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Využijte specifické klávesové zkratky pro AutoCAD-
LT a ušetřete drahocenný čas. Můžete dokonce 
vytvořit nebo upravit stávající klávesové zkratky.

1. Klikněte na kartu Správa > panel Přizpůsobení > Uživatelské 
rozhraní nebo zadejte příkaz CUI do příkazového řádku.

2. Na kartě Přizpůsobení v podokně Všechny soubory klikněte na 
znaménko plus (+) vedle uzlu Klávesové zkratky a rozbalte jej. 

3. Klikněte na znaménko plus (+) vedle položky Klávesové zkratky.
• Pokud chcete vytvořit klávesovou zkratku, přetáhněte v podokně 

Seznam příkazů příkaz do uzlu Klávesové zkratky v panelu 
Přizpůsobení v podokně  Všechny soubory.

• Pokud chcete upravit klávesovou zkratku, vyberte ji v uzlu 
Klávesové zkratky.

Klávesové zkratky

NASTAVENÍ A ZÁKLADY
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FILE SAFETY PRECAUTIONS

MINUTES BETWEEN SAVES5

AUTOMATIC SAVE

NASTAVENÍ A ZÁKLADY

Nastavte automatické ukládání na 5 minut (či 
dokonce 2 nebo 3 minuty!) a často ukládejte ručně 
pomocí příkazu QSAVE nebo klávesové zkratky 
Ctrl+S.

Soubory z automatických ukládání jsou záložní soubory vytvořené 
automaticky pomocí funkce Automatické ukládání. Nastavte počet 
minut mezi automatickými ukládáními na kartě Otevřít a uložit 
v dialogovém okně Možnosti nebo pomocí příkazu SAVETIME. 
Automatická ukládání se provedou pouze v případě, že byl výkres po 
posledním uložení upraven. Příkazy QSAVE, SAVE a SAVEAS odstraní 
aktuální soubor .sv$ – automaticky uložený soubor zůstane pouze 
pokud se aplikace neočekávaně zavře.

Umístění souborů automatického ukládání naleznete tak, že přejdete 
na kartu Soubory v dialogovém okně Možnosti a zkontrolujete složku 
Umístění souborů automatického ukládání v hierarchii nebo pomocí 
příkazu SAVEFILEPATH. Po nalezení souboru změňte jeho příponu  
z .sv$ na .dwg a otevřete jej.

BONUS: Pokud se vám při hledání souboru automatického ukládání 
nezobrazí žádné přípony souborů, musíte je zapnout. Učiníte tak 
zaškrtnutím políčka Přípony názvů souborů na panelu Zobrazit/skrýt 
na kartě Zobrazení.

Automatické ukládání
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NASTAVENÍ A ZÁKLADY

Nechte si nejčastěji používané nástroje na panelu 
nástrojů Rychlý přístup (QAT) přímo v horní části 
obrazovky. Přizpůsobení panelu QAT provedete 
kliknutím na malé rozbalovací ovládací tlačítko na 
pravé straně.  Příkazy, ke kterým chcete mít rychlý 
přístup, můžete zaškrtávat a zaškrtnutí rušit.

Panel nástrojů Rychlý přístup

Zde můžete také změnit umístění panelu nástrojů Rychlý přístup nebo 
dokonce zapnout starý typ panelu nabídek. Prvky na panelu nástrojů 
Rychlý přístup můžete také přetahovat a změnit tak pořadí jejich 
zobrazení.

BONUS:  Pokud chcete rychle přidat příkaz pásu karet na panel 
nástrojů Rychlý přístup, klikněte pravým tlačítkem myši na libovolnou 
ikonu příkazu na pásu karet a z kontextové nabídky vyberte možnost 
Přidat na panel nástrojů Rychlý přístup. Podobně kliknutím pravým 
tlačítkem myši na libovolnou položku panelu nástrojů Rychlý přístup 
tuto položku odeberete.
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REPEAT GRID

RECENT INPUT

HATCH EDIT...

