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ÚVOD 
Autor byl při psaní textu veden snahou seznámit čtenáře se základními informacemi 

o problematice jedné z disciplín počítačové grafiky, která je obecně známá pod názvem CAD. 

Výraz CAD je překládán z anglického Computer Aided Design jako počítačem podporované 

projektování nebo také z Computer Aided Drafting – počítačové kreslení. Jde o velkou oblast 

IT, která zastřešuje širokou činnost počítačového projektování. Jednoduše lze říct, že se jedná 

o používání pokročilých grafických programů pro kreslení místo rýsovacího prkna 

a kreslicích per. 

CAD aplikace vždy obsahují grafické, geometrické, matematické a inženýrské nástroje 

pro kreslení plošných výkresů a modelování objektů a dějů reálného světa. Pokročilejší 

systémy řeší 3D modelování, výpočty, analýzy, komunikace s databázovými systémy a řadu 

dalších i velmi náročných úloh. 

I ve světě počítačových návrhových systémů existuje několik softwarových 

společností, které určují hlavní vývojové trendy v této oblasti. Jsou to například firmy Bentley 

(Microstation), Dassault Systemes SolidWorks corporation (Solid Works), Autodesk 

(AutoCAD), ArchiCAD a další. 

Pro výuku byla jako základní softwarová platforma zvolena produktová řada 

společnosti Autodesk. Hlavním důvodem byla skutečnost, že Fakulta životního prostředí 

UJEP, kde výuka probíhá, disponuje výukovými licencemi programového systému AutoCAD 

MAP. V každém případě však platí, že naprostá většina základních pracovních postupů je 

podobná i u dalších CAD programových systémů.   

Technologický vývoj v oblasti pořizování dat pro jejich další nasazení a počítačové 

zpracování prochází bouřlivým rozvojem. Sběr dat prostřednictvím GPS zařízení je běžný 

stejně jako jejich on-line zpracování a následné využití. Ve stavebnictví je již běžné, že zemní 

stroj (například buldozer) je řízen pomocí GPS tak, aby jeho práce probíhala v souladu 

s projektem vytvořeným v CAD systému. Dalším velkým tématem je jistě tzv. Laser 

Scanning, kdy je možné v krátké době získat velmi kvalitní data zájmových objektů. 

Zapomenout nelze ani na metody letecké či pozemní fotogrammetrie. Takto pořízená data 

jsou dále zpracována a interpretována v CAD systémech. 

Z těchto informací je patrné, že práce v CAD systému není jen o tzv. „tahání čar“, ale 

i o práci s výsledky geodetické činnosti, jako jsou například digitální modely terénu (DMT), 

mračna bodů z laserového skenování, 3D prvky reprezentující výsledky geodetického 

zaměření, georeferencované fotografie (například z leteckého snímkování), informace 

z databáze a řada dalších dat v jejich nejrůznější podobě. 

http://www.solidworks.com/
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V minulých letech byly výstupy z CAD softwarů omezeny prakticky jen na papírové 

výkresy z tiskáren či plotrů. Dnes je běžným požadavkem prezentovat výsledky práce ve 

formě 3D vizualizací, nejlépe v interaktivním provedení v prostředí internetu. Zajímavé je 

využití tzv. 3D plotru, kdy výstupem je 3D hmotný model předmětného objektu. 

Geodetické totální stanice i GPS disponují softwarovými aplikacemi, které jsou 

vlastně jednoduchými CAD aplikacemi. Jsou nainstalovány na kapesních, tzv. handheldových 

počítačích, nebo PC tabletech a jsou propojeny nejčastěji technologií Bluetooth 

s geodetickým přístrojem. 
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1. FORMÁTY DAT 

Při práci s CAD systémy se setkáváme se dvěma základními typy datových formátů: 

vektorovými a rastrovými. Oba tyto typy se od sebe liší svou charakteristikou i způsobem 

práce s nimi. 

 

1.1 Vektorové formáty grafických dat 

Základním charakteristickým prvkem vektorových formátů grafických dat je jejich 

jednoznačná definice ve formě analytického popisu. Jednotlivé geometrické tvary (nazývané 

také entity) jsou jednoznačně definovány, tedy například úsečka je dána dvěma body, rovina 

je dána třemi body nebo kružnice je dána svým středem a poloměrem. Jejich definice 

umožňuje určit i velmi složité tvary pomocí parametrů i hierarchického uspořádání 

jednotlivých entit. Protože v oblasti vývoje CAD systémů existuje několik dominantních 

světových společností, tak právě ony definují standardy v oblasti formátů pro grafické 

návrhové systémy (CAD). 

Společnost Autodesk je zcela nepochybně jedním z nejvýznamnějších dodavatelů 

CAD systémů na světě. První verze jejího nejznámějšího programového systému – 

AutoCADu – byla uvedena na trh před více než třiceti lety. Záhy bylo patrné, že bude nutné 

vytvořit jednoduchou a čitelnou definici formátu pro přenos dat mezi různými grafickými 

softwary – nejen od Autodesku. Proto byl vytvořen formát *.DXF (zkratka Drawing 

Interchange File Format), který transparentním způsobem ve formě čitelného textového 

souboru popisuje výkres v jeho 2D i 3D podobě. Dnes je tento formát standardem a prakticky 

neexistuje jednoduchý kreslicí program nebo třeba naopak i velmi pokročilý 3D modelář 

(například AutoCAD Civil 3D, Inventor, Catia), GIS systémy nebo například software pro 

digitální fotogrammetrii (PCI, PhoTopol, Photomodeler, apod.), který by nenabízel import 

souborů ve formátu *.DXF. 

Některé další vektorové formáty jsou například: 

*.DGN  (Microstation) 

*.SHP  (ArcInfo) 

*.MID/MIF (Map Info) 

*.HP-GL (Hewlett-Packard), je využíván pro specifikaci tiskových výstupů a pro 

tiskárny (plotry) se postupně stal standardem i u dalších výrobců. S nástupem 

inkoustových tiskáren se vyvinul formát HP-GL/2, který vedle vyšší efektivity 

umožňuje definici celé řady dalších parametrů 
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*.STL  využití – litografie, výstupy na 3D plotrech 

*.VRML (Virtual Reality Modeling Language) je grafický formát, který byl 

navržen především pro popis trojrozměrných scén. Po nainstalování extenze (například 

Cortona 3D) pro internetový prohlížeč (například Internet Explorer, Mozilla Firefox, 

Opera a další) je možné interaktivním způsobem procházet vytvořenou 3D scénou 

*.BLK  Topol, Cz 

*.VYK   Kokeš, Cz 

*.3DS   Autodesk 3ds Max Design. 

 

1.2 Mračna bodů jako produkt laserového skenování 

 Uživatelé AutoCADu mají možnost použít aplikační nadstavbu pro práci s produkty 

laserového skenování – mračny bodů. Jedná se o extenzi ShapeExtraction for AutoCAD. 

Aplikace disponuje možností načtení těchto formátů pro mračna bodů: LAS, XYB, 

FLS, FWS, ISD, PCG. Po načtení bodového mračna je možné interpretovat tvary, které 

jednotlivé části mračna představují do tzv. objemových primitiv. V praxi je postup práce 

následující: pomocí funkce „Crop“ se pro zjednodušení práce provede hrubé vyříznutí mračna 

bodů, které představuje požadovaný tvar. Následně dojde k jeho zadání a program proloží část 

vybraného bodového mračna požadovaným tvarem. Uživatel ocení funkci pro vytváření řezů, 

kdy po zadané stopě řezu dojde k vytvoření řezu ve formě 3D křivky nebo Spline. Funkce 

„Plane“ vytvoří po povrchu tzv. region (Multi-plane více regionů), který reprezentuje povrch 

zaměřeného objektu. Zájemce o otestování těchto funkcí získá možnost instalace zdarma na 

portálu Autodesk Labs. 

 

 

Obr. 1.1: Prostředí ShapeExtraction for Autodesk 

 

Dalšími zajímavými aplikacemi jsou softwarové nástroje od společností Carlson 

a Kubit, které jsou nadstavbami AutoCADu. Disponují funkcemi pro editaci bodových 

mračen, jako je jejich generalizace, transformace, spojování a další. Po vytvoření vektorové 

grafické entity, která se nazývá mesh, je možné vytvářet podélné profily a příčné řezy nad 

zájmovým objektem nebo vrstevnice. V neposlední řadě je nutné zmínit sadu nástrojů pro 

vytváření 3D křivek (3D polyline), která díky speciálním úchopovým módům velmi 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Grafick%C3%BD_form%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/3D_grafika
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efektivním způsobem umožňuje interpretovat hrany i další důležité prvky zpracovávaného 

objektu. Tyto úchopové módy navigují uživatele (Carlson) takovým způsobem, že kurzor 

přímo nabízí body reprezentující hrany. Uživatel má tak při interpretaci výsledků měření 

laserovým skenerem ulehčenou práci.   

 

 

Obr. 1.2: Prostředí softwaru Carlson Point Clouds 

 

 

Obr. 1.3: Zobrazení mračna bodů v software AutoCAD 

 

1.3 Rastrové formáty grafických dat 

Základním prvkem rastru je buňka nebo také pixel. Tvar pixelu je obvykle čtvercový 

a rastr je tak tvořen maticí čtvercových buněk (pixelů), které jsou doplněny informací o své 

barvě. Hustota rastru je dána hodnotou DPI (Dots per inch – počet bodů na palec), která 

určuje, kolik obrazových bodů (pixelů) se vejde do délky jednoho palce. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pixel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Palec_(jednotka)
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Způsob, jakým jsou řazeny informace o matici pixelů, které reprezentují svou 

grafickou předlohu, stanovuje formát záznamu rastrového souboru. Ve formátu rastrového 

souboru je zahrnuta i komprimace a z hlediska počtu barev jej lze využít pro zápis do 

monochromatických a barevných obrazů nebo obrazů ve stupních šedi. Jsou to například 

Windows BitMaP (*.BMP), Graphics Interchange Format (*.GIF), Tagged Image File Format 

(*.TIFF) a Joint Photographic Experts Group (*.JPEG). 

Typickým příkladem rastrového podkladu pro práci v CAD systému je naskenovaná 

mapa, která je tzv. georeferencována. Georeferencováním se nazývá provedení transformace 

naskenovaných mapových podkladů do reálných geodetických souřadnic. Informace o tzv. 

georeferenci je zpravidla uložena v hlavičce vlastního souboru nebo v tzv. souboru World. 

Tento soubor vytváří dvojici se souborem, který nese informaci o rastrovém výkresu a pokud 

doplňuje soubor s příponou *.TIF, bude mít příponu *.TFW (pro soubor *.JPG příponu 

*.JGW). Je to jednoduchý soubor v *.ASCII formátu, který popisuje bod vložení rastrového 

obrázku (levý dolní roh), jeho natočení a velikost pixelu. Mezi nejčastěji používané rastrové 

formáty grafických dat patří: *.tiff, *.jpg, *.bmp, *.gif, *.png, *.cit, *.MrSid a další. 

 

 

Obr. 1.4 a 1.5: Porovnání rastru a vektoru 
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2. SOUŘADNÉ SYSTÉMY V PROSTŘEDÍ AUTOCADU 

 Vyzve-li příkaz AutoCADu k zadání bodu, je požadováno zadání polohy bodu pomocí 

počítačové myši ve výkresu nebo na příkazovém řádku zadáním jeho souřadnic. Pokud je 

zapnuto dynamické zadávání, lze souřadnice zadat v popisku nástroje vedle kurzoru. 

Dvojrozměrné souřadnice lze zadávat v kartézské (X, Y) nebo polární podobě. 

 

 

Obr. 2.1: Dialog pro nastavení způsobu zadávání souřadnic 

 

2.1 Kartézské a polární souřadnice 

Kartézský souřadnicový systém má tři osy: X, Y a Z. Při zadávání hodnot souřadnic se 

určuje vzdálenost bodu (v jednotkách) a směr (+ nebo –) ve směru os X, Y a Z vzhledem 

k počátku souřadného systému (0,0,0). 

Ve 2D se zadávají body na rovině XY, také nazývané pracovní rovina. Pracovní 

rovinu je možné si představit jako čtverečkovaný papír. Hodnota X kartézské souřadnice 

určuje horizontální vzdálenost a hodnota Y určuje vertikální vzdálenost. Počáteční bod (0,0) 

označuje průsečík těchto dvou os. 
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Polární souřadnice využívají k umístění bodu vzdálenost a směr. U obou metod 

(kartézské i polární souřadnice) lze zadat absolutní souřadnice, začínající v počátku (0,0), 

nebo relativní souřadnice, které začínají v posledním zadaném bodě. 

Další metoda zadávání relativních souřadnic je posunutí kurzoru určitým směrem 

s přímým zadáním vzdálenosti. Úhly lze zadávat v grádech, radiánech a geometrických 

jednotkách nebo ve stupních, minutách a sekundách. Příkaz JEDNOTKY určuje formát 

jednotek. 

 

2.1.1 Zadávání pomocí kartézských souřadnic 

Při vytváření objektů lze použít k umístění bodů absolutní nebo relativní kartézské 

(pravoúhlé) souřadnice. 

Při použití kartézských souřadnic k určení polohy bodu jsou zadány hodnoty X a Y 

oddělené čárkou (X, Y). Hodnota X je kladná nebo záporná vzdálenost ve směru horizontální 

osy. Hodnota Y je kladná nebo záporná vzdálenost ve směru vertikální osy. 

Absolutní souřadnice jsou vždy vztaženy k počátku souřadného systému USS (0,0), 

který je průsečíkem os X a Y. Při dynamickém zadání se absolutní souřadnice zadávají 

s předponou #. Je-li zadána souřadnice na příkazovém řádku místo do popisu, předpona # se 

nepoužije. Například zadání #6,9 určuje bod posunutý 6 jednotek ve směru osy X a 9 jednotek 

ve směru osy Y od počátku USS. V následujícím příkladu je kreslena úsečka začínající v bodě 

X -2, Y 1 a s koncovým bodem 3,4. Do dynamického pole je potřeba zadat: 

 

Příkaz: úsečka 

Z bodu: #-2,1 

Do bodu: #3,4 
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Úsečka bude umístěna následovně: 

 

Obr. 2.2: Zadání úsečky pomocí absolutních souřadnic  

 

Relativní souřadnice vycházejí z posledního zadaného bodu. Relativní souřadnice je 

vhodné použít v případě, že je známé umístění bodu ve vztahu k předchozímu bodu. 

K zadávání relativních souřadnic se používá jako předpona symbol @. Například 

zadání @8,14 určuje bod posunutý o 8 jednotek ve směru osy X a 14 jednotek ve směru osy Y 

od posledního zadaného bodu. 

V následujícím příkladu jsou nakresleny strany trojúhelníka. První strana je úsečka 

s počátkem v bodě o absolutních souřadnicích -2,1 a koncem v bodě ve vzdálenosti 5 jednotek 

ve směru osy X a 0 jednotek ve směru osy Y. Druhá strana je úsečka s počátkem v koncovém 

bodě první úsečky a koncem v bodě vzdáleném 0 jednotek ve směru osy X a 3 jednotky ve 

směru osy Y. 

 

Příkaz: úsečka 

Z bodu: #-2,1 

Do bodu: @5,0 

Do bodu: @0,3 
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Obr. 2.3: Zadávání pomocí relativních souřadnic 

 

2.1.2 Zadávání pomocí polárních souřadnic 

V polárním souřadném systému je poloha bodu definována jako vzdálenost od počátku 

(první souřadnice) a úhlem mezi spojnicí druhého bodu s prvním a osou x. Jako oddělovač 

polárních souřadnic se místo čárky používá znak <. Například zadáním: BOD: 2<45  

je definován bod vzdálený 2 jednotky od počátku pod úhlem 45°.  

Velikosti úhlu se zadávají podle aktuálního nastavení. Obvykle se úhly zadávají ve stupních 

a nulový směr je kladná osa x.  Jiné jednotky i nulový směr se nastaví příkazem JEDNOTKY 

[Units]. 

 

2.1.3 Zadání 3D kartézských souřadnic 

3D kartézské souřadnice určují přesné umístění pomocí tří hodnot souřadnic: X, Y a Z. 

Definování těchto souřadnic (X, Y, Z) je podobné jako u 2D souřadnic (X, Y). Kromě zadání 

X a Y souřadnic je nutné zadat Z souřadnici ve formátu x, y, z. 

Na následujícím obrázku zobrazují například souřadnice 4,0,0 bod ve vzdálenosti 4 

jednotky v kladném směru osy X, 0 jednotek v kladném směru osy Y a 1.5 jednotek 

v kladném směru osy Z.  
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Obr. 2.4: Zadání 3D kartézských souřadnic 

 

Pokud je zadána souřadnice ve formátu X, Y, zkopíruje se souřadnice Z z posledního 

zadaného bodu. Tímto způsobem je možné zadat první bod ve formátu X, Y, Z a další body 

ve formátu X, Y a souřadnice Z zůstane konstantní. Pokud je například pro úsečku zadáno: 

 

Z bodu: 3,4,18 

Do bodu: 5,9,  

Oba koncové body úsečky budou mít souřadnici Z= 18. 

 

2.1.4 Použití absolutních a relativních souřadnic 

Stejně jako u 2D souřadnic lze definovat hodnoty pro absolutní 3D souřadnice, které 

jsou vytvořeny ve vztahu k počátku, nebo je možno definovat hodnoty pro relativní 

souřadnice, které jsou vytvořeny na základě posledního zadaného bodu. K zadávání 

relativních souřadnic se využívá jako předpona symbol @. Například použití @1,0,0 určí bod 

vzdálený 1 jednotku v kladném směru osy X od posledního zadaného bodu. Pro zadání 

absolutní souřadnice není předpona nutná. 

 

2.2 Uživatelský souřadný systém 

Existují dva souřadnicové systémy, pevný systém, zvaný globální souřadnicový 

systém (GSS), a pohyblivý systém, zvaný uživatelský souřadnicový systém (USS). Při 

výchozím nastavení jsou tyto dva systémy na novém výkresu souhlasné. 
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Ve 2D pohledech je GSS osa X obvykle vodorovná a osa Y svislá. Počátek GSS je 

tam, kde se osy X a Y protínají. Všechny objekty na výkresu jsou definovány souřadnicemi 

GSS. Obvykle je však pohodlnější vytvářet a upravovat objekty na základě pohyblivého USS. 

Typickým příkladem použití uživatelského souřadného systému je například vytvoření 

detailu na stěně budovy. V tomto případě je účelné vytvořit USS a s umístěním jeho počátku 

např. podle obr. 2.5. 

 

Obr. 2.5: Vytvoření vlastního uživatelského souřadného systému (USS) 

 

2.2.1 Volby v příkazu USS 

Zadání příkazu: USS 

Po zadání příkazu má uživatel k dispozici tyto volby: 

 [Plocha /poJMenovaný /Objekt/Předchozí/Pohled/Globální/X/Y/Z/ZOsa] <Globální>: 

S uživatelským souřadným systémem (USS) je možné provádět takové operace jako je jeho 

zarovnání s plochou na 3D tělese (obr. 2.6) nebo s libovolným 2D nebo 3D objektem (mimo 

přímky a 3D křivek). Zajímavá je i možnost rotace uživatelského souřadného systému podle 

osy. 

 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files%20(x86)/AutoCAD%20Civil%203D%202010/Help/acad_acr.chm::/WS1a9193826455f5ffa23ce210c4a30acaf-5299-reference.htm#WSfacf1429558a55de8b299cffc1fb20d3-2c3
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files%20(x86)/AutoCAD%20Civil%203D%202010/Help/acad_acr.chm::/WS1a9193826455f5ffa23ce210c4a30acaf-5299-reference.htm#WSc30cd3d5faa8f6d815ee671ffc2d6228c-7ffd
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files%20(x86)/AutoCAD%20Civil%203D%202010/Help/acad_acr.chm::/WS1a9193826455f5ffa23ce210c4a30acaf-5299-reference.htm#WSfacf1429558a55de8b299cffc1fb20d3-2c5
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files%20(x86)/AutoCAD%20Civil%203D%202010/Help/acad_acr.chm::/WS1a9193826455f5ffa23ce210c4a30acaf-5299-reference.htm#WSfacf1429558a55de1d677851071c252c77-6fe7
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files%20(x86)/AutoCAD%20Civil%203D%202010/Help/acad_acr.chm::/WS1a9193826455f5ffa23ce210c4a30acaf-5299-reference.htm#WSfacf1429558a55de8b299cffc1fb20d3-2c2
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files%20(x86)/AutoCAD%20Civil%203D%202010/Help/acad_acr.chm::/WS1a9193826455f5ffa23ce210c4a30acaf-5299-reference.htm#WSc30cd3d5faa8f6d815ee671ffc2d6228c-7ff5
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files%20(x86)/AutoCAD%20Civil%203D%202010/Help/acad_acr.chm::/WS1a9193826455f5ffa23ce210c4a30acaf-5299-reference.htm#WSfacf1429558a55de1d677851071c252c77-6fe6
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files%20(x86)/AutoCAD%20Civil%203D%202010/Help/acad_acr.chm::/WS1a9193826455f5ffa23ce210c4a30acaf-5299-reference.htm#WSfacf1429558a55de8b299cffc1fb20d3-2c7
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Obr. 2.6: Zarovnání roviny X-Y s plochou stěny 

 

2.3 Hybridní formáty a jejich využití v CAD systémech 

O CAD systémech, které uživateli přinášejí možnost pracovat na pokročilé úrovni 

současně s vektorovými a rastrovými grafickými formáty se říká, že podporují práci s tzv. 

hybridními formáty. Typickým představitelem takového řešení je AutoCAD Raster Design. 

