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5 KRESLENÍ 2D OBJEKTŮ (I) 

Základní způsoby, jak můžeme zadat kreslení konkrétní 2D entity, jsou: 

 napsat název příkazu (za výzvu Příkaz: v příkazovém řádku), 

 zadat definované písmeno vedoucí na daný příkaz (opět za výzvu Příkaz: v příkazovém řádku) – 
viz poznámka v kap. 5.1.3, 

 kliknout na příslušnou ikonu na kartě Kreslit v pásu karet Výchozí, 

 kliknout na příslušnou ikonu v panelu nástrojů Kresli (je-li tento panel v AutoCADu 2011 doinstalo-
ván – viz níže, anebo v AutoCADu 2011 Classic, AutoCADu 2008, či starších verzích), 

 v pracovním prostoru AutoCADu 2011 Classic anebo v AutoCADu 2008, či starších verzích, zvolit daný 
příkazu z roletového menu Kresli (resp. kaskádového podmenu daného příkazu). 

My budeme využívat variantu volby příkazů pro kreslení pomocí ikon v panelu nástrojů Kresli (jsou lo-
gičtěji seřazeny). V tomto panelu nástrojů však nejsou ikony od všech entit, které lze nakreslit (viz např. 
kap. 5.2), resp. tímto způsobem nelze navolit všechny možné varianty kreslení (viz např. kap. 5.11). Na 
další (primárně nenabízené) způsoby kreslení některých entit dále upozorníme. 

»Klasický« panel nástrojů Kresli si můžeme nechat v AutoCADu 2011 zobrazit tak, že v pásu karet 
Pohled klikneme na ikonku Panely nástrojů → AutoCAD. Z rozevřeného roletového menu zaklikneme 
panel nástrojů Kresli, který se následně zobrazí »klasicky« vlevo od kreslicí plochy (viz obr. 5.1). Příkazy 
budeme dále probírat v pořadí dle tohoto panelu nástrojů (viz obr. 5.2). 

Obr. 5.1: Postup zobrazení panelu nástrojů Kresli v AutoCADu 2011 

Obr. 5.2: Panel nástrojů Kresli v AutoCADu 2011 (jako plovoucí panel otočený o 90°) 

Obr. 5.3: Panel nástrojů Kresli v AutoCADu 2008 (jako plovoucí panel otočený o 90°) 

V této (kap. 5) se naučíme kreslit základní 2D objekty (jak je naznačeno v obr. 5.2). Navážeme pak 
kapitolou o jednorázových uchopovacích režimech (kap. 6), v další kapitole (kap. 7) se naučíme kreslit 
zbývající 2D objekty (kap. 8) a v následné kapitoly pak nakreslené objekty modifikovat (kap. 9). Poté 
se vrátíme k příkazům z »konce panelu nástrojů«, tj. příkazům Šrafy, Gradient, Oblast, Tabulka, Odstavec 
(Text) a Přidat vybrané, které budou probrány v samostatných kapitolách.  

 
 

 

 



AUTOCAD 2011 • CZ • 2D  KAPITOLA 05 

 KRESLENÍ 2D OBJEKTŮ (I) 

 – KAP. 5 • STR. 2 (19) – 

ZÁKAZ 
VOLNÉHO 

ŠÍŘENÍ TEXTU 

5.1 ÚSEČKA (LINE) 

Příkaz kreslí úsečku, zadanou krajními body, nebo lomenou čáru tím, že zadáváme další body, do 
kterých má být kreslená čára tažena. 

5.1.1 VLASTNOSTI 

 Nakreslením jedné úsečky příkaz nekončí; zadáváním dalších bodů lze kreslit lomenou čáru – příkaz 
je ukončen odesláním prázdné hodnoty (nezadáním souřadnic následného bodu). 

 Každá úsečka je samostatný objekt, se kterým je možné manipulovat a měnit jeho individuální 
vlastnosti – později srovnej s Křivkou (Polyline). 

5.1.2 POSTUPY 

 Souřadnice bodu zadáváme libovolným povoleným způsobem. 

 V případě chybného zadání bodu se volbou Z (U) ~ Zpět (Undo) můžeme vrátit o jeden nebo více 
segmentů zpět a opravit chybně zadané body. 

 Na výzvu k zadání dalšího bodu můžeme též odpovědět písmenem U (C) ~ Uzavři (Close); tato 
volba spojí poslední zadaný bod lomené čáry s prvním a příkaz ukončí. Tato volba je možná až po 
nakreslení minimálně dvou na sebe navazujících úseček! 