SET ORIGIN

SET BOUNDARY

GENERATE BOUNDARY
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SCALE
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DRAW ORDER
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ADD SELECTED

SELECT SIMILAR

DESELECT ALL

SUBOBJECT SELECTION FILTER

QUICK SELECT ...

QUICKCALC

FIND ...

PROPERTIES

QUICK PROPERTIES

Kliknutím pravým tlačítkem myši získáte přístup 
ke kontextovým nabídkám, což je oblíbená 
funkce pro zvýšení produktivity. Jelikož jsou 
nabídky kontextové, jde o příkazy, které jsou 
specifické pro vybranou položku.

Pokud jste ten, kdo používá pravé tlačítko myši jako ENTER, stále 
můžete využívat to nejlepší z obou světů. Používání této funkce 
kliknutí pravým tlačítkem myši citlivé na načasování je snadné. Pokud 
ji chcete zapnout, stačí otevřít dialogové okno Možnosti, přejít na 
kartu Předvolby uživatele a poté vybrat tlačítko Přizpůsobení kliknutí 
pravým tlačítkem myši. Zobrazí se druhé dialogové okno, které 
obsahuje ovládací prvek pro kliknutí pravým tlačítkem myši citlivé na 
načasování. 

Pokud je tato funkce povolena, bude kliknutí pravým tlačítkem myši 
stále fungovat podle vašich představ - jediné rychlé kliknutí bude 
fungovat jako ENTER, ale pokud nyní podržíte tlačítko myši o něco déle 
- ve výchozím nastavení čtvrt sekundy - zobrazí se vám místo toho 
kontextová nabídka.

Kliknutí pravým tlačítkem myši

NASTAVENÍ A ZÁKLADY
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NASTAVENÍ A ZÁKLADY

Odolejte pokušení vytvořit vše v jedné vrstvě. 
Uspořádejte výkresy tak, že přiřadíte objekty do 
vrstev, které jsou spojeny s určitou funkcí nebo 
účelem, například stěny do jedné vrstvy a dveře do 
jiné vrstvy.

Pomocí vrstev můžete:
• Přiřazovat objekty podle jejich funkce nebo umístění
• Zobrazovat nebo skrývat všechny související objekty v rámci 

jediné operace
• Zadávat typ čáry, barvu, tloušťku čáry a další standardy pro každou 

vrstvu

Pokud chcete zjistit, jak je výkres uspořádán, otevřete pomocí příkazu 
LAYER Správce vlastností vrstvy. V příkazovém okně můžete buď 
zadat příkaz LAYER nebo LA anebo kliknout na pásu karet na nástroj 
Vlastnosti vrstvy na kartě Domů.

BONUS: Máte hodně odkazů Xref, a tedy hodně vrstev? Zvyšte hodnotu 
proměnné MAXSORT (z výchozí hodnoty 1000), aby se všechny vrstvy 
mohly správně setřídit.

Vrstvy
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NASTAVENÍ A ZÁKLADY

Pomocí příkazu Pořadí kreslení můžete ovládat, jak 
se objekty překrývají a v jakém pořadí se zobrazují. 
Nastavte pořadí kreslení pomocí možností 
"Přenést anotace dopředu" a "Poslat šrafování 
dozadu". 

Na pásu karet na kartě Domů klikněte na rozevírací seznam Upravit 
panel a vyberte možnost Pořadí kreslení (nebo použijte příkaz 
DRAWORDER). Zvolte jednu ze zobrazených možností, vyberte objekty, 
které chcete upravit, a stiskněte klávesu Enter. 

Obecně budete chtít zobrazovat a vykreslovat objekty anotací před 
ostatními objekty a šrafy a výplněmi za nimi. Objekty Výmaz jsou 
určeny k zajištění prázdné oblasti pro přidání textu, aniž by se 
upravovaly objekty pod nimi.

POZNÁMKA: Pořadí kreslení překrývajících se objektů lze ovládat 
pouze v rámci jednoho prostoru: prostoru modelu nebo prostoru 
papíru. 

