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4 NÁSTROJE USNADŇUJÍCÍ KRESLENÍ 

Před zkoušením si práce s nástroji usnadňujícími kreslení je vhodné se naučit kreslit základní 2D objekty; 
postačující jen umět základní varianty kreslení úsečky (ještě jsme nezkoušeli; zde jen uveďme, že tento 
příkaz kreslí posloupnost na sebe navazujících úseček, jejichž kreslení se musí ukončit např. zmáčknutím 

klávesy  Enter ), kružnice (již umíme; zkoušeli jsme si při vysvětlování parametrů a voleb u příkazu) 

a obdélníka (intuitivně zvládneme). 

V AutoCADu 2011 jsou nástroje pro usnadnění kreslení v podobě »tlačítek« umístěny ve stavovém řádku 
AutoCADu – viz obr. 4.1. 

Obr. 4.1: Tlačítka nástrojů usnadňujících kreslení 

Jde o tyto nástroje (zleva doprava): 

1. odvozovat vazby, 

2. režim kroku, 

3. zobrazit rastr, 

4. režim orto, 

5. polární trasování, 

6. uchopení objektů, 

7. uchopení 3D objektů, 

8. trasování uchopení objektů, 

9. povolit/zakázat dynamický USS, 

10. dynamické zadání, 

11. zobrazit/skrýt tloušťku čáry, 

12. zobrazit/skrýt průhlednost, 

13. rychlé vlastnosti, 

14. přepínání výběrů. 

Ikonky tlačítek nástrojů usnadňujících kreslení, které se mají ve stavovém řádku nabízet, lze definovat 
zakliknutím daných položek v seznamu předdefinovaných nástrojů. Tento si můžeme zobrazit po kliknutí 
pravým tlačítkem myši na kteroukoliv z ikon (viz obr. 4.1) a vybráním příkazu Displej  z nabídky zobraze-
ného kontextového menu – viz obr. 4.2. 

Obr. 4.2: Nabídka nástrojů usnadňujících kreslení 
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V zobrazeném seznamu (viz obr. 4.2) jsou uvedeny i klávesové zkratky, pomocí kterých můžeme danou 
funkci zapnout/vypnout, pakliže si je pamatujeme. 

Před započetím zkoušení si funkcí a vlastností jednotlivých nástrojů usnadňujících kreslení je vhodné 
všechny nástroje (všechna tlačítka) vypnout kromě možnosti Zobrazit/skrýt průhlednost (třetí ikona od 
konce; standardně vypnout nejde) a zapínat je postupně dle pokynů. Tlačítko vypnutého nástroje je zobra-
zeno šedě, zapnutého světle modře. 

Poznámka k AutoCADu 2008 a starším verzím 

V AutoCADu 2008 a starších verzích jsou nástroje pro usnadnění kreslení v podobě »tlačítek« umístěny 
též ve stavovém řádku AutoCADu. Nejde o klasické »ikony se symboly«, ale o tlačítka s názvy nástrojů; 
jsou uvedeny v tomto pořadí: KROK, RASTR, ORTO, POLAR, UCHOP, OTRANS, DUSS (nově od AutoCADu 
2008), DYN a TLČ. 

Dále pak následují tlačítka MODEL, event. PRACOVNÍ (jako ikony nově od AutoCADu 2008), které však 
již k nástrojům usnadňujícím kreslení nepatří. 
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4.1 AUTOCAD 2011: ODVOZOVAT VAZBY    CTRL   +  SHIFT  +      I        

AutoCAD 2008: – 

4.1.1 VÝZNAM 

Tento nástroj (viz obr. 4.3) umožňuje řídit nastavení geometrických, rozměrových a automatických 
vazeb. Ve verzi AutoCADu 2008 a starších tento nástroj nebyl implementován. 

Obr. 4.3: Možnosti nástroje »Nastavení vazeb« 

Zde uvádíme (pro úplnost) jen výčet a velmi stručný popis možných nastavení; vazbami se zatím (v kurzu 
pro začátečníky) nebudeme zabývat. 

4.1.2 KARTA »GEOMETRICKÉ« 

Řídí zobrazení typů vazeb na panelech vazeb.  

 Odvodit geometrické vazby 

Odvodí geometrické vazby při vytváření a úpravě geometrie.  

 Filtry panelu vazeb 

Řídí zobrazení panelů vazeb nebo značek bodů vazeb objektů ve výkresovém editoru. Můžete 
například skrýt zobrazení panelů vazeb pro vazby Horizontální a Vertikální.  

 Vybrat vše 

Vybere typy geometrických vazeb.  

