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VSTUP, NOVÝ HRÁČ

Když budete mít ruku, která nepracuje s myší, na 
klávesnici, může to zvýšit vaši produktivitu tím, že 
vám to umožní rychlý přístup k příkazovým aliasům 
a klávesovým zkratkám. 

Nebuďte tím, kdo pracuje pouze s myší – máte dvě ruce, tak je 
používejte!  
Většina zkušených uživatelů využívá rychlost zadávání a vyvolávání 
příkazů, když drží ruku, která nepracuje s myši, na klávesnici.  
 
Pravděpodobně víte, že klávesa Enter slouží v aplikaci AutoCAD® ke 
"spuštění předchozího příkazu", ale stejnou funkci má i mezerník. 
Potřebujete rychlý přístup k příkazu kruhu? Nejenže je stisknutí dvou 
kláves "C" a "palec" (mezerník) rychlejší než vizuální hledání, nalezení, 
přesunutí myši a kliknutí na ikonu pásu karet ... umožňuje to sledovat, 
na čem pracujete namísto toho, abyste se dívali jinam při hledání ikony 
a pak se zaměřili zpět na pracovní plochu - to zvyšuje efektivitu.

Použijte obě ruce 
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VSTUP, NOVÝ HRÁČ

Využijte rozšířené bublinové nápovědy, které vám 
pomohou se zadáváním příkazů.

Některé příkazy se v aplikaci AutoCAD používají častěji než jiné. U 
příkazů, které možná nepoužíváte tak často, vám AutoCAD osvěží 
informace o jejich fungování.

Po najetí na ikonu příkazu na pásu karet se zobrazí krátká bublinová 
nápověda. Zůstaňte nad nástrojem a zobrazí se rozšířená bublinová 
nápověda. Poskytuje stručné vysvětlení příkazu a zobrazuje snímek 
ukazující správné vstupní sekvence, které byste měli použít. V některých 
případech, zejména u 3D příkazů, je snímek dokonce animovaný.

Pokud máte pocit, že doba zobrazení bublinových nápověd je příliš 
dlouhá nebo krátká, můžete ji změnit na kartě Zobrazení v dialogovém 
okně Možnosti.

Bublinové nápovědy
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VSTUP, NOVÝ HRÁČ

Zlepšete produktivitu využitím výkonné funkce 
vyhledávání v příkazovém řádku.

Nechte příkazový řádek fungovat jako vyhledávač, když si nemůžete 
vzpomenout na některý příkaz. Pokud si vzpomenete na jeho část – čím 
začíná, končí nebo něco uprostřed – zadejte ji a nechte příkazový řádek 
zobrazit odpovídající možnosti. 

Například si vzpomenete, že příkaz, který potřebujete, má něco 
společného s DWF. Stačí zadat DWF a zobrazí se vám všechny příkazy,  
v nichž se DWF někde vyskytuje.

Bonusová rada: Vyslovujete špatně slova nebo špatně píšete na stroji? 
Příkazový řádek aplikace AutoCAD se také naučí vaše chyby a změní 
často chybně zadávané příkazy na správnou verzi.

Příkazový řádek

DWF OUT

DWFOUT

DWFADJUST

DWFLAYERS

EDWF (EXPORTDWF)

DWFOSNAP
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VSTUP, NOVÝ HRÁČ

Přístup k běžným nástrojům úprav pomocí úchopů, 
bez spuštění příkazu.

Využití úchopů k úpravám objektů je často rychlejší než používání 
příkazů úprav. V závislosti na objektu se obvykle jako výchozí akce 
používá funkce Přesunout nebo Roztáhnout. Po najetí na úchop se 
zobrazí další možnosti úprav, pokud jsou k dispozici.

Pokud chcete spustit příkaz úprav, vyberte buď některý z vyskakovacího 
seznamu nebo klikněte na tlačítko Uchopit pro výchozí akci. Pokud 
chcete vybrat více úchopů, stiskněte klávesu Shift.

Po aktivaci úchopu ("horký" úchop) můžete kliknutím pravým tlačítkem 
myši na vybraný úchop získat přístup k dalším možnostem, včetně 
funkcí Otočit, Měřítko a Zrcadlení. Během úprav můžete objekt dokonce 
kopírovat a také určit základní bod nebo referenční vzdálenost. To vše 
lze provést přímo z vybraného objektu bez spuštění příkazu.

Úprava úchopu 

STRETCH
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VSTUP, NOVÝ HRÁČ

Pomocí nového nástroje Rychlé měření ověřte na 
první pohled přesnost geometrie výkresu.

Pokud je zvolen nástroj Rychlé měření, zobrazují se rozměry, vzdálenosti 
a úhly při pohybu myší nad objekty a mezi nimi. Malé oranžové 
čtverečky v rozích označují, že čáry svírají úhel 90 stupňů. 

Dynamické zobrazení poskytuje pozoruhodné zlepšení oproti 
pomalejšímu tradičnímu způsobu výběru jednotlivých měřicích bodů.

Ověření lze nyní provést i podle toho, co nevidíte. Například vzdálenost 
mezi dvěma objekty se měří pouze tehdy, jsou-li objekty rovnoběžné. 
Značky pravého úhlu se objeví pouze v případě, že jsou objekty vůči 
sobě skutečně v úhlu 90 stupňů.