Jedná se o nadstavbu AutoCADu, která přináší paletu nástrojů pro práci s rastrovými 

podklady (typicky naskenovanými výkresy v papírové podobě). Mezi jeho základní funkce 

lze zařadit možnost importu a exportu široké škály rastrových formátů, transformace 

rastrových výkresů do reálných souřadnic (vytvoření tzv. georeferencovaného rastru), 

možnosti vytváření nejrůznějších výřezů, vektorizace s možností automatického doplňování 

výšek objektů (například pro vrstevnice terénu), rozpoznávání textu, práce s paletami barev 

a řadu dalších funkcí. Při práci na dokumentaci památek lze této programové nadstavby 

AutoCADu využít zejména při přípravě fotoplánů nebo při použití starých podkladů, které je 

možné po převedení do elektronické podoby (naskenování) transformovat (georeferencovat) 

a dále připravit pro práci např. v AutoCADu. Další důležitou funkcí tohoto rastrového editoru 

je vektorizace. Po nastavení parametrů vektorizace program převádí čárovou kresbu 

v rastrové formě do její vektorové podoby (typicky DWG, DXF formátu). Výsledkem je např. 

reliéf krajiny, který vznikl vektorizací naskenovaného vrstevnicového plánu s doplněním 

údajů o výškách s následnou triangulací. 
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Obr.2.12:Transformovaný letecký snímek do souřadnic S-JTSK v kombinaci s trojúhelníkovou 

sítí digitálního modelu terénu jako podklad pro vytvoření 3D vizualizace krajiny 

 

Obr. 2.12: 3D Vizualizace krajiny 
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Obr. 2.13: Ukázka vrstevnic před vektorizací 

 

 

 

Obr. 2.14: Vektorizované vrstevnice ve formě křivek s výškou jako jejich objektovou vlastností 
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3. ZÁKLADY PRÁCE V AUTOCADU 

3.1 Zadávání příkazů 

V počítačových návrhových systémech ve většině případů platí, že jeden příkaz je 

možné zadat několika způsoby. AutoCAD nabízí uživateli tyto možnosti: 

kliknutí na tlačítko příkazu v panelech nástrojů 

vypsat příkaz do příkazového řádku 

vybrat příkaz z nabídek v roletovém menu. 

Příkaz je na příkazovém řádku „očekáván“ výzvou Příkaz (Command). 

Nejpoužívanější příkazy lze zadávat zkráceně, například místo úsečka Line lze napsat pouze 

u (l), místo křivka (Pline) pouze k (pl), místo kružnice Circle jen kr (c). Je lhostejné, jestli 

použijeme malá nebo velká písmena. Řada příkazů potřebuje pro svou činnost doplňující 

informace, které se zadávají pomocí dialogových oken.  

 

3.2 Zopakování příkazu 

Zadání posledního příkazu se provádí stiskem Enter na klávesnici nebo mezerníku, 

případně pravým tlačítkem myši. 

 

3.3 Zrušení posledního příkazu (více posledních příkazů) 

V případě potřeby zrušení posledního příkazu je možné použít příkaz ZPĚT: 

- klepnutím na tlačítko zpět ve standardním panelu nástrojů 

- zadáním příkazu Z. 

Pro vrácení více kroků zpět lze zadat jejich počet jako parametr příkazu ZPĚT.  

 

3.4 Zrušení probíhajícího příkazu 

Pro zrušení právě probíhajícího příkazu bez jeho dokončení se používá klávesa Esc. 

Kreslicí nebo editační příkaz se přeruší bez dokončení také v případě, že je zadán jiný kreslicí 

či editační příkaz. 

 

3.5 Transparentní příkazy 

Během kreslení, editace či kótování lze zadat některé příkazy pro změnu zobrazení 

nebo zapnutí kreslicích pomůcek, aniž by došlo k přerušení probíhajícího příkazu. Těmto 
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příkazům se říká transparentní. Snad nejčastěji používaným transparentním příkazem je 

ZOOM. Po provedení transparentního příkazu pokračuje původní příkaz.  

 

 

Obr. 3.5: Vektorizované vrstevnice ve formě křivek s výškou jako jejich objektovou vlastností 

 



25 

 

4. ZADÁVÁNÍ DAT 

4.1 Zadávání čísel 

Zadávání souřadnic bodů, vzdáleností i dalších parametrů je realizováno 

prostřednictvím reálných čísel. Jako desetinné znaménko se používá tečka. Desetinná čísla 

jsou zapisována takto: +1.003, 5.12, –6.3. Pro řádově velká nebo naopak malá čísla je vhodné 

použít zápis s exponentem tj. například: 4.2e+7 (=4.3·10
6
 = 4500000). Číslo lze zadat také 

zlomkem: 3/2, –121/652, apod.  

 

4.2 Zadávání vzdáleností a rozměrů 

V některých příkazech se během dialogu vyskytne požadavek na zadání vzdálenosti 

(například při stanovení velikosti písma v příkazu TEXT, při stanovení posunutí v příkazu 

EKVID apod.). Výzva k zadání vzdálenosti opět záleží na konkrétním dialogu. Obvykle je 

v ní obsaženo slovo vzdálenost Distance nebo výška Height, šířka Width apod. 

Na tyto výzvy lze odpovědět: 

- zadáním čísla odpovídajícího požadované vzdálenosti 

- zadáním souřadnic dvou bodů kdekoliv v prostoru standardními metodami pro 

zadávání bodů. Požadovaná vzdálenost (velikost) je pak určena automaticky jako 

vzdálenost zadaných bodů 

- pokud je v době požadavku na vzdálenost zřejmý tzv. vztažný bod, lze zadat 

vzdálenost pomocí jediného bodu. Například při kreslení kružnice pomocí středu 

a poloměru je uživatel vyzván k definici středu kružnice. Následně 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 grafického kurzoru v době výzvy vzniká na 

obrazovce silueta odpovídající vzdálenosti mezi vztažným bodem a grafickým 

kurzorem. Například v případě kreslení kružnice se při výzvě na zadání poloměru 

zobrazuje silueta kružnice procházející středem grafického kurzoru. 

 

4.3 Zadávání úhlů 

Úhly se nejčastěji měří ve stupních. Lze použít i jiné jednotky (grády, radiány, stupně, 

minuty – vteřiny, zeměpisné jednotky). Výběr jiných jednotek se nastaví příkazem Formát – 

Jednotky Units. Pod tlačítkem Směr Direction tohoto dialogu se skrývá nastavení 

„nulového“ směru. Typicky je to v AutoCADu východ – kladný směr osy X. 
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Pokud se v dialogu s některým příkazem AutoCADu vyskytne dotaz na zadání úhlu, je 

možné použít několik možností zadávání:  

- přímo z klávesnice – zadání velikosti úhlu  

- pomocí myši – 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. Opět 

lze v případě existence vztažného bodu v době výzvy definovat úhel jediným bodem. 

 

4.4 Zadávání bodů 

Požadavek na zadání bodu je patrně nejčastěji používaná výzva, na kterou při kreslení 

i úpravách lze v AutoCADu narazit. Konkrétní tvar výzvy záleží na příkazu, který zadání 

bodu vyžaduje, ale ve většině případů obsahuje slovo bod Point. Může to být například: 

Zadejte první bod: Určete referenční bod: apod. Výsledkem zadávání bodu má být 

jednoznačné určení souřadnic X a Y (případně Z) bodu, který je definován. 

Pro zadání bodu lze využít následujících možností: 

- „ukázat“ bod pomocí grafického vstupního zařízení (nejčastěji počítačové myši), tedy 

umístit osový kříž do polohy, kam bude umístěn zadávaný bod a zadat stisk pravého 

tlačítka myši 

- zadat souřadnice bodu z klávesnice  

- použít uchopovací režim  

- použít trasování  

- zadávat body při zapnutí pomocných režimů (KROK, ORTO...).  

 

4.5 Načítání bodů z textového souboru 

Typickým výstupem geodetického zaměření je seznam bodů uložený v textovém 

souboru, kdy je ve většině případů na řádku informace o souřadnicovém umístění bodu (x,y,z) 

a dalších informacích (např. číslo bodu, poznámka apod.). 

Na obrázku 4.6 je zobrazen dialog z aplikace AutoCAD Civil3D, která má řadů 

nástrojů pro práci se zaměřenými body. Tento dialog ukazuje způsob definice toho, v jakých 

sloupcích textového souboru se nachází jednotlivé prvky zaměřeného bodového pole.  

 

http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/zaklad/souradniceCE.html
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/zaklad/uchopCE.html
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/zaklad/trasCE.html
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/zaklad/pomuckyCE.html
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Obr. 4.5: Ukázka typického vstupního souboru bodů 

 

 

Obr. 4.6: Dialog importu bodů do AutoCAD Civil3D 
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5. UCHOPOVACÍ REŽIM 

Uchopovací režim je velmi důležitá a užitečná pomůcka AutoCADu. Slouží 

k přesnému vyhledávání bodů na již existujících entitách. Lze jej použít při kreslení, editaci 

i kótování vždy, když je nutné určit koncový bod, střed, průsečík či jiný významný bod 

výkresových objektů. Častou začátečnickou chybou je snaha o přesné umístění na bod pouze 

ukázáním kurzoru myši. Toto se prakticky vždy projeví nepřesnostmi při práci, ze které 

pramení řada problémů při další práci. 

 

5.1 Trvalé uchopování  

Volba způsobu uchopování objektů se provádí prostřednictvím tlačítka, které se 

nachází stejně jako ostatní kreslicí pomůcky v informační liště při dolním okraji okna. Tímto 

tlačítkem nebo klávesou F3 se uchopovací režim zapíná a vypíná. Pokud je uchopovací režim 

aktivován, je aplikován ve všech příkazech a pro všechny požadované body, dokud nedojde 

k jeho deaktivaci.  

 

 

Obr. 5.1: Zadání režimu uchopování objektů 

 

Dialog pro nastavení režimu úchopu je možné spustit umístěním kurzoru myši nad 

tlačítko uchopovacího režimu v informační liště, stisknutím pravého tlačítka myši a výběru 

Nastavení.  
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 Na obrázku 5. 1. je zvolen úchopový mód pro vrchol a střed plochy. V případě 

kreslení entity a přiblížení kurzoru k vrcholu např. křivky zobrazí se indikátor ve tvaru 

čtverečku a po kliknutí myši dochází k „uchopení“ na tento vrchol křivky. 

 

5.2 Jednorázové uchopení 

 

 

Obr. 5.2: Plovoucí menu pro volbu jednorázového úchopu 

 

Pokud je třeba použít uchopovací režim pouze ojediněle, není nutné měnit nastavení 

trvalého uchopovacího režimu. Tlačítkem z panelu nástrojů Uchopení objektu (obr. 5.2) nebo 

z místní nabídky ukryté pod „Shift + pravé tlačítko myši“ vyvoláme dialog pro volbu způsobu 

úchopu. 
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6. KRESLICÍ POMŮCKY 

Kreslicí pomůcky jsou zvláštní režimy, které ovlivňují pohyb kurzoru vedeného myší, 

a tím v určitých případech urychlují práci. Zapínají a vypínají se tlačítky ve stavovém řádku 

okna AutoCADu. Aktuální nabídka pod pravým tlačítkem myši skrývá ke každé kreslicí 

pomůcce její nastavení. Kreslicí pomůcky lze zapínat, vypínat a nastavovat kdykoli, tedy 

i během kreslicího nebo editačního příkazu. Zapnuté pomocné režimy nemají vliv na zadávání 

bodů z klávesnice. 

 

6.1 Pravoúhlé kreslení 

Kolmé kreslení je iniciováno tlačítkem ORTO (ORTHO) v informační liště při dolním 

okraji okna nebo funkční klávesou F8. Kolmé kreslení je užitečná pomůcka např. pro stavební 

výkresy, neboť v nich většinou převažují vodorovné a svislé čáry. Zapnutí kolmého kreslení 

omezuje pohyb myši právě na tyto dva směry. Při kreslení je pak běžným postupem kreslení 

ve směru čáry (doprava, doleva, nahoru, dolů) a z klávesnice zadání hodnoty – nenulové 

relativní souřadnice (vzdálenost nového bodu od předchozího). 

Zapnuté kolmé kreslení nijak neovlivňuje směr úseček, jejichž body jsou zadávány 

souřadnicemi z klávesnice nebo pomocí uchopovacího režimu. 

 

6.2 Krok 

Krokování se spouští a vypíná tlačítkem KROK (SNAP) v informační liště při dolním 

okraji okna nebo funkční klávesou F9. Zapnutí kroku způsobí, že kurzor vedený myší se bude 

pohybovat skokově, myší bude možné zadat jen body pomyslné sítě definované tímto 

příkazem. 
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Obr. 6.1: Nastavení kreslících pomůcek 

 

6.3 Mřížka 

Mřížku zobrazíme a vypneme tlačítkem RASTR (GRID) v informační liště při dolním 

okraji okna nebo funkční klávesou F7. Mřížka je síť bodů, která se zobrazí ve výkresu 

v rozsahu mezí (i když meze nejsou zapnuté). Vzdálenost bodů se nastavuje ve stejném okně 

jako krok. Případné otočení a posunutí kroku platí i pro mřížku. 
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7. VLASTNOSTI OBJEKTŮ 

Každý objekt v  AutoCADu má obecné vlastnosti společné všem objektům 

a geometrické vlastnosti určující daný objekt. Tabulka vlastností označeného objektu se 

zobrazí stiskem příslušného tlačítka standardně zobrazeného v nástrojových lištách v horní 

části okna. 

Například tabulky vlastností pro úsečku a kružnici vypadají takto: 

 

 

 

Obr. 7.1 a 7.2 : Dialogy pro změnu objektových vlastností (úsečka a kružnice) 

 

7.1 Obecné vlastnosti  

 

7.1.1 Barva 

Barva je jednou ze základních vlastností objektu. Její nastavení je možné např. 

prostřednictvím panelu nástrojů Vlastnosti objektu (Object Properties), který je standardně 

zobrazen v horní části okna. Výchozí barvou je její nastavení podle hladiny - DleHlad (By 

Layer), kdy objekt je vykreslen barvou, která je přiřazena jeho hladině. D – DleBlok (By 

Block). V přehledném dialogu (obr. 7.2) je možné vybrat požadovanou barvu ze základní 

palety barev, nebo v záložce True Color „namíchat“ z RGB parametrů (z barev Red, Green 

a Blue) požadovaný barevný odstín.  
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Obr. 7.2: Dialog pro volbu barvy objektu 

 

7.1.2 Příslušnost k hladině 

Každý objekt může být přiřazen do příslušné hladiny. Příslušnost k této hladině je jeho 

objektová vlastnost podobně jako třeba barva nebo typ čáry. 

 

7.1.3 Typ čáry 

Všechny objekty mohou být v rovině zobrazeny různými typy čar (mimo textu). 

Zvláštním případem je multičára, pro kterou se typy jednotlivých čar (stejně jako barva) 

nastavují ve stylu multičáry. Nový objekt získá typ čáry podle aktuálního nastavení. Toto 

nastavení je dostuoné na panelu „Vlastnosti“. Stejně jako u barvy je výchozím typem čáry 

DleHlad (podle hladiny). AutoCAD nabízí celou řadu typů čar pro kreslení. Jejich použití 

nabízí Správce typů čar (Line Type Manager), který nabízí jejich výběr z knihovny typů čar 

(soubor s příponou lin). Uživatel má možnost vytvářet vlastní typy čar podle jednoduchých 

pravidel. 

 

7.1.4 Měřítko typu čar 

Dalším základním objektovým parametrem je měřítko typu čáry. Pro celý výkres se 

nastavuje příkazem LTSCALE.  
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7.1.5 Tloušťka čáry 

Ve většině výkresů se vyskytují různě silné čáry. Všem rovinným entitám AutoCADu 

včetně textu lze nastavit tloušťku čáry. Zobrazení síly čar se vypíná a zapíná tlačítkem TLČ, 

které je umístěno spolu s tlačítky kreslicích pomůcek ve stavovém řádku. V dialogu Nastavení 

tloušťky čar (Line Weight Setting) se nastavuje výchozí tloušťka čáry. V dialogu nastavení 

hladin je možné nastavit tloušťky čar pro jednotlivé hladiny.  

 

7.1.6 Hyperlink 

K objektu lze přiřadit odkaz na soubor v lokální síti nebo na webovou stránku 

v internetu. 
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8. VÝBĚR OBJEKTŮ 

Při požadavku na úpravu jednoho, nebo více objektů je tyto třeba označit. Nejčastější 

výzvou pro výběr objektů v příkazu je Vyberte objekty (Select Objects). Na tuto výzvu je 

možné reagovat mnoha způsoby. Ve většině případů probíhá výběr objektů myší a je zcela 

intuitivní. Někdy však může být situace ve výkresu složitá a výběr určitých objektů obtížný.              

Při obvyklém nastavení lze u mnoha příkazů provést výběr objektů ještě před zadáním 

příkazu.  

 

8.1 Výběr objektů v editačním příkazu 

U většiny editačních příkazů lze manipulovat s více objekty najednou. Proto se výzva 

Vyberte objekty: opakuje, dokud není zadána odpověď – Enter, mezera, pravé tlačítko myši 

(podle výchozího nastavení). Každý další výběr přitom přidává označené objekty do výběrové 

množiny. 

 

8.1.1 Výběr objektů jednotlivě 

Jednotlivé objekty jsou vybírány prostřednictvím výběrového terčíku. Pokud se 

objekty překrývají, je vybrán poslední vykreslený. 

 

8.1.2 Automatický výběr oknem 

Je způsob výběru objektů pouze s použitím myši. Uplatňuje se při standardním 

nastavení způsobů vybírání objektů. Funguje takto: Při označení objektu výběrovým terčíkem 

(malým výběrovým čtverečkem) přímo na objekt, je tento vybrán. Při kliknutí mimo objekty, 

je tento bod automaticky považován za první roh výběrového okna. V příkazovém řádku se 

objeví výzva Zadejte protilehlý roh okna (Specify Opposite Corner) a pohybem myši je ve 

výkrese vyhledán druhý roh výběrového obdélníku. Jestliže je výběrový obdélník tažen zleva 

doprava, realizuje se výběr metodou Okno Window, tj. jsou vybrány všechny objekty, které 

leží celé uvnitř obdélníku. Pokud je vytvořen zprava doleva, proběhne výběr metodou 

Křížení Crossing, tj. vyberou se nejen objekty, které leží celé uvnitř obdélníku, ale i ty, které 

ho protínají. 

 

8.1.3 Povely z klávesnice 

Ve většině situací je výběr pomocí tahu myší naprosto dostačující. Ve složitějších 

situacích a pro urychlení práce však může být znalost příkazových zkratek přínosem: 
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„p – Předchozí Previous – stejný výběr jako v předchozím příkazu; opakovaná 

manipulace se stejnými objekty 

- l – posLední Last – poslední nakreslený objekt 

- e – všE all – výběr všech objektů ve výkresu 

- o [w] – Okno Window – výběr oknem 

- k [c] – Křížení Crossing – výběr křížením 

- op [wp] – OPolygon WPolygon – výběr všech objektů uvnitř mnohoúhelníka 

- kp [cp] – KPolygon CPolygon – výběr všech objektů ležících alespoň částečně uvnitř 

mnohoúhelníka 

- n [f] – Napříč Fence – výběr všech objektů, které jsou protnuty lomenou čárou 

- z [u] – Zpět Undo – odebrání naposledy přidaných objektů. 

 

8.1.4 Odebírání objektů 

Povelem z [u] lze odebrat z výběrové množiny naposledy přidané objekty. Pokud je 

potřeba z již vybraných objektů odebrat některé již dříve vybírané, je nutné na ně kliknout 

myší se současným držením klávesy Shift. Další možností je výzva Vyberte objekty: (Select 

Objects:) odpovědět písmenem v (Vyjmout), (r) (Remove). Místo Vyberte objekty: se zobrazí 

Vyjměte objekty: (Remove Objects:) a objekty, které budou vybrány, budou z výběrové 

množiny odebírány. Odebírání lze ukončit volbou d (přiDej) (a) (Add), po němž se opět 

objeví pobídka Vyberte objekty:. 

 

8.2 Výběr objektů před příkazem 

Výběr objektů bez zadání příkazu se provádí myší výběrem jednotlivých entit 

a automatickým výběrem okny. Označení se zruší pomocí klávesy Shift. 

Další a velmi zajímavou možností výběru objektů před jejich editací je tzv. rychlý 

výběr. Toto pojmenování je jen částečně výstižné, neboť jde především o možnost výběru 

objektů podle jejich vlastností. Dialog rychlého výběru se zobrazí příkazem RVYBER. 

Tlačítko tohoto příkazu se nachází v dialogovém okně pro vlastnosti objektů. 

http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/zaklad/qselectCE.html
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/zaklad/qselectCE.html
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Obr. 7.2: Dialog pro rychlý výběr entit výkresu 
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9. NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ 

Při práci je nutné často měnit pohled na výkres. V některém případě je nutné výkres 

posunout, jindy zvětšit detail, nebo naopak tento výkres zobrazit v globálním měřítku jako 

celek. Hovoříme o navigaci ve výkresu. 

 

9.1 Rychlé přibližování a posunování pohledu 

Posun pohledu do jiné části kresby bez změny velikosti zobrazení je možné provést 

několika způsoby: 

- stisknutím kolečka myši a současným „tažením“ kresby (kurzor má tvar dlaně ruky)  

- kliknutím na tlačítko ve standardním panelu, stisknutím levého tlačítka myši a 

„tažením“ kresby (kurzor má tvar dlaně ruky); režim je ukončen stiskem klávesy Esc 

nebo Enter 

- potažením posuvníků okna 

- napsáním příkazu -PP a zadáním vektoru nebo velikosti posunutí. 

