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C.1 ÚVOD DO AUTOCAD 

C.1.1 SEZNAMTE SE S PRACOVNÍM PROSTŘEDÍM AUTOCADU 

 Podle textu kap. 1 se seznamte s pracovním prostředím AutoCADu.  

 Projděte si jednotlivé pásy příkazových karet a zkuste si zapamatovat jejich nabídky, zejména 
položky nabídkového pruhu Výchozí. 

 V nabídkovém pruhu Výchozí si klikáním na názvy karet (Kreslit, Modifikace…) postupně zob-

razte (rozbalte) plné nabídky příkazů, nabízených na těchto kartách; prohlédněte si je. 

 Vyzkoušejte si, že jednotlivé karty lze v zobrazeném pásu karet uchopením myší přemístit (pře-
táhnout), a tím je seřadit tak, aby nám jejich umístění co nejlépe vyhovovalo. 

 Obdobně lze jednotlivé karty přesunout z pásu karet na plochu a zpět.  

 Při přetahování karty zpět do pásu karet tato »zaskočí« a fixuje se v místě, do kterého byla pře-
tažena (stane se z ní tzv. »dokovaná« karta). Pakliže při tomto přetahování budeme držet zmáčk-

nutou klávesu    Ctrl   , pak přetahovaná karta nebude dokována a bude překrývat ostatní karty.  

C.1.2 VOLBA PRACOVNÍHO PROSTORU 

 Vyzkoušejte si nastavení klasického pracovního prostoru volbou AutoCAD Classic. 

 Po vyzkoušení si se vraťte do zobrazení »2D kreslaní s poznámkami«. 
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C.1.3 ÚPRAVA PANELU »RYCHLÝ PŘÍSTUP« 

 Rozbalením nabídky a zakliknutím příslušných polžek si vyzkoušejte modifikaci panelu nástrojů 
»Rychlý přístup«. 

C.1.4 PRAVÉ TLAČÍTKO MYŠI 

 Místní (kontextová) nabídka. 

 Nejsou-li v době kliknutí použitelné žádné volby, pak má toto pravé tlačítko myši význam  Enter . 

C.1.5 ZALOŽENÍ A ULOŽENÍ VÝKRESU 

          Nový… 

          Uložit jako…… 

C.1.6 NASTAVENÍ VÝCHOZÍCH MEZÍ MODELOVÉHO PROSTORU (VELIKOSTI VÝKRESU) 

 Do příkazového řádku zadejte příkaz Meze a nastavte velikost kreslicí plochy. Podle tohoto příkladu 
se nastaví velikost A3: 

Příkaz: meze  Enter    

Nastavuji výchozí meze pro Modelový prostor. 

Určete levý dolní roh nebo *Ano/Ne+ <0.0000,0.0000>:  0,0  Enter     

Určete pravý horní roh <420.0000,297.0000>: 420,297  Enter     

Pozor: Souřadnice bodu se oddělují čárkou (viz kap. 3)! 

 Budou-li hodnoty v lomených závorkách shodné s hodnotami, které chcete zadat, můžete místo 
jejich zadání odeslat tzv. prázdné hodnoty. Platné hodnoty se v tomto případě převezmou 
z nabídnutých hodnot v lomených závorkách: 

Příkaz: meze  Enter     

Nastavuji výchozí meze pro Modelový prostor. 

Určete levý dolní roh nebo *Ano/Ne+ <0.0000,0.0000>:  Enter     

Určete pravý horní roh <420.0000,297.0000>:  Enter     

C.1.7 ZADÁVÁNÍ PŘÍKAZŮ 

 Zadávání příkazů bylo částečně vyzkoušeno již při definování velikosti kreslicí plochy. Další vlast-
nosti, popsané v kap. 1, si můžete vyzkoušen např. na příkazu Kružnice, kterou budeme (zatím) 
kreslit nejjednodušším způsobem, tj. zadáním jejího středu a poloměru: 
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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: 

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: 

- zadá nové hodnoty (v tomto případě požadovaný poloměr kružnice o velikosti 100 kr. j.), 

- odešle prázdnou hodnotu (v tomto případě AutoCAD převezme jako hodnotu parametru im-
plicitní hodnotu z ostrých závorek; v našem ukázkovém příkladě by se vykreslila kružnice 
o poloměru 50 kreslicích jednotek). 

V následujícím příkladu si vyzkoušejte odeslání prázdné hodnoty. Kružnice bude mít poloměr 
100 kr. j.: 

Příkaz: kružnice  Enter  

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

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

Opětovným zadáním příkazu Kružnice (poslední příkaz se opakuje kliknutím na pravé tlačítko myši, 

zmáčknutím klávesy  Enter  či mezerníku) nakreslete několik dalších kružnic. Jejich středy definujte 

»od oka« kliknutím myší na konkrétní místo na kreslicí ploše a poloměry určete též ukázáním myší… 
Všímejte si přitom přednastavených hodnot nabízených AutoCADem. 

 Při kreslení dalších kružnic si opakovaně vyzkoušejte: 

• odeslání prázdného příkazu, 

• odeslání prázdné hodnoty; uvědomte si, že přednastavená hodnota se zobrazuje (nabízí) až 
po druhém zadání téhož příkazu (po spuštění AutoCADu)! 