Bonusová rada: Pokud se chcete vyvarovat zmatků a zvýšit výkonnost 
při používání nástroje Rychlé měření, je nejlepší složité oblasti výkresu 
přiblížit.

Rychlé měření
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VSTUP, NOVÝ HRÁČ

Zlepšete přesnost výběru objektů pomocí funkce 
Přepínání výběrů.

Pokud je povolena funkce Přepínání výběrů a pro výběr je k dispozici 
více objektů, zobrazí AutoCAD vedle kurzoru odznak. Když se zobrazí, 
klikněte na ni, jako byste vybírali, a zobrazí se pole výběru se seznamem 
všech objektů v dosahu kurzoru. Uvidíte typ objektu a jeho barvu. 

Najeďte na každou položku a zvýrazní se odpovídající entita. Když 
najdete požadovaný objekt, vyberte jej ze seznamu. Dialogové okno se 
zavře a vy máte k dispozici přesný výběr.

Poznámka: Funkce Přepínání výběrů se ve výchozím nastavení 
nezobrazuje na stavovém řádku. Klikněte na ikonu Přizpůsobení 
stavového řádku (tři vodorovné pruhy na konci) a ujistěte se, že je tato 
volba zaškrtnuta. Po zobrazení ji můžete zapnout (nebo vypnout) stejně 
jako většinu ostatních nástrojů stavového řádku.

Přepínání výběrů 
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VSTUP, NOVÝ HRÁČ

Snadno spravujte své standardy CAD vytvářením 
různých stylů entity Multileader.

Všechna nastavení pro entity Multileader se ovládají pomocí stylů entit 
Multileader. Ke Správci stylů entit Multileader můžete přistupovat  
z panelu Kóty na kartě Anotace na pásu karet.

Dialogové okno má tři karty, které vám umožňují ovládat formát, 
strukturu a obsah stylu.

Nyní můžete vytvářet různé styly pro různé úkoly. Můžete mít styl, který 
používá šestihranný blok pro základní popisy, nebo nastavit výchozí text 
pro standardní poznámky, které vždy vypadají stejně. Vaše možnosti 
jsou téměř neomezené a všechny začínají vytvořením stylů entit 
Multileader.

Styly entit Multileader
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VSTUP, NOVÝ HRÁČ

Zrychlete čas při vykreslování a tisku využitím 
funkce Nastavení stránky.

Nenechte se zdržovat změnou nastavení vykreslování, když potřebujete 
jiné zařízení nebo velikost. Zlepšete soudržnost vykreslování tak, že 
všechna nastavení tisku a vykreslování seskupíte do pojmenovaného 
Nastavení stránky. 

Začněte kliknutím pravým tlačítkem myši na požadovanou kartu Prostor 
modelu nebo Rozvržení a vyberte Správce nastavení stránky.

Vytvoření nového nastavení stránky je snadné, protože rozhraní je 
stejné jako dialogové okno Vykreslování. Nastavte vše, co byste obvykle 
nastavili, například zařízení pro vykreslování, velikost, plochu, tabulku 
stylů atd., do jediného pojmenovaného nastavení stránky, které lze 
rychle vyvolat.

Po uložení do výkresu je můžete snadno importovat do jiných výkresů, 
čímž ušetříte ještě více času!

Nastavení stránky
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UP YOUR GAME



ZLEPŠETE HRU

Kopírujte a vkládejte jako profesionálové  
s využitím všech možností dostupných v aplikaci 
AutoCAD.

AutoCAD nabízí některé speciální možnosti funkcí Vyjmout, Kopírovat 
a Vložit, které najdete buď v kontextové nabídce pod pravým tlačítkem 
myši nebo na panelu Schránka na kartě Domů na pásu karet. Ve 
vyskakovací nabídce se zobrazují také klávesové zkratky pro ještě 
rychlejší přístup.

Speciální možnosti zahrnují také možnost definovat základní bod při 
výběru entit, takže lze bod vložení přizpůsobit cílovému výkresu. Poté 
jej můžete vložit jako blok, hypertextový odkaz nebo na jeho původní 
souřadnice. Na pásu karet máte také přístup k příkazu Vložit jinak, který 
je užitečný, pokud vkládáte data do tabulky.

Možnosti kopírování a vkládání

CUT
COPY
COPY WITH BASE POINT
PASTE
PASTE AS BLOCK
PASTE TO ORIGINAL COORDINATES

REPEAT .ERASE
RECENT INPUT
CLIPBOARD
ISOLATE
UNDO INTELLIZOOM
REDOPANZOOM
STEERINGWHEELS

ACTION RECORDER

SUBOBJECT SELECTION FILTER
CONVERT MS TO PS
QUICK SELECT
QUICKCALC
FIND...
OPTIONS...
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ZLEPŠETE HRU

Odhalte další funkce příkazového řádku, o kterých 
možná nevíte.

Ujistěte se, že se během používání příkazu díváte na příkazový 
řádek. Vždy vás vyzve k zadání správných vstupních sekvencí a může 
poskytnout různé možnosti použití. 

Například příkazy Měřítko i Otočit mají možnost Reference, která vám 
umožňuje použít vybrané vzdálenosti nebo úhly. Pro každou z možností 
Proužek a Zkosení je k dispozici možnost Lomená čára, takže lze 
upravovat všechny vrcholy lomené čáry jediným kliknutím. Dokonce  
i příkaz Zvětšení má možnosti jako Vše a Rozsahy. 