 

9.2 Zvětšení nebo zmenšení kresby 

Existuje několik možností, jak kresbu zvětšit nebo zmenšit: 

- použití kolečka myši - otáčení kolečka myši je nejpohotovější způsob „zoomování“. 

Při otáčení kolečka od sebe se kresba přiblíží, tj. zvětší, při otočení k sobě se vzdálí, tj. 

zmenší. Míru zvětšení/zmenšení při otočení kolečkem určuje proměnná 

ZOOMFACTOR. Důležité je umístění kurzoru před otočením kolečka. Bod, ve kterém 

se nachází nitkový kříž, je pevným bodem zobrazení (střed stejnolehlosti). Pokud ho 

nevhodně umístíme, kresba nám může z obrazovky utéct. 

 

- tlačítko – příkaz RZOOM (tzv. zoom v reálném čase). Tlačítko se nachází ve 

standardním panelu nástrojů. Po stisku tlačítka se tvar kurzoru změní na lupu. 

Pohybujeme-li myší směrem nahoru, kresba se zvětší, při pohybu směrem dolů se 

zmenší. Na pozici kurzoru nezáleží, střed pohledu zůstává na místě. Režim ukončíme 

klávesou Esc nebo Enter. 

 

-  panel Zoom - Tlačítka panelu Zoom jsou ve sbalené podobě umístěna ve standardním 

panelu. Vzhledem k tomu, že se s nimi v této podobě nepracuje nejlépe a že zdaleka 

nepoužíváme všechna tlačítka, je dobré si zobrazení tlačítek přizpůsobit. Jednotlivá 
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tlačítka odpovídají volbám příkazu ZOOM. Užitečná jsou zejména tlačítka pro záběr 

celé kresby Zoom vše a Zoom maximálně. Ze záběru celé kresby na zobrazení určité 

části můžeme přejít například tlačítkem Zoom okno.  

 

 

Obr. 9.1: Dialog pro volbu možností zmenšování a zvětšování výkresu 
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10. ZÁKLADNÍ ENTITY AUTOCADU 

V této kapitole budou podrobněji popsány vlastnosti a kreslení běžných rovinných 

entit. Před každým kreslením je nutné uvážit využití jednotlivých entit pro nasazení ve 

výkresu. I když na první pohled není vizuální rozdíl mezi např. úsečkou a křivkou, jedná se, 

jak z níže uvedeného textu vyplývá, o entity s rozdílnými vlastnostmi. Dalším důležitým 

faktorem úspěšné práce je vhodné využití kreslících pomůcek (například Krok, Orto, polární 

zadávání apod.), stejně jako správné využití uchopování objektů, režim Uchop, zadávání 

bodů, úhlů a vzdáleností. 

Příkazy pro kreslení se nacházejí v nabídce pod položkou Kresli nebo na tlačítcích 

stejnojmenného panelu. 

 

obr. 10.1: Nabídka pro kreslení základních entit AutoCADu 

http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/zaklad/pomuckyCE.html
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/zaklad/uchopCE.html
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/zaklad/bodyCE.html
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/zaklad/bodyCE.html
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/zaklad/dataCE.html


41 

 

10.1 Kreslení úseček a křivek 

Úsečky a křivky jsou ve stavebních výkresech bezesporu nejčastěji kreslenými 

objekty. Lze je nakreslit dvěma příkazy: Úsečka nebo Křivka. Základní rozdíl je v tom, že 

nakreslíme-li jedním příkazem několik na sebe navazujících úseček příkazem Úsečka, každý 

segment vzniklé čáry je samostatný objekt typu Úsečka. Nakreslíme-li lomenou čáru 

příkazem Křivka, vytvoříme jeden objekt. Toto je velmi podstatný rozdíl z hlediska další 

manipulace s objektem. Dalším důležitým rozdílovým parametrem je skutečnost, že Křivka 

má po cele své délce stejnou elevaci (výšku). Typickým využitím objektu Křivka je například 

vrstevnice terénu. 

Čára, která je objektem typu Křivka má větší možnosti pozdějších úprav, neboť pro 

křivku existuje speciální editační příkaz Kedit, který umožňuje přidávat, vynechávat či 

posunovat vrcholy a další úpravy. 

Na sebe navazující úsečky se převádějí na křivku příkazem Kedit. Stejným příkazem 

lze změnit typ objektu i pro jednu jedinou úsečku. Několik paralelních úseček najednou se 

kreslí příkazem MČára.  

 

10.2 Kreslení polopřímek a přímek 

Polopřímky a Přímky jsou objekty vhodné především pro konstrukční úlohy. Zejména 

příkaz Přímka to svými volbami potvrzuje (kreslení rovnoběžek, os úhlů). 

 

10.3 Kreslení mnohoúhelníků 

Pro kreslení pravidelných n-úhelníků AutoCAD nabízí příkaz Polygon. Jeho 

prostřednictvím lze vytvořit rovnostranný trojúhelník, čtverec, pravidelný pětiúhelník, 

šestiúhelník atd. 

Obdélník (samozřejmě také čtverec) nakreslíme příkazem OBD. Jakýkoli 

mnohoúhelník je možné nakreslit příkazem Křivka, pokud je známá souřadnice jeho vrcholů. 

 

10.4 Kružnice a elipsa 

AutoCAD vykreslí kružnici danou středem a poloměrem či průměrem, ale i kružnici 

zadanou jinými způsoby, například třemi body. Pro vykreslení elipsy v AutoCADu je nutné 

znát dva vrcholy nebo střed a jeden vrchol a velikost druhé poloosy. Vyplněnou kružnici nebo 

mezikruží vykreslí příkaz Prsten. 

 

http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/draw/lineCE.html
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/draw/plineCE.html
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/draw/mlineCE.htm
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/draw/rayCE.htm
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/draw/xlineCE.htm
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/draw/polygonCE.htm
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/draw/rectangleCE.htm
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/draw/plineCE.html
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/draw/donutCE.htm
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10.5 Oblouky 

V nabídce AutoCADu je možné vytvořit kruhové nebo eliptické oblouky. Jiné typy 

oblouků, například parabolický lze vykreslit příkazem Spline, pokud je pro ně dáno 

dostatečné množství bodů. 

Kruhový oblouk je část kružnice, která je dána třemi parametry, například středem, 

počátkem, koncem nebo počátkem, koncem, poloměrem apod. Kruhové oblouky je možné 

kreslit příkazy Oblouk a Křivka. Příkaz Oblouk vytvoří jeden oblouk. Příkazem Křivka je 

možné kreslit na sebe navazující oblouky, které vytvoří jeden objekt. Eliptický oblouk je 

libovolná část elipsy. Nejprve je třeba definovat celou elipsu a pak pomocí úhlů počáteční 

a koncový bod oblouku. 

 

10.6 SPLINE 

Tímto příkazem se vykresluje hladká křivka B-spline, která prochází zadanými body. 

Zda křivka prochází přesně danými body, nebo v rámci určených mezí, lze nastavit v příkazu 

Tolerance vyhlazení, která se objeví ve výzvě příkazu po zadání prvního bodu. Příkaz je 

vhodný k prokládání křivek předem stanovenými body a je vhodný například pro interpretaci 

průběhů funkcí, průhybů nosníků apod. Jinou možností vytvoření hladké křivky je dodatečné 

vyhlazení Křivky pomocí příkazu Kedit, volba Spline.  

 

Obr. 10.2: Výběr typu zobrazení bodu příkazem DIABTYP 

 

10.7 Bod [POINT] 

Příkaz kreslí značku bodu do zadaného místa ve výkrese. Tvar a velikost bodu (jeho 

značky) ovládají systémové proměnné PDMODE (tvar) a PDSIZE (velikost). Jednoduše je 

http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/draw/arcCE.htm
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/draw/plineCE.html
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/draw/plineCE.html
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/edit/peditCE.htm
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možné je nastavit v dialogovém okně příkazem DIABTYP ve kterém jsou tvary bodu (tečka, 

šikmý křížek...) v nabídce (obr. 10.2). Pokud dojde v průběhu kreslení ke změně nastavení 

vzhledu bodu, všechny doposud nakreslené body se změní podle nového nastavení. Kromě 

příkazu BOD vytváří body do výkresu ještě příkazy pro dělení objektu na úseky DĚLÚ 

a dělení objektů měřením DĚLM.  

 

10.8 Šrafování 

Šrafování je jednou z důležitých činností při finální interpretaci výkresu. I když 

nejčastější je šrafování rovnoběžnými, různě skloněnými přímkami, AutoCAD má další 

standardní typy šraf předdefinované a jiné je možné si uživatelsky vytvořit. Hranice oblasti, 

která bude šrafována, může být tvořena oblouky, úsečkami, kružnicemi nebo křivkami. 

Přitom je nutné dbát na to, aby hranice byla uzavřená. V opačném případě může dojít 

k chybám ve šrafování.  

Asociativita šraf je vlastnost kdy tyto objekty jsou spojeny se svou hranicí a posunou 

se společně s její změnou a přizpůsobí se i změně jejího tvaru. Neasociativní šrafy tuto 

vlastnost nemají; při změně hranice zůstanou šrafy v původní podobě. Zapnutí asociativity 

šraf provedeme v dialogu příkazu HŠrafy. 

Po zadání příkazu HŠrafy se objeví dialogové okno pro nastavení parametrů šrafování. 

Při jeho procházení je vhodný následující postup: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10.3: Dialog pro zadání šrafování a gradientu 

 

http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/edit/measureCE.htm
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Výběr šrafovacího vzoru: 

 Typ – volba typu šrafování: 

- předdefinovaný: předdefinované šrafovací vzory; 

- uživatelsky definovaný: šrafy, které se skládají z rovnoběžných přímek zadané vzdálenosti 

(Rozteč) a úhlu natočení, zaškrtnutím políčka Dvojité bude provedeno šrafování na sebe 

kolmými rovnoběžkami; 

- vlastní: šrafy definované uživatelem; volba v políčku Uživatelský vzor. 

Vzor – výběr šrafování z nabídnutých předdefinovaných vzorů. Vybírat lze ze seznamu pod 

tlačítkem ▼, nebo ze vzorníku, který se otevře po stisku tlačítka se třemi tečkami. Ukázka 

vzorku je patrná v políčku Ukázka o řádek níže. 

 Úhel – nastavuje úhel natočení základního vzorku šraf.  

 Měřítko – nastavuje měřítko šraf, které je nutno přizpůsobit měřítku výkresu. (např. pokud 

jsou šrafy příliš husté, nebo je třeba měřítko zvětšit a naopak.) 

  

Stanovení oblasti pro šrafování (rámeček Hranice): 

Oblast pro šrafování je možné určit dvěma způsoby – zvolením vnitřních bodů šrafované 

oblasti nebo výběrem hranice. 

Pro kontrolu správnosti zadaných parametrů šrafování je vhodné využít tlačítka Náhled.  
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11. PRÁCE S TEXTEM 

Nedílnou součástí vytváření výkresů je jistě i vytváření a úprava textů a tabulek. 

Pro vytváření textu lze použít dvě varianty: 

Řádkový text — se používá pro krátké texty, které nevyžadují vnitřní formátování. Typicky 

je tento příkaz vhodný pro krátký jednořádkový text. Tento příkaz je umístěn v roletovém 

menu: Kresli – Text – Řádek. Jeho příkazovým ekvivalentem je text nebo dtext.  

Odstavcový text — se používá pro delší členitý text. Text se zarovnává na určitou šířku. 

Uvnitř odstavcového textu je možné formátovat jednotlivá slova. Celý text napsaný jedním 

příkazem tvoří jeden objekt. V roletovém menu příkaz pro vytvoření odstavcového textu 

figuruje v roletovém menu: Kresli – Text – Odstavec. Podoba příkazu je mtext. V panelu 

nástrojů pro kreslení také figuruje tlačítko pro spuštění tohoto příkazu. 

Vzhled textu je u obou typů textu dán především aktuálním stylem. Název aktuálního stylu 

pro psaní textu figuruje v nástrojovém panelu pro styly textu. 

 

 

Obr. 11.1: Panel pro nastavení stylů textu 

 

Pod šipkou se skrývá seznam nadefinovaných stylů, ze kterých je možné vybrat jiný aktuální 

styl. 

 

11.1 Tabulky  

Tabulky jsou nedílnou součástí mnoha výkresů. Jsou používány například pro 

vytvoření kusovníků, rozpisek materiálů, výkazů výměr apod. 

 

11.1.1 Vytvoření tabulky – příkaz Tabulka 

Příkaz Tabulka patří mezi kreslicí příkazy a jeho tlačítko je standardně v panelu nástrojů 

Kresli. Komunikuje s uživatelem pomocí dialogového okna Vložit tabulku. Umístění 

a rozměry tabulky lze určit dvěma způsoby: 

1) bodem vložení levého horního rohu, počtem a šířkou sloupců, počtem a výškou řádků (bez 

nadpisu a záhlaví), stylem tabulky;  
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Obr. 11.2: Vložení tabulky pomocí bodu vložení 

 

2) oknem, tj. rámečkem tabulky dále pak zadáme: počet nebo šířku sloupců, počet nebo výšku 

řádků (bez nadpisu a záhlaví), stylem tabulky. 

 

 

Obr. 11.3: Vložení tabulky pomocí okna 

 

11.1.2 Vkládání dat do tabulky 

Po vložení tabulky do výkresu se otevře panel Formátování textu a blikající textový 

kurzor v nadpisu tabulky uživatele vybízí k napsání textu. Při vkládání textů do jednotlivých 

buněk se využívá kláves Enter, tabulátoru a kurzorových kláves (šipek). Vkládání dat do 
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tabulky se ukončuje kliknutím mimo tabulku nebo zavřením panelu Formátování textu 

tlačítkem OK.  

 

 

Obr. 11.4: Prostředí editačních nástrojů tabulky 

 

Do buněk tabulky lze vkládat jednoduché vzorce. Možnost spuštění příkazu Vložit 

vzorec se nachází v kontextové nabídce buňky (po kliknutí na příslušnou buňku a stisknutí 

pravého tlačítka myši). K dispozici jsou některé základní funkce. V položce Rovnice lze zadat 

jednoduchý vzorec podobně jako v Excelu, například = (b3 + b9) / 6. V kontextové nabídce 

lze využít funkce pro vkládání polí, které umožňují vložit aktuální datum, název výkresu, 

jméno autora a další informace. 

 

11.1.3 Změna struktury tabulky 

Po označení jedné nebo více buněk je možné v kontextové nabídce využít příkazy 

Vymazat sloupce, Vymazat řádky, Vložit sloupce, Vložit řádky.  

 

11.1.4 Styl tabulky 

 

Obr. 11.5: Panel pro nastavení stylů tabulky 

 

Spuštění dialogového okna pro nastavení stylu tabulky se nachází v roletě Formát, 

kliknutím na příslušné tlačítko panelu stylů nebo použitím příkazu Tabulka. Možná je úprava 

buď už existujícího stylu tabulky, nebo definice jejího nového stylu. 

Pomocí stylu tabulky je ovládán styl, výška, barva a zarovnání textu, barva výplně 

a mřížky a tloušťka čar ohraničující datové buňky, záhlaví sloupců a nadpis. 
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11.1.5 Změna objektových vlastností tabulky  

Měnit objektové vlastnosti celé tabulky i jednotlivých buněk je velmi účelné 

prostřednictvím tabulky vlastností. Tímto nástrojem je možné měnit (kromě obecných 

vlastností) styl, šířku, výšku a vnitřní okraje v buňkách. Pro jednotlivé buňky lze upravit 

výšku a šířku, barvu výplně, tloušťku a barvu ohraničení, zarovnání, styl, výšku, otočení 

a barvu i vlastní obsah. 

 

11.2 Modifikace nakreslených objektů 

Nakreslené objekty lze dále zpracovávat pomocí editačních příkazů. Pro aplikaci 

těchto nástrojů je důležité efektivně používat výběrové nástroje. U většiny příkazů lze provést 

výběr objektů buďto před příkazem, nebo až po zadání příkazu. Pokud jsou objekty vybrány 

předem a příkaz to akceptuje, výzva „Vyberte objekty“ se už v příkazu neobjeví. Výběr 

některých funkcí pro modifikaci již nakreslených objektů: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 11.6 Nástrojová lišta nástrojů Modifikace 

Obr. 11.7:Roletové menu nástrojů Modifikace 
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- zrušení již nakreslených objektů 

- kopírování objektů, násobné kopírování do pravoúhlého nebo kruhového pole 

- posun, otáčení, zrcadlové zobrazení a změnu velikosti objektů 

- kreslení entit souběžných s již existujícími objekty 

- změna měřítka objektů 

- ořezávání, protahování a prodlužování čar 

- rozložení, spojování a rozdělení objektů 

- zkosení hran a zaoblení rohů 

- úprava křivek 

- změny vlastností entit (tj. například barvy, typu čáry apod.) 

- úprava mračen bodů jako produktů laserového skenování 

- 3D operace 

- editace těles 

- úprava povrchů a sítí. 

Kromě klasického zadávání editačních příkazů existuje ještě možnost upravovat objekty 

pomocí úchopových uzlů, které se na objektu zvýrazní při označení bez zadání příkazu. 

Editace pomocí úchopových uzlů je v mnohých situacích velmi účelná. 

 

11.2.1 Vymaž  

Slouží k vymazání objektů z výkresu. Objekty k vymazání můžeme vybrat před nebo 

po zadání příkazu.  

Příkaz lze z klávesnice vyvolat prvním písmenem příkazu Vymaž -v. Objekty v Autocadu lze 

mazat i výběrem oknem, a následným použitím Delete na klávesnici. Podobně jako v jiných 

případech lze při omylu ve výběru a vymazání použít příkaz Zpět. 

 

11.2.2 Kopírování  

Základním příkazem pro kopírování objektů je Kopie. Poloha kopírovaného objektu je 

určena vektorem posunutí. Příkaz umožňuje umístit do výkresu více kopií vybraného objektu. 

Větší počet kopií, které jsou pravidelně rozmístěny se vytvoří příkazem Pole. 

Příkazy pro otočení a zrcadlení obsahují volbu, která umožňuje vytvořit otočenou 

nebo osově symetrickou kopii původního objektu. Kopie úseček, které nejsou svislé se vytváří 

příkazem Ekvid. Zvětšená nebo zmenšená kopie objektu se vytvoří použitím volby Kopie 

v příkazu Měřítko. 

 

http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/edit/eraseCE.htm
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/edit/kopie.htm
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/edit/rot_mirCE.htm
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/edit/offsetCE.htm
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/edit/trim_extCE.htm
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/edit/explode_divideCE.htm
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/edit/fill_chamferCE.htm
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/edit/specCE.htm
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/edit/zmenyCE.htm
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/edit/edit_uzluCE.html
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/edit/copyCE.htm
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/edit/arrayCE.htm
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/edit/rotateCE.htm
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/edit/mirrorCE.htm
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/edit/offsetCE.htm
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/edit/scaleCE.htm
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11.2.3 Změna polohy objektu 

Základním parametrem při posunování vybraných entit ve výkresu je určení 

referenčního (vztažného bodu) a vektoru posunutí. 

Mezi základní příkazy pro změny polohy objeků výkresu patří Posun, Otočit 

a Srovnat. 

Poznámka: Řada CAD systémů nabízí funkci pro transformaci vektorových a v některých případech i 

rastrových prvků ve výkresu. Např. AutoCAD MAP nabízí pro tuto operaci příkaz Adetransform. Velmi dobrých 

výsledků při transformaci rastrových podkladů (typicky kastrální mapy) dosahuje český software TOPOL. 

 

11.2.4 Změna měřítka objektů 

Změna měřítka (příkaz Měřítko) mění všechny rozměry vybraného objektu. Měřítko 

větší než 1 objekt zvětší, měřítko menší než 1 objekt zmenšuje. 

 

11.2.5 Ořezávání, protahování  

Zkracování nebo naopak prodlužování čar je během vytváření výkresu častou operací. 

Do skupiny příkazů, které zkracují, ořezávají, prodlužují či protahují objekty, patří: 

- Ořež – ořezání jiným objektem 

- Prodluž – prodloužení k hraničnímu objektu 

- Protáhni – protažení/zkrácení objektu dané vektorem, posunutí objektu bez porušení 

návaznosti na sousední objekty 

- Délka – změna délky úseček a oblouků 

 

11.2.6 Rozložení  

Rozložení představuje rozbití objektu na jednotlivé dílčí entity. Tento příkaz lze 

aplikovat na křivku (včetně polygonu a obdélníku), kótu, blok a šrafy. 

 

11.2.7 Přerušení  

Použitím příkazu Přeruš bude objekt rozdělen dva navazující objekty nebo na dva 

objekty oddělené mezerou. 

 

11.2.8 Rozdělení 

Příkaz Rozdělení vytvoří dělicí body (značky) na zadaný objekt. Tyto body vymezují 

na objektu úseky: 

- v určitém počtu (například dělení na třetiny) – příkaz DĚLÚ 

http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/edit/scaleCE.htm
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/edit/extendCE.htm
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/edit/stretchCE.htm
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/edit/lengthenCE.htm
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/edit/explodeCE.htm
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/edit/breakCE.htm
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/edit/divideCE.htm
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- zadané délky – příkaz DĚLM. 

Vzhledem k tomu, že příkazy pro dělení původní objekt nijak nemění, patří do kreslicích 

příkazů, a v menu se nacházejí v roletě Kresli – Bod. 