Pořadí kreslení
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Viewing



Postupujte podle výzev zobrazených po příkazu 
Zvětšení a zobrazte výkres přesně tak, jak si 
přejete. "Zvětšení > Vše" upraví zvětšení oblasti 
kreslení tak, aby byly zobrazeny všechny viditelné 
objekty nebo hranice výkresu nastavené příkazem 
LIMITS. "Zvětšení > Rozsahy" zobrazí maximální 
rozsah všech objektů.

"Zvětšení > Dynamický" posouvá a přibližuje pomocí obdélníkového 
rámečku zobrazení. Rámeček zobrazení představuje váš pohled, který 
můžete zmenšovat nebo zvětšovat a přesouvat po výkresu. Umístěním 
a nastavením velikosti se rámeček pohledu posune nebo zvětší tak, 
aby vyplnil výřez pohledem uvnitř rámečku pohledu. (Tato funkce není 
k dispozici v perspektivní projekci.)

BONUS 1: Pokud máte myš s kolečkem, aktivujte rozsah funkce 
Zvětšení dvojitým kliknutím na kolečko myši. 

BONUS 2: Pomocí příkazu VTENABLE můžete vypnout plynulé přechody 
zobrazení, ke kterým dochází při posouvání a zvětšování. Nastavením 
na hodnotu 0 (nula) se vypnou funkce posouvání/zvětšení, otáčení  
a skripty.

Zvětšení

PROHLÍŽENÍ

07



Zobrazte výkres v aplikaci AutoCAD LT tak, jak bude 
vypadat při tisku, výběrem možnosti "Zobrazit styly 
vykreslení" v dialogovém okně Nastavení stránky.

Aplikace AutoCAD LT zobrazuje výkresy barevně a poté převádí data 
výkresu do jiného tiskového formátu. Obvykle je potřeba vytvořit 
náhled vykreslení, aby bylo vidět, jak bude rozvržení při vykreslení 
vypadat, ale můžete to změnit prostřednictvím funkce Zobrazení stylů 
vykreslení. Tímto způsobem nastavte hlavní rozvržení nebo vytvořte 
samostatné rozvržení, které se bude chovat jako "živý" náhled, takže 
můžete stále pracovat v tradičním barevném zobrazení rozvržení.

Zobrazení stylů vykreslení

PROHLÍŽENÍ
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Sdílejte snadno návrhy v rámci společnosti nebo 
mimo ni pomocí funkce Sdílené pohledy – bez 
nutnosti zveřejňovat původní soubory DWG.  
Místo PDF sdílejte odkaz, který lze prohlížet  
a komentovat v libovolném prohlížeči.

Vyvarujte se těžkopádného, běžně používaného pracovního postupu 
publikování a odesílání návrhů se soubory DWF nebo PDF emailem. 
Místo toho se v aplikaci AutoCAD LT 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 LT pro počítače.

K funkce Sdílené pohledy lze přistupovat v aplikaci AutoCAD LT  
v nabídce Aplikace v části Publikovat. 

POZNÁMKA: Platnost sdílených pohledů automaticky vyprší po 30 
dnech, ale odkaz můžete kdykoli prodloužit nebo ukončit.

Sdílené pohledy

PROHLÍŽENÍ
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Objects



CENTER

MIDPOINT

1

2

Pomocí funkce OSNAP (Přichycení objektů) můžete 
objekty kreslit přesně vůči ostatním objektům 
na výkrese. Pomocí přichycení objektů můžete 
například vytvořit čáru ze středu kruhu do středu 
jiné čáry.

Přichycení objektu můžete zadat, kdykoli jste vyzváni k zadání 
bodu. Ve výchozím nastavení se při přesunu kurzoru nad umístění 
přichycení objektu zobrazí značka a bublinová nápověda.

Pokud chcete v rámci výzvy zadat přichycení objektu pro bod, 
můžete: 

• Stisknout klávesu Shift a kliknutím pravým tlačítkem myši 
zobrazit kontextovou nabídku Přichycení objektů

• Kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit přichycení objektu  
z podnabídky Přepis přichycení

• Zadat název přichycení objektů
• Kliknout na tlačítko přichycení objektu na panelu nástrojů 

Přichycení objektů. Tím se zapne přichycení objektů, které 
přetrvá ve všech následujících příkazech.