 Nevybrat nic 

Zruší výběr typů geometrických vazeb.  
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 Zobrazit pouze panely vazeb pro objekt v aktuální rovině  

Zobrazí panely vazeb pouze pro ty objekty omezené geometrickými vazbami, které leží v aktuální 
rovině.  

 Průhlednost panelu vazeb 

Nastavuje úroveň průhlednosti panelů vazeb ve výkresu.  

 Zobrazit panely vazeb po použití vazeb na vybrané objekty 

Zobrazuje relevantní panely vazeb po ručním nastavení vazby nebo po použití příkazu Autovazby.  

 Dočasně zobrazit panely vazeb při výběru objektů 

Dočasně zobrazí panely vazeb vybraných objektů.  

4.1.3 KARTA »ROZMĚROVÉ« 

Nastavuje upřednostňované chování při zobrazení rozměrových vazeb.  

 Formát rozměrové vazby 

Nastaví zobrazení formátu názvu rozměrové vazby a ikony zámku.  

 Formát názvu kóty  

Určuje formát textu, který se zobrazuje při použití rozměrových vazeb.  

Nastavení zobrazovaného formátu názvu: Název, Hodnota nebo Název a výraz.  

Například: Šířka = Délka/2  

 Zobrazit ikonu zámku pro vazby s poznámkou 

Zobrazuje ikonu zámku u objektu, pro který je použita vazba s poznámkou (systémová proměnná 
Dimconstrainticon).  

 Zobrazit skryté dynamické vazby pro vybrané objekty 

Zobrazí dynamické vazby, které byly při vybrání nastaveny jako skryté.  

4.1.4 KARTA »AUTOMATICKÁ VAZBA« 

Řídí vazby použité pro sadu výběru a pořadí, ve kterém jsou použity při zadání příkazu Autovazby.  

Před použitím vícenásobných geometrických vazeb se kontrolují tyto podmínky:  

 Jsou objekty navzájem kolmé nebo tečné v tolerancích určených na kartě Automatická vazba?  

 Jsou určené tolerance dodrženy také při jejich protínání?  

Je-li splněna první podmínka, použijí se po zrušení zaškrtnutí políček vždy tečné a kolmé vazby.  

Vyberete-li další zaškrtávací políčka, považuje se tolerance vzdálenosti za toleranci platnou pro protí-
nající se objekty. 

Pokud se žádné objekty neprotínají, avšak nejbližší vzdálenost mezi nimi spadá do určené tolerance 
vzdálenosti, bude vazba použita i tehdy, budou-li zaškrtávací políčka vybrána.  

 

 

http://docs.autodesk.com/ARCHDESK/2011/CSY/filesACR/WS1a9193826455f5ff5cf1d02511b1d000978-7b41.htm#WS1a9193826455f5ff5cf1d02511b1d000978-7b40
http://docs.autodesk.com/ARCHDESK/2011/CSY/filesACR/WS1a9193826455f5ff5cf1d02511b1d000978-7b41.htm#WS1a9193826455f5ff5cf1d02511b1d000978-7b40
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 Záhlaví automatických vazeb 

 Priorita: Řídí pořadí použití vazeb.  

 Typ vazby: Řídí typ vazby použité pro objekty.  

 Použít: Řídí vazby použité při použití vazby pro více objektů.  

 Přesunout nahoru 

Mění pořadí vybraných položek jejich přesunutím v seznamu nahoru.  

 Přesunout dolů 

Mění pořadí vybraných položek jejich přesunutím v seznamu dolů.  

 Vybrat vše 

Vybere všechny typy geometrických vazeb, které budou použity jako automatické vazby.  

 Zrušit vše 

Zruší výběr všech typů geometrických vazeb, které byly použity jako automatické vazby.  

 Výchozí 

Obnoví výchozí hodnoty nastavení automatických vazeb.  

 Tečné objekty musí mít společný průsečík 

Určuje, že tečná vazba může být použita pouze tehdy, mají-li dvě křivky společný bod (ležící 
uvnitř určené tolerance vzdálenosti).  

 Kolmé objekty musí mít společný průsečík 

Určuje, že se úsečky musí protínat nebo že koncový bod jedné úsečky musí ležet na druhé úseč-
ce nebo být totožný s koncovým bodem druhé úsečky, a to v rámci určené tolerance vzdálenosti.  

 Tolerance 

Nastaví přijatelné hodnoty tolerance, aby bylo možné zjistit, zda lze vazbu použít.  

 Vzdálenost – Tolerance vzdálenosti bude použita na totožné, soustředné, tečné a kolineární 
vazby.  