 

11.2.9 Spojení a seskupování objektů 

Spojení navazujících úseček, oblouků a křivek do jednoho objektu téhož typu se 

provádí příkazem SPOJ. Spojení navazujících úseček, oblouků a křivek do jednoho objektu 

vznikne po zadání příkazu typu Křivka – příkaz Kedit. Spojení objektů různého typu do 

jednoho objektu vznikne příkazem Blok. 

 

11.2.10 Zaobli a zkos 

Zaobli a Zkos jsou dva podobné editační příkazy. Zaobli spojuje entity pomocí 

oblouku, Zkos pomocí úsečky. Rozdíl mezi příkazy je v tom, že obloučkem lze napojovat 

úsečky i oblouky, zkosením lze spojit jen konce úseček nebo úsečkové segmenty křivek. 

Provedení obou příkazů je ovlivněno nastavením proměnné Trimmode. Při obvyklém 

nastavení na 1 (mód = Ořež) se části entit přesahující zaoblení či zkosující úsečku odříznou. 

Při nastavení této proměnné na 0 (mód = Neořezat) nedojde k ořezání 

Může se stát, že některé segmenty křivky jsou tak malé, že mezi nimi požadovaný 

oblouk či zkosení není možné vytvořit. V takovém případě AutoCAD ohlásí, kolik takových 

bodů bylo.  

 

Obr. 11.8: Výsledek práce příkazů Zaobli a Zkos 

 

11.2.11 Specifické editační příkazy 

Ke složitějším objektům AutoCADu existují speciální příkazy určené pro jejich 

úpravu. V hlavní nabídce je najdeme pod položkou Modifikace – Objekt. Některé z nich mají 

tlačítko v panelu Modifikace II., jde například o: 

- editaci KŘIVKY 

- editaci hladké křivky (SPLINE) 

- úpravu multičar. 

http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/edit/measureCE.htm
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/edit/peditCE.htm
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/bloky/ram_blokyCE.html
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/bloky/ram_blokyCE.html
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/edit/filletCE.htm
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/edit/chamferCE.htm
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/edit/peditCE.htm
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/edit/spleditCE.htm
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/edit/mleditCE.htm
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12. BLOKY 

Důležitou vlastností AutoCADu je možnost seskupit několik entit výkresu do jednoho 

celku a vytvořit z nich jeden objekt – Blok. Blok při svém vytvoření dostane své jméno, 

kterým získá svou jednoznačnou identitu. Při vkládání bloku do výkresu lze blok otočit nebo 

změnit jeho velikost. 

Blok je vhodné definovat nejen v případě potřeby manipulace se  skupinou entit jako 

s jedním objektem, ale zejména tehdy, kdy jsou ve výkrese (nebo i v různých výkresech) 

stejné, opakující se prvky. V tom případě stačí opakující se skupinu entit nakreslit pouze 

jednou a po vytvoření bloku je dále tento blok vkládán na různá místa ve výkresu. Užívání 

bloků v tomto případě zefektivní práci a snižuje nároky na velikost výkresu. 

Blok definovaný ve výkresu existuje pouze v rámci tohoto výkresu. Blok, který bude 

využíván v dalších výkresech, je nutné zapsat do souboru (příkaz PišBlok) jako jednotlivý 

samostatný soubor. Další možností práce s bloky je vytvoření výkresu obsahujícího více 

definic bloků. Takový výkres pak může sloužit jako knihovna bloků a bloky z něj lze vkládat 

do libovolného otevřeného výkresu pomocí nástroje DesignCenter. 

Blok může obsahovat odkazy na jiné bloky. Je tedy možné skládat bloky z dalších 

jednodušších bloků. Pro vytvoření původních objektů z bloku je nutné použít příkaz Rozlož 

(Explode). Při modifikaci bloku (tzv. předefinování bloku) se změny promítnou do všech 

stejných bloků umístěných do výkresu. Nepoužívaný blok existující ve výkresu se zruší 

příkazem Čisti (Purge).  

Blok může být sestaven z entit, které byly nakresleny v různých hladinách, různými 

barvami a typy čar. Informace o hladině, barvě a typu čáry je v bloku zachována. 

 

12.1 Bloky a hladiny 

Entity bloku nakreslené v hladině 0 budou zahrnuty při vkládání bloku do aktuální 

kreslicí hladiny. Entity z jiných hladin budou nakresleny ve své původní hladině. Pokud 

příslušná hladina ve výkresu neexistuje, je vytvořena v okamžiku vložení bloku. 

 

12.2 Barva a typ čáry v blocích 

Objekty bloku, které mají barvu (typ čáry) Dlehlad (By layer), budou mít po vložení 

do výkresu barvu (typ čáry) hladiny, do které byly vloženy. Části bloku, které mají přiřazenou 

určitou barvu (typ čáry) přímo, si tuto barvu (typ čáry) ponechají i po vložení do libovolného 

výkresu. Entity, které mají barvu (typ čáry) Dleblok (By block), se nakreslí aktuální barvou 

http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/DesignCenterCE.html
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(aktuálním typem čáry). Pokud je při vkládání bloku volena aktuální barva (typ čáry) Dlehlad, 

získají části bloku s barvou (typem čáry) Dleblok barvu (typ čáry) aktuální hladiny, i když 

patří do jiné hladiny. 

 

12.3 Vytvoření bloku – příkaz Blok (Block) 

 

Obr. 12.1: Dialog pro zadání bloku 

 

Po zadání příkazu Blok začne program komunikovat prostřednictvím dialogu (obr. 

12.1), který uživatele vyzve k zadání těchto parametrů: 

- jméno bloku 

- referenční (vkládací) bod (Base point). Je možné ukázat na umístění ve výkresu nebo 

je možné souřadnice X, Y, Z vypsat do dialogového okna 

- vybrat objekty. Opět je možné provést výběr interaktivně ve výkresu. S výhodou lze 

použít i rychlý výběr. Původní objekty je možné ve výkresu ponechat beze změny – 

volba Zachovat (Retain) nebo Převést na blok (Convert to Block) nebo Vymazat 

(Delete) 

- Určit jednotky bloku – milimetry, centimetry, metry apod., případně zvolit příkaz Bez 

jednotek 

- Zaškrtnout /nezaškrtnout/ volby Povolit rozkládání a Použít stejné měřítko pro X a Y 

při vkládání bloku do výkresu. 

 

 

 

http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/zaklad/qselectCE.html
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12.4 Vložení bloku do kresby  

Do výkresu je možné vkládat: 

- blok definovaný v tomto výkresu za použití příkazu Vlož 

- výkres uložený na disku vložíme jako blok pomocí příkazu Vlož. 

  

12.5 Příkaz Vlož  

Po zadání příkazu Vlož je uživatel vyzván k zadání parametrů dle obrázku 12.2.  

 

Obr. 12.2. Dialog pro vložení bloku 

 

Pro vkládací bod, měřítko i úhel je nutné vyplnit přesné hodnoty do příslušných 

okének v dialogovém okně nebo zaškrtnout volbu Zadat na obrazovce a ukázat potřebný údaj 

myší na obrazovce. Pro vkládací bod se nabízí možnost zadání na obrazovce s tím, že měřítko 

se zadává ve většině případů číslem do dialogového okna. 

V pravém dolním rohu dialogu příkazu Vlož je informace o jednotkách vkládaného 

bloku a koeficient odvozený z poměru jednotek bloku a jednotek pro měřítko vloženého 

obsahu, které jsou zadané v příkazu Jednotky. 

 

12.6 Předefinování bloku  

Při praktickém používání je někdy nutné provést předefinování definice bloku. 

Definici bloku je možno změnit následujícími způsoby: 

- Nová definice bloku. Blok bude rozložen příkazem Rozlož (Explode) s jeho následnou 

novou definicí 
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- Úprava bloku v editoru bloků. Editačními a kreslicími příkazy je možné modifikovat 

kresbu bloku. V editoru bloku je řada nástrojů pro editaci včetně možnosti vytváření 

tzv. dynamických bloků 

- Editace reference bloku na místě lze provést po označení předmětné reference bloku 

pro editaci a zadání příkazu Refedit nebo výběru z aktuální nabídky pravého tlačítka 

myši Editovat blok na místě. Zobrazí se dialogové okno, ve kterém uživatel zadá 

změnu parametrů. 
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13. KÓTOVÁNÍ 

Kóty patří mezi důležité entity zejména všech výkresů, které mají sloužit pro předání 

informací o rozměrech a parametrech zobrazených objektů. V AutoCADu je možné vykreslit 

kóty přímých rozměrů (svislých, vodorovných, šikmých), poloměrů, průměrů a úhlů případně 

vynášet souřadnice bodů. Příkazy pro kótování jsou k dispozici v hlavním menu pod položkou 

Kóty (Dimension). Efektivnější však pravděpodobně bude příkazy zadávat pomocí tlačítek na 

panelu nástrojů pro kótování. 

 

 

Obr. 13.1: Ukázka základních typů kót 

 

 

Obr. 13.2: Panel nástrojů pro kótování        

 

Jednotlivé typy kót (na obr. 13.2 z leva doprava): přímá (svislá nebo vodorovná) kóta; 

šikmá kóta; délka oblouku; staničení (vynesení souřadnic bodu); okótování poloměru; 

kótovací čára je zkrácená a zalomená; okótování průměru; okótování úhlu; rychlé kótování; 

kóta se stejným prvním bodem jako předchozí; navazující kóta; vykreslení odkazové čáry; 

tolerance; vykreslení středové značky kružnice nebo oblouku; změna umístění kótovacího 

textu; překreslení kót podle aktuálního stylu; aktuální styl, volba jiného aktuálního stylu; 

definování a úpravy stylů. 

 

13.1 Základní pojmy  

I když je vytvořená kóta v AutoCADu jedním celkem, je dobré vědět, jak se nazývají 

její jednotlivé části. Usnadní to orientaci ve výzvách kótovacích příkazů a také při 

nastavování vzhledu kót pomocí stylů kót.   

http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/dim/dim_stylCE.html
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Vytvořená kóta se skládá z těchto částí:  

- Kótovací čára (Dimension Line) vyznačuje změřenou délku a její umístění u většiny 

kót (kromě řetězcových a od základové čáry) musíme explicitně zadat. Pomocí stylu 

kótování se zadává její přesah přes vynášecí čáry 

- Vynášecí čáry (Extension Line) směřují od bodů, kterými byly zadány měřené 

rozměry) kolmo ke kótovací čáře. Ve stylu kótování je možné nastavit jejich odsazení 

od objektu, přesah přes kótovací čáry i to, zda budou vykresleny 

- Kótovací značky (Arrows) ukončují kótovací čáru. Jejich tvar (šipky, šikmé čárky 

apod.) nastavujeme ve stylu. V případě potřeby může být kótovací značkou libovolný, 

předem definovaný blok 

- Kótovací text Dimension text vyjadřuje změřený rozměr, případně jiný text napsaný 

ke kótě. Jeho výška, styl (tj. zejména font), umístění a orientace vzhledem ke kótovací 

čáře jsou dány použitým kótovacím stylem.  

Při standardním nastavení je vykreslená kóta (kótovací čára + vynášecí čáry + kótovací 

značky + text) jedním objektem. Je spojena s objektem, který kótuje. Jestliže změníme 

libovolným editačním příkazem rozměr okótovaného prvku, kóta se automaticky přepočítá — 

přizpůsobí se novému rozměru a kótovací text změní svou hodnotu. Tato vlastnost se nazývá 

asociativita kót.  

Podobně jako Blok je možné na kóty aplikovat příkaz Rozlož (Explode). Vzniknou 

samostatné entity, které ztrácejí svou asociativu a lze je samostatně editovat.  

 

13.2 Kótování přímých rozměrů  

Tyto typy kót jsou používány pro kótování vodorovné, svislé či šikmé vzdálenosti. 

Vzdálenost je možné vymezit dvěma způsoby: 

- zadáním dvou bodů 

- ukázáním na entitu pro okótování.  

Úhel nakreslené kótovací čáry odpovídá způsobu měření vzdálenosti (vodorovná, svislá, 

šikmá). Zajímavou možností je vytvoření otočené kóty, která měří vodorovnou nebo svislou 

vzdálenost promítnutou na přímku otočenou o zadaný úhel. 

 

13.2.1 Vodorovné a svislé kóty 

Vodorovná (horizontální) kóta změří rozdíl X-ových souřadnic dvou zadaných bodů 

nebo koncových bodů daného objektu. Svislá (vertikální) kóta změří rozdíl Y-ových 
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souřadnic. V případě potřeby lze typ kóty zadat volbou v příkazu. Na obr. 13.4 je zobrazen 

příklad horizontální a vertikální kóty pro oblouk. Typ kóty byl určen umístěním kótovací 

čáry.     

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13.4: Horizontální a vertikální kóta pro oblouk 

 

 

Obr. 13.4: Základní možnosti kótování v AutoCADu 

 

13.3 Úpravy kót 

Změny kótovacího stylu umožňují provádět změny vzhledu kót. Je možné vytvářet 

kóty různého vzhledu (například s vynášecími čárami i bez nich) v různých variantách. Pro 

tento účel je vhodné vytvořit více stylů.  

Pomocí změn objektových vlastností lze změnit obecné vlastnosti dané (barva, 

hladina, atd.) kótovacím stylem. 
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13.3.1 Některé další úpravy kót 

1. Posunutí kótovací čáry blíže nebo dále od objektu – efektivní je editace pomocí 

uzlů, jiná možnost je použití editačního příkazu PROTÁHNI. V tomto případě nelze 

použít příkaz POSUN, protože by se posunula celá kóta včetně vynášecích čar 

a definičních bodů, které byly vybrány na kótovaném objektu. 

2. Posunutí textu lze vyřešit rovněž také uzlů. Speciální příkaz pro posun textu se 

nazývá Kótyedit a tlačítko pro jeho spuštění se nachází na panelu nástrojů Kóty.  

 

 

Obr. 13.8: Použití příkazu Kótyedit a parametru  Sklopit o 30° 

 

3. Přepsání a doplnění kótovacího textu se provede prostřednictvím tabulky 

objektových vlastností (vyvolá se dvojitým kliknutím na daný objekt). 

 

13.4 Asociativita kót 

Asociativita je vztah mezi geometrickým objektem a jeho kótou.  

 

13.4.1 Asociativní kóty 

Kóty se přizpůsobují změně objektu takovým způsobem, že po změně velikosti se 

posune i kóta a kótovací text se přepočítá na správnou hodnotu. 

Kóty při asociativním chování nemění svůj typ. Po otočení objektu, který je okótován 

horizontální kótou, se kóta přepočte, ale neotočí se a zůstane horizontální. 
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14. HLADINY 

Pro efektivní kreslení výkresu je velmi účelné ho rozvrhnout do tematických vrstev 

zavedením hladin. Pomocí hladin jsou výkresové objekty zařazeny do logických skupin. 

Potom je možné jejich vlastnosti jako je viditelnost, barva, typ čáry a další ovládat současně. 

Hladiny si lze představit jako sadu průhledných fólií, které obsahují různé části výkresu a jsou 

položené na sebe. 

Každý výkres má již při svém založení vždy hladinu se jménem „0“. Tato hladina 

nemůže být přejmenována ani zrušena. Další hladiny si vytváří sám uživatel. Počet hladin ani 

počet entit v jednotlivých hladinách není omezen. Definovaný souřadnicový systém, hranice 

výkresu i další základní parametry platí pro všechny hladiny. 

Aktuální neboli pracovní je vždy právě jedna hladina. Do této hladiny jsou 

umísťovány nově kreslené entity. Editovat lze entity i v hladinách, které nejsou aktuální, 

pokud jsou viditelné a odemčené.  

Jméno aktuální hladiny a informace o jejím nastavení jsou zobrazeny na panelu 

Vlastnosti hladin.  

 

 

Obr. 14.1: Panel Vlastnosti hladin 

 

Pod tlačítkem ▼ se skrývá seznam existujících hladin. Výběrem z tohoto seznamu lze 

nastavit jinou aktuální hladinu. Vytváření hladin a nastavení jejich vlastností umožňuje příkaz 

HLADINA s příslušným tlačítkem. 

Hladiny jsou základním organizačním nástrojem výkresu a měly by se používat 

důsledně. Učebnicový příklad pro použití hladin je plán stavby, kde do samostatných vrstev 

kreslíme zdi, okna, dveře, elektroinstalace, vodoinstalace, plyn, apod. V samostatných 

hladinách budou i dokumentační objekty jako kóty, tabulky či texty. Uživatel může zvolit 

vrstvy, které mají být viditelné, které se mají editovat atd. Pokud jsou kresleny složitější 

výkresy, potom použití hladin podstatně urychlí práci (při regeneraci výkresu se ignorují 

zmrazené hladiny) a navíc je výkres přehlednější. 

Při důsledném používání hladin v rozsáhlejších výkresech je vytvořeno velké množství 

hladin. Pro orientaci v nich a pro usnadnění jejich nastavování je účelné zavedení tzv. filtrů 

hladin. 

http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/layer/vlastHlaCE.html#filtr
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Obr. 14.2: Správce vlastností hladiny, v levé části je patrný filtr hladin 

 

14.1 Vlastnosti hladin 

Vlastnosti hladin jsou ovládány v dialogovém okně příkazu Hladina. Obsahuje seznam 

nadefinovaných hladin a nastavení jejich vlastností: 

- Aktuální hladina má v prvním sloupečku symbol √. Prázdné hladiny mají ikonku 

provedenou v bledé barvě 

- Jméno – Název. Každé hladině při jejím vytvoření přísluší její jméno. Tímto názvem 

se pak na ni odkazuje 

- Viditelnost – Zap. Viditelnost jednotlivých hladin je možné zapínat a vypínat. 

Nastavením viditelnosti se může zobrazit jedna hladina, všechny hladiny nebo jejich 

libovolná kombinace. Entity neviditelných hladin nejsou zobrazeny na obrazovce, 

nevykreslují se na plotru, nelze je editovat, ale při výpočtech (regenerace výkresu, 

viditelnost) s nimi AutoCAD počítá 

- Zmrazení – Zmrazit. Zmrazení hladiny je silnější vlastnost než neviditelnost. 

Zmrazená hladina se chová jako neviditelná a navíc se neregeneruje. U větších 

výkresů (zejména 3D) vede zmrazení některých hladin k urychlení práce 

- Zamknutí – Zamknout. Zamčená hladina nemůže být editována. Objekty v zamčené 

hladině nelze vybrat po výzvě „Vyberte objekty“. Je viditelná a může být aktuální, 

takže do ní lze kreslit 
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- Barva. Každá hladina má přiřazenu základní barvu. V příkazech, které umožňují 

nastavení a změnu barvy entit, je používána logická barva pojmenovaná DleHlad. 

Pokud je barva DleHlad nastavena jako aktuální, všechny kreslené entity mají barvu 

hladiny, ve které se nacházejí. Jestliže je nakreslena entita barvou DleHlad v hladině, 

která má nastavenou červenou barvu, bude červená. Po jejím přesunutí do hladiny, 

která má přiřazenou zelenou barvu, bude zelená. Obecně lze ovšem pro kreslení 

nastavit libovolnou barvu nezávisle na barvě, kterou má přiřazenou kreslicí hladina 

- Typ čáry. Podobně jako barvu má hladina přiřazen i typ čáry. Je-li nastaven jako 

aktuální typ čáry DleHlad, kreslí se entity takovou čárou, jaká je nastavena pro 

aktuální hladinu 

- Tloušťka čáry. Tloušťka čáry, která je nastavená pro hladinu, tj. síla čar pro všechny 

objekty v hladině, které mají tloušťku čar DleHlad 

- Styl vykreslení. Pokud výkres používá barevně závislé styly vykreslování, není tato 

položka přístupná. Při používání pojmenovaných stylů lze pro jednotlivé hladiny 

zvolit různé styly vykreslení 

- Tisk. Tato vlastnost řídí vykreslování na plotru nebo na tiskárně. Týká se vlastně jen 

viditelných hladin, protože zmrazené a neviditelné hladiny se netisknou. Ve výkresech 

bývají „pomocné“ hladiny, které je nutné vidět při práci, ale nemají být vykresleny na 

papír.  

 

14.1.1 Změna vlastností 

Vlastnosti hladin se mění přímo v zobrazené tabulce hladin a jejich vlastností.  

Hladina se stane aktuální po dvojkliku na ikonku v prvním sloupečku nebo jejím označením 

a stiskem tlačítka √. „Přepínačové“ vlastnosti (viditelnost, zmrazení) se mění kliknutím na ně. 

Například při kliknutí 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. 

Pomocí položky Všechny hladiny lze rychle zapnout (nebo vypnout) všechny hladiny. 

 

14.1.2 Filtry 

Výkresy zpravidla obsahují velké množství hladin. Manipulaci s nimi usnadní vhodné 

nastavení filtrů. Filtry hladin jsou dvojího typu : 

- Filtry vlastností seskupí hladiny se stejnou vlastností (barvou, typem čáry, tloušťkou čáry 

apod.). Filtrovat lze i podle názvu, kdy pro definici filtru použijeme zástupné znaky 

- Filtry skupin seskupují určité hladiny dohromady nezávisle na jejich vlastnostech. 

http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/plot/plot_styleCE.html#barev
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/plot/plot_styleCE.html#pojm
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14.2 Vytvoření nové hladiny 

Vytváření hladin a nastavení jejich vlastností umožňuje příkaz HLADINA.  

