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11. HLADINY 

 K organizování kreseb ve výkrese používáme tzv. hladiny, které umožňují uspořádat části výkresu 
do samostatných »vrstev« dle kategorií objektů. 

 Hladinám pak lze přiřadit barvu, styl a tloušťku čáry; objekty kreslené nebo přesunuté do dané 
hladiny pak tyto vlastnosti zdědí. 

 Hladiny můžeme nastavit i tak, že nejsou viditelné na obrazovce, ale tisknou se. Tuto vlastnost mů-
žeme využít např., potřebujeme-li v hladinách výkresu uchovat velké množství informací apod. 

 Vytváření hladin a nastavování jejich vlastností umožňuje příkaz Hladina (Layer), nebo je můžeme 
vytvářet či nastavovat po kliknutí na první ikonu zleva v panelu nástrojů Hladiny (v AutoCADu 2008), 
kdy se nám otevře dialogové okno Správce hladin (Layer Properties Manager) – viz obr. 11.1, resp. 
na první ikonu zleva na kartě Hladiny (v AutoCADu 2011) v pásu karet Výchozí, kdy se nám otevře 
dialogové okno Správce vlastností hladin – viz obr. 11.2. 

Obr. 11.1: Dialogové okno »Správce hladin«v AutoCADu 2008 

 

Obr. 11.2: Dialogové okno »Správce vlastností hladin« v AutoCADu 2011 
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11.1. SPRÁVCE (VLASTNOSTÍ) HLADIN 

 V dialogovém okně Správce hladin (v AutoCADu 2008), resp. Správce vlastností hladin 
(v AutoCADu 2011), se zobrazuje seznam nadefinovaných hladin a nastavení jejich vlastností. 
K jejich vytvoření, odstranění, či nastavení jako aktuální, nám slouží tato tři tlačítka (ikony): 

– Nová hladina: Kliknutím na tuto ikonku, přibude do seznamu řádek s další hladinou jménem 
Hladina1 (Layer1) atd. Kurzor bliká u tohoto jména a očekává se, že ho přepíšeme na vlastní 
nové jméno hladiny. Nové hladině nastavíme požadované vlastnosti (viz dále). 

– Nastavit aktuální: Pokud chceme do nové hladiny ihned kreslit, musíme kliknout na ikonku Na-
stavit aktuální (nebo zmáčknout klávesovou zkratku    Alt    +     C     v AutoCADu 2008, resp. 
klávesovou zkratku    Alt    +     A     v AutoCADu 2011. Nově nadefinovaná hladina se totiž au-
tomaticky nestává aktuální! 

– Vymazat (odstranit) hladinu: Ikona slouží k odstranění vybrané hladiny. 

 Poznámka 1: Standardně se po otevření nového výkresu kreslí v Hladině 0, a to bílou barvou 
v rozvržení, při tisku černou), souvislou čarou předdefinované tloušťky. 

 Poznámka 2: V některých situacích si vytváří AutoCAD sám pomocné hladiny. Např. kótujeme-li, 
objeví se nám v seznamu hladin hladina s názvem Defpoints apod. 

Ve Správci (vlastností) hladin a jejich vlastností se »přepínačové« vlastnosti mění pouhým kliknutím na 
ně. Např. klepneme-li myší na svítící žárovku, žárovka »zhasne« a hladina bude neviditelná. Při klepnutí 
na barvu se objeví dialog pro výběr jiné barvy. Podobně pro typ a tloušťku čáry atd. 

11.1.1. Stav 

 Grafické vyznačení aktuální , resp. neaktuální  hladiny. 

11.1.2. Název (Name) 

 Každou hladinu při jejím vytvoření pojmenujeme. Tímto jménem se pak na ni odvoláváme. 

 Při vytváření jmen hladin si zavedeme systém, který můžeme posléze využít při vyhledávání, či třídění 
hladin  u jmen hladin použijeme vhodné prefixy, využijeme odborných zvyklostí a standardů 
(zavedeme např. pojmenovávání hladin dle propracovaného standardu Amerického institutu 
architektů American Institute of Architects apod.). 

 Příklady hladin: zdi, dveře, okna, rozvody–elektro, rozvody–voda, rozvody–plyn, rozvody–vytápění, 
šraf, kóty, řezy, popisky, body (pomocné), vybavení apod. 

11.1.3. Zap (On) 

• Viditelnost jednotlivých hladin můžeme zapínat  a vypínat  podle toho, jak je to vhodné pro 
naši práci. Nastavením viditelnosti se může zobrazit jedna hladina, všechny hladiny, nebo libovol-
ná kombinace. 

• Entity neviditelných hladin nejsou zobrazeny na obrazovce, nevykreslují se na plotteru, nelze je 
editovat, ale při výpočtech (regenerace výkresu apod.) AutoCAD s nimi počítá. 

11.1.4. Zmrazit (Freeze in all Viewports) 

• Zmrazení hladiny je silnější vlastnost, než neviditelnost. 

• Zmrazená hladina  se chová jako neviditelná a navíc se neregeneruje. U větších výkresů (zejména 
3D) proto vede zmrazení některých hladin k urychlení práce. 