 Úhel – Úhlová tolerance bude použita na horizontální, vertikální, rovnoběžné, kolmé, tečné 
a kolineární vazby.  
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4.2 AUTOCAD 2011: REŽIM KROKU    F9   

AUTOCAD 2008: KROK  SNAP 

Nástroje Režim kroku (KROK) a Zobrazit rastr (RASTR) je vhodné zkoušet společně. Při procvičování pro-
to necháme oba režimy (zatím) zapnuté. 

4.2.1 VÝZNAM 

 Přichycování k mřížce. 

4.2.2 VLASTNOSTI 

 Kurzor se (po zapnutí této funkce) pohybuje pouze po rastru nastavené mřížky, ke kterému se 
zadávané body »přichycují«. 

Obrazně můžeme přirovnat tento způsob ktreslení ke kreslení rukou na čtverečkovaném papíru, 
kdy bychom např. čáry kreslili jen po předtištěných čarách (rastru) tohoto papíru, kružnice kreslili 
se středem v průsečíku předtištěného rastru, s poloměrem rovným násobku rozteče rastru apod.: 

Obr. 4.4: Ilustrace k předcházejícímu textu 

4.2.3 NASTAVENÍ 

 Klikneme pravým tlačítkem myši na tlačítko Režim kroku (KROK) a z kontextové nabídky vybereme 
volbu Nastavení… Jde o společné okno pro nastavování kroku a rastru – viz obr. 4.5. Pro názor-
nost nastavíme rozteč kroku (i rastru) na hodnotu 10. 

 AutoCAD 2011 AutoCAD 2008 

Obr. 4.5: Dialogové okno pro nastavení parametrů kroku a rastru 
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4.2.4 NASTAVENÍ KROKU 

 Nastavte X rozteč kroku na hodnotu 10. Po umístění kurzoru do okna Y rozteč kroku (např. 

zmáčknutím klávesy   TAB   ) se tento automaticky nastaví na stejnou hodnotu (v případě zatržené 

volby Rovnoměrná rozteč X a Y). 

4.2.5 TYP KROKU 

 Možnosti nastavení režimu KROK: 

 obdélníkový krok, 

 izometrický krok (tato volba je připravena pro »simulovaný« 3D pohled, zpravidla pod úhlem 30°), 

 polární krok. 

Jednotlivá nastavení si zkusme postupně zakliknutím navolit a podívejme se, jaký to bude mít vliv 
na zobrazený rastr (předpokládám, že podle pokynů máme zapnutý i režim RASTR). 

4.2.6 ZAPNUTÍ REŽIMU KROK 

 Některé možnosti zapnutí režimu KROK: 

 klikneme myší na tlačítko KROK na stavovém řádku AutoCADu, 

 nebo stiskneme funkční klávesu   F9  , 

 nebo použijeme klávesovou zkratku  Ctrl  +   B  , 

 nebo do příkazového řádku zadáme příkaz Krok┘, volba Ano┘apod. 

 

Poznámka: Obdobné jsou možnosti zapnutí/vypnutí i ostatních nástrojů usnadňujících kreslení. U nich 
si však budeme již uvádět jen název příkazu a funkční klávesu, která tento příkaz reprezentuje; větši-
nou nástroje usnadňující kreslení zapínáme/vypínáme pomocí tlačítek ve stavovém řádku AutoCADu. 
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4.3 AUTOCAD 2011: ZOBRAZIT RASTR    F7   

AUTOCAD 2008: RASTR  GRID 

Při procvičování necháme stále zapnuté: Režim kroku (KROK) a Zobrazit rastr (RASTR). 

4.3.1 VÝZNAM 

 Zobrazí na pracovní ploše mřížku, ke které se budou kreslené objekty přichycovat (viz obr. 4.6). 

Obr. 4.6: Rastr zobrazený na pracovní ploše AutoCADu 2011 (obdélníkový krok) 

4.3.2 VLASTNOSTI 

V AutoCADu 2011 se standardně rast zobrazuje jako mřížka. V AutoCAD 2008 a starších veryích se 
zobrazuje jako rastr z teček. Asi z toho důvodu je v AutoCADu 2011 nová volba »Zobrazit tečkovaný 
rastr v…« – viz »Styl rastru« v pravé polovině dialogového okna nahoře (obr. 4.7). 

4.3.3 NASTAVENÍ 

 Klikneme pravým tlačítkem myši na tlačítko Zobrazit rastr (RASTR) a vybereme volbu Nastavení… 
(společné okno pro nastavování kroku a rastru – viz obr. 4.7). 