V dialogovém okně příkazu je vypsán seznam již nadefinovaných hladin. Při stisknutí tlačítka 

vytvořit hladinu přibude do seznamu řádek s další hladinou se jménem „Hladina1“. Kurzor 

bliká u tohoto jména a očekává, že bude přepsán jménem nové hladiny. Dále je možné 

nastavit hladině požadované vlastnosti. Pokud je třeba do nové hladiny ihned kreslit, 

stiskneme tlačítko √ a nová hladina se stane aktuální.  

 

 

Obr. 14.3: Dialog Správce vlastnosti hladiny při vytvoření nové hladiny 

http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/layer/vlastHlaCE.html
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15. TISK VÝKRESU 

Tisk výkresu znamená finální operaci při vytváření výkresové dokumentace. Pro 

běžný tisk náhledu si uživatel CAD systému běžně vystačí s kancelářskou laserovou nebo 

inkoustovou tiskárnou. Pro tisk ve špičkové kvalitě a v potřebném měřítku je však nutné 

využít kvalitního ploteru. V současné době existuje na trhu celá řada těchto kvalitních zařízení 

od různých výrobců. Výrobci ploterů navíc dodávají specializovaný software (tzv. ovladač) 

vyvinutý přímo na míru pro AutoCAD.  

Při vytváření výkresu se pracuje v tzv. modelovém prostoru. Z tohoto prostředí je 

možné výkres i vytisknout.  

Přímo pro přípravu tisku je určeno prostředí výkresového prostoru. Protože se 

předpokládají různé tiskové výstupy z jedné kresby, máme k dispozici více listů s rozložením 

pro tisk, tzv. rozvržení. Na každé rozvržení můžeme umístit několik různých pohledů na 

výkres. Pro každý tisk je třeba nastavit:  

- výstupní zařízení – plotr nebo tiskárnu 

- velikost papíru 

- orientaci výkresu  

- co se má vykreslovat (okno, displej, rozvržení)  

- měřítko vykreslování  

- použití stylů vykreslování.  

Všechny tyto volby jsou přístupné v dialogovém okně příkazu pro vykreslování. Jsou však 

i součástí nastavení stránky.  

 

15.1 Tisk výkresu z modelového prostoru 

Vykreslení přímo z modelového prostoru, kde výkres tvoříme, není složité. 

Ve srovnání s tiskem z rozvržení má však jistá omezení: Na papír lze vykreslit jen jeden 

pohled na kresbu. Je možné vytisknout jen to, co je přímo ve výkresu.  

Je-li výkres nachystaný pro tisk, je možné vybrat z nabídky Soubor položku Vykreslit 

nebo napsat do příkazového řádku příkaz Plot. Příkaz spustí dialogové okno, kde je nutné 

nastavit vše potřebné pro tisk výkresu.  
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Obr. 15.1: Dialog pro nastavení tisku  

 

15.2 Příprava a tisk z výkresového prostoru 

 

15.2.1 Příprava rozvržení 

Samotný tisk z výkresového prostoru (rozvržení) je jednoduchá záležitost, avšak 

přípravě rozvržení, na němž může být více výřezů různého tvaru, je třeba věnovat určitý čas 

a pozornost. Postup je následující: 

- Kontrola výkresu v modelovém prostoru, zejména viditelnost hladin. 

- Přepnutí na list rozvržení (výkresový prostor). 

- Nastavení stránky rozvržení. 

- Rozmístění výřezů na list rozvržení. 

- Nastavení pohledů na výkres  

- Nastavení měřítka  

- Tisk jednotlivých rozvržení. 

 

 

http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/plot/nastaveni_str.html
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/plot/vyrezyRozvr.html
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15.2.2 Tisk rozvržení 

V rozvržení, které je připraveno k tisku se spouští příkazem TISK (v kontextové 

nabídce listu nebo v nabídce Soubor se jmenuje Vykreslit). Dialogové okno Vykreslování – 

Rozvržení je shodné s dialogovým oknem Vykreslování – Model.   

 

15.3 Tisk výkresu do souboru 

Pokud není výstupní zařízení fyzicky dostupné z počítače, na kterém probíhá kreslení 

výkresu, je třeba uložit nachystaný tisk do souboru. Vytvořený tiskový soubor má příponu plt. 

Takto vytvořený soubor je poté možné později vytisknout na příslušném výstupním zařízení 

(tiskárna, ploter). Před vytvořením tohoto souboru je nutné zadat typ ploteru nebo tiskárny, 

aby byl použit jeho správný ovladač. 

http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/plot/plot_modelCE.html
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16. ZÁKLADY PROSTOROVÉHO MODELOVÁNÍ  

Kreslení v prostoru je náročnější než v rovině, ale při dodržení základních pravidel pro 

3D modelování lze dosáhnout velmi dobrých výsledků. Vždy je nutné provést základní 

rozvahu toho, k jakému účelu bude sloužit výsledek a následně určit pracovní postup. 

AutoCAD umožňuje vytvářet tři různé typy prostorových objektů, které se liší zejména svými 

vlastnostmi a možnostmi dalších úprav vytvořených prvků.  

 

16.1 Drátové modely 

Jsou vlastně rovinné útvary, kreslené a rozmístěné v prostoru. Jsou tedy se zadány 

souřadnicemi x,y,z. Tímto způsobem můžeme vytvořit například interpretaci geodetického 

zaměření stavebního objektu v terénu, vedení potrubí domem, kresby na stěny apod. Ke 

kreslení těchto útvarů stačí znalosti o souřadných systémech a zadávání bodů v prostoru.  

 

16.2 Plošné modely 

 

 

 

Obr. 16.1: Panel nástrojů pro vytváření ploch 

 

Tvoříme pomocí sítí vytvořených z 3D ploch. Tyto sítě je možné vytvořit přímým 

zadáváním 3D ploch – čtyřúhelníkových nebo trojúhelníkových desek v prostoru (3D FACE), 

nebo pomocí příkazů, které generují objekty složené z těchto ploch. Tímto postupem se 

vytváří i základní geometrické útvary (například hranoly, válce apod.), které se chovají jako 

„papírová“, uvnitř dutá tělesa. Mezi uživatelem vytvářené patří i rotační a přímkové plochy, 

případně plochy skládané z jednotlivých 3D ploch.  

 

16.3 Objemové modely 

   

  

Obr. 16.2: Panel nástrojů pro vytváření těles 

 

Objemové modely se z geometrického hlediska nejvíce blíží reálným, „plným“ 

tělesům. I v tomto případě jsou dispozici základní geometrická tělesa, u kterých je možné 

http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD-3D/ucs.htm
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vytvářet booleovské operace jako je sjednocení, rozdíl a průnik. Tyto objemová tělesa je 

například možné rozříznou rovinou a najít průnikovou plochu. Na povrch těchto těles lze také 

aplikovat materiály.  

 Takto zpracované 3D modely je možné dále zpracovávat ve specializovaných 

programových systémech pro tvorbu 3D vizualizací a jako jsou např. 3D Studio Max, Maya 

a dalších.  

 

16.4 Rozdělení obrazovky 

Rozdělení obrazovky na několik částí – výřezů je zejména při 3D kreslení velmi 

účelné. Při kreslení v prostoru je současné zobrazení několika různých pohledů na výkres 

téměř nezbytností, neboť je často nutné vidět současně půdorys a alespoň jeden prostorový 

pohled či nárys. Je nutné podotknout, že i při kreslení ve 2D je účelné současně vidět v detailu 

dvě různě zvětšené části výkresu.  

 

16.5 Nastavení výřezů 

Spouští se příkazem VÝŘEZ, nebo v menu příkaz Zobrazit/Výřezy. Je nutné 

stanovit, na kolik výřezů obrazovku rozdělit a v případě většího počtu výřezů (3–4) ještě 

specifikovat způsob rozdělení (například podélně, svisle apod.). Rozdělení lze provést 

několikrát po sobě. V tom případě se rozděluje aktuální výřez. Ve všech nových výřezech se 

objeví aktuální pohled na model. Původní stav (jeden výřez přes celou obrazovku) se získá 

volbou 1 výřez.  

Rozložení výřezů je možné pojmenovat, uložit a použít i následovně. K práci 

s pojmenovanými rozloženími výřezů slouží příkaz Pojmenované výřezy. Při vytváření 

pojmenovaného rozložení výřezů je možné nastavit volbou 3D situaci, kdy v jednotlivých 

výřezech budou zobrazeny různé pohledy na model (půdorys, izometrický pohled atd.).  

Obr. 16.3: Různé možnosti rozdělení obrazovky  
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16.6 Práce s výřezy 

Při práci s výřezy v modelovém prostoru je třeba si uvědomit tyto zásady: 

- vždy pouze jeden výřez je aktivní, v tomto výřezu je vidět osový kříž. Do jiného 

výřezu je nutné se přepnout pomocí myši 

- každý výřez se chová jako samostatná obrazovka – je možné v něm provést 

samostatný ZOOM, nastavit jiný pohled na výkres, souřadný systém, viditelnost apod. 

- mezi výřezy se lze přepínat i během příkazu. Lze zadat například jeden bod vektoru 

posunutí v jednom výřezu a druhý bod ve druhém 

- při volných výřezech (v rozvržení) je možné v jednotlivých výřezech vypínat hladiny, 

nastavovat měřítko apod.  

 

16.7 Pohled na model z prostoru 

 

16.7.1 Určení pohledu na model 

Prostorové pohledy na model lze získat dvěma způsoby: v nabídce Zobrazit/3D 

pohledy, nebo příkazem 3DOrbit. Tento příkaz se nachází v nabídce zobrazit i na příslušném 

tlačítku, které je součástí standardní nástrojové lišty. 3DOrbit slouží k interaktivnímu 

nastavení pohledu pomocí myši (podobně jako k nastavení zvětšení, zmenšení a posunu 

většinou stačí kolečko na myši), ale nelze jej použít k nastavení přesně definovaného pohledu. 

Je zřejmé, že tento způsob natáčení pohledu na model je nejjednodušší a nejpohodlnější. 

Nastávají však i situace, kdy je nutné použít i některý z dalších způsobů zobrazení z nabídky 

nebo nástrojové lišty 3D pohledy. 

 Pro přesné nastavení pohledu na model je třeba použít příkazy z nabídky Zobrazit/3D 

pohledy. Zde existuje několik možností, které jsou vyjmenovány v dalších kapitolách.  

 

16.7.2 Základní pohledy 

Udávají pohled na model z jednotlivých stran shora Top, zleva Left, atd. Je nutné si 

uvědomit, že tyto pohledy současně mění i souřadný systém tak, že vektor pohledu je kolmý 

na rovinu xy.  

 

16.7.3 Izometrické pohledy 

Jsou pohledy „z rohů“. Písmena v nabídce znamenají zkratky světových stran. 

Například SZ znamená Sever-Západ, tedy pohled zleva a zepředu.  
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16.7.4 Směr pohledu 

Zde se nastavuje pohled na výkres pomocí dvou úhlů. První je úhel od osy x, který je 

možné zadat přímo hodnotou nebo myší v navigačním obrázku (obr.16.4). Tímto úhlem je 

určena poloha pozorovatele v půdorysu. Druhý úhel je výškový úhel od roviny xz v rozmezí –

90 až +90 stupňů, který udává, jak vysoko je pozorovatel nad nebo pod půdorysnou rovinou. 

Nejčastější je zadávání těchto úhlů vůči současnému systému na zemi World, ale je možné 

zadávat úhly i k aktuálnímu souřadnému systému.      

 

Obr. 16.4: Navigační menu pro určení směru pohledu na model 

 

16.7.5 Bod pohledu 

Po zadání této volby se na obrazovce objeví třírozměrný osový kříž, kterým se otáčí 

pomocí pohybu myši (křížku) v symbolickém půdorysu glóbu. Vnitřní kružnicí je severní 

polokoule při pohledu na objekty shora a vnějším mezikružím je jižní polokoule  při pohledu 

na objekty zespoda.  Druhou možností je zadat přímo z klávesnice souřadnice bodu pohledu 

(View Point). V tomto případě bude pohled na model stanoven tak, jako by přímka pohledu 

odpovídala spojnici zadaného bodu s počátkem.  

 

 

Obr. 16.6: Panel nástrojů pro nastavení pohledů 

 

Poznámka: Nástrojová lišta „Pohled“ obsahuje jen základní a izometrické pohledy na 

model a navíc tlačítko pro pojmenované pohledy. Navíc obsahuje příkaz Kamera pro 

nastavení pohledu pomocí kamery a cíle.  

 

16.8 Pojmenované pohledy 

Pohledy na výkrese lze pojmenovat pomocí příkazu Zobrazit/Pojmenované pohledy 

tak, že v tabulce pohledů bude přejmenován aktuální pohled na jiný název. K pojmenovaným 

pohledům je možné se vracet, případně je použít při nastavování scén pro renderování.  
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16.9 Půdorysný pohled 

Půdorysný pohled lze nastavit k základnímu World souřadnému systému, 

k aktuálnímu souřadnému systému nebo ke kterémukoli pojmenovanému souřadnému 

systému. Dosáhne se toho přímým příkazem PŮDORYS, nebo v menu Zobrazit/3D pohledy 

/ Půdorys.  

 

16.10 Způsoby zobrazení 3D modelu 

Při práci s prostorovým modelem často nastává situace, kdy je potřeba vidět model 

nikoli jako „změť“ čar, ale pokud možno reálně. K tomuto účelu je možno několika režimů 

zobrazení. 

 

16.10.1 Viditelnost  

Viditelnost je příkaz, který ve výkrese skryje neviditelné hrany (pravá horní část obr. 

16.7). Zadává se příkazem HIDE  z menu Zobrazit/Skrýt nebo tlačítkem, které se nachází 

v panelu nástrojů Render. Skrytí neviditelných hran je nejrychlejší způsob, jak zobrazit 

prostorové objekty realisticky. V případě potřeby tento režim viditelnost zrušit, je třeba vrátit 

zpět zobrazení drátového model (Zobrazit/ Stín/ 3D drátový).  

 

 

Obr. 16.7: Příklady zobrazení viditelnosti objektů 
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16.10.2 Stínování (Shade)  

Je režim zobrazení, kdy jsou vybarveny plochy (levá dolní část obr. 16.7). Zadává se 

příkazem STÍN nebo z menu Zobrazit/Stín, které nabízí výběr ze čtyř druhů stínování a liší 

se zobrazením hran a způsobem stínování na oblých plochách.  

 

16.10.3 Koncepční zobrazení 

Vystínuje objekty a vyhladí hrany mezi plochami polygonů. Stínování používá tzv. 

Gochův styl plochy, kdy je preferován přechod mezi tmavými a světlými barvami. Efekt je 

méně realistický, ale zlepšuje viditelnost detailů na modelu. 

 

16.10.4 RENDER  

Fotorealistické zobrazení scény je nejlepším způsobem zobrazení modelu, který by 

měl odpovídat fotografii reálného objektu. V tomto případě je třeba mít do modelu začleněny 

materiály, světla, pozadí a další.  
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17. ZÁKLADNÍ 3D ENTITY A TĚLESA 

 

17.1 Editační příkazy v prostoru 

Při editaci objektů v prostoru je předpokladem dobrá znalost práce v rovině. Pro 

editaci objektů ve 3D je třeba si uvědomit, že platí: 

- K dispozici jsou tři souřadnice, které lze použít i ve všech příkazech. Je běžné 

například posunout objekt o vektor zadaný třemi souřadnicemi 

- Uchopovací režim funguje i v prostoru. Při zadávání bodů je možné uchopovat již 

nakreslené objekty. Bez dobré znalosti uchopovacího režimu v prostoru je práce téměř 

nemožná 

- Velká část příkazů (kromě několika uvedených v dalším textu) se vztahuje k aktuální 

souřadné rovině xy. Proto lze řadu úloh dosáhnout změnou polohy souřadného 

systému (např. jeho srovnáním s rovinou xy) 

- Existují speciální editační příkazy pro prostorové operace, které jsou modifikacemi 

odpovídajících rovinných příkazů — OTOČIT 3D, ZRCADLIT 3D a 3D POLE. 

 

17.2 Prostorové editační příkazy 

Všechny tři nyní popisované příkazy figurují v menu Modifikace/3D operace.  

 

17.2.1 Otočení kolem osy 

V rovině známý příkaz OTOČIT má ve 3D svůj ekvivalent v příkazu OTOČIT 3D. 

Jedná se o jeho prostorovou variantu, kdy objekty jsou otáčeny kolem prostorové osy.  

 

17.2.2 Zrcadlení podle roviny 

V rovině je znám příkaz ZRCADLIT, kterým jsou zrcadleny objekty kolem osy. 

ZRCADLIT 3D je jeho prostorovou variantou, kdy objekty jsou zrcadleny podle roviny, 

kterou je možné zadat třemi body.  

 

17.2.3 Prostorové pole 

Rovinný příkaz pro vytváření pravidelně rozmístěných kopií POLE má také svou 

prostorovou variantu 3D Pole. Umožňuje vytvořit kopie rozmístěné do řádků, sloupců 

a úrovní. Stejně jako u rovinného příkazu jsou zadávány vzdálenosti odpovídajících si bodů. 



74 

 

Prostorová varianta polárního pole umožňuje vytvořit kopie objektů rozmístěné kolem osy 

v prostoru. 

 

17.3 Množinové operace 

Množinové operace (sjednocení, průnik, rozdíl) jsou základní konstrukční metodou 

pro práci s prostorovými tělesy. Pomocí nich se spojují tělesa do jednoho a snadno vytváří 

otvory požadovaných tvarů. Příkazy se nacházejí v menu Modifikace/Editace těles nebo je 

možné je spustit tlačítkem na liště Editace těles nebo přímo příkazy. 

 

17.3.1 Sjednocení  

Slouží ke spojení několika objektů do jednoho objektu. Postupně se vybírají jednotlivé 

objekty, které jsou určeny ke spojení. Tuto operaci je možné opakovat.  

 

17.3.2 Průnik  

Vytvoří objekt, který vznikne společným průnikem všech zadaných objektů. Postupně 

se zadávají objekty, jejichž průnik se má vytvořit. Průnikem je společná část všech objektů.  

 

17.3.3 Rozdíl  

Odečte od vybraných objektů jeden nebo více dalších. Tímto způsobem lze do těles 

vytvářet otvory různých tvarů. Je důležité si uvědomit, že u tohoto příkazu záleží na pořadí 

zadávaných objektů podobně jako u ořezávání. Nejprve se zadávají objekty, od kterých se 

bude odečítat a následně se vybírají objekty, které budou odečteny.  

 

17.4 Rovinné příkazy v prostoru (drátový model) 

Drátový model vznikne použitím klasických rovinných příkazů, které využívají třetího 

rozměru (souřadnice z). Prvky rozmístěné v prostoru je možné zadat následovně: 

- S použitím „rovinného“ příkazu v jiné souřadné rovině. Tím způsobem je možné 

v prostoru kreslit například kružnice, křivky apod.  Všechny tyto prvky se kreslí do 

půdorysu zadaného souřadného systému nebo v některých případech i do rovin s ním 

rovnoběžných.  

- S využitím objektových vlastností entit jako je např. KŘIVKA, ÚSEČKA nebo 3D 

KŘIVKA, u kterých je možné zadávat souřadnici z.  
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17.5 Plochy vzniklé změnou vlastností křivek 

Nejjednodušším způsobem, jak získat plochu v prostoru, je změna vlastnosti Tloušťka 

u rovinné křivky. Tato vlastnost „vytáhne“ křivku směrem vzhůru – z křivky vznikne útvar 

podobný listu papíru, z kružnice dutý válec, z obdélníku „krabice bez dna a víka“. Změna 

tloušťky se provádí v okně vlastností, které se nachází v menu Modifikace/Vlastnosti, nebo v 

kontextovém menu na pravém tlačítku myši při vybraném objektu. Vlastnosti mají také 

vlastní tlačítko v hlavní nástrojové liště. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17. 3 a 17.4: Změna objektové vlastnosti Tloušťka u rovinných objektů  

 

Tloušťka se vždy vytáhne do směru osy z. Pokud by došlo ke změně souřadného 

systému, lze tímto způsobem vytahovat křivky i do dalších směrů. 

 

17.5.1 Základní plocha 

Tento příkaz umožňuje vytvořit plochu v prostoru tak, že je „vyskládána“ 

z čtyřúhelníkových nebo trojúhelníkových plošek. Při dostatečně malé velikosti se potom 

takto vytvořené plochy mohou jevit i jako zaoblené. 3D Plocha (3D Face) se často používá 

pro 3D interpretaci terénu (tzv. digitální modely terénu) 

Příkaz 3D PLOCHA se spouští z menu Kresli/Plochy nebo jako tlačítko ve 

stejnojmenné nástrojové liště. 
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Obr. 17.5: Plocha složená z jednotlivých 3D ploch  

 

17.5.2 Region 

Region je rovinný útvar, který vznikne z libovolné uzavřené křivky. S regiony je 

možné provádět množinové operace a je možné jim přiřazovat materiály. Příkaz REGION 

vyžaduje pro zadání regionu jeho definiční uzavřenou křivku. Podstatou práce s regiony je 

používání množinových operací. 

 

17.5.3 Plošná tělesa 

Základní geometrická tělesa není třeba pracně vytvářet pomocí 3D ploch, ale je možné 

je vytvořit jedním příkazem. Všechna plošná tělesa mají i svůj hmotný ekvivalent, 

s hmotnými tělesy lze dále pracovat snadněji. 

 

 

Obr. 17.6: Výběrové okno pro zadání vykreslení základních 3D objektů. 