Přichycení objektů

OBJEKTY
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Izolujte vybranou skupinu objektů pro snadnější 
úpravy složitých nebo náročných výkresů. Nástroj 
Izolace objektů (ISOLATEOBJECTS) dočasně 
zneviditelní nevybrané objekty ve výkresu.

Tento příkaz spustíte z nabídky pravého tlačítka myši nebo zadáním 
příkazu ISOLATEOBJECTS v příkazovém řádku.  Po dokončení úprav 
nebo prací ve vyčištěné oblasti výkresu můžete ukončit izolaci objektů 
a vrátit všechny skryté objekty jednoduše zpět pomocí příkazu 
UNISOLATEOBJECTS nebo pomocí možnosti Ukončit izolaci objektů pod 
pravým tlačítkem myši.

BONUS 1: Pokud místo toho chcete objekty skrýt a vyčistit tak oblast 
značně zaplněného výkresu, použijte příkaz HIDEOBJECTS nebo 
nabídku pod pravým tlačítkem myši pro dočasné potlačení vybraných 
objektů.

BONUS 2: Ve výchozím nastavení jsou skryté nebo izolované objekty 
skryty dočasně během aktuální relace kreslení. Pokud však nastavíte 
parametr OBJECTISOLATIONMODE na hodnotu 1, skryté nebo izolované 
objekty přetrvají i mezi relacemi.

Izolace objektů

OBJEKTY
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Asociativní pole používejte tam, kde si objekty 
uvnitř polí zachovávají své vztahy. Provádění úprav 
kresby, rozestupů a umístění pole je neuvěřitelně 
snadné a mnohem rychlejší než změna umístění 
jednotlivých objektů.

Mnoho návrhů obsahuje symetrické nebo opakující se kresby. 
Opakovatelné kresby, známé také jako pole, lze vytvořit pomocí příkazu 
ARRAY. Asociativní pole umožňují snadno vytvářet pravoúhlé a polární 
kresby a rozdělovat položky podél 2D cesty.

Po vytvoření asociativního pole můžete:
• Nahradit všechny instance původního objektu
• Nahradit nebo upravovat jednotlivé objekty v poli
• Aktualizovat počet a vzdálenost mezi položkami v poli

Asociativní pole

OBJEKTY

12



Ušetřete čas použitím jediného příkazu DIM, který 
vytvoří jeden rozměr za druhým bez přerušení a bez 
zadávání více příkazů.

Do příkazového řádku zadejte příkaz DIM nebo najděte na pásu karet 
na kartě Anotace nástroj Rozměry. Tento příkaz umožňuje dosáhnout 
různých výsledků pomocí kombinace:

• Zvolené možnosti DIM
• Typu objektu, na který najedete kurzorem myši
• Místa, kam najedete kurzorem myši
• Místa, které vyberete nebo kam kliknete
• Jakým směrem pohybujete kurzorem

Nástroje pro inteligentní zadávání rozměrů také umožňují přejet 
kurzorem nad objektem a zobrazit náhled rozměru ještě před vytvořením.

BONUS: Zkraťte ještě více váš pracovní postup pomocí příkazu QDIM, 
který umožňuje aplikovat rozměry na celou řadu objektů najednou.

Rozměry

OBJEKTY
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Modifying



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

ÚPRAVY
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ROUND_TABLE

RECTANGLE_TABLE

Ušetřete čas a snižte velikost souboru využitím 
dynamických bloků. Namísto vkládání více 
statických bloků vytvořte jeden blok, který může 
měnit tvar, velikost nebo konfiguraci v závislosti 
na způsobu použití.

Například místo vytváření více bloků pro různé typy stolů a uspořádání 
židlí můžete vytvořit jeden blok stolu. Po vložení bloku můžete kdykoli 
vybrat typ stolu. Můžete také definovat dynamické bloky, které lze 
roztahovat, otáčet, převracet a další funkce. 