K těmto možnostem lze přistupovat snadno – zadáním zvýrazněné 
klávesové zkratky nebo kliknutím na slovo dané volby. Pokud máte 
zapnutou funkci Dynamický vstup, jsou tytéž možnosti k dispozici v její 
rozbalovací nabídce.

Možnosti příkazů
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ZLEPŠETE HRU

Využívejte klávesové zkratky aplikace AutoCAD, 
které mohou zlepšit vaši produktivitu. 

Zde jsou tři z nich, které vám pomohou:

• Vyhnout se rozšířenému editoru atributů a rychle upravit určitý 
atribut. Při výběru atributu podržte stisknutou klávesu Control a atribut 
se zvýrazní, podobně jako jednořádkový text pro úpravy. 

• Rychle vyčistěte rohy pomocí funkce Proužek nebo Zkosení tak, že při 
výběru druhého objektu podržíte stisknutou klávesu Shift.  

• Přepište jakákoli aktivní nastavení uzamčení uživatelského rozhraní  
a přesuňte nebo zavřete palety či nástroje podržením klávesy Control při 
výběru objektu. 

Všechny klávesové zkratky aplikace AutoCAD naleznete na stránce 
autodesk.com/shortcuts/autocad.

Klávesové zkratky

Ctrl

LOREM IPSUM

2X
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ZLEPŠETE HRU

Uzamkněte nastavení výřezu rozvržení a vyvarujte 
se náhodných změn.

Nedovolte, aby funkce posunutí nebo zvětšení narušily pečlivě 
vytvořený a dimenzovaný výřez rozvržení. Po správném nastavení vždy 
výřez uzamkněte.

Zde jsou čtyři způsoby, jak toho dosáhnout. V prvních třech je nutné 
nejprve vybrat výřez. 

1. Klikněte na ikonu zámku vedle anotačního měřítka ve stavovém 
řádku (jedná se o nejjednodušší a nejčastější způsob).

2. Klikněte pravým tlačítkem myši, v kontextové nabídce rozbalte 
položku Zobrazit uzamčené a vyberte možnost Ano.

3. V paletě vlastností nastavte možnost Zobrazit uzamčené na 
hodnotu Ano.

4. Na kontextové kartě pásu karet Rozvržení na panelu Výřez rozvržení 
vyberte z rozevírací nabídky položku Uzamknout. Tato metoda 
zobrazí výzvu k výběru výřezu, pokud ještě není žádný vybrán.

Výřezy 
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ZLEPŠETE HRU

S aplikací AutoCAD na webu a v mobilu můžete 
přistupovat k výkresům CAD, upravovat je a 
navrhovat, i když nejste u primární pracovní 
stanice. 

Otevřete webový prohlížeč a začněte tvořit návrh v aplikaci AutoCAD – 
není třeba nic instalovat.  

Práce v aplikaci AutoCAD na webu nebo v mobilním telefonu je stejná 
jako na počítači, protože máte přístup k nástrojům na pásu karet  
a k příkazovému řádku. Aplikaci můžete rychle spustit na stránce web.
autocad.com a přihlásit se pomocí svého Autodesk ID.  

AutoCAD na libovolném počítači
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ZLEPŠETE HRU

Vkládejte bloky efektivněji pomocí nové palety 
bloků.

Snadno najděte potřebné bloky pomocí náhledových ikon, které 
poskytují náhled bloků dostupných k vložení. 

Čtyři karty v paletě umožňují rychlý přístup k potřebnému bloku. Bloky 
můžete vyhledat z aktuálního výkresu, z posledních výkresů, ze sady 
oblíbených nebo z knihoven bloků.
Bez ohledu na to, na jaké kartě pracujete, budete mít stále přístup ke 
všem známým možnostem vkládání, jako je měřítko, úhel, otočení atd. 
Můžete dokonce zaškrtnout možnost Opakovat umístění a ušetřit si 
další kroky.

Paleta bloků
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ZLEPŠETE HRU

Vyvarujte se nekonečného procházení složek 
projektu pomocí nastavení míst v dialogovém okně 
Otevřít.

Přestaňte ztrácet čas neustálým procházením několika úrovní složek  
v dialogovém okně Otevřít soubor. Jakmile se dostanete ke své složce, 
přidejte ji jako novou položku do panelu Místa v dialogovém okně 
Otevřít.

V pravém horním rohu klikněte na Nástroje a poté na Přidat aktuální 
složku do míst. Objeví se nová ikona s názvem složky. Nyní můžete 
kliknout na nové místo a přejít přímo do dané složky. 

Bonusová rada: Pokud zjistíte, že máte více ikon se stejným názvem - 
například "CAD" - stačí kliknout pravým tlačítkem myši na ikonu, vybrat 
možnost Vlastnosti a změnit název na jiný, smysluplnější, například na 
název projektu.

Oblíbená místa
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ZLEPŠETE HRU

Zobrazení stejného objektu v různých měřítkách v 
prostoru modelu nebo v rozvržení pomocí anotační 
funkce.

Když nastavíte objekty nebo styly jako anotační, proces jejich změny 
měřítka se zautomatizuje. Pokud chcete automatizovat změnu měřítka, 
zaškrtněte políčko Anotační v dialogových oknech Styl nebo nastavte 
jednotlivé objekty v možnosti Vlastnosti jako anotační. 
 
