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Zaoblení hran 

 

Tento příkaz zaoblí 

hrany objektů. 

Můžeme ho zadat na 

kartě Výchozí 

a paletě Modifikace, 

Zaoblit nebo 

příkazem Zaobli 

v příkazovém řádku 

nebo z nástrojového 

ikonového panelu. 
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Příkaz má opět spoustu parametrů, nejdůležitější z nich je parametr Rádius R – zde zadáváme 

poloměr zaoblení. Pokud na výzvu zadání poloměru R zadáme hodnotu 0, pak nám tento příkaz 

vytvoří ostrý roh z daných entit. Opět je zde parametr křiVka V – pokud po něm vybereme křivku, 

zaoblí se hrany na všech lomech (vrcholech) křivky najednou. Zaoblit hrany můžeme i na dvou 

nedotažených (neprotínajících se) úsečkách, příkaz pak dotáhne tyto úsečky až k zaoblení. 
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Otázky a cvičení: 

Nakreslete výkres bez kót dle pokynu vyučujícího. 

 



 
 

 4/6  

Zrcadlení 

 

Tímto příkazem lze zrcadlit 

dané objekty podle osy 

zadané dvěma body. 

Můžeme ho zadat na kartě 

Výchozí a paletě Modifikace, 

Zrcadli, nebo příkazem 

Zrcadli v příkazovém řádku, 

nebo z nástrojového 

ikonového panelu. Důležitý 

parametr příkazu je, zda–li 

chceme ponechat původní 

objekt, či nikoliv. 

Tento příkaz hodně šetří práci konstruktéra, protože při kreslení symetrických součástí často stačí 

nakreslit čtvrtinu součásti a tu pak zrcadlit tak, abychom dostali celou hotovou součást. 

 

Tip: 

Pokud bychom potřebovali zrcadlit text (vhodné při výrobě forem na plasty, při výrobě razníků …), 

pak si musíme nejprve předem přepnout proměnnou AutoCADu MIRRTEXT na 1, jinak se text 

nezrcadlí. 
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Pole 

    

Tento příkaz slouží k vytváření pravidelně rozmístěných objektů do obdélníkových (pravoúhlých) 

nebo kruhových polí. Můžeme ho zadat na kartě Výchozí a paletě Modifikace, Pole (Obdélníkové 

nebo Polární), nebo příkazem Pole v příkazovém řádku, nebo z ikonového menu. 

Příkaz má spoustu parametrů – viz obrázek. 

Obdélníkové pole navíc můžeme vytvářet pod zadaným úhlem, u kruhového pole můžeme prvky 

natáčet atd. 
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Editace polí je velice snadná – viz obrázky. 

 

 

Kopie vlastností objektů 

 

Pomocí tohoto příkazu můžeme kopírovat vlastnosti jednoho objektu na jiný. Je to podobné jako 

v MS Office. 

Můžeme ho zadat z panelu nástrojů Rychlý přístup, Kopie vlastností, nebo příkazem Kopievlast 

v příkazovém řádku, nebo z nástrojového ikonového panelu. Jako parametr tohoto příkazu můžeme 

vybírat přes nasTavení T ty i vlastnosti, které chceme či nechceme měnit viz. obrázek. 

 