 

Příkazy pro plošná tělesa se nacházejí v menu Kresli/Plochy/3D Plochy nebo na nástrojové 

liště Plochy. K dispozici jsou tyto tělesa: kvádr, koule, kužel, válec, klín, jehlan, anuloid, 

kulový vrchlík. 

http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD-3D/mnoziny.htm
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18. PLOCHY GENEROVANÉ UŽIVATELEM 

Kromě předdefinovaných těles umožňuje AutoCAD vytvořit tyto základní plochy: 

- rotační plochu 

- přímkovou plochu 

- trajekční plochu 

- hraniční plochu. 

Všechny tyto plochy se zadávají vždy pomocí řídicích křivek, které je nutné mít 

nakreslené před zadáváním příslušného příkazu. Příkazy figurují v menu Kresli/Plochy nebo 

ve stejnojmenné nástrojové liště. Všechny příkazy vygenerují 3D síť (3D Mesh), kterou je 

možné dále editovat. Hustota sítě je ovládána dvěma systémovými proměnnými SURFTAB1 

a SURFTAB2, které určují hustotu sítě v poledníkovém a rovnoběžkovém směru. 

 

18.1 Rotační plocha  

Generuje rotační plochu zadanou řídicí křivkou a osou rotace. Tímto způsobem je 

možné získat rotační plochu nebo její část, která je dána zmenšeným úhlem rotace.  

 

 

 

 

 

Obr. 18.1: Rotační plocha 

 

18.2 Přímková plocha  

Vytvoří přímkovou plochu mezi dvěma řídicími křivkami.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 18.2: Přímková plocha 
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18.3 Trajekční plocha  

Generuje plochu, která je dána řídicí křivkou a směrovým vektorem. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18.3: Trajekční plocha 

 

18.4 Hraniční plocha (EDGESURF)  

Je plocha určená čtyřmi hraničními křivkami. Mezi nimi se pomocí tzv. Bezierových 

křivek vygeneruje plocha. Křivky musí být kresleny tak, aby se v rozích přesně dotýkaly. 

Pokud se v rozích kříží nebo nemají dotyk, plocha se nevytvoří. Křivky je třeba vybírat 

v takovém pořadí, jak na sebe navazují. 

 

 

 

 

Obr. 18.4: Hraniční plocha 

 

18.5 Předdefinovaná tělesa 

Tyto tělesa a objekty z nich vytvořené jsou opravdová objemová tělesa. Je možné je 

řezat, provádět s nimi booleovské operace, editovat jejich stěny, přiřazovat (mapovat) na ně 

materiály apod. Příkazy jsou umístěny v menu Kresli/Tělesa nebo ve stejnojmenné 

nástrojové liště. Uživatel může vybrat z následujících těles: hranol, koule, kužel, válec, klín 

a anuloid. 

 

18.6 Vytažené a rotační těleso 

Vytažené těleso (příkaz VYTÁHNI) a rotační těleso (příkaz OROTUJ) figurují 

v menu Kresli/Tělesa nebo na stejnojmenné nástrojové liště. Oba příkazy patří k těm, jejichž 
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použití vyžaduje určitou přípravu. Nejprve je třeba připravit řídicí křivky a následně aplikovat 

příslušný příkaz. 

 

18.6.1 Rotační těleso 

Vznikne rotací uzavřené křivky kolem zadané osy. Nejprve je vybrána uzavřená 

křivka určená pro rotaci, následně je zadána  osa rotace. Nakonec se zadává úhel rotace (při 

zadaném úhlu 360° vznikne úplné rotační těleso).  

 

 

 

 

 

Obr. 18.5: Vznik rotačního tělesa  

 

 

18.6.2 Těleso vzniklé vytažením  

Aplikací příkazu VYTÁHNI je možné vytvořit tělesa, která vzniknou vytažením 

uzavřené křivky do zadané výšky, nebo podle zadané trajektorie tvořené křivkou. 

 

18.6.2.1 Vytažení do výšky 

   

Obr. 18.6: Aplikace příkazu Vytáhni 

 

Příklad ukazuje čtverec o hraně 50 vytažený do výšky 100 a 75 s úhlem pro zkosení 0, 

15 až –10 (v pořadí zleva). 
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18.6.2.2 Vytažení podle trajektorie  

Při kreslení např. potrubí je třeba mít předem nakresleny dvě křivky: jednu uzavřenou, 

která bude udávat průřez tělesem a druhou křivku – tzv.trajektorii, podle které bude průřez 

„vytažen“.  

V případě, že je trajektorie dána rovinnou křivkou, lze použít pro její vytvoření příkaz 

KŘIVKA nebo SPLINE. Jestliže je cesta vedena ve 3D prostoru, je nutné použít příkaz 3D 

Křivka (tento typ křivky umožňuje pro každý svůj vrchol zadat jedinečnou výšku).  

Příklad ukazuje použití příkazu VYTÁHNI pro vytvoření „myší díry“ do kostky: 

- Na jednu stěnu krychle byl nakreslen šestiúhelník (tvar díry). USS (uživatelský 

souřadný systém) je zarovnán se stěnou krychle. 

- V rovině procházející středem krychle byla příkazem KŘIVKA vykreslena trajektorie, 

která má začátek ve středu šestiúhelníku a výrazně přesahuje rozměr krychle. 

- Příkazem VYTÁHNI byl vytažen šestiúhelník podél cesty. Vznikla tak „trubička“ 

šestiúhelníkového průřezu. 

- Po odečtení „trubičky“ od krychle vznikla „myší díra“. Byla použitá booleovská 

operace Rozdíl.  

- Pro názorné zobrazení výsledku je vhodné provést řez touto krychlí tak (příkaz 

Odřízni), aby stanovený řez procházel vytvořeným útvarem.  

 

 

Obr. 18.7: Aplikace příkazu VYTÁHNI, ROZDÍL a ODŘÍZNI  

 

18.6 Vytažené a rotační těleso 

Mezi další operace s 3D tělesy, které nabízí AutoCAD patří odříznutí části tělesa či 

jeho rozříznutí, vytvoření skořepiny a otisku. 
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18.6.3.1 Odřízni  

Příkaz slouží k rozříznutí tělesa rovinou, kdy je možné určit, zda budou ponechány 

obě části rozříznutého tělesa. Příkaz je umístěn v menu Kresli/Tělesa nebo ve stejnojmenné 

liště.  

 

18.6.3.1.1 Způsoby určení řezné roviny 

Zadání třemi body je nejčastější způsob určení roviny (z definice roviny vyplývá, že je 

dána třemi body) řezu. Uživatel je vyzván k zadání tří prostorových bodů. 

XZ (ZY/ZX) určujeme rovinu řezu rovnoběžnou s některou souřadnou rovinou (půdorysnou, 

nárysnou či bokorysnou) aktuálního souřadného systému. Po zadání této volby je uživatel 

dotázán na bod, kterým bude rovina procházet. 

Objektem je určena rovina řezu tak, že je zadán rovinný objekt, který leží v rovině řezu.  

Z osa určuje rovinu řezu pomocí jednoho bodu v ní ležícího a bodu, který určuje naklonění 

osy Z a tím i řezné roviny. 

 

18.6.3.2 Řez  

Vytvoří řez vybraného tělesa nebo těles rovinou. Rovina řezu se zadává obdobně jako 

v předchozím příkazu. Řez lze rozbít příkazem ROZLOŽ na jednotlivé entity a s nimi lze dále 

případně manipulovat jako s rovinnými křivkami. Příkaz je možné spustit z menu 

Kresli/Tělesa nebo ve stejnojmenné liště. Na obrázku je ukázka různých způsobů rozřezání 

jednoho tělesa. 

 

 

Obr. 18.8: Vytvoření řezu na tělese 

 

- Původní těleso (na obr. 18.8) bylo vytvořeno z klínu. Od tohoto tělesa byly odečteny 

válce, které vznikly vytažením (EXTRUDE) kružnice. 

- Tělesa na druhém obrázku vznikla rozříznutím rovinou rovnoběžnou s nárysnou (YZ), 

přičemž byly ponechány obě poloviny tělesa. 
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- Třetí těleso bylo rozříznuto rovinou zadanou třemi body, které byly zadány jako 

úhlopříčné rohy základního klínu (s uchopovacím režimem END). Byla ponechána jen 

jedna část tělesa. 

- Čtvrté těleso vzniklo uříznutím horní části rovinou rovnoběžnou s podstavou (XY). 

 

18.6.3.3 Skořepina  

Skořepinu lze vytvořit z libovolného objemového tělesa. Příkaz je umístěn v menu 

Modifikace/Editace těles nebo na stejnojmenné nástrojové liště. Není to přímý příkaz, ale 

volba v příkazu OBJEDIT/TĚLESO. V základní podobě příkazu se zadává pouze tloušťka 

skořepiny. Tento parametr musí být zadán svou velikostí přiměřený (tloušťka skořepiny 

nesmí být velká).  

Při tvorbě skořepiny je možné z tělesa odstranit některé stěny s tím, že poté je do 

skořepiny vidět.  

 

Obr. 18.9: Práce se skořepinou 

 

18.6.3.4 Otisk  

Příkaz vytvoří na tělese novou plochu, která vznikne jako otisk připravené uzavřené 

křivky nebo jiného tělesa. Na objekty s „rovnými“ stěnami (krychle, hranoly apod.) se 

nejčastěji provádí otisky rovinných křivek, které jsou nakreslené na příslušné stěně. Na kulaté 

či zakřivené objekty se aplikuje otisk těles. Otiskem vznikne průnik tělesa se stěnou. Po 

vytvoření otisku má nová stěna barvu tělesa.  

 

Obr. 18.10: Aplikace příkazu OTISK 
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18.7 Úpravy těles editací stěn a hran 

Příkaz OBJEDIT umožňuje vytvářet nová tělesa manipulací se stěnami či hranami 

stávajícího tělesa. Volby tohoto příkazu figurují v menu Modifikace/Editace těles nebo na 

nástrojové liště stejného jména. Vyvolává se také příkazem Objedit/Plocha (Hrana) 

s příslušnou volbou. Tvar tělesa je možné změnit vysunutím, posunutím, otočením, zúžením 

nebo smazáním některé jeho plochy.  

 

18.7.1 Vysunutí ploch  

Vysune plochy tělesa o určitou výšku (s případným zkosením) nebo podél připravené 

trajektorie. (Použití tohoto příkazu je analogické s příkazem Vytáhni pro vytvoření tělesa 

vytaženého z křivky). Všechna tělesa na obr. 18.11 vznikla vytažením stěn z prvního tělesa: 

- U druhého tělesa je vytažena horní podstava do výšky s nulovým zkosením (hranol se 

zvýšil). 

- U třetího tělesa byla vytažena tatáž stěna s úhlem zkosení 15. 

- Čtvrté těleso ukazuje vytažení boční stěny. 

- Těleso poslední v řadě vzniklo vytažením horní podstavy podél předem nakresleného  

- oblouku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18.11: Aplikace vysunutí plochy 

 

18.7.2 Posunutí ploch tělesa  

Vybraná plocha se posune do nové polohy dané vektorem posunutí a těleso se doplní. 

Mohou nastat případy, kdy není možné příkaz aplikovat z důvodů jeho prostorových dispozic. 

Všechna tělesa na obr. 18.12 vznikla posunutím stěny na prvním tělese. Ve dvou případech 

byl použit tentýž hranol s otvorem ve středu tělesa. 

http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD-3D/gsolids.htm#extrude
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U druhého tělesa je posunuta horní podstava nahoru. Stejného výsledku se dosáhne 

i vytažením téže stěny. Třetí těleso pak ukazuje posun boční stěny.  

 

Obr. 18.12: Aplikace posunutí plochy  

 

18.7.3 Rovnoběžná plocha k ploše tělesa  

K vybrané ploše se vytvoří rovnoběžná plocha v zadané vzdálenosti a těleso se doplní. 

Všechna tělesa na obr. 18.13 vznikla odsazením stěn na fialovém tělese.  

- U druhého tělesa je vytvořena rovnoběžná plocha – horní podstava – nahoru. Výsledek 

je stejný jako v předchozím příkladu s vytažením téže stěny nebo s jejím posunem. 

- U třetího tělesa byly vybrány všechny boční stěny a byla zadána kladná hodnota 

odsazení — těleso se zvětšilo. 

- Čtvrté těleso ukazuje odsazení jedné boční stěny. Výsledek je totožný s předchozím 

příkladem na posunutí stěny. Páté těleso vzniklo odsazením dvou bočních stěn. 

 

Obr. 18.13: Vytvoření rovnoběžné plochy k ploše tělesa  
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18.7.4 Otočení ploch  

Nové těleso vznikne po otočení plochy (ploch) kolem zadané osy. I zde je nutné dbát 

na to, aby zadané parametry umožňovaly tuto operaci provést, v opačném případě změny 

nebudou realizovány. 

Tělesa na obr. 18.14 vznikla využitím funkce otočení ploch na prvním tělese. 

- Na druhém tělese byla otočena horní podstava o 40° kolem úhlopříčky horní stěny. 

- U třetího tělesa byly otočeny dvě pravé stěny o 20° kolem jejich společné hrany. 

 

 

Obr. 18.14: Otočení ploch 

 

18.7.5 Zešikmení ploch (Taper Faces) 

Na obr. 18.15 je ukázka použití funkce pro zešikmení plochy (příkaz OBJEDIT). 

- Na druhém tělese byla použita funkce pro zešikmení plochy na přední stěnu tak, že osa 

byla zadána body 1 a 2 (podle obrázku) a úhel by zadán – 10°. 

- Na třetí těleso byl příkaz aplikován šestkrát, postupně na jednotlivé stěny, osou opět 

byly svislé hrany. 

 

 

Obr. 18.15: Zešikmení ploch  
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18.7.6 Smazání ploch  

Nové těleso vznikne tak, že se některá jeho plocha ztratí. Opět je nutné zadat reálné 

prováděcí parametry pro tento příkaz. Obě tělesa na obr. 18.16 vznikla z prvního tělesa. 

- Na druhém tělese byla smazána přední stěna. 

- Na třetím tělese byly smazány dvě stěny – levá přední a pravá přední stěna. 

 

 

Obr. 18.16: Smazání jednotlivých ploch na tělese  

 

18.7.7 Obarvení ploch  

Na tělese lze jednotlivé plochy přebarvit. Kromě zadání barvy je možné přiřadit 

jednotlivým plochám také materiály.  
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19. VIZUALIZACE 

V následujících kapitolách budou názvy příkazů z oblasti vizualizace používat své 

ekvivalenty v anglickém jazyce. Důvodem je skutečnost, že specializované programy pro 

tvorbu vizualizací a animací nejsou v naprosté většině lokalizovány. Řada pracovních postupů 

uvedených v následujících kapitolách je analogií i pro tyto programy. 

Tip: zadání příkazu v angličtině v české lokalizované verzi se provádí takto 

s přidaným spodním podtržítkem : například příkaz layer (hladina) se zadává „_layer“.  

 

19.1 Perspektivní pohledy na model 

AutoCad nabízí definice pohledu na výkres se skutečnou perspektivou z libovolného 

úhlu a vzdálenosti od modelu. Perspektivní pohledy se vyznačují několika specifiky: 

- jsou realističtější, zvláště při pohledu z větší vzdálenosti. Perspektivní pohledy 

dodávají dojem větší hloubky modelu. 

- Je možné stanovit libovolný směr pohledu. Při specifikaci obyčejného pohledu View 

lze sledovat vždy pouze model, při perspektivním pohledu je možné realizovat 

i pohled ven z modelu 

- Perspektivní pohledy zavádějí pojem kamery a cílového bodu. Bod kamery je místo 

stanoviště pozorovatele odkud sleduje scénu směrem k cílovému bodu. Definicí těchto 

dvou bodů se vytvoří blízké a vzdálené pohledy, podobně jako kdyby byla změněna 

ohnisková vzdálenost na fotoaparátu 

- Perspektivní pohled je určen k dotváření realistického zobrazení pohledu na model, 

proto v něm není možné s modelem normálně pracovat (editovat, zadávat další 

objekty) 

- Při ukládání pohledů na model se s pohledem ukládá i informace, zda je v něm 

zapnutá perspektiva. 

Perspektivní pohled je možné získat několika způsoby – přímým příkazem 

DPOHLED nebo z podnabídek příkazu ORBIT, který je běžně používán k otáčení pohledu 

na model. K nastavení polohy kamery a cíle slouží příkaz KAMERA. Pro uživatele je 

pravděpodobně nejlepším způsobem použití nastavení polohy kamery a cíle (nejlépe 

s využitím uchopovacího režimu, zadanými souřadnicemi, apod.) příkazy DPOHLED nebo 

KAMERA a následně již pracovat s příkazem ORBIT. Pro nastavování řezných rovin je 

ORBIT intuitivnější, pokud není nutné přesné zadání. 

V následujícím textu jsou podrobněji vysvětleny volby v příkazu DPOHLED a ORBIT.  

http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD-3D/viewpoint.htm
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19.1.1 DPOHLED  

Příkaz pro perspektivní pohled se vyvolává příkazem DPOHLED. Na výzvu Vybrat 

objekty jsou vybrány objekty pro určení perspektivy  

Volby příkazu DPOHLED 

Kamera 

(Kamera) 

Volba Kamera umožňuje specifikovat úhel kamery, která reprezentuje 

umístění pozorovatele. Je třeba zadat odchylku od roviny XY a odchylku od 

osy X v rovině XY. 

První výzva: Přepnout úhel dovnitř / úhel od roviny XY<90>: 

Implicitně nabízený úhel odpovídá aktuálnímu pohledu na výkres (90° 

znamená, že jde o půdorys). Pokud je známa odchylka od roviny XY, je 

možné ji přímo zadat. Další variantou jejího zadání interaktivní změna 

pohledu pohybem myši.  

Cíl  Volba Cíl se chová stejně jako Kamera 

Perspektiva  

Tato volba zapíná režim perspektivy. Po tomto zadání se objeví v horní 

části obrazovky posuvná lišta, na které je možné nastavit vzdálenost kamery 

k cílovému bodu. V liště se nastavuje vzdálenost v násobcích stávající 

vzdálenosti (pohyb napravo znamená zvětšení vzdálenosti). Je také možné 

napsat vzdálenost přímo v jednotkách kreslení.  

Body  

Tato volba slouží k nastavení polohy kamery a cílového bodu pomocí 

souřadnic a je pro začátečníka pravděpodobně nejvhodnější. Nejprve je 

zadán cílový bod (Cíl) a následně umístění kamery (Kamera).  

Vždy je dobré s výhodou používat úchopový režim. Je účelné si připravit 

pomocný bod pro následné umístění kamery.  

PAN 
Chová se stejně jako příkaz _PAN, lze jím posunout pohled při stabilním 

zvětšení.  

_Zoom  

V případě vypnuté perspektivy se chová jako ZOOM s nastavením měřítka. 

V případě zapnuté perspektivy se upravuje ohnisková vzdálenost. Menší 

hodnoty (například 35 mm) znamenají menší ohniskovou vzdálenost a tedy 

širší zorný úhel. Větší hodnoty (například 70 mm) znamenají větší 

ohniskovou vzdálenost a vytvoří zmenšení zorného pole.  
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CLip (Meze) 

Tato volba slouží k ořezání objektů na obrazovce. Je třeba definovat dvě 

řezné roviny, přední Front a zadní Back. Objekty před přední a za zadní 

rovinou nebudou zobrazeny. Obě roviny jsou kolmé na přímku pohledu 

(spojnici kamery a cíle), proto stačí pouze uvést jejich vzdálenost od 

kamery nebo cílového bodu. Volba CLip nabídne výzvu: 

Back/Front/<Off>: Pokud je zadána přední (Front) řezná rovina, objeví se 

výzva  Eye/ON/OFF/<Distance fromtarget>: kde Eye (oko) znamená 

umístění roviny do bodu, ve kterém je kamera a druhou možností je zadání 

vzdálenosti od cíle. Je možné zadávat vzdálenosti nebo použít posuvné lišty 

Volby ON a OFF zapínají a vypínají příslušnou řeznou rovinu. Po výběru 

zadní řezné zadní řezné roviny (Back), se zadává vzdálenost od cílového 

bodu. Pro hodnotu 0 je rovina přímo v cílovém bodě.  

HIde (Skryj) Hide způsobí skrytí neviditelných hran.  

Off (Ne) 
Touto volbou se ruší perspektiva s návratem k paralelnímu pohledu. 

AutoCAD zachová perspektivní pohled i po skončení příkazu DPOHLED.  

Undo (Zpět) Ruší poslední akci v příkazu DPOHLED.  

eXit (Konec) Opuštění příkazu DPOHLED.  

Tab. 19.1: Volby příkazu DPOHLED 
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20. MATERIÁLY 

Každému hmotnému tělesu (3Dsolid), jeho stěně (face) nebo regionu je možné přiřadit 

materiál. Tím se zpracované objekty začnou podobat reálným předlohám. Výsledný tvar se 

získá příkazem RENDER, ve kterém je nastavený typ renderování na PhotoReal nebo 

PhotoRayTrace. Příkaz pro práci s materiály se nachází v menu View/Render/Materials 

nebo na stejnojmenné nástrojové liště.  

 

20.1 Výběr materiálů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20.1: Dialog pro výběr materiálu 

 

AutoCAD obsahuje knihovnu základních materiálů, ze kterých je možné vybírat. Tyto 

materiály lze dodatečně upravovat nebo vytvářet materiály vlastní. K dostupným materiálům 

a jejich založení do výkresu je přístup ze základního okna materiálů tlačítkem 

MaterialsLibrary. Druhou možností je přímo příkaz MaterialsLibrary. V pravé části okna 

je možnost vybrat odpovídající materiál. Jeho reálný vzhled je možné zkontrolovat zobrazený 

na krychli, nebo na kouli ve střední části okna. Následně je tlačítkem Import zařazen do 

používaných materiálů. Vpravo nahoře můžeme měnit knihovnu, ze které materiály vybíráme. 
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Obr. 20.2: Dialog pro přiřazení materiálů 

 

Pro přiřazení materiálů daným objektům se používá příkaz Materials. Importované 

materiály je možné vybraným objektům přiřadit několika způsoby:   

 

- by ACI (AutoCADColor Index) – přiřazení materiálu podle barvy objektu. 