 K ukončení příkazu můžeme použít stisk  Enter  na klávesnici (bez zadání souřadnic bodu) nebo 

pravé (ukončovací) tlačítko myši nebo mezerník. 

5.1.3 POZNÁMKY 

Uvědomte si, že stejné písmeno, použité v různých »situacích«, je interpretováno různě. Rozlišujte 
např. U jako »zkrácený« příkaz pro kreslení úsečky a U jako volbu uvnitř příkazu: 

Příkaz: U …pro zadání příkazu Úsečka stačí zadat pouze U (nezáleží na velikosti) 

Zadejte první bod: souřadnice bodu 

Zadejte další bod nebo *Zpět+: souřadnice bodu 

Zadejte další bod nebo *Uzavři/Zpět+: souřadnice bodu 
… 

Zadejte další bod nebo *Uzavři/Zpět+: U rozlišujte 

5.1.4 VYCHYTÁVKY 

 Pokud je příkaz přerušen a opět spuštěn, pak na výzvu »z bodu« stisknutím mezerníku nebo klávesy 

 Enter  (odesláním tzv. prázdné hodnoty) se začátek úsečky umístí do posledního zapamatovaného 

bodu. 

Byl-li to bod úsečky, naváže na ni, byl-li to bod oblouku, naváže na něj tečně. 

Bedete-li tedy chtít začít kreslit další úsečku z místa, do kterého byla dotažena úsečka poslední, pak 
zmáčknutím mezerníku vyvolejte naposledy prováděný příkaz a na výzvu Zadejte první bod: 
odešlete prázdnou hodnotu (opět zmáčněte mezerník): 
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Příkaz:              ÚSEČKA Zadejte první bod:              

Zadejte další bod nebo *Zpět+: souřadnice bodu 

Zadejte další bod nebo *Uzavři/Zpět+:  Enter  ukončí kreslení lomené čáry 

 Kreslení úseček se zapnutým režimem ORTO: Myší naznačíme směr a zadáváme pouze délky čáry 
(absolutně, tzn., že i při kreslené zleva doprava a shory dolů zadáváme číslo kladné). 

5.1.5 NEJČASTĚJŠÍ EDITAČNÍ PŘÍKAZY 

 Oříznout (Trim) – ořeže úsečky k jiným úsečkám, které ji protínají, 

 Prodloužit (Extend) – prodlouží úsečky k jiným úsečkám nebo objektům, 

 Zaoblit (Fillet) – spojí dvě úsečky k sobě nebo mezi ně přidá oblouk, 

 Ekvid (Offset) – udělá rovnoběžnou kopii úsečky v určené vzdálenosti. 
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5.2 PŘÍMKA (XLINE) KONSTRUKČNÍ ČÁRA 

Vytváří přímku, která může sloužit např. jako pomocná přímka při kreslení. 

5.2.1 VLASTNOSTI 

 Na zobrazení nebo vykreslování výkresu v hranicích (Limits) nemá přímka vliv; je vykreslena vždy 
po okraj zobrazené části výkresu. 

5.2.2 POSTUPY 

 Implicitní volba: Svazek přímek se společným bodem 

Příkaz: přímka 

Určete bod nebo *Hor/Ver/úheL/Polovinu/Ekvid+: souřadnice bodu (společného uzlu) 

Určete kterým bodem: souřadnice bodu 

Určete kterým bodem: souřadnice bodu 
… 

 Volba H: Horizontální rovnoběžky 

Příkaz: přímka 

Určete bod nebo *Hor/Ver/úheL/Polovinu/Ekvid+: H 

Určete kterým bodem: souřadnice bodu 

Určete kterým bodem: souřadnice bodu 
… 

 Volba V: Vertikální rovnoběžky 

Příkaz: přímka 

Určete bod nebo *Hor/Ver/úheL/Polovinu/Ekvid+: V 

Určete kterým bodem: souřadnice bodu 

Určete kterým bodem: souřadnice bodu 
… 

 a) Volba L: Rovnoběžky pod zadaným úhlem 

Příkaz: přímka 

Určete bod nebo *Hor/Ver/úheL/Polovinu/Ekvid+: L 

Zadejte úhel přímky (0.00) nebo *Reference+: úhel 

Určete kterým bodem: souřadnice bodu 

Určete kterým bodem: souřadnice bodu 
… 

 b) Volba L – R: Rovnoběžky pod zadaným úhlem vzhledem k čárovému objektu 

Příkaz: přímka 

Určete bod nebo *Hor/Ver/úheL/Polovinu/Ekvid+: L 

Zadejte úhel přímky (0.00) nebo *Reference+: R 
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Vyberte čárový objekt: vybrání objektu (kliknu na něj myší) 