Anotační měřítka lze k objektu přidat buď jejich ručním přiřazením  
nebo povolením automatického přidání ve výřezu. Po přidání měřítek  
k objektu se zobrazí ve správné velikosti pro dané měřítko. Například 
text o výšce 3/32" může být správně škálován ve výřezu1/4"=1'-0“ i ve 
výřezu 1/8"=1'-0".

Kromě anotačních objektů jako Text, Mtext, Dimenze, entity Multileader 
a Atributy lze jako anotační nastavit také bloky a šrafy.

Anotační změna měřítka 
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ZLEPŠETE HRU

Odhalte rozdíly mezi dvěma revizemi výkresu 
pomocí funkce Porovnat DWG.

Funkce Porovnat DWG® umožňuje rychle zobrazit rozdíly mezi výkresy. 
Všechny objekty, které jsou v obou výkresech, se zobrazí jako šedé, ty, 
které nejsou v aktuálním výkresu, budou červené a ty, které jsou pouze 
v aktuálním výkresu, budou zelené.

Pokud chcete pokračovat v aktuální relaci úprav, můžete zapnout nebo 
vypnout porovnávání a jakékoli provedené změny se v reálném čase 
promítnou do porovnávání. Do aktuálního výkresu můžete dokonce 
přenést objekty z porovnávaného výkresu!

Funkce Porovnat DWG umí také vkládat revizní obláčky, které mohou 
urychlit proces změn pomocí předem definovaných preferencí barev, 
stylů a velikostí.

Své výkresy můžete také uložit u některého z našich poskytovatelů 
cloudových úložišť a získat přístup ke starším verzím výkresu 
prostřednictvím palety Historie výkresů. 

Pokud přistupujete k souboru uloženému ve službě OneDrive, Dropbox 
nebo Box, můžete snadno porovnat výkres s předchozími verzemi 
tohoto výkresu. To je užitečné zejména v případě, že na stejném výkresu 
pracuje více lidí.

Soubory výkresů uložené u těchto poskytovatelů cloudových úložišť 
zachovávají předchozí verze souborů DWG, které jsou nyní přístupné  
v nové paletě Historie výkresů. Na paletě Historie výkresů můžete zvolit 
verzi, se kterou chcete aktuální výkres porovnat, a filtrovat soubory 
podle data, uživatele nebo minimální doby mezi verzemi.

Tlačítko Porovnat automaticky otevře funkci Porovnat DWG a rozdíly se 
zobrazí přímo v aktuálním výkresu. Do aktuálního výkresu můžete také  
v reálném čase importovat změny z vaší předchozí verze.

Porovnání výkresů a Historie výkresů
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TAKE YOUR SKILLS 
TO THE NEXT LEVEL



DOSTAŇTE SVÉ DOVEDNOSTI NA DALŠÍ ÚROVEŇ

Využijte další funkce, které poskytují expresní 
nástroje aplikace AutoCAD.

Expresní nástroje rozšiřují výkonnost softwaru AutoCAD tím, že vám 
šetří čas a zvyšují produktivitu. Většina z nich se nachází na pásu karet 
Expresní nástroje. Spadají se do různých skupin, jako jsou nástroje Text, 
Rozvržení nebo Rozměry, a každý vám nabízí rozšířené funkce.

Mezi oblíbené uživatelské funkce patří přesun/kopírování/otáčení, které 
umožňují provést tři příkazy v jednom. Příkaz Rozložit způsobí rozložení 
bloků a zachová všechny informace o atributech. K dispozici je dokonce 
příkaz, který vám umožňuje zarovnat text podél vybraného oblouku!

Expresní nástroje

E X P R E S S  T O O L S
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DOSTAŇTE SVÉ DOVEDNOSTI NA DALŠÍ ÚROVEŇ

Nastavte vlastnosti a chování bloků z palet 
nástrojů a standardizujte své výkresy.

Vylepšete chování standardních bloků při vkládání pomocí definice 
jejich vlastností v paletě nástrojů. Jednoduše klikněte pravým tlačítkem 
myši na blok nebo více bloků a vyberte možnost Vlastnosti. 

Předdefinováním vlastností, jako je vrstva vložení, měřítko, otočení  
(a další!), můžete ovládat zajištění svých standardů CAD.

Palety nástrojů
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DOSTAŇTE SVÉ DOVEDNOSTI NA DALŠÍ ÚROVEŇ

Pomocí filtrů vrstev můžete rychle zobrazit pouze 
požadované vrstvy.

Neztrácejte čas a úsilí hledáním malé podmnožiny, kterou potřebujete, 
ze stovek (nebo více) vrstev. Jednou ji najděte a vytvořte filtr vrstev.

Díky nástrojům nacházejícím se na paletě vrstev můžete vytvořit filtr 
vrstev z již vybraných vrstev nebo vytvořením dotazů založených na 
vlastnostech nebo řetězcových hodnotách.

Jakmile je požadovaný filtr vytvořen, stačí jej vybrat a zobrazit pouze 
požadované vrstvy.

Filtry vrstev
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DOSTAŇTE SVÉ DOVEDNOSTI NA DALŠÍ ÚROVEŇ

Pomocí funkce Rychlý výběr můžete snadno vybrat 
více objektů na základě jejich vlastností. 

