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3. ZADÁVÁNÍ DAT V PŘÍKAZECH 

Při provádění jednotlivých příkazů budeme mnohdy AutoCAD vyzváni k zadání různých dat. Mohou to 
být různé vzdálenosti, délky čar či hran, rozměry objektů, úhly, nebo souřadnice bodů. Jednotlivé 
způsoby jejich zadávání je potřeba dokonale ovládat. 

3.1. ZADÁVÁNÍ ČÍSEL 

Celá a desetinná čísla se v AutoCAD zadávají takto: 

3.1.1. ZÁPIS CELÝCH ČÍSEL 

• Používá se běžná notace. 

• Znaménko + je nepovinné 

• Číslo bez znaménka je implicitně kladné. 

Příklad 3.1: Příklad zápisu celého kladného čísla. 

100  nebo  +100 

• Znaménko – je pochopitelně povinné… 

Příklad 3.2: Příklad zápisu celého záporného čísla. 

–100   

3.1.2. ZÁPIS DESETINNÝCH ČÍSEL 

• Desetinná čísla se zapisují s desetinnými tečkami (protože čárkou se oddělují souřadnice bodu). 

Příklad 3.3: Příklad zápisu desetinného čísla > 1. 

12.7  +1.002 apod. 

• U čísel menších jak 1 musíme psát před desetinnou tečkou bezvýznamnou nulu (tečka uvozuje filtr…). 

Příklad 3.4: Příklad zápisu desetinného čísla < 1. 

0.550 

• Čísla lze zadávat i v exponenciálním tvaru. 

Příklad 3.5: Příklad zápisu čísla v exponenciálním tvaru. 

4.3e+3 = 4,3 × 103 = 4300 

• Čísla lze zadávat i jako zlomek. 

Příklad 3.6: Příklad zápisu zadání hodnoty zlomkem. 

3/2 –123/456   apod. 
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3.2. ZADÁVÁNÍ VZDÁLENOSTÍ 

V některých příkazech se během dialogu vyskytne požadavek na zadání vzdálenosti. Např. při stano-
vení posunutí v příkazu Posunutí (Offset); platí ale i pro stanovení velikosti písma v příkazu Text atd. 

Výzva k zadání vzdálenosti opět záleží na konkrétním dialogu. Že se jedná o tento typ výzvy, musíme 
zjistit sami z kontextu. Obvykle je v ní obsaženo slovo Vzdálenost (Distance), Výška (Height), Šířka 
(Width) apod. Na výzvu můžeme odpovědět jednou z těchto možností: 

3.2.1. ZADÁNÍM ČÍSLA Z KLÁVESNICE 

Pakliže vzdálenost známe, zadáme ji přímo z klávesnice. Zadané číslo je interpretováno jako požado-
vaná vzdálenost/velikost/šířka apod. v souřadných jednotkách AutoCADu. 

3.2.2. ZADÁNÍM SOUŘADNIC DVOU BODŮ 

Požadovaná vzdálenost (velikost) je v tomto případě určena jako vzdálenost zadaných bodů. Body 
zadáváme »kdekoliv v prostoru« standardními metodami pro jejich zadávání. Lze je např. definovat 
i ukázáním myší (s použitím uchopovacího režimu – viz dále) apod. 

Obr. 3.1: Příklady zadávání vzdáleností ukázáním dvou bodů myší 

3.2.3. ZADÁNÍM JEDINÉHO BODU 

Tento způsob zadání vzdálenosti (velikosti) je možný, je-li v době požadování zadání vzdálenosti zřejmý 
tzv. vztažný bod. 

Např. při kreslení kružnice pomocí středu a poloměru jsme nejprve vyzváni k zadání polohy středu 
kružnice. Pak můžeme zadat poloměr kružnice z klávesnice číslem, ale také jediným dalším bodem 
(který bude ležet na kružnici). 

Existenci vztažného bodu v době zadávání vzdálenosti dává AutoCAD najevo tím, že při pohybu grafic-
kého kurzoru v době výzvy vzniká na obrazovce silueta kresleného objektu odpovídající vzdálenosti mezi 
vztažným bodem a grafickým kurzorem. 

Např. v případě kreslení zmíněné kružnice se při výzvě na zadání poloměru zobrazuje silueta kružnice 
procházející středem grafického kurzoru. 

Obr. 3.2: Zadání vzdálenosti jedním bodem (střed kružnice je zde tvz. vztažným bodem) 
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3.3. ZADÁVÁNÍ ÚHLŮ 

S dotazem na úhel se setkáme např. u polárního pole, otáčení objektů, zadávání směru psaní textu 
apod. 

• Úhel 0° je ve směru kladné osy x. 

• Kladný směr úhlu je standardně proti směru otáčení hodinových ručiček. 

Obr. 3.3: Směrová růžice 

Pokud se v dialogu v některém příkazu AutoCADu vyskytne dotaz na zadání úhlu – Úhel (Angle), můžeme 
použít několik možností jeho zadávání: 

3.3.1. PŘÍMO Z KLÁVESNICE JAKO ČÍSELNOU HODNOTU 

Zadáme velikost úhlu ve stupních. Lze použít i jiné jednotky (grady, radiány, stupně–minuty–vteřiny, 
geodetické souřadnice). Výběr jiných jednotek se nastaví příkazem Jednotky (Units). 