Zadejte úhel přímky <0.00>: úhel (0° znamená, že přímky budou rovnoběžné s referenční čarou) 

Určete kterým bodem: souřadnice bodu 

Určete kterým bodem: souřadnice bodu 
… 

 Volba P: Svazek rovnoběžek pod „polovinou“ zadaného úhlu 

(svazek polopřímek bude mít průsečík v zadaném vrcholu úhlu) 

Příkaz: přímka 

Určete bod nebo *Hor/Ver/úheL/Polovinu/Ekvid+: P 

Určete bod vrcholu úhlu: souřadnice bodu 

Určete počátek úhlu: souřadnice bodu (bodu na prvním rameni úhlu) 

Určete konec úhlu: souřadnice bodu (bodu na druhém rameni úhlu) 

Určete konec úhlu: souřadnice bodu (bodu na druhém rameni dalšího definovaného úhlu) 
… 

 Volba E: Ekvidistanta (rovnoběžka v určené vzdálenosti od vybraného objektu) 

 (a) napřed definuji vzdálenost, pak vybírám objekty a strany kreslení 

Příkaz: přímka 

Určete bod nebo *Hor/Ver/úheL/Polovinu/Ekvid+: E 

Určete vzdálenost ekvidistanty nebo *Bodem+ <bodem>: souřadnice bodu 

Určete druhý bod: souřadnice bodu 

Vyberte čárový objekt: vybrat objekt 

Na kterou stranu: ukázat stranu (kliknout myší na některou ze stran od vybraného objektu) 

Vyberte čárový objekt: 

Na kterou stranu: 
… 

 (b) napřed vybírám objekt, pak definuji vzdálenost (vykreslí se rovnoběžka s vybranou hranou) 

Příkaz: přímka 

Určete bod nebo *Hor/Ver/úheL/Polovinu/Ekvid+: E 

Určete vzdálenost ekvidistanty nebo *Bodem+ <bodem>: B 

Vyberte čárový objekt: vybrat objekt 

Určete kterým bodem: souřadnice bodu 

Vyberte čárový objekt: 

Určete kterým bodem: 
… 

Tento případ je znázorněn na obr. 5.4. 
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Obr. 5.4: Přímka (pomocná konstrukční čára) rovnoběžná s hranou natočeného obdélníka 
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5.3 POLOPŘÍMKA (RAY) 

Vytváří polopřímku, která může sloužit jako pomocná polopřímka při kreslení. 

5.3.1 VLASTNOSTI 

 Příkaz nelze standardně spustit z panelu nástrojů, lze jej zadat pouze z rozvinuté nabídky karty 
Kreslit nebo roletového menu Kresli (AutoCAD 2011 Classic, AutoCAD 2008…): 

Obr. 5.5: Ikona/příkaz pro kreslení polopřímky v nabídce AutoCADu 2011 (vlevo) a 2008 (vpravo) 

 V rámci jednoho příkazu můžeme nakreslit svazek polopřímek se společným uzlem definovaným 
na výzvu Určete počáteční bod: 

 Kreslení svazku polopřímek je nutné ukončit odesláním prázdné hodnoty, obdobně, jako u příkazu 
Úsečka (Line). 

 Na zobrazení nebo vykreslování výkresu v hranicích (Limits) nemá polopřímka vliv; je vykreslena 
vždy po okraj zobrazené části výkresu. 

5.3.2 POSTUPY 

 Zadáme počáteční bod (společný uzel) a další body, určujícími, kterým směrem se má polopřímka 
vytvořit. 

Příkaz: polopřímka 

Určete počáteční bod: souřadnice bodu (společného uzlu) 

Určete kterým bodem: souřadnice bodu (kterými polopřímka bude procházet) 

Určete kterým bodem: souřadnice bodu (kterými polopřímka bude procházet) 
… 
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5.4 KŘIVKA (PLINE) POLYČÁRA 

Vytváří křivku (tzv. polyčáru) složenou z úseček a obloukových segmentů s volitelnou tloušťkou. 

5.4.1 VLASTNOSTI 

 Jde o speciální entitu AutoCADu, sestávající ze sekvence na sebe napojených úseček a kruhových 
oblouků. 

 AutoCAD chápe jednu křivku jako jednu entitu, bez ohledu na to, z kolika úseků sestává. 

 Křivku, je možné příkazem Rozložit (Explode) rozbít na jednotlivé části (viz dále kapitola »Modifi-
kace objektů«). 

 Křivka může mít definovanou tloušťku. 