1. Klikněte na kartu Vložit > panel Definice bloku > Vytvořit blok.
2. Zpět ve výkresu dvakrát klikněte na blok a v dialogovém okně Upravit 

definici bloku vyberte možnost OK. Tím se otevře prostředí Editoru 
bloků a Pás karet v Editoru bloků.

3. Přidejte omezení, akce a parametry (pravidla) pomocí palety 
Vlastnosti uvnitř Editoru bloků.

Dynamické bloky

ÚPRAVY
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Pomocí funkce Skupina můžete provádět se 
stejnými objekty více operací, aniž by bylo nutné 
vytvářet blok.

Pomocí funkce Skupina můžete rychle vytvářet dočasné asociace objektů. 
Když jsou objekty seskupeny, výběr jednoho objektu ve skupině vede 
k výběru všech objektů, ale na rozdíl od standardního bloku lze každý 
objekt upravovat samostatně. 

1. Vyberte příkaz Skupina na panelu Skupiny na kartě Domů na pásu 
karet nebo zadejte do příkazového řádku příkaz GROUP.

2. Vyberte objekty, které chcete sdružit, a stiskněte klávesu Enter. 
3. Když pak vyberete libovolný objekt ve skupině, vyberou se všechny 

seskupené objekty. Ve středu ohraničujícího rámečku skupiny se 
zobrazuje úchop, který poskytuje přístup ke všem operacím s úchopy.

4. Přidejte ke skupině název nebo popis pro pozdější snadný přístup. 

Skupina

ÚPRAVY
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Pomocí funkce Porovnat DWG odhalte grafické 
rozdíly mezi dvěma revizemi libovolného výkresu. 
Rychle zobrazte změny, zjistěte kolize, prověřte 
proveditelnost a další. 

Není se třeba obávat, že byste něco přehlédli – zapnutím revizních 
obláčků se změny ještě více zvýrazní a můžete je systematicky procházet 
a ujistit se, že neopominete žádný detail.
Spusťte funkci Porovnat DWG na kartě Spolupráce na pásu karet nebo 
zadejte příkaz COMPARE do příkazového řádku.

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 

ÚPRAVY
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Vždy, když je to možné, používejte místo 
jednořádkového textu (TEXT) víceřádkový text 
(MTEXT), abyste mohli text flexibilně upravovat.

Můžete vytvořit několik odstavců textu jako jeden víceřádkový textový 
objekt (MTEXT). Pomocí vestavěného editoru můžete formátovat vzhled 
textu, sloupce a ohraničení.

Na pásu karet vyberte možnost Anotace > Víceřádkový text (namísto 
možnosti Jednořádkový text) nebo použijte příkaz MTEXT.

Víceřádkový text

ANOTACE
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CHECK SPELLING

MISSPELL

MISPELL

WHERE TO CHECK

DICTIONARIES

SETTINGS

Příkazem SPELL (pravopis) se vyhnete 
nepříjemným pravopisným chybám. K dispozici 
jsou další možnosti kontroly veškerého textu, 
pouze aktuálního prostoru/rozvržení nebo pouze 
vybraných objektů.

Příkaz SPELL najdete na panelu Text na kartě Anotace na pásu karet (nebo 
jej zadejte do příkazového řádku). Zobrazí se dialogové okno Pravopis. 
Kliknutím na tlačítko Nastavení získáte větší kontrolu nad tím, co bude do 
kontroly zahrnuto.

BONUS: Jednou z nejvýkonnějších funkcí zde je schopnost vytvářet  
a aktualizovat vlastní slovník. To je mimořádně cenné pro pojmy 
specifické pro dané odvětví, které se ve standardním slovníku nemusí 
vyskytovat.

ANOTACE

Pravopis
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FIND AND REPLACE

ACTIONS

SEARCH OPTIONS TEXT TYPES

REPLACE WITH

FIND WHAT FIND WHERE

LOCATION OPTIONSMISPELL

MISSPELL

Potřebujete opravit pravopisné chyby nebo 
přejmenovat určité položky? Stejně jako  
v oblíbeném textovém procesoru můžete v aplikaci 
AutoCAD LT snadno vyhledávat a nahrazovat slova.