 Rozteč rastru (mřížky) můžeme sice libovolně nastavovat, ale zpravidla ji nastavujeme stejně, jako 
rozteč kroku. 

 Obdobně, jako v případě rozteče kroku, stačí nastavit pouze X rozteč rastru… 

 Rozteč rastru automaticky kopíruje rozteč kroku, jestliže nastavíme rozteč rastru v obou směrech 
(X i Y) na nulu.  
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 AutoCAD 2011 AutoCAD 2008 

Obr. 4.7: Dialogové okno pro nastavení parametrů kroku a rastru 
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4.4 AUTOCAD 2011: REŽIM ORTO    F8   

AUTOCAD 2008: ORTO  ORTHO (ORTHOGONAL) 

Při procvičování zapneme nástroj ORTO; nástroje Režim kroku (KROK) a Zobrazit rastr (RASTR) může-
me/nemusíme nechat zapnuté. 

4.4.1 VÝZNAM 

 Jde o pomůcku pro zadávání relativních kartouzských souřadnic, resp. zadávání relativních délek 
při ortogonálním (kolmém) kreslení. 

4.4.2 VLASTNOSTI 

 Jde o ortogonální kreslení, tzn., že můžeme kreslit jen čáry rovnoběžné s osami x a y. 

 Z bodu, ze kterého chci kreslit čáru, se po naznačení směru kreslení pohybem myší vynese polo-
přímka (rovnoběžná s osou x nebo y). Z klávesnice pak stačí zadat jen požadovanou délku této čáry 
(úsečky). 

 Pozor: Zadáváme absolutní hodnoty délek čar, tzn., že i pro naznačený »záporný« směr kreslení 

zadáváme číslo kladné  směr kreslení je dán směrem zobrazené polopřímky. 

 V případě provádění příkazu Úsečka lze takto velmi rychle kreslit posloupnost na sebe navazujících 
úseček požadované délky, pakliže jejich délky přesně známe. 

4.4.3 NASTAVENÍ 

 Žádné parametry se nenastavují. 

Obr. 4.8: Ortogonální kreslení v AutoCADu 2011 

 
  

(A) KURZOREM NAZNAČÍM SMĚR DOLŮ 
 (OD NAPOSLEDY NAKRESLENÉHO BODU) 

NAPOSLEDY DEFINOVANÝ BOD 
(KONCOVÝ BOD PRVNÍ ÚSEČKY) 

(B) Z KLÁVESNICE ZADÁM DÉLKU ÚSEČKY 
 (NEBO JI UKÁŽI KLIKNUTÍ MYŠÍ) 

VYKRESLOVANÁ POLOPŘÍMKA 
(Z KONCOVÉHO BODU PRVNÍ ÚSEČKY) 

V NAZNAČENÉM SMĚRU 

PRVNÍ NAKRESLENÁ ÚSEČKA 
(ZLEVA DOPRAVA) 
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4.5 AUTOCAD 2011: POLÁRNÍ TRASOVÁNÍ    F10   

AUTOCAD 2008: POLÁR  POLAR 

Při procvičování vypneme Režim kroku (KROK) a Zobrazit rastr (RASTR) a zapneme: Polární trasování 
(POLÁR). 

4.5.1 VÝZNAM 

 Jde o pomůcku pro zadávání relativních polárních souřadnic. 

4.5.2 VLASTNOSTI 

 Z bodu, ze kterého chci kreslit čáru, se po naznačení směru kreslení pohybem myší vynese (teč-
kovaná) trasovací čára. 

 Chová se na první pohled stejně jako ORTO, ale: 

• trasovací čáry, naznačující směr kreslení, se nezobrazují pouze pod úhly 0° a 90° (jako u režimu 
ORTO), ale standardně i pod úhly 30° a 60°, 

• další úhly, pod kterými se trasovací čáry mají zobrazovat, si můžeme nastavit. 

4.5.3 NASTAVENÍ 

 Klikneme pravým tlačítkem myši na ikonu Polární trasování (POLÁR) a vybereme volbu Nastavení… 
(viz obr. 4.9). 

 AutoCAD 2011 AutoCAD 2008 

Obr. 4.9: Dialogové okno pro nastavení parametrů polárního trasování 

 Z rozvbalovací nabídky vybereme (základní) přírůstkový úhel (v obr. 4.7 je to úhel 30°). 

 Po zakliknutí volby  Další úhly můžeme po kliknutí na tlačítko Nový zadat další úhly, pod 
kterými se budou trasovací čáry vytvářet (v obr. 4.9 to jsou úhly 45°, 135°, 225° a 315°). 

 Další nastavení trasování: 

• Pouze pravoúhlé trasování / trasování s použitím všech polárních úhlů. 