V dialogovém okně Rychlý výběr můžete vytvářet výkonné dotazy  
a rychle filtrovat pouze požadované objekty. K nástroji Rychlý výběr 
můžete kdykoli přistupovat pomocí kontextové nabídky po kliknutí 
pravým tlačítkem myši. 

Potřebujete najít každý kruh o průměru 6,00? Každou neuzavřenou 
lomenou čáru? Každý blok, jehož měřítko Z je větší než 1? To vše  
a mnohem více lze snadno provést pomocí funkce Rychlý výběr. 

Jakmile jsou nalezeny a vybrány všechny odpovídající entity, můžete 
spouštět dostupné příkazy úprav nebo měnit společné vlastnosti celé 
sady.

Rychlý výběr
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DOSTAŇTE SVÉ DOVEDNOSTI NA DALŠÍ ÚROVEŇ

Vkládejte pole do textu nebo atributů, které se 
mohou v průběhu životnosti výkresu měnit. 

Pole nabízejí silnou flexibilitu při správě určitých textových informací. 
Obvykle se používají tam, kde anotace není statická, protože čerpají 
informace z údajů o entitách v rámci výkresu nebo ze systémových dat. 

Představte si situaci, kdy máte poznámku, která ukazuje určitou oblast 
regionu. Nastavením pole v poznámce se v případě změny tvaru oblasti 
pole automaticky aktualizuje tak, aby tuto změnu odráželo. 

Pole se také běžně používají v blocích názvu a razítkách vykreslování, 
kde se zobrazují měnící se informace, jako jsou data, časy nebo 
uživatelská jména.

Pole

AREA: 1.3632

AREA: 1.3632

AREA: 5.4376
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DOSTAŇTE SVÉ DOVEDNOSTI NA DALŠÍ ÚROVEŇ

Upravujte své soubory CAD a odkazujte se na ně  
v terénu a na cestách pomocí aplikace AutoCAD  
v mobilním zařízení. 

Pomocí aplikace AutoCAD v chytrém telefonu nebo tabletu můžete 
přistupovat k nejnovějším výkresům a prohlížet, upravovat a vytvářet 
soubory DWG na pracovišti i mimo něj. 

Stačí si stáhnout bezplatnou aplikaci AutoCAD do mobilního zařízení 
prostřednictvím obchodu s aplikacemi a přihlásit se pomocí svého 
Autodesk ID. S licencí pro AutoCAD nebo AutoCAD LT dosáhnete 
automatického upgradu aplikace na verzi Premium. 

AutoCAD kamkoli jdete
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DOSTAŇTE SVÉ DOVEDNOSTI NA DALŠÍ ÚROVEŇ

Posilte flexibilitu vašich rozvržení vytvořením 
výřezů bez pravých úhlů. 

Poznejte své možnosti při vytváření výřezů rozvržení. Většinou postačí 
obdélník, ale můžete vytvořit výřezy téměř libovolného tvaru. Jedním 
ze způsobů je použít možnost Mnohoúhelník na pásu karet a vytvořit jej 
stejně jako lomenou čáru.

Pro ještě větší výkonnost , můžete většinu uzavřených objektů pomocí 
možnosti Objekt přeměnit na výřez. Tato metoda umožňuje přeměnit 
lomenou čáru, kružnici, elipsu nebo dokonce mnohoúhelník na výřez 
rozvržení.

Výřezy bez pravých úhlů

24



DOSTAŇTE SVÉ DOVEDNOSTI NA DALŠÍ ÚROVEŇ

Zrychlete pracovní postup zkopírováním objektů  
z externích odkazů pomocí příkazu Kopírovat 
vnořené objekty.

Pokud potřebujete zkopírovat objekty z odkazu Xref do výkresu, 
nemusíte otevírat odkaz Xref, kopírovat jej do schránky, zavřít soubor  
a pak jej vkládat. 

Místo toho použijte příkaz Kopírovat vnořené objekty. Nalézá se  
v rozbalovací nabídce dalších nástrojů na panelu Upravit na pásu karet. 
Umožňuje vám dostat se přímo do souboru Xref pro výběr objektů ke 
kopírování.

Bonusová rada: Odstraňte potřebu otevírat Editor bloků, protože 
kopírování vnořených objektů funguje v případě bloků také.

Vnořené objekty
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DOSTAŇTE SVÉ DOVEDNOSTI NA DALŠÍ ÚROVEŇ

Udržujte své soubory s výkresy maximálně 
efektivní odstraněním nepoužívaných a potenciálně 
škodlivých dat.

Ujistěte se, že často spouštíte příkaz Vyčistit a občas příkaz Audit, které 
udrží výkres v čistém stavu.

Využijte přepracovaný příkaz Vyčistit, který vám pomůže snadno 
spravovat položky, které nelze vyčistit, a odstranit více nepotřebných 
položek najednou.  Občas také spusťte verzi pro příkazový řádek 
(-Purge) a zvolte možnost Regapps (v dialogovém okně standardního 
příkazu VYČISTIT ji nenajdete), která odstraní definice aplikací pro 
objekty nebo programy, které se již v systému nenacházejí.

Při spuštění funkce Audit se ujistěte, že ve výzvě "Opravit všechny 
zjištěné chyby" odpovíte Ano.

Čištění a audit

-PURGE 
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JDĚTE NA TO!

Přizpůsobte si aliasy příkazů pomocí Editoru aliasů 
tak, aby vám lépe vyhovovaly.