V dialogovém okně (obr. 20.2) je pomocí tlačítka Attach propojena vybraná barva na 

objektech s příslušným materiálem. Například všechny světlezelené objekty budou 

skleněné.  

Barvu k přiřazení materiálu s výhodou použijeme také v situaci, kdy na jednom 

objektu je nutné použít různé materiály na jednotlivé plochy. Jednotlivé materiály 

vyznačí barvami, podle kterých se provede přiřazení materiálů 

- by layers – přiřazení materiálu podle příslušnosti objektů do hladin. Stejně jako 

u barvy se jedná o hromadné přiřazení materiálu všem objektům ve vybrané hladině. 

V případě, že jsou obě možnosti kombinovány (i omylem), má výběrové kritérium dle 

barvy vždy přednost. Attach – přiřazení jednotlivému objektu. V tomto případě je 

uživatel vyzván k tomu, aby vybral objekty, kterým chce vybraný materiál přiřadit. 

Tato volba je nadřazená případným předchozím nastavením využívající použití barev 

nebo hladin.  
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20.3 Úpravy vlastností materiálů a vytvoření nového materiálu 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20.3: Dialog pro úpravu materiálů 

 

Nevyhovující parametry materiálů je možné upravit. Nejčastěji se jedná o přizpůsobení 

bitmapových textur (zejména měřítka) tak, aby byl případný vzorek na tělese patrný 

v požadované velikosti. Úpravy vlastností stávajících materiálů i vytvoření nového materiálu 

se provádí příkazem Materials.  

V dialogovém okně příkazu se nachází tři tlačítka: 

- Modify slouží k úpravě již existujícího materiálu, vybraného ze seznamu 

- Duplicate umožňuje vytvořit přesnou kopii vybraného materiálu. Nový materiál je 

nutné pojmenovat a dále se pokračuje stejně jako při úpravě stávajícího materiálu 

- New vytváří nový materiál. 

 

20.3.1 Úprava jednoduchého materiálu  

Vyvoláním jedné z voleb Modify, Duplicate nebo New se otevře dialogové okno pro 

úpravy materiálu. V levé části dialogu je seznam vlastností materiálů, které jsou určeny pro 

editaci.  
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Obr. 20.4: Úpravy vlastností materiálu 

 

- Color/Pattern (Barva/Vzor) – určuje základní barvu materiálu (například skla). Barvu 

lze namíchat jako podíl složek ve vybraném barevném modelu (nejčastěji RGB) nebo 

je možné ji vybrat v paletě. Využití stávající barvy objektu se využije zvolením BY 

ACI. S vybranou volbou Color/Pattern se pracuje i tehdy, pokud je materiál tvořen 

bitmapou (obrázkem), která se bude mapovat na jednotlivé plochy objektu (například 

dřevěné čtverce). V tom případě ve spodní části okna bude vyplněna položka FILE 

NAME udávající jméno souboru s obrázkem vzorku. AutoCAD v současnosti 

podporuje následující rastrové formáty grafických souborů: BMP, PNG, JPG, TGA, 

TIF, GIF, PCX.  

 

20.4 Nový materiál 

Nový materiál můžeme vytvořit dvěma způsoby. Použitím existujícího materiálu, kdy 

z něho vytvoříme duplikát (viz předchozí část), nebo volbou \fbox{\textsf{New\dots}} 

vytvoříme nový materiál na základě nastavení materiálu GLOBAL, který je předdefinován 

pro všechny objekty. Obrázek pro tvorbu nového materiálu lze získat z jiných grafických 

programů nebo třeba z fotografií reálných objektů (tráva, omítka, tašky na střeše apod.).  
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21. SVĚTLA A STÍNY 

Světla se definují v dialogovém panelu, který se vyvolá tlačítkem v toolbaru Render 

nebo v menu View/Render/Light. 

 

Obr. 21.1: Dialog pro definici světel 

 

V tomto panelu je možné:  

- Umístit do výkresu nové světlo – New.  

- Změnit charakteristiky již nadefinovaného světla – Modify.  

- Zrušit nepoužívané světlo – Delete.  

- Určit ve výkrese severní směr – Northlocation.  

- Nastavit okolní světlo – Ambient light.  

 

21.1 Umístění severu 

Nastavení severu je podstatné pro využití funkce slunečního kalkulátoru při definici 

vzdáleného (slunečního) světla a vytvoření stínů. Primárně odpovídá severní směr kladnému 

směru osy y. 

 

21.2 Nastavení okolního světla 

Okolní světlo nemá žádný konkrétní zdroj ani cíl, je to světlo na pozadí, zasahující 

všechny objekty na scéně ve stejné míře. Může mu být přiřazena barva. Implicitně je 

množství okolního světla určeno hodnotou 0,30, má tedy 30% účinek na každý objekt. Tato 
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hodnota může být zadána přímo posuvnou lištou nebo zadáním hodnoty od 0 do 1. Příliš 

velké hodnoty pro intenzitu okolního světla mají za následek obrázky podobné 

přeexponované fotografii. Pro noční scény jsou vhodné nižší hodnoty. 

 

21.3 Vlastní světla 

V AutoCADu se používají tři druhy světel:  

- bodové světlo – Point light 

 - reflektor – Spotlight 

- vzdálené světlo – Distantlight.  

Pojmenovaná nadefinovaná světla je potom možné vkládat do scény. 

 

21.3.1 Bodové světlo 

Bodové světlo odpovídá žárovce. Přichází z jednoho místa a šíří se všemi směry. Je 

tlumené, jeho intenzita se vzdáleností od zdroje klesá.  

 

Obr. 21.2: Dialog pro nastavení bodového světla 

 

Pro bodové světlo se nastavuje: 

- Lightname (název světla) – zadání jednoduchého názvu světla 

- Attenuation (útlum) – nastavení, jakým způsobem světlo ztrácí svou intenzitu se 

vzdáleností od zdroje.  

a) None (žádný útlum) – světlo neztrácí intenzitu vůbec 
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b) Linear (lineárně) – světlo ztrácí intenzitu nepřímo úměrně vzdálenosti, tedy 2 jednotky od 

zdroje je intenzita poloviční, 4 jednotky od zdroje čtvrtinová atd. 

c) Square (kvadraticky) – světlo ztrácí intenzitu se čtvercem vzdálenosti, tedy velmi rychle;  

- Intensity (intenzita) – samotná intenzita se nastaví posuvnou lištou nebo přímo 

zadáním číselné hodnoty. AutoCAD spočítá maximální možnou intenzitu podle aktuálního 

nastavení útlumu a rozsahu výkresu. Nastavením intenzity na nulu je světlo vypnuto. 

- Position (poloha) – poloha zdroje světla je velmi důležitá. Zadává se pomocí 

souřadnic x,y,z. K určení polohy světla je vhodné užít uchopování. AutoCAD umožňuje 

nastavit průhlednost materiálů.  

- Color (barva) – v této části se nastavuje barva, kterou bude světlo vydávat. 

Ve většině případů je bílá barva světla zcela vyhovující.  

- Shadows (stíny) – volba pro vytvoření stínů ve scéně.  

 

21.3.2 Reflektor 

Reflektor se od bodového světla liší tím, že má směr. Při jeho definici se zadává jeho 

umístění a směr. Oblast, kterou zasahuje reflektor přímým světlem, se nazývá horký kužel. 

Kolem horkého kužele je oblast odraženého zbytkového světla z reflektoru, které se říká 

útlumový kužel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21.3: Dialog pro nastavení nového 

reflektoru 
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Pro reflektor se nastavují tyto parametry:  

- Lightname (název světla) – doporučuje se použít krátký název 

- Attenuation (útlum), Intensity (intenzita), Color (barva) – nastavování a význam je 

stejný jako u bodového světla 

- Position (poloha) – při určení polohy se určuje směr, kam reflektor svítí (lighttarget) 

a umístění reflektoru (lightlocation) 

- Hotspot (horký kužel), Falloff (útlumový kužel) – oba kužely se specifikují jako 

velikost úhlu, pod kterým je světlo z reflektoru vyzařováno. Maximální možný úhel 

u obou kuželů je 160°. Pokud mají oba kužely stejnou hodnotu, neexistuje žádná 

útlumová oblast, celý kužel je osvětlen přímo z reflektoru.  

 

21.3.3 Vzdálené světlo  

Vzdálené světlo odpovídá slunečnímu svitu. Jeho paprsky přicházejí z takové 

vzdálenosti, že se zdají být rovnoběžné. Při použití vzdáleného světla nedochází k jeho 

útlumu v souvislosti se vzdáleností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21.4: Dialog pro nastavení 

vzdáleného světla 
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Pro vzdálené světlo se nastavuje:  

 

- Lightname (název světla) – doporučuje se použít krátký název. Je vhodné, aby z něho 

bylo patrné, že se jedná o vzdálené světlo   

- Intensity (intenzita) – v případě vzdáleného světla má intenzita vždy hodnotu mezi 

0 a 1 

- Position (poloha) – poloha světelného zdroje je důležitá zejména pro správné 

vytvoření zobrazení stínů.  

 

Jsou tři způsoby, jak zadat polohu vzdáleného světla: 

a) azimutem a úhlovou výškou – azimut je úhel v rovině xy, přičemž sever má úhel 0°. 

Rozmezí úhlu pro azimut je od – 180° do 180°, přičemž obě tyto hodnoty reprezentují jih. 

Úhlová výška (altitude) je úhlová odchylka od roviny xy. Posuvná lišta dovoluje specifikovat 

hodnoty od 0° do 90°, zatímco rozmezí pro vložené číselné hodnoty je od – 90° do 90°. Při 

záporné úhlové výšce vychází světlo zespodu modelu 

b) vektorem zdroje světla – se zadává přímo souřadnicí (vektor bude určen tímto bodem 

a bodem 0,0,0) nebo tlačítkem Modify, kdy přímo ve výkresu jsou určeny dva body tohoto 

vektoru. Určené body mají vliv pouze na směr světla, samotný zdroj světla je poté umístěn 

mimo hranice výkresu 

c) slunečním kalkulátorem – sluneční kalkulátor vypočítá směr, ze kterého přichází sluneční 

záření, na základě zeměpisné polohy a roční doby.  
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21.3.3.1 Výpočet polohy slunce  

 

Obr. 21.5: Dialog slunečního kalkulátoru 

 

Postup práce se slunečním kalkulátorem: 

1. Vložení data a času. 

2. Z rozbalovací nabídky výběr časové zóny, případně letního času. 

3. Určení zeměpisné šířky a délky. Zeměpisná šířka nabývá hodnot od 0° (rovník) do 90° 

(severní nebo jižní pól). Zeměpisná délka může mít hodnoty od 0° (poledník) do 180°. 

4. Určení polokoule, na kterých se model nachází. 

5. Výběr předmětné lokality z nabídky Geographic Location, – viz obr. 21.6: 

6. V dialogu slunečního kalkulátoru potvrzení OK a návrat do dialogu vzdáleného světla. 

 

 
Obr. 21.6: Výběr lokality 
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21.4 Vytváření stínů  

 Stíny významně přispívají k realistickému výsledku práce na vizualizaci. 

 

21.4.2 Nastavení stínů 

Pro aktivování zobrazení stínů je nutné jejich aplikaci spustit na dvou místech. Při 

vytváření nového světla a v dialogovém panelu Render. Volba je přístupná při výběru 

renderingu typu FotoReal nebo Foto Raytrace. Po stisknutí tlačítka Shadowoptions (Volby 

stínů) a otevře se dialog dle obr. 21.7:  

Pokud zbude zatržena volba ShadowVolumes/RayTracedShadows (Sytost 

stínů/Raytrace stíny) a typ renderování bude fotorealistický, budou vytvořeny volumetrické 

stíny a v případě renderování FotoRaytrace vzniknou stíny typu Raytrace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21.7: Dialog nastavení stínů 

 

Pokud zadaná volba nebude vybrána pro použití, vzniknou u obou typů renderování 

stínové mapy. Velikost stínové mapy se může pohybovat od 64 do 4096 bodů. Větší hodnoty 

produkují přesnější stíny, ale výpočet je výrazně pomalejší.  

Měkkost stínů lze nastavit v rozmezí 1 až 10 bodů. Je to počet bodů ležících na hraně 

stínu, které splynou s podkladovým obrázkem. Dobré výsledky dávají zpravidla hodnoty 2–4. 

Tlačítkem ShadowBoundaringObjects (stíny ohraničujících objektů) se uživatel dočasně vrátí 

do výkresu a vybere objekty, podle jejichž hraničního obdélníka budou stínové mapy ořezány. 
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22. VYTVÁŘENÍ SCÉN 

Scény slouží ke spojení světel a pohledů. Jedna scéna může být například tvořena 

jediným vzdáleným světlem, aby bylo dosaženo efektu denního světla, zatímco ve druhé 

scéně mohou být bodová světla a reflektory. Tímto se vytvoří dojem nočního osvětlení.  

K nastavení scén je přístup z menu volbou View/Render/Scenes nebo tlačítkem v nástrojové 

liště Render. V tomto panelu je možné zvolit: 

- New – založit novou scénu,  

- Modify – změnit nastavení pro existující scénu,  

- Delete – vymazat ze seznamu nepotřebné scény.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22.1: Dialog pro nastavení scény 

 

Pro scénu lze z nabídky určit: 

- Scenename – jméno scény, které se objeví v seznamu scén, a v dialogu pro 

renderování pak podle něj lze vybrat aktuální scénu 

- Views – výběr jednoho z pojmenovaných pohledů  

- Lights – výběr jednoho nebo více světel pro osvětlení scény.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 22.2: Dialog pro vytvoření nové scény 

http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD-3D/svetla.htm
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD-3D/viewpoint.htm
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22.1 Doplnění modelu o pozadí a krajinotvorné prvky 

Při renderování krajiny je možné zvýšit realističnost výsledku tím, že jsou do modelu 

přidány přírodní prvky (stromy, lidi, automobily, atd.) nebo pozadí obrázku (background) tak, 

aby byl výsledný model tímto způsobem zasazen do kontextu krajiny. 

 

22.1.1 Landscape (přírodní, krajinotvorné prvky)  

Krajinotvorné prvky se přidávají do modelu z připravené knihovny. Uživatel má 

možnost doplnit tuto knihovnu o své zpracované objekty. 

 

22.1.1.1 Vložení přírodního prvku do modelu 

Spouští se příkazem LSNEW z příkazového řádku nebo se použije příkaz  

Landscapenew v menuView/Render nebo z nástrojové lišty Render .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22.3: Dialog pro vložení nového přírodního prvku 

 

Tlačítkem Position se dojde k nastavení do modelu a možnosti umístit objekt. V modelu se 

přírodnina objeví pouze jako schematická značka, skutečný vzhled bude patrný až po 

vyrenderování. 

 

 

 

 



103 

 

22.1.1.2 Úpravy přírodních prvků 

Změny velikosti a umístění se aplikují nejlépe přímo v modelu za pomoci běžných 

příkazů. Stejně tak je možné správně velké objekty kopírovat.  

Vlastní práce s knihovnami (zakládání nových prvků, úprava a rušení stávajících) se 

aktivuje příkazem LSLIB nebo příkazem Landscapelibrary z menu View/Render nebo 

stejnojmenné nástrojové lišty. V prvním dialogovém okně figuruje seznam objektů aktuální 

knihovny přírodnin a výběr probíhá z tlačítek (příkazů): 

- Open – otvírá novou knihovnu (má koncovku.lli). Základní knihovna AutoCADu se 

jmenuje render.lli a je uložena v adresáři support; 

- Save – ukládá do zadané knihovny všechny přírodniny ze seznamu (včetně nově 

vytvořených); 

- New – umožňuje vytvořit novou přírodninu v dialogovém okně z obr. 22.6, které je 

stejné i pro úpravy. Nová přírodnina musí být pojmenována a musí specifikovat dva 

potřebné obrázky. Image file je soubor se skutečným obrázkem na černém pozadí.  

- Opacity map je bílá silueta na černém pozadí; 

- Modify – umožňuje upravovat daný objekt; 

- Delete – smaže vybranou přírodninu. 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22.6: Dialog pro úpravu knihovny krajinotvorných prvků 
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22.2 Pozadí obrázku při renderování 

K příkazu pro nastavení pozadí Background se lze dostat příkazem z menu View/Render, 

z nástrojové lišty Render tlačítkem, nebo tlačítkem Background přímo z příkazu RENDER. 

Pozadí vyrenderovaného obrázku lze upravit čtyřmi způsoby: 

 

- Solid – pozadí obrázku bude jednobarevné,  

- Gradient – pozadí obrázku bude tvořit přechod tří barev,  

- Image – na pozadí bude rastrový obrázek,  

- Merge – po renderování budou vidět i vektorové objekty (např.křivky).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22.7: Dialog pro nastavení pozadí obrázku  

 

22.2.1 Jednobarevné pozadí 

Bude vytvořeno při zadání volby Solid. Může být použita stejná barva jako pozadí 

AutoCADu (zaškrtnuté AutoCAD background) nebo zadáním vlastní barvy, která bude 

vybrána v paletě barev nebo nastavením z RGB (červená, zelená, modrá) barev. 

 

22.2.2 Trojbarevné pozadí 

Vzniká při volbě Gradient. Nejprve jsou vybrány tři barvy, které budou tvořit 

trojpásový přechod.  
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22.2.3 Pozadí s obrázkem  

 

 

Obr. 22.8: Zasazení 3D modelu do fotografie   

 

Může být vytvořeno při zadání volby Image. Tímto způsobem lze zasadit model 

domku do reálného terénu, postavit auto na skutečnou silnici. V nejjednodušším případě 

například umístit za model oblohu s mraky.  

 Při zasazování objektů do terénu bývá problém s nastavením perspektivy objektu tak, 

aby korespondovala s perspektivou pozadí. V ideálním případě je možné zohlednit parametry 

fotografie na pozadí (ohnisková vzdálenost objektivu, vzdálenost od foceného…), a podle 

těchto parametrů určit perspektivu modelu. Dále je nutné správně pracovat s nasvícením 

modelu. Důvodem je správná orientace stínů ve vytvořené 3D scéně. 

 

22.2.4 Pozadí s kresbou 

Při renderování se objeví v obrázku pouze plošné a hmotné objekty z modelu. Různé 

jednorozměrné (většinou pomocné) čáry se ztratí. Při zapnuté volbě Merge zůstanou tyto 

entity vidět. Typickým příkladem může být např. zobrazení vrstevnic terénu v jinak reálné 

scéně.  

 

22.3 Mlha  

Mlha může spojit pozadí s vlastním modelem (všechno je stejně zamlžené) nebo 

zamlžit pozadí. Příkaz FOG je situován v nabídce nebo nástrojové liště Render.  
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Obr. 22.9: Scéna ponořená do mlhoviny 

 

22.4 Fotorealistické zobrazení scény - RENDER 

K vytvoření fotorealistického zobrazení modelu je nutné vytvořit kvalitní 3D model. 

Před aplikací příkazu RENDER je potřeba vytvořit zejména: 

- vytvoření perspektivních pohledů 

- přiřazení materiálů jednotlivým objektům 

- zapojení světel a stínů do modelu 

- spojení pohledů a světel do scén. 

Vlastní renderování se spouští z nabídky View/Render, příkazem RENDER nebo 

tlačítkem z nástrojové lišty Render.  

http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD-3D/perspektiva.htm
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD-3D/materialy.htm
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD-3D/svetla.htm
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD-3D/sceny.htm
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Obr. 22.10: Dialog pro nastavení Renderu  

 

- Rendering type (typ renderingu) – máme možnost vybrat z těchto typů:  

a) Render 

b) Photo Real, 

c) PhotoRaytrace. 

Na typu renderingu závisí, jaké volby budou v tomto okně dostupné a konečný vzhled 

obrázku. Nejkvalitnější stíny budou dosaženy se zapnutým typem PhotoRaytrace, kdy lze 

volit další parametry stínů;  

- Scene to render (renderovaná scéna) – je možné vybrat ze seznamu jednu 

z předdefinovaných scén. V seznamu se objeví všechny nadefinované scény k výběru. 

To má význam zejména tehdy, pokud je požadováno renderování několika pohledů 

s různými typy osvětlení, jako například ranní pohled ze západu, večerní pohled 

z východu se svítícími lampami apod. Pokud nejsou scény vybrány, je v okně jediná 

možnost currentview, která umožní renderovat aktuální pohled se všemi světly, které 

se v modelu nacházejí 

- Queryforselection (dotaz na výběr) – umožňuje vybrat jen některé objekty, které 

budou zahrnuty do renderování.  
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- Cropwindow (výřez) – výběr objektů pro renderování obdélníkovým oknem 

- Skip render dialog (vynechat dialog renderu) – příští renderování bude provedeno 

automaticky, bez vyvolání dialogového okna 

- Lighticonscale (měřítko ikony světla) – při větších hodnotách jsou ikony světel 

v modelu lépe viditelné. Nastavení nemá vliv na intenzitu světla 

- Smoothingangle (úhel vyhlazení) – je úhel, který už AutoCAD považuje za hranu. 