• Míra polárního úhlu: Absolutně / vzhledem k poslednímu segmentu (tj. relativně). 
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 V nové verzi AutCADu lze (základní) přírůstkový úhel zadat již v otevřené kontextové nabídce po 
kliknutí pravým tlačítkem myši na ikonu Polární trasování – viz obr. 4.10. V této nabídce jsou 
zobrazeny i další předvolené úhly, pod kterými se budou trasovací čáry vytvářet. 

Obr. 4.10: Kontextová nabídka pro nastavení polárního trasování 

4.5.4 POUŽITÍ 

 Je-li definován bod, ze kterého se chceme začít kreslit úsečku, pak pohybem myši v požadova-
ném směru kreslení »vytáhneme« z tohoto bodu trasovací čáru (úhel směru kreslení úsečky musí 
být shodný s některým z úhlů nastavených v dialogovém okně, pod kterým se trasovací čáry zob-
razují). 

 Z klávesnice v příkazovém řádku zadáme absolutní hodnotu délky čáry (která se má nakreslit 
z daného bodu; úhel je dán sklonem trasovací čáry). 

Obr. 4.11: Polární trasování v AutoCADu 2011 

(B) Z KLÁVESNICE ZADÁM DÉLKU ÚSEČKY 
 (NEBO JI UKÁŽI KLIKNUTÍ MYŠÍ) 

(A) KURZOREM NAZNAČÍM SMĚR 
 (OD NAPOSLEDY NAKRESLENÉHO BODU) 

NAPOSLEDY NAKRESLENÝ BODU 
(KONCOVÝ BOD PRVNÍ ÚSEČKY) 

VYKRESLOVANÁ TEČKOVANÁ POLOPŘÍMKA 
(Z KONCOVÉHO BODU PRVNÍ ÚSEČKY) 

V NAZNAČENÉM SMĚRU (POD DANÝM ÚHLEM) 

PRVNÍ NAKRESLENÁ ÚSEČKA 
(ZLEVA DOPRAVA) 
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4.6 AUTOCAD 2011: UCHOPENÍ OBJEKTŮ    F3   

AUTOCAD 2008: UCHOP  OSNAP (OBJECT SNAP) 

Při procvičování zapneme pouze nástroj Uchopení objektů (UCHOP); ostatní nástroje necháme vypnuté. 

4.6.1 VÝZNAM 

 Uchopovací režim (nejsilnější pomůcka)! 

 Umožňuje přichytávání kreslených objektů k vyznaným bodům již nakreslených objektů (koncům 
úseček, hran či oblouků, středům kružnic či oblouků, průsečíkům hran apod.). 

 Významné body se zobrazují jako žluté značky (viz obr. 4.12 a 4.13) u daného objektu. 

4.6.2 VLASTNOSTI 

 Uchopovací režimy lze nastavit trvale (pomocí nástroje UCHOP) nebo dočasně (pro zadání ucho-
pení jednoho bodu pomocí panelu nástrojů pro jednorázové uchopení objektu – viz kap. dále). 

 Dočasné nastavení uchopovacího režimu má přednost před trvalým! 

4.6.3 NASTAVENÍ 

 Nastavení trvalého uchopovacího režimu: 

• Pomocí zaškrtávacích políček na kartě Uchopení objektů; zobrazí se opět pomocí volby Na-
stavení… (Settings…) v kontextovém menu tohoto nástroje. 

• U AutoCADu 2008 též z menu: Nástroje (Toolbar) → Nastavení kreslení (Drafting Settings) → 
Uchopení objektu (Object Snap). 

 AutoCAD 2011 AutoCAD 2008 Anglická verze AutoCADu 

Obr. 4.12: Dialogové okno pro nastavení parametrů trvalých uchopovacích režimů 

 Přehled o nastavených trvalých uchopovacích režimech je i v rozbaleném kontextovém menu – 
viz obr. 4.13 (kolem ikon je u nastavených uchopovacích režimů modrý obdélníček). Nastavení 
lze provádět i přímo v tomto kontextovém menu) kliknutím na příslušnou ikonku). 
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Obr. 4.13: Kontextové menu nástroje Uchopení objektů 

4.6.4 POUŽITÍ 

 Mohu si nastavit, ke kterým významným bodům chci kreslené objekty přichycovat: 

• Nikdy nenastavovat všechny uchopovací režimy! 

• Uchopovací režim přizpůsobuji tomu, co právě kreslím. 

• Běžné trvalé režimy: Koncový, Polovina, Střed, Průsečík, event. Kolmo (pro kolmé kreslení při 
kreslení zdí apod.). 