Je snadné změnit aliasy příkazů, které jsou již v aplikaci AutoCAD  
k dispozici. Každý jsme jiný, takže pokud si myslíte, že "C" je Copy místo 
Circle, klidně to změňte. 

Spusťte Editor aliasů v panelu Nástroje v nabídce Expresní nástroje. 
Dialogové okno nabízí snadné rozhraní pro přidávání, odebírání nebo 
úpravu aliasů příkazů. Najděte v seznamu buď "C" nebo "Circle", klikněte 
na tlačítko Upravit a přemapujte je podle svých preferencí.

Pokud některý z vašich oblíbených příkazů nemá alias, můžete jej přidat. 
Používáte například často import PDF. Stačí použít tlačítko Přidat, vybrat 
nový alias a namapovat jej na příkaz PDFIMPORT.

Editor aliasů
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JDĚTE NA TO!

AUTO CA
D

Y

X

AUTO CA
D

Y

X

Y

XAUTO CA
D

Využijte ikonu uživatelského souřadnicového 
systému (UCS) a změňte orientaci vašeho výkresu 
pro snadnější vytváření návrhu.

Existuje několik způsobů, jak změnit úhel, pod kterým kreslíte, ale 
jedním z nejjednodušších je rychlá změna UCS. Ikona UCS je skutečný 
objekt s vlastními funkčními úchopy. 

Klikněte na něj a poté jej výběrem možnosti Přesunout úchop umístěte 
na šikmý objekt. Po přichycení klikněte na kulatý konec úchopu, otočte 
jej kolem osy Z a zarovnejte s objektem. Nyní můžete rychle vytvořit 
geometrii vzhledem k vašemu požadovanému šikmému objektu.

Pokud jste skončili, lze snadno vše nastavit zpět. Znovu vyberte ikonu, 
klikněte pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky zvolte možnost 
Svět.

Uživatelský souřadnicový systém
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JDĚTE NA TO!

Eliminujte nadbytečné kroky pomocí 
pojmenovaných zobrazení pro rychlé vytvoření 
výřezů rozvržení. 

Nástroj Vložit zobrazení, který se nachází na kartě Rozvržení na pásu 
karet, zobrazí galerii všech pojmenovaných zobrazení v prostoru 
modelu. Klikněte na požadované zobrazení a přetáhněte je na rozvržení.

Měřítko se nastaví podle anotačního měřítka pohledu. Pokud chcete, 
můžete měřítko nastavit kliknutím pravým tlačítkem myši ještě předtím, 
než zobrazení umístíte do rozvržení, nebo po umístění měřítka vyberte 
měřítko pomocí trojúhelníkového úchopu.

Tato metoda vám ušetří důležitý krok uzamčení výřezu, protože je 
provede automaticky za vás!

Pojmenovaná zobrazení
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JDĚTE NA TO!

RECORD

HOME INSERT ANNOTATE

PLAY

Automatizujte opakující se úlohy pomocí nástroje 
Záznamník akcí. 

Skutečná produktivita je často funkcí automatizovaných sekvencí 
příkazů. Nejlepším místem, kde začít, je záznamník akcí, který 
automatizuje pracovní postupy. 

Záznamník, který se nachází na panelu Správa na pásu karet, vytváří 
pojmenovaná makra, která můžete použít k opětovnému vytvoření 
sekvence příkazů. Stačí stisknout velké tlačítko Nahrát, provést vaše 
příkazy a pak nahrávání zastavit. 

Po nahrání si makro přehrajte a sledujte, jak se tyto příkazy samy 
provádějí!

Záznamník akcí
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JDĚTE NA TO!

Přistupujte k obsahu z jiných výkresů nebo snadno 
vytvářejte palety nástrojů pomocí Centra návrhů.

Pomocí Centra návrhů můžete importovat téměř jakýkoli obsah z jiných 
výkresů, například styly, rozvržení a odkazy Xref. Najdete je jako jednu 
z malých ikon na panelu Paleta na kartě Zobrazení v pásu karet nebo 
můžete jednoduše použít klávesovou zkratku DC. 

Stačí se dostat do potřebného výkresu (nebo do jakéhokoli otevřeného 
výkresu, což je často pohodlnější) a přejít k požadovanému obsahu. 
Použití Centra návrhů může být často efektivnější než opětovné 
vytváření obsahu nebo připojování odkazů Xref.

Navíc neexistuje jednodušší způsob, jak vytvořit paletu nástrojů 
z výkresu, který obsahuje knihovnu bloků. Stačí kliknout pravým 
tlačítkem myši do panelu obsahu a vybrat možnost Vytvořit paletu 
nástrojů.

Centrum návrhů
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JDĚTE NA TO!

Potřebujete si někdy vzít své výkresy s sebou?  
S aplikací AutoCAD na počítači, webu a v mobilním 
telefonu můžete přistupovat k souborům a 
upravovat je kdykoli, kdekoli a na jakémkoli 
zařízení.

Zůstaňte ve spojení se svými výkresy pomocí aplikace AutoCAD na webu 
a v mobilu. Pomocí funkce Uložit na web a do mobilu můžete ukládat 
výkresy z počítače a prohlížet a upravovat je v aplikaci AutoCAD na  
webu a v mobilu, včetně odkazů Xref. Snadno přecházejte z vytváření 
návrhu na počítači do vytváření návrhu v aplikaci AutoCAD na webu  
a v mobilu a naopak. 