Začněte polem pro vyhledávání textu na pásu karet nebo zadejte příkaz 
FIND do příkazového řádku. Stejně jako u pravopisu můžete zvolit, kde 
chcete kontrolu spustit. K dispozici je také ikona rozšíření dialogu, která 
odkryje další možnosti vyhledávání a více ovládacích prvků toho, jaké 
textové objekty budou zahrnuty.

BONUS: A ještě větší výkonnost do vyhledávání slov přináší využití 
zástupných znaků. Znaky jako * @ ? ~ mohou zastupovat jeden nebo více 
znaků v textovém řetězci, což vám umožní zvládnout více úkonů za kratší 
dobu.

Najít a nahradit

ANOTACE
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Chcete provádět výpočty přímo z výkresu? 
Kalkulačku QuickCalc lze použít k provádění 
výpočtů v prostředí výkresu aplikace AutoCAD LT  
a vypočtenou hodnotu lze odeslat přímo do 
aktuální výzvy v prováděném příkazu.

V aplikaci AutoCAD LT jsou při kreslení objektu často vyžadovány 
geometrické hodnoty, jako je měření vzdálenosti nebo úhlu. Ve většině 
situací možná budete znát vzdálenost nebo úhel potřebný k nakreslení 
objektu, ale někdy jsou tyto hodnoty neznámé a je třeba je vypočítat. 

Do příkazového řádku zadejte QC nebo klikněte na nástroj QuickCalc na 
panelu Nástroje na kartě Domů.

BONUS: Příkaz QuickCalc lze použít během jiného příkazu tak, že 
kliknete pravým tlačítkem myši, zobrazíte kontextovou nabídku a zvolíte 
QuickCalc. Kalkulačka se zobrazí, aniž by se narušil probíhající příkaz!

QuickCalc

ANOTACE
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Pomocí nástroje Monitor anotací se ujistěte, že 
přidružené rozměry jsou stále součástí související 
geometrie.

Nechte aplikaci AutoCAD LT, ať vás upozorní, když se některý z rozměrů 
oddělí od své geometrie. 

Po zapnutí této funkce se ve stavovém řádku aplikace AutoCAD LT zobrazí 
odznak s malým žlutým vykřičníkem, který vás upozorní, že váš rozměr již 
není spojen se svými objekty. 
Po kliknutí na odznak se odkryje malá kontextová nabídka, ve které 
můžete rozměr buď odstranit, nebo jej znovu přiřadit k jeho objektu.

Monitor anotací
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SPRÁVA DAT

Libovolný výkresový soubor lze vložit jako externí 
odkaz (Xref) a změny provedené v odkazovaném 
výkresu se při otevření nebo opětovném načtení 
automaticky promítnou do aktuálního výkresu.

Pomocí příkazu XREF otevřete paletu Externí odkazy a vyberte ikonu 
DWG pro připojení souborů. Připojené odkazy Xref jsou propojeny s jiným 
výkresem, ale nejsou do něj vloženy - to zabraňuje zvětšení velikosti 
souboru.

Při připojování odkazu Xref je výchozí typ cesty nastaven na relativní 
hodnotu, aby se v budoucnu odkazy Xref nepoškodily. Pokud máte  
v aktuálním výkresu relativní odkazy a uložíte jej do jiného umístění, 
aplikace AutoCAD LT vás vyzve k aktualizaci relativních cest.

BONUS 1: Pokud chcete najít externí odkaz ve složitém výkresu, výběrem 
položky v paletě Externí odkazy se zvýrazní všechny viditelné instance ve 
výkresu. Naopak výběrem externího odkazu ve výkresu zvýrazníte jeho 
název v paletě Externí odkazy.

BONUS 2: Odkaz Xref lze snadno upravit tak, že jej vyberete, kliknete 
pravým tlačítkem myši a vyberete možnost Otevřít Xref nebo Upravit Xref 
na místě.