 Tento režim lze uplatnit vždy při zadávání bodu. Je to vlastně nepřímá definice bodu, kdy nejdříve 
definujeme situaci, na kterou bude bod vázán (např. průsečík entit, koncový bod entity apod.), 
a pak ukážeme do místa výkresu, kde se definovaný situace vyskytuje. 

 Režim Uchopení objektů má dva módy: jednorázový a trvalý. V jednorázovém módu zapínáme 
režim až v průběhu výzvy na zadání bodu. Po dokončení zadání se režim automaticky vypne. 
V trvalém módu je režim zapnut trvale a uplatní se automaticky při každém zadávání bodu. Vy-
pnout režim musíme explicitně příkazem. 

Po nastavení režimu je pak zadávání bodů modifikováno: do středu záměrného kříže je umístěn ukazovací 
terčík daného tvaru (viz obr. 4.12, resp. 4.13), kterým ukážeme na existující entitu. Na ní se pak automa-
ticky vybere (a zvýrazní) bod, který splňuje kritéria druhu uchopení, a prohlásí se za požadovaný polo-
hový bod. S tímto bodem se dále pracuje stejně, jako bychom ho přímo zadali standardním postupem 
souřadnicemi. 
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4.7 AUTOCAD 2011: UCHOPENÍ 3D OBJEKTŮ       F4    

AUTOCAD 2008: –   

Ve 2D kreslení pro začátečníky se tímto nástrojem nebudeme zabývat… 

4.7.1 VÝZNAM 

 Řídí aktivní nastavení uchopení 3D objektů.  

 Pomocí nastavení uchopení 3D objektů můžete určit uchopení bodu v přesném umístění na 3D 
objektu. Pokud zvolíte více než jednu možnost, budou aplikovány vybrané krokové režimy a pro-
gram vrátí bod, který je nejblíže středu apertury. Možnosti lze procházet stisknutím klávesy TAB. 

Obr. 4.14: Dialogové okno pro nastavení uchopování 3D objektů 
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4.8 AUTOCAD 2011: TRASOVÁNÍ UCHOPENÍ OBJEKTŮ    F11   

AUTOCAD 2008: OTRAS  OTRACK 

Při procvičování nechám zapnuté pouze režimy Uchopení objektů (UCHOP) a Trasování uchopení ob-
jektů (OTRAS). 

4.8.1 VÝZNAM 

 Jde o spojení trasování a uchopování objektů. 

4.8.2 NASTAVENÍ 

 Žádné parametry se nenastavují. 

4.8.3 POUŽITÍ 

 Použití tohoto nástroje usnadňujícího kreslení můžeme demonstrovat na příkladu 4.1. 

Příklad 4.1: 

a) S použitím nástrojů Režim kroku (KROK) a Zobrazit rastr (RASTR) nakreslete objekt sestávající 
z posloupnosti pěti na sebe navazujících úseček dle obr. 4.15.a; jednotlivé dílčí úsečky nakreslete 
přes lichý počet políček rastru. 

b) Dále nakreslete kružnici, která se bude dotýkat nakreslených úseček, jak je naznačeno na obr. 
4.15.c. 

 (a) (b) (c) 

Obr. 4.15: Grafické znázornění zadání z příkladu 4.1 

Poznámky k zadání: 

 Zatím ještě nevíme, že kružnice může být určena třemi tečnami, kterých se má dotýkat. Proto 
tento způsob kreslení v tomto modelovém příkladu nepoužijeme. 

 Problém je v tom, že střed kružnice leží mimo rastr, takže ho nemůžeme přímo »uchopit«, ale 
musíme ho »zkonstruovat«. Nyní procvičujeme uchopování a trasování. Budeme chtít proto střed 
této kružnice zkonstruovat a poté zadat její poloměr. 

 Postup řešení: 

 S použitím nástrojů Režim kroku (KROK) a Zobrazit rastr (RASTR) nakreslíme objekt dle obr. 
4.15.a. 
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 Vypneme (ale nemusíme) nástroje Režim kroku (KROK) a Zobrazit rastr (RASTR) a zvolíme trvalý 
uchopovací režim Uchopení objektů (UCHOP), který musí mít zapnuty minimálně uchopovací re-
žimy Koncový a Střed, a režim Trasování uchopení objektů (OTRAS). 

 Najedeme myší (ale neklikáme) na levý konec horní vodorovné úsečky, u kterého se nám zobrazí 
značka pro uchopení koncového bodu (viz obr. 4.15.b). Aniž bychom klikali, pohneme myší smě-
rem k myšlenému středu kružnice tak, aby se nám z tohoto bodu vynesla trasovací čára. 