Bonusová rada: Soubory DWG můžete přímo otevírat v aplikaci AutoCAD 
na webu a v mobilu pomocí cloudu společnosti Autodesk a také pomocí 
služeb Microsoft OneDrive, Box a Dropbox.  

Návrh v aplikaci AutoCAD na počítači, webu 
a mobilním zařízení  
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JDĚTE NA TO!

Urychlete práci pomocí specializovaných sad 
nástrojů, zaměřených na potřeby různých 
průmyslových odvětví.

Výrazně se zkrátí doba potřebná k vytvoření průmyslových návrhů. 
Pomocí inteligentních objektů, stylů, dílů, funkcí a symbolů 
nacházejících se v sadách nástrojů můžete dosáhnout vyšší produktivity 
s menším úsilím.

Na výběr máte sedm specializovaných sad nástrojů: Architektura, 
Mechanické, Elektrické, MEP, Závod 3D, Mapa 3D a Rastrový design.

•  Sada nástrojů Architektura: Poskytuje inteligentní objekty, jako 
jsou stěny, dveře a okna, které rozpoznávají svůj vzájemný vztah  
a usnadňují tvorbu řezů, elevací a plánů. 

•  Sada mechanických nástrojů: Obsahuje více než 700 000 
inteligentních výrobních dílů, které se rovněž připojují k příslušným 
projektovým informacím. Jakákoli změna v jedné součásti způsobí 
automatickou aktualizaci všech souvisejících součástí. 

•  Sada elektrických nástrojů: Díky použití inteligentních čar  
a symbolů pro schéma můžete očekávat až 95 % úsporu původního 
času na návrh a revizi. Pokračujte ve využívání těchto dat a rychle, 
přesně a automaticky vytvářejte sestavy a kusovníky. 

Další informace o specializovaných sadách nástrojů najdete na adrese 
autocad.com nebo si je stáhněte přímo ze svého účtu Autodesk. 

Specializované sady nástrojů AutoCAD
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FOR THE WIN



PRO VÍTĚZSTVÍ

Zvyšte efektivitu a ušetřete cenné systémové 
prostředky pomocí plovoucích oken.

Jste jedním z mnoha uživatelů, kteří se při práci na vlastním výkresu 
potřebují odkazovat na jiný výkres? Možná jste otevřeli druhou relaci 
(nebo více relací) aplikace AutoCAD, v níž máte na druhém monitoru 
zobrazený referenční soubor? Možná přepínáte karty souborů v rámci 
vaší jediné relace.

Místo toho můžete kartu souboru přetáhnout z okna aplikace AutoCAD 
ven a změnit ji na plovoucí okno. Plovoucí okno má dokonce vlastní 
příkazový řádek, který pomáhá zvýšit vaší produktivitu.

Plovoucí okna 
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PRO VÍTĚZSTVÍ

Ušetřete čas a snižte počet chyb, abyste 
se vyvarovali chybného počítání dílů nebo 
objednávání nesprávných množství pomocí funkce 
Počítadlo. 

Automatizace počítání bloků nebo geometrie šetří čas a snižuje počet 
chyb. Nyní se můžete vyhnout chybnému počítání dílů nebo objednávání 
nesprávných množství.

Funkce Počítadlo nabízí vizuální výsledky počítání a větší kontrolu nad 
kritérii počítání. Je snadné specifikovat v prostoru modelu jeden blok 
nebo objekt a spočítat jeho instance. Paletu Počítadlo můžete také 
použít k zobrazení a správě spočítaných bloků v aktuálním výkresu.
Počítání lze provádět pro celý výkres nebo pro konkrétní oblasti a lze je 
exportovat do dynamických tabulek, které lze snadno aktualizovat.

Počítadlo
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PRO VÍTĚZSTVÍ

Bezpečně spolupracujte na svých návrzích pomocí 
funkce Sdílení pohledů nebo Sdílení (výkresů) - 
aniž by bylo nutné zveřejňovat původní soubory 
DWG.

Vyvarujte se těžkopádného, avšak stále běžně používaného pracovního 
postupu publikování a odesílání návrhů se soubory DWF nebo PDF 
emailem. Pomocí sdílených pohledů se v aplikaci AutoCAD vytvoří 
zobrazitelný soubor, který se předává prostřednictvím sdíleného odkazu 
a lze jej zobrazit a komentovat v prohlížeči na libovolném zařízení 
s přístupem k internetu. Komentáře, které spolupracovníci vloží do 
sdíleného odkazu, se zobrazí přímo v aplikaci AutoCAD pro počítače.

Nebo pomocí příkazu Sdílet můžete sdílet celý výkres. Vytvoříte 
odkaz, který může kdokoli, s kým jej sdílíte, otevřít ve webové aplikaci 
AutoCAD. Sdílený soubor zahrnuje všechny související závislé soubory, 
například soubory Xref a písma. Můžete volit mezi dvěma úrovněmi 
oprávnění pro příjemce: Pouze zobrazit a Upravit a uložit kopii.

Sdílení souborů s výkresy
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PRO VÍTĚZSTVÍ

Spolupracujte na změnách ve výkresech od více 
přispěvatelů z aplikace AutoCAD na počítači  
i z webových a mobilních aplikací pomocí příkazu 
Sledování. 