• Symbol u nezmrazené hladiny: . 
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11.1.5. Zamknout (Lock) 

• Zamčená hladina  nemůže být editována.  

• Objekty v zamčené hladině nelze vybrat po výzvě Vybrat objekt (Select Object). 

• Je viditelná a může být aktuální, takže lze do ní kreslit. 

• Symbol u neuzamčené hladiny: . 

11.1.6. Barva (Color) 

• Každá hladina má přiřazenu základní barvu. V příkazech, které umožňují nastavení a změnu barvy 
entit, je používána logická barva pojmenovaná dle hladiny (by Layer). 

• Pokud je barva dle hladiny (by Layer) nastavena jako aktuální, všechny kreslené entity mají barvu 
hladiny, ve které se nacházejí. 

• Jestliže nakreslíme entitu barvou dle hladiny (by Layer) v hladině, která má nastavenou červenou 
barvu, bude červená. Přesuneme-li ji do hladiny, která má přiřazenou žlutou barvu, bude žlutá. 

• Obecně lze ovšem pro kreslení nastavit libovolnou barvu nezávisle na barvě, kterou má přiřazenou 
kreslící hladina (viz základní informace o barvách). 

11.1.7. Typ čáry (Linotype) 

• Podobně jako barvu, má hladina přiřazen i typ čáry. Je-li nastaven jako aktuální typ čáry dle hladi-
ny (by Layer), kreslí se entity takovou čarou, jaká je nastavena pro aktuální hladinu. 

11.1.8. Tloušťka čáry (Line weight) 

• Tloušťka čáry nastavená pro hladinu, tj. síla čar pro všechny objekty v hladině, které mají tloušťku 
čar dle hladiny (by Layer). 

11.1.9. Styl vykreslování (Plot Style) 

• Pokud výkres používá barevně závislé styly vykreslování, není tato položka přístupná. 

• Při používání pojmenovaných stylů lze pro jednotlivé hladiny zvolit různé styly vykreslení. 

11.1.10. Tisk (Plot) 

• Tato vlastnost řídí vykreslování na plotru nebo na tiskárně. 

• Týká se vlastně jen viditelných hladin , protože zmrazené  a neviditelné  hladiny se ne-
tisknou. 

• Ve výkresech však míváme „pomocné“ hladiny, které potřebujeme vidět při práci, ale v žádném 

případě je nechceme vykreslit na papír. Vykreslování takovýchto hladin můžeme zakázat: . 

• Symbol u vykreslované hladiny: . 

11.1.11. Zmrazení v nových/aktuálních výřezech (New/Current VP Freeze) 

• Ve volných výřezech v rozvržení mají hladiny další dvě vlastnosti, kterými můžeme řídit viditelnost 
individuálně v jednotlivých výřezech rozvržení pro tisk. 
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11.1.12. Správce hladin – detaily 

• Vlastnosti hladin můžeme měnit buď přímo v zobrazené tabulce nebo v oblasti Detaily (Details) ve 
spodní části dialogu po kliknutí na tlačítko Nastavení. Tato část je tedy viditelná v dialogovém okně 
volitelně a zobrazuje vlastnosti hladiny označené v seznamu. Změna vlastností v části Detaily je 
zřejmá. 

Obr. 9.2: Ukázka dialogového okna Layer Properties Manager anglické verze AutoCAD 

11.2. PŘESUN OBJEKTŮ MEZI HLADINAMI 

• Vytvoříme-li objekt, je automaticky přiřazen k aktuální hladině a zdědí její vlastnosti. Jiným hladi-
nám můžeme přiřadit objekty pomoci palety Vlastnosti (Properties): 

– Vybereme objekty, které chceme přiřadit k jiné hladině. 

– Pokud je kurzor v oblasti výkresu, klikneme pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky zvo-
líme příkaz Vlastnosti. Otevře se paleta Vlastnosti. 

– V této paletě klikneme na volbu Hladina. Vpravo od volby Hladina se zobrazí „rozbalovací“ šip-
ka, pomocí které rozbalíme seznam všech dostupných hladin. 

– Ze seznamu vybereme název požadované hladiny (výběr zrušíme např. stisknutím klávesy  Esc  ). 

– Zavřeme paletu Vlastnosti. 

11.3. SPRÁVA HLADIN 

• Pro volbu filtru a stavu hladin v dialogovém okně Správce hladin slouží ikony v levém horním rohu 
tohoto dialogového okna: 

– Nový filtr vlastností (New Property Filter) umožňuje filtrovat seznam hladin tak, aby zobrazoval 
pouze hladiny s určitými vlastnostmi (např. s konkrétní barvou, názvem apod.). 

– Nový filtr skupin (New Group Filter) umožňuje vytvořit pojmenované skupiny hladin, které lze 
kdykoliv rychle vyvolat. 

– Správce stavů hladin (Layer States Manager) umožňuje vytvořit sady stavů hladin (chceme-li 
např. uložit nastavení hladin, kdy je zapnuta pouze hladina zdí a dveří, použijeme tento 
nástroj). 

• Filtry nijak neovlivní vlastnosti hladin. Určují pouze, které hladiny jsou v hlavním seznamu hladin 
zobrazeny. 