 Nikam neklikáme a tutéž operace provedeme pro pravý konec horní vodorovné úsečky (zpočátku 
se nám původní trasovací čára, vycházející s levého konce, ztratí). Při pohybu kurzorem do míst, 
ve kterém očekáváme střed kružnice, se obě trasovací čáry zobrazí a budou se křížit (viz obr. 
4.15.b). 

 V průsečíku trasovacích čar je hledaný střed kružnice. Klikneme-li do tohoto průsečíku myší; 
střed kružnice se uchopí právě za průsečík těchto trasovacích čar. 

 Poté najedeme myší na střed horní vodorovné úsečky (zobrazí se žlutý trojúhelníček), na který 
klikneme, čímž definujeme poloměr kružnice (viz obr. 4.14.c). 

Stejný výsledek bychom dostali, kdybychom trasovací čáry vynesli ze středů vodorovné a kterékoliv 
ze dvou svislých hran. 

4.8.4 VAROVÁNÍ 

 Pozor na vražedný režim: POLÁR + UCHOP + OTRAS. Nepoužívat! 
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4.9 AUTOCAD 2011: POVOLIT/ZAKÁZAT DYNAMICKÝ USS    F6   

AUTOCAD 2008: DUSS  DUSS 

Nebudeme zatím procvičovat… 

4.9.1 VÝZNAM 

 Povolení nebo zakázání dynamického USS. 
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4.10 AUTOCAD 2011: DYNAMICKÉ ZADÁNÍ    F6   

AUTOCAD 2008: DYN  DYN 

Při procvičování nechám zapnuté jenom Dynamické zadání (DYN). 

4.10.1 VÝZNAM 

 Slouží pro dynamické zadávání parametrů objektů v datových polích u kresleného objektu při 
jejich kreslení. 

4.10.2 NASTAVENÍ 

 V dialogovém okně, po kliknutí na příkaz Nastavení… v kontextové nabídce, lze povolit a nastavit 
zadání ukazatele, povolit a nastavit zadání kóty (kde je to možné) a nastavit vzhled názvů tlačítek 
kreslení (velikost, průhlednost…). 

4.10.3 POUŽITÍ 

 Přepínání mezi datovými poli se provádí klávesou   TAB   . 

Obr. 4.16: Ukázka dialogových polí pro dynamické zadávání dat při kreslení úsečky 
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4.11 AUTOCAD 2011: ZOBRAZIT/SKRÝT TLOUŠŤKU ČAR 

AUTOCAD 2008: TLČ  LWT (LINE WEIGHT) 

4.11.1 VÝZNAM 

 Přepínání zobrazování/nezobrazování čar v originální tloušťce. 

 Zatím však máme všechny čáry stejně silné, takže příslušný efekt nevidíme. 
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4.12 AUTOCAD 2011: ZOBRAZIT/SKRÝT PRŮHLEDNOST 

AUTOCAD 2008: – 

4.12.1 VÝZNAM 

Nastavení průhlednosti objektů umožňuje vidět i objekty z nižších vrstev, které se jinak překrývají. 
4.12.2 VLASTNOSTI 

Ve 2D kreslení nejde skrýt. 

 

 

 

 

Zde seznamování se s nástroji usnadňujícími kreslení skončíme. 
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4.13 AUTOCAD 2011: RYCHLÉ VLASTNOSTI   CTRL   +  SHIFT  +      P        

AUTOCAD 2008: –  

4.13.1 VÝZNAM 

Určuje nastavení zobrazení palety Rychlé vlastnosti.  

Paletu Rychlé vlastnosti lze povolit/zakázat v závislosti na typu objektu. Lze ji také zapnout/vypnout klepnu-
tím na tlačítko Rychlé vlastnosti na stavovém řádku nebo pomocí systémové proměnné QPMODE.  

4.13.2 NASTAVENÍ PALETY  

Nastavuje zobrazení palety Rychlé vlastnosti. Pro všechny objekty, nebo jen pro objekty specifikovaných 
vlastností. 

 Všechny objekty 

Nastaví paletu Rychlé vlastnosti tak, aby se zobrazovala pro jakýkoli výběr objektů.  

 Pouze objekty s určenými vlastnostmi 

Nastavuje paletu Rychlé vlastnosti tak, aby se zobrazovala pouze pro objekty, které jsou v editoru 
Přizpůsobit uživatelské rozhraní (CUI) definovány tak, aby se zobrazovaly jejich vlastnosti. 