5.4.2 POSTUPY 

Postup je závislý na tom, zda kreslíme přímkové, nebo obloukové segmenty. 

 Implicitní volba: Kreslení posloupnosti na sebe navazujících úseček 

Příkaz: křivka 

Určete počáteční bod: souřadnice bodu 

Aktuální šířka úsečky je 0.00 AutoCAD tímto výpisem informuje o nastavené tloušťce křivky 

Zadejte další bod nebo *Oblouk/Polotloušťka/Délka/Zpět/Tloušťka+: souřadnice bodu 

Zadejte další bod nebo *Oblouk/Uzavři/Polotloušťka/Délka/Zpět/Tloušťka+:  
… 

 Implicitní volba: Navázání oblouku na úsečku 

Příkaz: křivka 

Určete počáteční bod: souřadnice bodu 

Aktuální šířka úsečky je 0.00 

Zadejte další bod nebo *Oblouk/Polotloušťka/Délka/Zpět/Tloušťka+: souřadnice bodu *) 

Zadejte další bod nebo *Oblouk/Polotloušťka/Délka/Zpět/Tloušťka+: O 

Určete koncový bod oblouku nebo *možnosti]: souřadnice bodu **) 
… 

*) Vytvořili jsme úsečku, na kterou chci navázat obloukem… 

**) Zatím budu kreslit jen oblouky zadané koncovým bodem. Další možnosti až po probrání příkazu 
Oblouk. 

5.4.3 DALŠÍ VOLBY PŘÍKAZU OVLIVŇUJÍCÍ KRESBU 

Zadejte další bod nebo [Oblouk/Uzavři/Polotloušťka/Délka/Zpět/Tloušťka+: 

 Další bod (End Point of Line) je implicitní volba; zadávají se další body, do kterých má být křivka 
vykreslena, jako v případě příkazu Úsečka (Line). 
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 Oblouk (Arc) přepne do módu pro zadávání oblouků a bude pokračovat podobně jako příkaz 
Oblouk (Arc). 

Pokud nechceme něco jiného, jednotlivé oblouky na sebe navazují tečně a zadávají se jen jejich 
koncové body. 

Další možnosti kreslení oblouků si vyzkoušíme až po vysvětlení příkazu Oblouk. 

 Uzavři (Close) uzavře křivku z posledního bodu do prvního (pokud jsme v režimu kreslení úseček, 
tak úsečkou, pokud jsme v režimu kreslení oblouků, tak obloukem). 

 Délka (Length) umožňuje pokračovat v kreslení přímkového úseku o zadanou délku ve směru 
předcházejícího úseku. 

 Zpět (Undo) vymaže poslední úsek křivky nebo tolik úseků, kolikrát tuto volbu použijeme. 

 Tloušťka (Width) umožní nastavit šířku křivky (jsme dotázáni na počáteční a koncovou šířku úseku, 
který se bude právě kreslit; jinak je koncová šířka předcházejícího úseku automaticky brána jako 
počáteční šířka následujícího úseku). 

 Polotloušťka (Half Width) je obdoba volby tloušťka (Width), jen zadáváme poloviční šířku. 

 Úsečka (Line) přepne z kreslení oblouků na kreslení úseček. 

5.4.4 PŘÍKLADY 

Příklad 5.1 

Příkaz: křivka 

Určete počáteční bod: 100,10 

Aktuální šířka úsečky je 0.0000 

Určete další bod nebo *Oblouk/Polotloušťka/Délka/Zpět/Tloušťka+: @100,0 

Určete další bod nebo *Oblouk/Uzavři/Polotloušťka/Délka/Zpět/Tloušťka+: @0,100 

Určete další bod nebo *Oblouk/Uzavři/Polotloušťka/Délka/Zpět/Tloušťka+: O 

Určete koncový bod oblouku nebo 

*úHel/Střed/Uzavři/Vektor/Polotloušťka/úsEčka/Rádius/Druhýbod/Zpět/Tloušťka+: @-50,0 

Určete koncový bod oblouku nebo 

*úHel/Střed/Uzavři/Vektor/Polotloušťka/úsEčka/Rádius/Druhýbod/Zpět/Tloušťka+: @-50,0 

Určete koncový bod oblouku nebo 

*úHel/Střed/Uzavři/Vektor/Polotloušťka/úsEčka/Rádius/Druhýbod/Zpět/Tloušťka+: @-50,0 

Určete koncový bod oblouku nebo 

*úHel /Střed/Uzavři/Vektor/Polotloušťka/úsEčka/Rádius/Druhý bod/Zpět/Tloušťka+: E 