3.3.2. TŘEMI BODY (UKÁZÁNÍM MYŠÍ) 

Obecně platí, že první bod, který definujeme, leží na jednom (prvním) rameni úhlu, druhý bod definuje 
vrchol úhlu a třetí bod leží na druhém rameni úhlu. Při definování bodů využíváme opět uchopovací re-
žimy (viz dále)! 

Při definování úhlu tímto způsobem záleží na pořadí zadávání bodů (uvědomte si, jak je defino-
ván kladný směr úhlu) – viz obr. 3.4. 

 

Obr. 3.4: Příklad zadání úhlu ukázáním tří bodů myší 
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Tento způsob zadávání úhlů bude vysvětlen u konkrétních příkazů, např. při otáčení objektů apod. 
I když otáčet objekty ještě neumíme, můžeme si zde alespoň graficky naznačit příklad způsob zadání 
úhlu otočení. Na obr. 3.5 je ukázáno definování úhlu pomocí tří bodů a výslednou polohu (otočení) 
objektu v případě, že se tento úhel zadával v rámci příkazu »Otoč«. 

Obr. 3.5: Příklad zadání úhlu ukázáním tří bodů myší 

3.3.3. DVĚMA BODY (UKÁZÁNÍM MYŠÍ) 

Zadání dvou bodů je chápáno jako určení úhlu, který svírá pomyslná přímka, procházející těmito body, 
s osou X. Pořadí zadaných bodů je důležité – první bod je chápán jako vrchol úhlu. Záměna bodů způsobí 
změnu úhlu o 180 stupňů. 

Obr. 3.6: Příklad zadání úhlu ukázáním dvou bodů myší 

3.3.4. JEDNÍM BODEM (UKÁZÁNÍM MYŠÍ) 

Opět lze v případě existence vztažného bodu v době výzvy definovat úhel jediným bodem. Existence 
vztažného bodu vyplývá z kontextu a předpokládá se, že uživatel ji odhadne na základě zkušeností. 
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3.4. SOUŘADNICE BODŮ 

Požadavek na zadání bodu je snad nejčastěji se vyskytující výzva, která souvisí s uživatelským umístěním 
jakékoli entity (nebo její části) do výkresu. Výsledkem dialogu má být jednoznačné určení X-ové a Y-ové 
(někdy i Z-ové) souřadnice bodu, který potřebujeme definovat. Konkrétní tvar výzvy záleží na dialogu, ve 
kterém se souřadnice zjišťují, ale většinou se v něm vyskytuje slovo point (bod). 

Přestože dialog s výzvou k zadání bodu může být různý, pro vlastní zadání bodu můžeme použít ná-
sledující možnosti: 

Přesného umístění bodů dosáhneme některým z těchto způsobů zadávání: 

• zadáním (přesných) souřadnic bodu, 

• ukázáním na bod grafickým zařízením (myší) s použitím uchopovacího režimu, 

• ukázáním na bod při zapnutých pomocných režimem (s využitím tzv. nástrojů usnadňujících kreslení) 

UCHOP (SNAP), ORTO (ORTHO)… 

• použitím filtrů nebo trasování. 

3.4.1. ZADÁVÁNÍ SOUŘADNIC V PŘÍKAZOVÉM ŘÁDKU (OBECNĚ) 

 Kartézský souřadný systém Polární souřadný systém 

 absolutní souřadnice:   xabs,yabs   rabs<  

 relativní souřadnice: @dx,dy @dr<  

 Obr. 3.7: Grafické znázornění zadávání souřadnic 
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3.5. NASTAVENÍ KRESLÍCÍCH JEDNOTEK A JEJICH PŘESNOSTI 

• Kreslící jednotky a přesnost zobrazení hodnot si může uživatel volit. Dialogové okno pro jejich 
nastavení v AutoCADu 2011 otevřete po výběru Kreslící pomůcky → Jednotky: 

Obr. 3.8: Dialogové okno »Kreslicí jednotky« 

V AutoCAD 2011 Classic (či v AutoCADu 2008 a starších) se kreslící jednotky nastavují též v dialogovém 
okně Kreslící kednotky, které se ale otevře po kliknutí na příkaz Jednotky... v menu Formát, nebo po 
kliknutí pravým tlačítkem myši na KROK nebo RAST (nástroje usnadňující kreslení) a vybrání volby 
Nastavení… 

• Stručné poznámky k několika volbám: 

- Přesnost 

Jde o volbu formátu zobrazování hodnot. Nastavení nemá vliv na přesnost jako takovou! 

Např. při nastavení »přesnosti« na 0,0 se hodnota 1,1675 bude zobrazovat jako 1,2 apod. 

- Ve směru hodinových ručiček 

Standardně kladný směr úhlu je proti směru otáčení hodinových ručiček. 

Zašrtnutím tohoto zaškrtávacího políčka můžete kladný směr úhlu změnit. 

- Tlačítko »Směr…« 

Řízení směru úhlu. Základní směr: 0° = východ (viz obr. 3.3). 

 


