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Název a adresa školy: 
Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková 
organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0129 

Název projektu SŠPU Opava – učebna IT 

Typ šablony klíčové aktivity: 
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (20 
vzdělávacích materiálů) 

Název sady vzdělávacích materiálů: ICT IIIa 

Popis sady vzdělávacích materiálů:  Autodesk AutoCAD 2012, 3. ročník 

Sada číslo: E–13 

Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 18 

Označení vzdělávacího materiálu: 
(pro záznam v třídní knize) 

VY_32_INOVACE_E–13–18 

Název vzdělávacího materiálu: Připojení atributů k bloku 
Zhotoveno ve školním roce:  2011/2012 

Jméno zhotovitele: Ing. Karel Procházka 

Připojení atributů k bloku 

Po definování atributů je můžeme připojit k bloku standardními příkazy pro vytvoření bloku (např. 

příkazem Blok v příkazovém řádku). Poté lze blok uložit jako samostatný soubor pro použití i v jiných 

výkresech. 
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Příklad: 

Vytvořte blok s atributem pro kreslení drsnosti dosažené po obrobení s povrchem Ra 6,3 tak, aby se 

tato hodnota dala libovolně přepisovat – to znamená, vytvořit univerzální drsnost. Nejprve si 

nakreslíme v hladině Kóty tvar drsnosti s popisem Ra a připravíme si vkládací bod pro atribut (je to 

ten průsečík dvou úseček). Poté vytvoříme atribut se štítkem Drsnost. Nakonec vytvoříme z těchto 

entit blok. Pozor! Úsečky vkládacího bodu atributu do drsnosti nezahrneme. 

Příprava bloku s atributy drsnosti by mohla vypadat takto: 

 

 

Samotné entity pro výběr do bloku budou tyto (v hladině kóty): 
 

 

Výsledek bude vypadat takto: 
 

 

Pokud blok s atributem vložíme do výkresu, systém se nás zeptá na potvrzení hodnoty 6,3, poté 

vložíme blok s atributem na požadovanou pozici. Vyzkoušejme si ještě dodatečnou editaci atributu 

této drsnosti a změňme ji například na hodnotu 12,5. 
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Blok s atributy lze rozložit a editovat a pak z něj opět zhotovit blok s atributy. 

Otázky a cvičení: 

Přidejte ke dříve nakreslenému výkresu razítka základního popisového pole naší školy atributy dle 

pokynu vyučujícího – v příslušné hladině a s příslušnými barvami (šířka 184 mm, výška 60 mm). 

 

Přidejte ke dříve nakreslenému výkresu razítka samostatného kusovníku naší školy atributy dle 

pokynu vyučujícího – v příslušné hladině a s příslušnými barvami (šířka 184 mm, výška 46,5 mm). 
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Přidejte ke dříve nakreslenému výkresu nástavby popisového pole naší školy atributy dle pokynu 

vyučujícího – v příslušné hladině a s příslušnými barvami. 

 

Otázky a cvičení: 

Nakreslete výkres bez kót dle pokynu vyučujícího. 

 