Určete další bod nebo *Oblouk/Uzavři/Polotloušťka/Délka/Zpět/Tloušťka+: @0,-100 

Určete další bod nebo *Oblouk/Uzavři/Polotloušťka/Délka/Zpět/Tloušťka+: konec 

Příklad 5.2 

Příkaz: křivka 

Určete počáteční bod: 50,150 

Aktuální šířka úsečky je 10.0000 

Určete další bod nebo *Oblouk/Polotloušťka/Délka/Zpět/Tloušťka+: T 

Určete počáteční tloušťku <10.0000>: 0 

Určete koncovou tloušťku <0.0000>: 10 

Určete další bod nebo *Oblouk/Polotloušťka/Délka/Zpět/Tloušťka+: @100,0 

Určete další bod nebo *Oblouk/Uzavři/Polotloušťka/Délka/Zpět/Tloušťka+: konec 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/krejci.a/Dokumenty/A_VYUKA/AutoCAD_Manual/acad_1/arc.htm
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Příklad 5.3 

Příkaz: křivka 

Určete počáteční bod: 50,175 

Aktuální šířka úsečky je 10.0000 

Určete další bod nebo *Oblouk/Polotloušťka/Délka/Zpět/Tloušťka+: P 

Určete počáteční polotloušťku <5.0000>: 0 

Určete koncovou polotloušťku <0.0000>: 10 

Určete další bod nebo *Oblouk/Polotloušťka/Délka/Zpět/Tloušťka+: @100,0 

Určete další bod nebo *Oblouk/Uzavři/Polotloušťka/Délka/Zpět/Tloušťka+: konec 

Příklad 5.4 

Křivka zobrazená na obr. 5.6 byla nakreslena touto posloupností příkazů: 

Příkaz: _pline 
Určete počáteční bod: 100,100 
Aktuální šířka úsečky je 0.0000 
Zadejte další bod nebo *Oblouk/Polotloušťka/Délka/Zpět/Tloušťka+: 200,100 
Zadejte další bod nebo *Oblouk/Uzavři/Polotloušťka/Délka/Zpět/Tloušťka+: t 
Určete počáteční tloušťku <0.0000>: 
Určete koncovou tloušťku <0.0000>: 10 
Zadejte další bod nebo *Oblouk/Uzavři/Polotloušťka/Délka/Zpět/Tloušťka+: 300,100 
Zadejte další bod nebo *Oblouk/Uzavři/Polotloušťka/Délka/Zpět/Tloušťka+: o 
Určete koncový bod oblouku nebo 

*úHel/Střed/Uzavři/Vektor/Polotloušťka/úsEčka/Rádius/Druhý bod/Zpět/Tloušťka+: s 
Určete střed oblouku: 300,150 
Určete koncový bod oblouku nebo *úHel/Délka+: h 
Určete sevřený úhel: 
Určete koncový bod oblouku nebo 

*úHel/Střed/Uzavři/Vektor/Polotloušťka/úsEčka/Rádius/Druhý bod/Zpět/Tloušťka+: e 
Zadejte další bod nebo *Oblouk/Uzavři/Polotloušťka/Délka/Zpět/Tloušťka+: 200,200 
Zadejte další bod nebo *Oblouk/Uzavři/Polotloušťka/Délka/Zpět/Tloušťka+: t 
Určete počáteční tloušťku <10.0000>: 
Určete koncovou tloušťku <10.0000>: 0 
Zadejte další bod nebo *Oblouk/Uzavři/Polotloušťka/Délka/Zpět/Tloušťka+: 100,200 
Zadejte další bod nebo *Oblouk/Uzavři/Polotloušťka/Délka/Zpět/Tloušťka+: konec 
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Obr. 5.6: Ukázka vykreslené křivky (ilustrace k př. 5.4) 
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5.5 POLYGON (POLYGON) MNOHOÚHELNÍK 

Vytváří mnohoúhelník se 3 až 1024 stranami. 

5.5.1 VLASTNOSTI 

 Tímto příkazem lze velmi snadno nakreslit i rovnostranný trojúhelník nebo čtverec; pro kreslení 
obdélníka/čtverce s hranami rovnoběžnými se souřadným systémem je však samostatný příkaz 
Obdélník (Rectangle).  

 Pozor! Polygon nemá střed! Nakreslený polygon je křivka a nikoliv entita, která by měla jako svůj 
definiční prvek střed; není proto možné využít uchopovací režim pro uchopení za střed již na-
kresleného polygonu. 

 Pokud budeme potřebovat střed polygonu, je třeba do něj konstrukčně umístit pomocný Bod 
(Point) apod. a za ten se popřípadě chytat. 