Sledování

37

Bezpečně spolupracujte se svým týmem a s externími subjekty pomocí 
výkonné funkce Sledování v rámci pracovního postupu.

Už se nebudete muset obávat, že váš výkres bude změněn, a navíc 
získáte možnost vytvářet, přidávat nebo přispívat do položek Sledování. 
Představte si nástroj Sledování jako virtuální pauzovací papír, kterým 
je překrytý váš výkres a který umožňuje spolupracovníkům přidávat 
zpětnou vazbu přímo do výkresu. 
Uživatelé mohou prohlížet nebo upravovat existující položky Sledování 
nebo přispívat svými vlastními.



PRO VÍTĚZSTVÍ

Zjednodušte cykly zpětné vazby a revizí pomocí 
importu digitálních snímků nebo poznámek ve 
funkci Import a asistent pro značky.

Import značek a asistent pro značky
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Pomocí funkce Import značek můžete snadno zobrazit a zapracovat 
změny do výkresu. V případě souboru PDF s textem a poznámkami  
k revizi můžete originál překrýt revidovaným výkresem.

Můžete vyfotit tištěnou verzi a ručně psané poznámky a importovat je 
jako soubor JPG nebo PNG. Importovaný soubor se automaticky umístí 
a zarovná na soubor s výkresem v nové stopě.

Asistent pro značky automaticky identifikuje značky jako text, kóty  
a revizní obláčky. Klikněte na identifikovanou značku a poté ji vložte 
jako objekt MTEXT, MLEADER nebo REVCLOUD. Text můžete před 
vložením upravit nebo zkopírovat do schránky.



PRO VÍTĚZSTVÍ

Získejte promyšlené rady ve správný čas a ve 
správném kontextu pomocí nástroje Poradce 
pro makra Moje poznatky, spolu s navrhovanými 
příkazovými makry, což vám pomůže zvýšit 
produktivitu. 

Poradce pro makra Moje poznatky
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Moje poznatky je poradenský nástroj, který pomáhá zrychlit práci 
pomocí algoritmů strojového učení pro poskytování promyšlených 
poznatků. Nyní můžete získat poznatky a cenné návrhy na základě 
jedinečného způsobu, jímž používáte příkazy. 

Poradce pro makra vám poskytuje doporučená makra, která automatizují 
nejčastěji se opakující pracovní postupy. 

Můžete využít novou paletu příkazových maker, zjistit více informací, 
uložit navržené makro nebo si makro přizpůsobit podle svých potřeb.



PRO VÍTĚZSTVÍ

RECOVER

Naučte se, jak řešit problémy sami, a zjistěte, kde 
rychle najít odpovědi.

Zkušení uživatelé si často umějí problémy opravit sami. V případě 
selhání nebo poškození souboru je důležité znát vaše možnosti. Pokud 
se váš soubor neotevře, budete možná muset použít funkci Obnovit 
místo Otevřít, která soubor při otevírání prověří. Pokud máte v souboru 
odkazy Xref, použijte možnost Obnovit vše, abyste získali i tyto odkazy.

V případě selhání použijte Správce obnovy výkresů. Měl by se zobrazit 
spolu s informacemi o problematickém souboru a jeho verzi  
z automatického uložení. Pokud se nezobrazí, najděte v nabídce 
Možnosti cestu k automaticky uloženému souboru. Přejděte k souboru  
a změňte jeho příponu z .sv$ na .dwg.

Nakonec si zodpovězte své vlastní otázky pomocí několika zdrojů, 
včetně nápovědy pro aplikaci AutoCAD, sítě znalostí Autodeska blogu 
pro aplikaci AutoCAD.

Provádějte vítězné tahy
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Tato kniha mohla vzniknout díky řadě zkušených uživatelů aplikace AutoCAD, včetně Franka 
Mayfielda a dalších přispěvatelů do blogu pro aplikaci AutoCAD.

Společnost Autodesk zpřístupňuje software a služby na základě licence nebo předplatného. 
Práva k instalaci, přístupu nebo jinému používání softwaru a služeb společnosti Autodesk 
(včetně bezplatného softwaru nebo služeb) jsou omezena na licenční práva a oprávnění ke 
službám výslovně udělená společností Autodesk v příslušné licenční nebo servisní smlouvě 
a podléhají přijetí a dodržování všech podmínek této smlouvy. Když si předplatíte určitý tarif, 
může se podle dostupnosti automaticky obnovovat za pevný měsíční nebo roční poplatek. 
Všechny výhody a možnosti nákupu nemusí být pro veškerý software nebo služby k dispozici 
ve všech jazycích nebo zeměpisných oblastech.  Přístup ke cloudovým službám vyžaduje 
připojení k internetu a podléhá zeměpisným omezením stanoveným v podmínkách služby.

Autodesk, AutoCAD a logo Autodesk jsou registrované ochranné známky nebo ochranné 
známky společnosti Autodesk, Inc. nebo jejích dceřiných resp. přidružených společností v 
USA a/nebo v dalších zemích. Všechny ostatní názvy značek, produktů nebo ochranné známky 
náleží jejich příslušným vlastníkům. Společnost Autodesk si vyhrazuje právo kdykoli bez 
předchozího upozornění změnit nabídku produktů a služeb, technické parametry a ceny a 
neodpovídá za typografické nebo grafické chyby, které se mohou v tomto dokumentu objevit. 
© 2022 Autodesk, Inc. Všechna práva vyhrazena.




