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Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci – pomůcka pro výklad  

Anotace Žáci se seznámí s příkazem protáhnout nejprve teoreticky a potom si 
vyzkouší jeho funkci a nastavení dalších voleb. Pod vedením učitele si 
nakreslí příklad z materiálu a zkontrolují výsledek. Podle materiálu si 
vytvoří poznámky. 

Pomůcky: interaktivní tabule nebo projektor, počítače s programem 
AutoCAD 
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PROTÁHNOUT 

 

Tento příkaz protahuje objekty, které protíná výběrové 

okno (tažením myši zprava doleva = zeleným obdélníkem) 

při zachování ostatních částí a poměrů objektu. 

Takto můžeme protáhnout úsečky, křivky, oblouky a 

kóty. Nemůžeme protahovat, kružnice, elipsy. 

Vyvolání příkazu:  

 roletová nabídka – Modifikace -> protáhnout 

 panel nástrojů modifikace - ikona 

 příkazová řádka – protáhni 

 

Volby příkazu: 

Po vybrání objektů myší zprava doleva v místě, kde chceme 

objekt protáhnout, musíme určit referenční bod.  

Na výzvu zadáme druhý bod protažení buď myší, nebo 

vzdáleností. 

 Příkaz: _stretch 

 Vyberte objekty pro protažení křížením nebo k-polygonem... 

 Vyberte objekty: Zadejte protější roh: nalezeno: 3 

 Určete referenční bod nebo *Posunutí+ <Posunutí>: 

 Určete druhý bod nebo <použít první bod jako posunutí>: 100 
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Procvičení: 

1) Nakreslete objekt podle předlohy. Pomocí příkazu protáhnout 

jeho pravou část prodlužte ze 70mm na 110mm. 

 

Řešení: 

 Příkaz: _stretch 

 Vyberte objekty pro protažení křížením nebo k-polygonem... 

 

 Vyberte objekty: Zadejte protější roh: nalezeno: 1 

 Určete referenční bod nebo *Posunutí+ <Posunutí>: 

 Určete druhý bod nebo <použít první bod jako posunutí>: 40 
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