 Vzhledem k tomu, že nakreslený polygon je křivka, je možné příkazem Explode rozbít polygon na 
jednotlivé úsečky. 

5.5.2 POSTUPY 

 N-úhelník můžeme nakreslit třemi základními způsoby: 

1. zadáme střed n-úhelníka a umístění jednoho z jeho vrcholů (u n-úhelníka vepsaného do kružnice) 

2. zadáme střed n-úhelníka a umístění středu jeho libovolné hrany (u n-úhelníka opsaného kružnici), 

3. zadáme stranu n-úhelníka (n-úhelník se vykreslí nad touto stranou). 

 Implicitní volba: Kreslení polygonu zadaného středem 

 (a) polygon vepsaného do kružnice 

Příkaz: polygon 

Zadejte počet stran <4>: číslo (počet stran polygonu, např.: 5) 

Určete střed polygonu nebo *Strana+: souřadnice bodu 

Zadejte volbu *Vepsaný v kružnici/Opsaný kolem kružnice+ <V>: ┘ odesláním prázdné hodnoty volím 
Určete rádius kružnice: 100  polygon vepsaný do kružnice 

 (b) polygon opsaný kružnici 

Příkaz: polygon 

Zadejte počet stran <4>: číslo 

Určete střed polygonu nebo *Strana+: souřadnice bodu 

Zadejte volbu *Vepsaný v kružnici/Opsaný kolem kružnice+ <V>: O  volím polygon opsaný kružnici 

Určete rádius kružnice: 100 

 Volba S: Kreslení polygonu »nad« zadanou stranou 

Příkaz: polygon 

Zadejte počet stran <4>: číslo 

Určete střed polygonu nebo *Strana]: S  budeme kreslit polygon určený délkou jeho strany 

Určete první koncový bod strany: souřadnice bodu 

Určete druhý koncový bod strany: souřadnice bodu 
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5.6 OBDÉLNÍK (RECTANGLE) 

Kreslí obdélník (nebo čtverec) zadaný dvěma protilehlými vrcholy. 

5.6.1 VLASTNOSTI 

 Výsledkem je polyčára  obdélník (čtverec) je 2D uzavřenou křivkou. 

 Implicitně má obdélník (čtverec) hrany vždy rovnoběžné s osami x a y souřadného systému. 

 Pokud chceme obdélník (čtverec) umístit šikmo, máme několik možností: 

• při kreslení obdélník (čtverec) natočit volbou Otočení (Rotate) do požadované polohy (asi nej-
jednodušší možnost), 

• natočit souřadný systém a potom kreslit obdélník (čtverec). 

• nakreslit obdélník (čtverec) příkazem Úsečka (Line) nebo Křivka (Pline) jako čtyři úsečky (po-
kud jsme schopni početně určit vrcholy). 

5.6.2 POSTUPY 

 Implicitní volba: Kreslení obdélníka zadaného protilehlými rohy 

(a) Implicitní volba: Zadání obou protilehlých rohů… 

Příkaz: obdélník 

Určete první roh nebo *Zkosení/zDvih/zAoblení/Tloušťka/šířKa+: souřadnice bodu 

Určete druhý roh nebo *Oblast/Rozměry/Otočení+: souřadnice bodu 

(b) Volba O: Zadání oblasti a délky/šířky obdélníka 
… 

Určete druhý roh nebo *Oblast/Rozměry/oTočení+: O 

Zadejte oblast obdélníku v kreslících jednotkách <100.0000>: 

Vypočítat kóty obdélníku na základě hodnoty *Délka/Šířka+ <Délka>:  

Zadejte délku obdélníka <0,0000>: číslo 

(c) Volba R: Zadání přesných rozměrů obdélníka 
… 

Určete druhý roh nebo *Oblast/Rozměry/oTočení+: R 

Zadejte délku obdélníků <0,0000>: číslo 

Zadejte šířku obdélníků <0,0000>: číslo 

(d) Volba T: Zadání úhlu otoční obdélníka 
… 

Určete druhý roh nebo *Oblast/Rozměry/oTočení+: T 

Zadejte úhel otočení nebo *Vybrat body+ <0>: úhel 

Určete druhý roh nebo *Oblast/Rozměry/Otočení+: … 

Volbou V se vracíme ke kreslení nenatočeného obdélníka. 
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Poznámka: Dále uvedená a zadaná nastavení (zkosení, zaoblení, tloušťka čáry, délka, šířka atd.) zůstávají 
nastavená i pro dále kreslené obdélníky… 

 Volba Z: Kreslení obdélníka se zkosenými rohy 

Používá se minimálně, protože zpravidla potřebujeme zkosení osově souměrné…! 

