2D rovinám) nebo pomocí kontur křivky. Příkaz Šrafy dočasně takovou křivku vytváří, 
aby zřídil oblast šrafování. Poté, co je šraf vykreslen, tato hranice je automaticky odstraněna. 
Zaškrtnutím volby můžeme tyto hranice ve výkrese uchovat. 
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9.6.3. Možnosti hranice (Boundary Set) 

Používá se např. v případě, že AutoCAD obsahuje mnoho grafických dat, které by mohly ztě-
žovat nebo zpomalovat nalezení hranic šrafované oblasti.  

• Aktuální výřez (Current Viewport) 

AutoCAD použije k určení hranice šrafování aktuální pohled (aktuální výřez je jedinou na-
bídkou do doby, než vybereme objekty pomocí tlačítka Nová)… 

• Nová (New) 

Umožňuje vybrat objekty, ze kterých chceme, aby AutoCAD vytvořil hranice, místo toho, 
aby prohledával celý pohled.  

9.6.4. Tolerance mezer (Gap Tolerance) 

Umožňuje vyšrafovat plochu, která není zcela uzavřena. Hodnota tolerance určuje maximální 
velikost mezery v oblasti (0 až 5000 kr. j.?!), kterou chceme šrafovat. 

9.6.5. Odvodit možnosti 

• Umožňuje použít aktuální počátek. 

• Umožňuje použít zdrojový počátek šrafování. 

(Zatím bez komentáře…) 

9.7. KOPIE VLASTNOSTÍ (MATCH PROPERTIES) 

Chceme-li některý z nakreslených objektů vyšrafovat stejnými šrafami, jaké má již některý 
z objektů, můžeme aplikovat kopii vlastností tohoto objektu: 

(a) Klikneme na nástroj Kopie vlastností  ikona (ve tvaru štětce) ve standardním panelu 
nástrojů. 

(b) Klikneme na zdrojový vzor šrafování (na vzor, který chceme kopírovat, tj. přiřadit jinému 
objektu). 

(c) Klikneme na cílový vzor šrafování (na vzor, který chceme změnit na vzor zdrojového ob-
jektu). 

9.8. ZMĚNA ŠRAFOVACÍHO VZORU 

(a) Poklepeme na vzor šrafu, které chceme editovat. Otevře se dialogové okno vzhledově 
shodné s oknem pro definování šraf při jejich vytváření. (Dialogové okno se též zobrazí 
kliknutím na příslušnou ikonku v panelu nástrojů Modifikace II.) 

(b) Vybereme jiný šraf (jako při jejich vytváření). 

(c) Výběr potvrdíme tlačítkem O.K. 

 