Externí odkazy
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SPRÁVA DAT

Při sdílení souborů DWG obsahujících odkazy Xref 
zabalte a doručte skupiny výkresů a souvisejících 
souborů pomocí aplikace eTransmit. Předejdete 
tak nefunkčním odkazům a dalším chybám, když 
vaše soubory otevře někdo jiný. 

Odkazy Xref budou při sdílení souboru s někým jiným nefunkční, protože 
nebudou obsahovat odkazované soubory.

Pokud chcete vytvořit balíček pro přenos v určité složce, klikněte 
na nabídku Aplikace > Publikovat > eTransmit nebo použijte příkaz 
ETRANSMIT. Zobrazí se dialogové okno Vytvořit přenos s určitými 
možnostmi. 

Jestliže v balíčku pro přenos vyberete sadu souborů výkresů, automaticky 
se do něj vloží všechny související závislé soubory, jako jsou soubory Xref 
a písma. 

eTransmit
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SPRÁVA DAT

Importujte geometrie, výplně, rastrové snímky 
a text TrueType ze souboru PDF do aktuálního 
výkresu pomocí funkce Import PDF.

Soubory PDF jsou nejběžnějším souborovým formátem používaným při 
výměně informací o návrhu mezi projektanty, dodavateli, klienty a dalšími 
subjekty. Pomocí příkazu PDFIMPORT můžete naimportovat geometrii ze 
stránky PDF jako objekty AutoCAD do aktuálního výkresu. Přístup  
k funkci Import PDF je také možný na kartě Vložení na pásu karet, kde 
poté klikněte na možnost Panel importu > Import PDF. Po výběru souboru 
PDF použijte dialogové okno Import PDF pro přizpůsobení importu.

BONUS: Pokud PDF obsahuje písma .shx pro AutoCAD, převeďte je pomocí 
nástroje Rozpoznat text SHX na jednořádkové objekty Mtext. Najdete jej 
na panelu Import na kartě Vložení. 

Import PDF
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SPRÁVA DAT

Udržujte informovanost týmu pomocí Správce sad 
listů v aplikaci AutoCAD LT. Uspořádejte a udržujte 
rozvržení výkresů, cesty k souborům a projektová 
data na jednom místě, které je přístupné celému 
týmu.

Správce sad listů funguje nejen jako systém správy souborů pro listy 
rozvržení, ale také spravuje uložené pohledy v rozvrženích i v prostoru 
modelu. Můžete snadno publikovat část nebo celou sadu, spolu s definicí 
a aktualizací bloku názvu a informací o popisech pomocí polí. Začít lze 
snadno pomocí Průvodce sadou listů, který se nachází v části Nový  
v nabídce Aplikace.

BONUS: Správci CAD a další uživatelé mohou výrazně zkrátit dobu 
potřebnou k dodání souboru po dokončení projektu pomocí nástroje 
eTransmit přímo ze Správce sady listů.

Správce sad listů
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EKOSYSTÉM

Když nemáte přístup k pracovní stanici v kanceláři, 
může vás v nouzi zachránit AutoCAD na webu. Stačí 
přejít na web.autocad.com pomocí prohlížeče 
Google Chrome - není třeba nic stahovat ani 
instalovat.

Přihlaste se do aplikace AutoCAD na webu pomocí svého identifikátoru 
Autodesk ID (stejné ID jako pro předplatné aplikace AutoCAD LT). Pokud 
chcete uložit výkres z počítače do aplikace AutoCAD na webu nebo 
mobilu, vyberte v nabídce aplikace AutoCAD LT v počítači u příkazu 
Uložit jako možnost "Uložit na web a do mobilu". Naopak výběr možnosti 
"Otevřít z webu a mobilu" v nabídce Otevřít vám umožní přístup  
k nejnovějším výkresům vytvořeným nebo upraveným v aplikaci AutoCAD 
na webu nebo mobilu. 

BONUS: Využijte známou funkci aplikace AutoCAD LT pro počítač – 
příkazový řádek! 