Příkaz: obdélník 

Určete první roh nebo *Zkosení/zDvih/zAoblení/Tloušťka/šířKa+: Z 

Určete první vzdálenost zkosení pro obdélníky <0.00>: 10 

Určete druhou vzdálenost zkosení pro obdélníky <10.00>: 25 

Určete první roh nebo *Zkosení/zDvih/zAoblení/Tloušťka/šířKa+: 50,50 

Určete druhý roh nebo *Oblast/Rozměry/Otočení+: 100,200 

 Volba D: Kreslení obdélníka s posunutou základnou (proč ve 2D?!) 

Příkaz: obdélník 

Určete první roh nebo *Zkosení/zDvih/zAoblení/Tloušťka/šířKa+: D 

Určete zdvih pro obdélníky <0.00>: 50 

Určete první roh nebo *Zkosení/zDvih/zAoblení/Tloušťka/šířKa+: 50,50 

Určete druhý roh nebo *Oblast/Rozměry/Otočení+: 100,200 

 Volba A: Kreslení obdélníka se zaoblenými rohy 

Opět málo používané, protože většinou potřebujeme zaoblit pouze dva rohy… K jejich zaoblení 
pak použijeme editační příkaz. 

Příkaz: obdélník 

Určete první roh nebo *Zkosení/zDvih/zAoblení/Tloušťka/šířKa+: A 

Určete poloměr zaoblení pro obdélníky <10.00>: 50 

Určete první roh nebo *Zkosení/zDvih/zAoblení/Tloušťka/šířKa+: 150,50 

Určete druhý roh nebo *Oblast/Rozměry/Otočení+: 200,200 

 Volba T: Kreslení obdélníka se zadanou tloušťkou 

Volbou Tloušťka můžeme vytvořit „prostorovou plochu“…  

Příkaz: obdélník 

Určete první roh nebo *Zkosení/zDvih/zAoblení/Tloušťka/šířKa+: T 

Určete tloušťku pro obdélníky <0.00>: 5 

Určete první roh nebo *Zkosení/zDvih/zAoblení/Tloušťka/šířKa+: 150,50 

Určete druhý roh nebo *Oblast/Rozměry/Otočení+: 250,200 

 Volba K: Kreslení obdélníka se zadanou šířkou 

U obdélníku můžeme definovat i tloušťku čáry. Ale proč? Je vlastností… 

Příkaz: obdélník 

Určete první roh nebo *Zkosení/zDvih/zAoblení/Tloušťka/šířKa]: K 

Určete tloušťku čáry pro obdélníky <0.00>: 10 

Určete první roh nebo *Zkosení/zDvih/zAoblení/Tloušťka/šířKa+: 150,50 

Určete druhý roh nebo *Oblast/Rozměry/Otočení+: 250,200 
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5.7 OBLOUK (ARC) 

Umožňuje nakreslit oblouk dvanácti různými způsoby. 

5.7.1 VLASTNOSTI 

 Zadáme-li úhel kladný, koncový bod oblouku bude proti směru otáčení hodinových ručiček od 
počátečního bodu, pro záporný úhel naopak. 

 Zadáme-li poloměr kladně, AutoCAD spojí oba body kratší částí oblouku, zadáme-li poloměr 
záporný, spojí oba body delší částí oblouku. 

5.7.2 MOŽNOSTI VYTVÁŘENÍ OBLOUKŮ 

Vytvářený oblouk může být zadán některou z těchto možností: 

Implicitní způsob kreslení oblouku: 

1. tři body ležící na oblouku, 

nebo určením tří bodů v pořadí: 

2. počáteční bod střed koncový bod, 

3. počáteční bod střed úhel sevřený obloukem, 

4. počáteční bod střed délka tětivy, 

5. počáteční bod koncový bod úhel oblouku, 

6. počáteční bod koncový bod směr tečny v počátečním bodě, 

7. počáteční bod koncový bod  poloměr oblouku, 

8. střed počáteční bod koncový bod, 

9. střed počáteční bod úhel sevřený obloukem, 

10. střed počáteční bod délka tětivy. 

Další způsoby kreslen oblouku: 

11. navázat oblouk koncový bod, 

12. oříznutí elipsy. 

5.7.3 POSTUPY 

Chceme-li oblouk kreslit jiným způsobem, než nám umožňuje implicitní způsob kreslení (tj. definovat ob-
louk třemi body ležícími na oblouku), můžeme volit jednu z dalších možných variant z nabídky, která 
se rozbalí po kliknutí na ikonku kreslení oblouku na kartě Kreslit (na obr. 5.7 vlevo je nabídka Auto-
CADu 2011, vpravo nabídka AutoCADu 2008). 