Vyskytuje-li se úhel na ploše menší, než je tato hodnota, interpretuje AutoCAD tuto 

plochu jako hladkou, bez jakékoli hrany. Implicitní hodnota je 45 stupňů. Nižší 

hodnoty mají za následek více hran a méně hladkých ploch 

- Smoothshade (vyhlazené stínování) – AutoCAD vyhladí plochy složené z mnoha 

plošek. Barvy sousedních plošek budou smíšeny 

- Aplymaterials (použít materiály) – při renderování bude brán zřetel na nastavené 

materiály. Typ renderování (viz výše) musí být nastaven na PhotoReal nebo 

PhotoRaytrace 

- Shadows (stíny) – stíny jsou k dispozici pouze u FotoReal a RayTrace renderování. 

Při zapnuté volbě budou počítány stíny od všech světel, která mají stíny zapnuty ve 

svých vlastnostech  

- Rendercache (zásobník renderu) – informace o renderování jsou uloženy do souboru 

a AutoCAD je může použít při dalším renderování. Toto může ušetřit čas zejména 

u rozsáhlejších scén 

- More options – nastavení a upřesnění detailních vlastností renderu zejména z hlediska 

stínů. Možnosti v dialogovém okně se liší podle toho, jaký typ renderování je použit. 

Obecně platí, že čím kvalitnější detaily budou nastaveny, tím více se zpomalí doba 

výpočtu, ale výsledky budou lepší 

- Destination (výstup) – určuje umístění a formu výstupu výsledku renderování: 

a) Viewport – renderovaný obrázek se objeví v aktuálním výřezu. Tato volba slouží 

k rychlému počátečnímu náhledu renderu 

b) Renderwindow – samostatné okno, ze kterého je možné obrázek kopírovat do jiné 

aplikace, tisknout nebo uložit do souboru 

c) File – výstup se ukládá do samostatného grafického souboru. Přes tlačítko More options se 

zadává typ grafického souboru a jeho parametry, jako jsou například velikost či počet barev: 

- Sub sampling (vzorkování) – určuje, které pixely (body obrázku) budou při 

rendrování přesně spočítány. Implicitní hodnota 1:1 je nejlepší, protože budou 

spočítány všechny pixely.  

http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD-3D/svetla.htm
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- Background (pozadí) – nastavuje pozadí rendrovaného obrázku 

- Fog/DepthCue (mlha/ubývání v dálce).  

 

 

Obr. 22.11: Vizualizace rekonstrukce krajiny dotčené těžbou nerostných surovin z doby před 

započetím těžby  

http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD-3D/pozadi.htm#background
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD-3D/pozadi.htm#fog
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Obr. 22.12: Vizualizace krajiny dotčené těžbou nerostných surovin v době po napuštění 

zbytkové jámy a vzniku nového jezera  
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Obr. 22.13: Vizualizace krajiny okolí hradu Hazmburg 
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23. PRODUKTY LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ JAKO ZDROJ 

DAT PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH MODELŮ TERÉNU 

V posledních letech zaznamenaly geoinformační technologie pro pořizování 

primárních dat obrovský rozmach. Jedná se zejména o pozemní a letecké laserové skenování. 

Letecké laserové skenování celosvětově již částečně nahrazuje leteckou fotogrammetrii, která 

v minulých letech dominovala (vedle DPZ) v oblasti velkoplošného geodetického pořizování 

informací o zemském povrchu. Stejně tak rychle se rozvíjí i pozemní skenování, kdy přední 

výrobci těchto technologií uvádějí na trh stále dokonalejší zařízení. Protože pořizovací ceny 

neustále klesají, stávají se tzv. laser scannery stále dostupnějšími. Současně s tímto trendem 

se však stále častěji setkáváme s novým fenoménem, totiž velkým množstvím dat a velmi 

často nezpracovaných a nesloužících k předpokládanému účelu. Produkty laserového 

skenování, kterými jsou mračna bodů (point clouds) přinášejí v případě optimálních 

podmínek při jejich pořizování vynikající informace o prostorovém umístění zájmových 

objektů. Zároveň však představují velké objemy dat pro jejich následné zpracování. Úhelným 

kamenem jejich zhodnocení je však jejich správná interpretace do tvaru, který je vhodný pro 

další praktické využití. Dále je nutné podotknout, že dalším vývojem prochází 

i fotogrammetrie ve všech jejích podobách. Jedná se zejména o metody digitální 

stereofotogrammetrie  s automatickým sběrem dat digitálního modelu terénu a její průsekové 

podoby s využitím speciálních programových nástrojů pro určení prostorové polohy objektů, 

které se nacházejí na měřických snímcích. Všechny tyto technologie tak poskytují velký 

prostor pro vytváření 3D modelů krajiny a souvisejících zájmových objektů. 

23.1 Mračno bodů a jeho využití v běžné praxi  

Výsledkem pozemního nebo leteckého laserového skenování je tzv. mračno bodů. 

Jedná se o prostorově orientované bodové objekty, které svou polohou a charakteristikami 

popisují předmětné zájmové objekty. Na provádění této metody zaměřování je připraveno 

množství metodických materiálů a postupů. Obecně lze konstatovat, že primární výsledek 

laserového skenování nebyl donedávna pro běžného uživatele jednoduše použitelný. Hlavními 

důvody byla značná velikost dat a skutečnost, že tzv. mračna bodů (point clouds) jsou 

ukládána ve specifických datových formátech, které běžné CAD, GIS a další grafické 

programové systémy nepoužívaly. V současné době jsou do těchto programových nástrojů, 

které se zabývají zpracováním geografických dat vkládány funkce i pro práci s mračny bodů. 
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Společnost Autodesk již třetím rokem do svého software začleňuje základní nástroje pro 

načtení a základní úpravy bodových mračen. Uživatel tak má možnost načtení mračna bodů 

včetně jejich LIDAR klasifikace a následného vytvoření digitálního modelu terénu. Zajímavé 

výsledky přináší např. extenze pro Autocad Shape Extractor, která mimo jiné nabízí funkce 

pro vytváření tvarů (těles) z mračen bodů. 

 

   

Obr. 23.1 Vytváření objektů potrubí z mračna bodů v prostředí AutoCADu 

Pro pokročilé zpracování výsledků pozemního laserového skenování existuje celá řada 

softwarových produktů. Na prvním místě je nutné zmínit kvalitní programové vybavení od 

samotných výrobců laserových skenerů. Jedná se např. o Scene od FARO nebo Cyclon od 

Leica. Autor příspěvku používá pro svou práci programové vybavení společností KUBIT 

a CARLSON, které využívá jako nadstavby pro AutoCAD CIVIL 3D. Využívá výhod 

propojení funkcí 3D terénního modeláře (AutoCAD Civil3D je založen na práci s digitálními 

modely terénu) na bázi AutoCADu a funkcí pro práci s výsledky laserového skenování. 

Laserové skenování nabízí tyto základní způsoby provedení: 

• Letecké laserové skenování ALS (Airborne LIDAR scaning) 

• Pozemní laserové skenování 

• Mobilní laserové skenování  

• Skenování ručním skenerem (handyscan) 
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23.2 Primární zpracování dat leteckého laserového skenování pro vytvoření 

digitálního modelu terénu (DTM) 

Výsledným produktem leteckého laserového skenování, kdy hovoříme o tzv. LIDAR 

technologii (angl. LIght Detection And Ranging) je suma prostorově orientovaných bodů, 

kterou nazýváme mračno bodů (point clouds). Tento výsledný tvar se vyznačuje tím, že 

poskytuje informace v rychlém čase a vysoké přesnosti s vysokou hustotou rozmístění bodů. 

Tato skutečnost přináší další charakteristickou vlastnost takto pořízených dat, kterou je jejich 

velký datový objem. Další jejich vlastností je to, že zaměřené body jsou v primárním tvaru 

předány jako jeden celý blok, který obsahuje zemský povrch a nadzemní objekty. Těmi jsou 

zejména budovy, vegetace, vybavení infrastrukturou a další útvary (např. hejna ptáků, 

automobily). Proto je nutné v naprosté většině případů provést přípravu těchto dat pro jejich 

další zpracování. 

23.3 Základní pracovní postup při zpracování dat leteckého laserového 

skenování  

Autor příspěvku se zabývá především modelováním současných stavů povrchů terénu 

za účelem vytváření důlně měřické dokumentace lomových provozů s následnými výpočty 

kubatur odtěžených a nasypaných hmot. Proto je jeho primárním cílem odseparovat 

z pořízeného mračna bodů povrch terénu pro následné vytvoření jeho digitálního modelu. 

Teprve následně se provádí sběr dalších dat objektů jako jsou budovy, vegetační kryt apod. 

Existují však postupy, kdy naopak nejdříve dochází k detekci různých kategorií vegetace 

a stavebních objektů s následným určením bodů zemského povrchu. 

Obecně je nutné prohlásit, že neexistuje univerzální pracovní postup pro zpracování 

dat laserového skenování (pozemního i leteckého). 

Kvalita výsledného produktu je dána již perfektní přípravou projektu leteckého 

skenování, případně snímkování. Právě při přípravě projektu musí být zohledněn jeho hlavní 

cíl a účel. Pořízení dat probíhá případ od případu v různých klimatických podmínkách, 

s různými parametry vlastního skenování – snímkování a v neposlední řadě je nutné počítat 

s různorodými dispozicemi jednotlivých zájmových lokalit. Autor projektu skenovacího - 

snímkového letu mj. určí, v jakých náletových osách a z jaké výšky bude měření probíhat. 

Běžně tato operace probíhá tak, že současně vedle laserového skenování probíhá 
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i fotogrammetrické snímkování. To může být velmi důležitým faktorem při interpretaci 

bodových mračen. Při manuálním vyhodnocování např. obrysů jednotlivých budov je 

nasazení softwaru, který kombinuje funkce pro práci s objekty mračen bodů 

a stereofotogrammetrie velmi účelné. Výrazně zvyšuje možnost orientace, identifikace 

zájmových objektů a přesnost jejich interpretace. Charakteristika zájmové lokality z hlediska 

morfologie terénu i typu nadzemních objektů nebo i vodních ploch zásadně ovlivňuje 

stanovení postupu zpracování a nastavení parametrů pro nasazené softwarové nástroje. 

Základní postup při zpracování těchto dat je následující: 

• Analýza dat obsahující mračna bodů a stanovení postupu jejich zpracování 

• Detekce a odstranění šumů 

• Identifikace bodů vegetačního krytu 

• Identifikace bodů střech budov s následným určením jejich průniku s terénem 

• Určení bodů zemského povrchu 

• Manuální interpretace povinných spojnic (breaklines) digitálního modelu terénu 

a dalších objektů 

• Manuální kontrola a dopracování projektu 

• Příprava odseparovaných objektů k dalšímu zpracování např. v CAD systémech 

23.4 Detekce a odstranění šumů 

Prvním krokem bývá odstranění bodů, které představují tzv. šum. Tyto body se 

nachází za výškovým a plošným rozsahem zájmového území. Mohly vzniknout při provádění 

leteckého laserového skenování působením mračen a aerosolů, průletem hejna ptáků nebo 

např. nízko letícím letadlem. Tyto šumy jsou softwarově odstraňovány automaticky tak, že 

operátor nastaví pro zpracovávanou datovou sadu výškové a polohové souřadnicové rámce, 

ve kterých se má pohybovat rozmístění bodů mračna. Ostatní body, které do této výběrové 

množiny nepatří, jsou odstraněny. Následuje manuální kontrola s korekcí výsledku. Při této 
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operaci se využívají funkce pro obarvení jednotlivých bodů podle zadaného rozsahu výšek. 

Tuto funkci nabízí řada současných CAD systémů. 

23.5 Identifikace vegetace a budov  

Algoritmy na identifikaci budov z bodových mračen jsou založené na následujících 

principech [4] : 

1) Vytvoření výškového digitálního modelu terénu (DEM), který reprezentuje všechny 

objekty pořízené laserovým skenováním. Tento model je reprezentován TIN modelem. 

2) Segmentace modelu podle vrstevnic výškových diferencí na plochy s předpokládaným 

výskytem nadzemních objektů. 

3) Vytvoření hraničních polygonů jednotlivých nadzemních objektů. 

  

Obr. 23.2 Výškové diference mezi body svrchních hraničních polygonů (a) budovy, (b) stromy. 

4) Vytvoření finálních „point cloud“ tvarů (shapes), které reprezentují jednotlivé budovy. 

Pro tyto operace se využívají algoritmy, které využívají metod vyhledávajících optimálního 

proložení výsledného tvaru např. metodou nejmenších čtverců. 
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Obr. 23.3 Detekce střech budov v software VRMesh 7.5 

 

 

Obr. 23.4 Detekce kontaktu budov se zemským povrchem v software VRMesh 7.5 

23.6 Odseparování zemského povrchu  

Nejdůležitějším produktem laserového skenování (zejména ALS) je kolekce bodů, 

které popisují zemský povrch. Tyto body budou tvořit základní stavební kámen pro 
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generování digitálního modelu terénního reliéfu, nebo jeho variantu v podobě digitálního 

modelu terénu.  

Programové systémy, které provádějí automatickou identifikaci bodů zemského 

povrchu z bodových mračen (podmínkou je jejich předzpracování odstraněním šumů) 

používají tyto principy jejich odfiltrování vycházející z jejich prostorové polohy:  

• Body terénu jsou obecně body s nejnižšími výškami v rámci množiny zpracovaných 

bodů.   

• Sklony mezi sousedními body zemského povrchu jsou zpravidla menší než mezi 

bodem na terénu a bodem, který není jeho součástí. 

• Výšková diference mezi body. Body, které spočívají na zemském povrchu jsou 

charakteristické tím, že mezi sousedními body nemění svou výšku skokovým způsobem. 

V neposlední řadě je nutné zmínit využití informace o intenzitě odrazu a počtu odrazů 

v rámci jednou vyslaného paprsku. 

Na obr. 23.5 je patrné zobrazení rozhraní programového systému Carlson Point Cloud, 

který je nadstavbou AutoCAD Civil 3D. Na obr. 23.6 je zobrazen dialog zadání parametrů pro 

určení bodů povrchu terénu. Program vysílá z určeného bodu kruhové výseče (slices), které 

postupně ve směru hodinových ručiček podle parametrů, jako jsou zejména max. sklon, max. 

výškový odskok, krok analýzy vytvoří nové bodové mračno bodů povrchu terénu. 

 

Obr. 23.5 Naskenovaná situace v intravilánu v prostředí Carlson Point Cloud 
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Obr. 23.6 Nastavení parametrů pro určení bodů terénu v prostředí Carlson Point Cloud 

 

  

Obr. 23.7 Odseparované body terénu křižovatky v intravilánu 

 

23.7 Možná úskalí při využití softwarových filtrů pro identifikaci bodů 

reprezentujících zemský povrch 

Obecně lze konstatovat, že automatický výběr bodů z bodových mračen (toto 

analogicky platí i při automatickém sběru dat za použití metody digitální fotogrammetrie) 

přináší určitá úskalí. Existuje určitá skupina objektů, jejichž identifikace je pro software, 

prostřednictvím kterého jsou tyto operace prováděny obtížnější. Proto je vždy namístě 

manuální kontrola s následnou korekcí takto vzniklých chyb. 

Mezi obtížněji identifikovatelné objekty patří: 

• vegetační kryt nízkého vzrůstu (nízké keře a traviny s výškou do 1m) 

• obrubníky a velmi nízké stavební objekty (s výškou do 30 cm) 
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• mostní objekty a zakryté objekty (např. skalní převisy) 

• objekty s proměnlivým tvarem, velikostí a výškou 

• střídání nízkých a vysokých objektů  

 

23.8 Klasifikace LIDAR podle intenzity odrazu laserového paprsku 

Důležitým parametrem pro klasifikaci digitálního modelu povrchu (obsahuje povrch 

terénu a nadzemní objekty) je intenzita odrazu laserového paprsku. Intenzita odrazu je závislá 

na tom, z jakého materiálu se klasifikovaný objekt skládá. Je známo, že např. vegetace 

poskytuje větší intenzitu odrazu paprsku než např. asfaltový povrch vozovky nebo zemský 

povrch tvořený jílovitým povrchem. 

 Mračna bodů LiDAR jsou často dostupná ve formátu LAS (LiDAR Aerial Survey) 

nebo ASCII (.xyz). Tento datový formát LAS byl vytvořen americkou společností American 

Society of Photogrammetry and Remote Sensing. 

 

Obr. 23.8 Ukázka identifikace budov, zeleně a terénu z bodového mračna podle klasifikace 

LIDAR 

Jedním ze základních parametrů, který je obsažen v datovém souboru typu LAS je 

právě intenzita odrazu. Prostřednictvím tohoto parametru je možné klasifikovat objekty 

z mračna bodů (obr. 23.11). 
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Obr. 23.9 Prostředí AutoCAD Civil3D – nastavení parametrů intenzity podle klasifikace 

LIDAR 

 

Soubor ve formátu LAS přináší tyto základní informace: 

• X, Y, Z 

• Intensity 

• Return Number 

• Number of Returns (given pulse) 

• Classification 

• GPS Time 

Výstupem laserového skenování je záznam o prostorové poloze bodů vyjádřené jejich 

polohou v souřadnicích, informace o intenzitě odrazu od měřeného objektu, informace 

o barvě daného bodu (ve většině případů je současně s pořizováním těchto dat vytvářen 

digitální fotosnímek) a také počet návratů vyslaného paprsku. Vyslaný paprsek se postupně 

odráží od jednotlivých vrstev objektů na zemském povrchu. Výrazně se tato vlastnost 

projevuje na vzrostlé vegetaci a na hranách výškových budov. Takto lze získat odraz nejen od 

koruny stromu ale i od jeho jednotlivých výškových pater včetně zemského povrchu. Obvykle 

platí, že první odraz byl pořízen od vrchu nadzemních objektů (budovy, stromy, vedení 

vysokého napětí apod.), poslední odraz pak odrazem od terénu. 
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Obr. 23.10 Schematické znázornění závislosti odrazu paprsku a následné hodnoty intenzity 

u dlažby, zemské půdy a vegetace 

 

 

Obr. 23.11 Interpretace leteckého laserového skenování prostřednictvím mračna bodů 

s barevným vyjádřením intenzity 
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Obr. 23.12, 23.13 Identifikace - detekce hran stavebních objektů pomocí vyjádření intenzity 

23.9 Manuální a poloautomatická identifikace hran terénu (breaklines) 

Hrany terénu jsou důležitým prvkem pro vytvoření výsledné interpretace digitálního 

modelu reliéfu terénu. Proto je jejich správná identifikace a interpretace velmi důležitá. 

Programový systém Carlson ve svém modulu Point Cloud nabízí funkce pro vytváření 

3D linií, které jsou podkladem pro vytvoření hran terénu. Při jejich tvorbě, nabízí úchopové 

režimy (obr. 23.14), které umožňují uživateli prokládat tyto křivky mračny bodů tak, aby 

reprezentovaly například horní hranu nebo dolní hranu terénu (např. obrubník, spodní nebo 

horní hranu svahu apod.) Princip stanovení polohy těchto linií spočívá ve vytváření 

pomocných profilů (obr. 23.15), podle kterých vyhledá počátek a konec změny ve výšce 

(horní a dolní hrana). 
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Obr. 23.14 Sada funkcí pro interpretaci hran terénu a vytvoření objektů vegetace v prostředí 

Carlson Point Cloud 

Pokud operátor vyhodnocuje například situaci v intravilánu, kdy jeho úkolem je 

zpracování digitálního modelu terénu povrchu náměstí jako podkladu pro projekt vybudování 

jeho nového silničního povrchu včetně chodníků, pak s výhodou využije možnosti vytváření 

parametrických objektů jako např. obrubníků. Při vytváření např. situace stávajícího stavu 

výsadby je výhodné využívat funkce pro prokládání bodů mračna reprezentující jednotlivé 

stromy nebo keře tzv. bloky. Bloky patří mezi základní výkresové objekty AutoCADu 

a uživatelé mají k dispozici celé knihovny objektů např. stromů a keřů. Jejich základní 

vlastností je to, že jsou definovány jako parametrické. Při výběru mračna, které reprezentuje 

daný objekt je tento automaticky proložen daným blokem podle správných rozměrů (obr. 

23.14). 
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Obr. 23.15 Poloautomatický sběr hran pro DMT v Carlson Point Cloud 

 

 

Obr. 23.16. Automatická extrakce hran v Carlson Point Cloud 

Automatické vytváření hran terénu je současnými specializovanými softwary nabízeno 

v různých variacích. Principem je vytvoření trojúhelníkové sítě z bodů do formy tzv. objektu 

Mesh. Následně proběhne výpočet interpretace směrů normál jednotlivých trojúhelníkových 

plošek. Operátor poté nastaví pomocí RGB souřadnic barevnou výplň plochy (obr. 23.17), na 
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jejíž hranici bude položena 3D polylinie tvořící hranu terénního reliéfu.  Výsledek je patrný 

na obr. 23.16.  

 

Obr. 23.17 Nastavení parametrů extrakce hran v Carlson Point Cloud 

|Zajímavým programovým nástrojem pro zpracování produktů laserového skenování 

je Kubit Point Cloud. Jeho hlavní přínos spočívá v tom, že pro identifikaci prostorových 

útvarů z bodových mračen používá kombinaci klasických metod a průsekové metody 

fotogrammetrie. Operátor tak při své práci využívá vodítko ve formě průsekových paprsků. 

To nabízí výbornou možnost vytvoření kvalitních výstupů a zkrácení operačních časů.  

Obdobné řešení nově nabízí původní český programový systém PhoTopol. Základní rozdíl 

v řešení spočívá ve skutečnosti, že metoda průsekové fotogrammetrie je nahrazena jinou 

variantou, a to stereofotogrammetrií.  
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