AutoCAD na webu 
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EKOSYSTÉM

Provádějte úpravy na cestách a ohromte své 
klienty, aniž byste museli nosit do terénu těžké 
nákresy. Až budete příště v terénu a budete 
potřebovat okamžitý přístup k nejnovějším 
výkresům, stačí sáhnout po mobilním zařízení  
a prohlížet, upravovat, vytvářet a sdílet soubory 
DWG.

Jednoduše si stáhněte aplikaci AutoCAD do svého mobilu prostřednictvím 
obchodu s aplikacemi pro vaše zařízení. Přihlaste se do aplikace pomocí 
svého identifikátoru Autodesk ID (stejné ID jako pro předplatné aplikace 
AutoCAD LT). K výkresům přistupujte z bezplatného účtu cloudového 
úložiště Autodesk nebo z jiných cloudových účtů, včetně Google Drive, 
Dropbox a OneDrive.

BONUS: AutoCAD na webu nebo v mobilu se může přímo propojit se 
zařízením Leica DISTO. Vytvořte ve výkresu čáru, změřte ji pomocí zařízení 
DISTO a délka se automaticky aktualizuje.

AutoCAD v mobilním zařízení
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AUTOMATIZACE A SPOLUPRÁCE

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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AUTOMATIZACE A SPOLUPRÁCE

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 LT 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 LT pro počítače.

Nebo pomocí příkazu Sdílet můžete sdílet celý výkres. Vytvoříte odkaz, 
který může kdokoli, s kým jej sdílíte, otevřít v aplikaci AutoCAD na webu 
a v mobilním zařízení. 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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AUTOMATIZACE A SPOLUPRÁCE

Spolupracujte na změnách ve výkresech od více 
přispěvatelů z aplikace AutoCAD LT na počítači i 
z verze AutoCAD na webu nebo v mobilu pomocí 
příkazu Sledování. 

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.

Sledování
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AUTOMATIZACE A SPOLUPRÁCE

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 LT, 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 
LT 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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OOPS

ERASE

ZPŮSOB MYŠLENÍ

Nebojte se zkoumat aplikaci AutoCAD LT a dělat 
chyby. Čím více chyb uděláte, tím lépe budete 
software používat. 

Aplikace AutoCAD LT nabízí mnoho možností opravy chyb, které vám 
pomohou při experimentování:

• Funkce UNDO (nebo U) zruší účinek příkazů. Pokud zadáte počet 
předchozích operací, které chcete vrátit zpět, můžete se vyvarovat 
vícenásobného zadávání příkazu. 

• Funkce ERASE odstraní vybrané objekty z výkresu.
• Funkce OOPS obnoví objekty vymazané posledním příkazem ERASE.
• Funkce PURGE odstraní z výkresu nepoužívané položky, například 

definice bloků a vrstvy.
• Funkce OVERKILL odstraní duplicitní nebo překrývající se čáry, 

oblouky a vícenásobné čáry – a zkombinuje částečně se překrývající 
nebo sousedící čáry.

Dělejte chyby
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Neexistuje správný nebo špatný způsob používání 
aplikace AutoCAD LT. Je pravděpodobné, že 
existuje deset nebo více způsobů, jak uskutečnit 
jakýkoli úkol. Některé jsou efektivnější než 
jiné, ale používejte ten způsob, jenž je pro vás 
nejjednodušší.

Jsme tu, abychom vám pomohli. Vyzkoušejte:

Webové stránky aplikace AutoCAD LT
https://www.autodesk.com/products/autocad-lt/overview

Síť znalostí Autodesk
knowledge.autodesk.com

Blog pro aplikaci AutoCAD
blogs.autodesk.com/AutoCAD

Je to na vás

ZPŮSOB MYŠLENÍ
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Tato kniha mohla vzniknout díky řadě uživatelů aplikace AutoCAD, včetně komunity 
AutoCAD na Facebooku, Franka Mayfielda, Donnieho Gladfeltera a mnoha dalších.

Některé funkce zmíněné v této knize, včetně funkce Porovnat DWG a Uložit na web a do 
mobilu, jsou k dispozici od verze AutoCAD LT 2022.

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.
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