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Vykreslování 

 

Tímto příkazem můžeme nakreslený 

výkres vytisknout na tiskárnu, plotr 

nebo do souboru. 

Příkaz můžeme zadat z menu, Tisk, 

Vykreslování …, nebo na kartě Výstup 

a paletě Vykreslení, Vykreslit, nebo 

příkazem Plot v příkazovém řádku, 

nebo z nástrojového ikonového 

panelu. 

Je důležité říci, že AutoCAD vykresluje tak, že jednotlivým barvám přiřazuje při vykreslování zadanou 

tloušťku čáry. Po zadání příkazu vybereme v nástrojovém panelu příslušnou tiskárnu pro vykreslení, 

zadáme, nebo alespoň zkontrolujeme, velikost papíru a počet kopií. 

V sekci vykreslovaná oblast zadáme, co vykreslit – nejčastěji používáme okno, které vzápětí vybereme 

(můžeme vykreslovat i displej, maximálně, meze). V sekci odsazení je vhodné zaškrtnout Centrovat 

výkres. 

V sekci Měřítko vykreslování zadáme měřítko vykreslení, pokud tiskneme výkres na tiskárnu pouze 

pro naši potřebu, pak je vhodné zaškrtnout Přizpůsobit do plochy, výkres se pak vykreslí na 

příslušnou velikost papíru tiskárny v poměru „maximálně do plochy“. 
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Sekce Tabulka stylu vykreslování (přiřazení per) je velice důležitá. Zde je vhodné si vyrobit svůj styl 

vykreslování, například načíst styl Monochrome.ctb, uložit ho jako … (např. SSPU.ctb) a editovat. Na 

kartě formulář vidíme jednotlivé barvy. V sekci vlastnosti musí být u všech barev přiřazena barva 

černá, a to proto, aby se všechny barvy vykreslovaly černě, ne jako odstíny šedi. Pak již jen pro 

konkrétní barvy přiřadíme příslušnou tloušťku barvy, u nás na škole například barva zelená se 

vykresluje silně, a proto ji přiřadíme tloušťku čáry např. 0,4 mm. 

V sekci orientace výkresu můžeme výkres otočit na výšku, či na šířku. Nakonec dáme Náhled… 

a zkontrolujeme, zda tisk bude korektní. 
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Výkres můžeme také tisknout do virtuální PDF tiskárny (musí být v systému nainstalovaná), výsledek 

pak bude uložen v pdf souboru, který lze kdekoliv vytisknout v požadovaném měřítku. Pokud máme 

nainstalovaný příslušný plotr, můžeme tisknout i do plt souboru. 
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Otázky a cvičení: 

Nakreslete výkres bez kót dle pokynu vyučujícího. 
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Otázky a cvičení: 

Nakreslete výkres bez kót dle pokynu vyučujícího. 

 