Podrobněji při probírání vlastností objektů… 

4.13.3 UMÍSTĚNÍ PALETY  

 Závislé na kurzoru 

V režimu Umístění palety závislé na kurzoru, se paleta Rychlé vlastnosti zobrazuje v místě vzta-
ženému k místu výběru objektu (systémová proměnná QPLOCATION).  

• Kvadrant 

Určením relativního umístění zobrazí paletu Rychlé vlastnosti v jednom ze čtyř kvadrantů: pravý 
horní, levý horní, pravý dolní nebo levý dolní.  

• Vzdálenost v pixelech 

Nastaví vzdálenost v pixelech, je-li v režimu Umístění palety vybrána možnost Kurzor. Můžete 
zadávat hodnoty v rozmezí 0 až 400 (pouze celočíselné hodnoty).  

 Statický 

Nastavuje režim umístění na Statický (systémová proměnná QPLOCATION).  

4.13.4 CHOVÁNÍ PALETY  

 Automaticky sbalit paletu 

Umožňuje, aby paleta Rychlé vlastnosti v neaktivním stavu zobrazovala pouze určený počet 
vlastností.  

 Minimální počet řádků: 

Nastaví minimální počet řádků, které má paleta Rychlé vlastnosti zobrazovat ve sbaleném neak-
tivním stavu. Můžete zadávat hodnoty v rozmezí 1 až 30 (pouze celočíselné hodnoty).  

  

http://docs.autodesk.com/ARCHDESK/2011/CSY/filesACR/WS73099cc142f4875518da1ce114c8d67215-6576.htm#WS73099cc142f4875518da1ce114c8d67215-6575
http://docs.autodesk.com/ARCHDESK/2011/CSY/filesACR/WS1a9193826455f5ff1e2e35a114c4133f91-5232.htm#WS1a9193826455f5ff1e2e35a114c4133f91-5231
http://docs.autodesk.com/ARCHDESK/2011/CSY/filesACR/WS1a9193826455f5ff1e2e35a114c4133f91-5232.htm#WS1a9193826455f5ff1e2e35a114c4133f91-5231
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4.14 AUTOCAD 2011: PŘEPÍNÁNÍ VÝBĚRŮ   CTRL   +  SHIFT  +      P        

AUTOCAD 2008: –  

4.14.1 KARTA PŘEPÍNÁNÍ VÝBĚRŮ (DIALOG NASTAVENÍ KRESLENÍ)  

Cyklické procházení výběru umožňuje vybrat objekty, které se překrývají. Je možné konfigurovat na-
stavení zobrazení okna se seznamem pro cyklické procházení. Chceme-li filtrovat typ zobrazených po-
dobjektů (vrcholy, hrany nebo plochy), použijeme systémovou proměnnou SUBOBJSELECTIONMODE.  

Obr. 4.17: Dialogové okno pro nastavení přepínání výběrů 

4.14.2 POVOLIT PŘEPÍNÁNÍ VÝBĚRU  

Tuto možnost lze použít se systémovou proměnnou SELECTIONCYCLING.  

4.14.3 ZOBRAZIT OKNO SE SEZNAMEM VÝBĚRŮ PRO PŘEPÍNÁNÍ  

Zobrazí okno se seznamem výběrů pro přepínání.  

 Závislé na kurzoru 

Přesune okno se seznamem vzhledem ke kurzoru.  

• Kvadrant 

Určuje, ve kterém kvadrantu kurzoru bude okno se seznamem umístěno.  

• Vzdálenost v pixelech 

Určuje vzdálenost mezi kurzorem a oknem se seznamem.  

 Statický 

Okno se seznamem se nepřesune s kurzorem a zůstane na stejném místě. Chcete-li změnit umís-
tění okna se seznamem, klepněte na ně a přetáhněte je.  

4.14.4 ZOBRAZIT ZÁHLAVÍ OKNA  

Chcete-li šetřit místo na obrazovce, můžeme vypnout záhlaví okna… 

http://docs.autodesk.com/ARCHDESK/2011/CSY/filesACR/WS73099cc142f487551d68dd061249d36330f-7db4.htm#WS73099cc142f487551d68dd061249d36330f-7db3
http://docs.autodesk.com/ARCHDESK/2011/CSY/filesACR/WS1a9193826455f5ff-6ab24494122f0f3d6b8582.htm#WS1a9193826455f5ff-6ab24494122f0f3d6b8583
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4.15 AUTOCAD 2011: –  

AUTOCAD 2008: MODEL/PRACOVNÍ 

 Slouží pro přepínání mezi modelovým a výkresovým prostorem (na první polovinu semestru na 
toto tlačítko zapomeneme…). 

  

 


