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AutoCAD – základní příkazy 

Téma Přímka.  

Druh výukového 
materiálu 

Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci – pomůcka pro výklad 

Anotace Žáci se seznámí s příkazem přímka nejprve teoreticky a potom si vyzkouší 
její funkci a nastavení dalších voleb pod vedením učitele. Podle materiálu si 
vytvoří poznámky. 

Pomůcky: interaktivní tabule nebo projektor, počítače s programem 
AutoCAD 

Použitý zdroj 
SPIELMANN, Michal a Jiří ŠPAČEK. AutoCAD: názorný průvodce pro verze 2008 a 

2009. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2008, 376 s. ISBN 978-80-251-2302-7.  

 



 

Vzdělávací materiál vytvořený v rámci projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0625  
Inovace a zkvalitnění výuky 

KRESLÍCÍ PŘÍKAZY 

 

2) Přímka 
- je definována dvěma body, kterými prochází. Tento příkaz 

vytvoří nekonečnou čáru, kterou používáme jako konstrukční čáru. 

 

Vyvolání příkazu: 

 panel nástrojů – ikona 

 roletová nabídka – Kresli -> přímka 

 příkazová řádka – přímka 

 

Volby příkazu: 

 

Volby v hranaté závorce zadáváte napsáním písmene, které je 

napsáno velkým písmem!!! 

 Přednastavená volba příkazu je vytvoření přímky zadáním dvou 

bodů 

 Hor: tato volba vytvoří horizontální přímku zadaným bodem 

 Ver: vytvoří vertikální přímku zadaným bodem 

 úheL: vytvoří přímku pod zadaným úhlem 

 Polovinu: vytvoří konstrukční čáru, která prochází vrcholem úhlu a 

půlí jej 
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 Ekvid: vytváří rovnoběžnou kopii první přímky v zadané 

vzdálenosti 

 můžete vytvářet libovolné množství přímek až do ukončení 

příkazu (Enter, Esc) 

V roletové nabídce Kresli, najdeme i příkaz polopřímka, který vytváří 

polopřímky zadaným bodem a směrem. 

Procvičení: 

Vytvořte pomocí přímek dvě svislé rovnoběžky 50mm od sebe. 

Vytvořte pomocí přímek dvě vodorovné rovnoběžky vzdálené 30mm. 

Vytvořte pomocí přímek dvě rovnoběžky 40mm od sebe pod úhlem 30 

stupňů. 