Grafické znázornění zadávání parametrů při kreslení oblouků je na obr. 5.8. 
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Obr. 5.7: Nabídka kreslení oblouků v AutoCADu 2011 (vlevo) a v AutoCADu 2008 (vpravo) 

5.7.4 SLOVNÍČEK 

 počáteční bod (oblouku) Start Point 

 druhý bod (určující oblouk) Second Point 

 koncový bod (oblouku) End Poin   

 střed (oblouku) Center   

 délka tětivy    Length of Chord 

 úhel sevřený (obloukem)  include Angle 

 poloměr (oblouku)  Radius  

 směr tečny v počátečním bodě starting Direction 
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Obr.5.8: Grafické znázornění zadávání parametrů při kreslení oblouků 
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5.8 KRUŽNICE (CIRCLE)  

Umožňuje nakreslit kružnici šesti způsoby. 

5.8.1 VLASTNOSTI 

 Kružnice je uzavřený objekt, který lze upravovat jako jeden celek. Je charakterizován pěti editač-
ními body (střed a jednotlivé kvadranty). 

 Zadáním příkazu Kružnice (Circle) z klávesnice nebo ikonou, která je standardně v panelu nástrojů 
Kresli (Toolbar Draw), se otevře dialog, ve kterém si můžeme vybírat cestu, jak budeme kružnici 
zadávat, až v průběhu příkazu. 

 Pokud vybíráme příkaz v roletovém menu nebo si přidáme tlačítka pro všechny možnosti, musíme 
zadat i způsob, jak budeme kružnici kreslit předem. 

5.8.2 POSTUPY 

1. střed a poloměr (implicitní způsob kreslení kružnice) 

2. střed a průměr 

3. tři body neležící v přímce 

4. dva body na průměru 

5. dvě tečny a poloměr 

6. tři tečny (v AutoCADu 2008 lze tuto možnost kreslení navolit pouze z roletového menu). 

Obr. 5.9: Nabídka kreslení kružnic v AutoCADu 2011 (vlevo) 

 Kreslení kružnice zadáním středu a jejího poloměru 

Příkaz: kružnice 

Určete střed kružnice nebo *3B/2B/Ttr+: 100,100 

Určete rádius kružnice nebo [Diametr]: 50 
1 ≡ S 

2 
r 
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 Kreslení kružnice zadáním středu a jejího průměru 

Příkaz: kružnice 

Určete střed kružnice nebo *3B/2B/Ttr+: 100,100 

Určete rádius kružnice nebo *Diametr+: D 

Určete diametr kružnice: 25 

 Kreslení kružnice zadáním tří bodů ležících na kružnici 

Při volbě 3B jsme postupně dotazováni na souřadnice tří bodů, které jednoznačně určují kružnici: 

Příkaz: kružnice 

Určete střed kružnice nebo *3B/2B/Ttr+: 3B 

Určete první bod na kružnici: 200,150 

Určete druhý bod na kružnici: 225,175 

Určete třetí bod na kružnici: 250,100 

 Kreslení kružnice zadáním dvou bodů na průměru 

Pokud se kružnice zadává dvěma body (2B), je druhý bod chápán jako bod, který spolu s prvním bo-
dem definuje průměr kružnice (spojnice obou bodů prochází středem kružnice). 

Příkaz: kružnice 

Určete střed kružnice nebo *3B/2B/Ttr+: 2B 

Určete první koncový bod průměru kružnice: 0,150 

Určete druhý koncový bod průměru kružnice: 75,150 

 Kreslení kružnice zadáním dvou tečen kružnice a jejího poloměru 

Volbou TTR se kružnice kreslí tak, že se dotýká již nakreslených entit (přímek nebo kružnic). Lze tak 
nakreslit např. kružnici tečnou ke dvěma přímkám nebo ke dvěma kružnicím apod. 

Příkaz: kružnice 

Určete střed kružnice nebo *3B/2B/Ttr+: Ttr 

Určete bod na objektu pro první tangentu kružnice: kliknu na konkrétní bod na objektu 

Určete bod na objektu pro druhou tangentu kružnice: kliknu na konkrétní bod na objektu 

Určete rádius kružnice: poloměr (zadám číslo nebo kliknu myší do dvou bod…) 

 

 

 

 Kreslení kružnice zadáním jejích tří tečen 

Příkaz TTT umožňuje nakreslit kružnici dotýkající se tečně 3 objektů… 
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