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Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci – pomůcka pro výklad 

Anotace Žáci se seznámí s příkazem prodloužit 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 

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.  

Obrázky – vlastní zdroj 



 

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

PRODLOUŽIT 

 

Tímto příkazem můžeme prodloužit objekty k jinému 

objektu. Prodloužit můžeme úsečky, oblouky, otevřené 

křivky a polopřímky.  

Vyvolání příkazu:  

 roletová nabídka – Modifikace -> Prodloužit 

 panel nástrojů modifikace - ikona 

 příkazová řádka – prodluž 

 

Volby příkazu: 

Nejprve vybíráme objekty, které budou tvořit hranici 

pro prodloužení a potom objekty, které chceme prodloužit. 

(Pokud při tom přidržíme klávesu Shift, můžeme objekt 

oříznout) 

 Příklad:  

 

Příkaz: _extend 

Aktuální nastavení: Projekce=USS Hrana=Nic 
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Vyberte hranice... 

Vyberte objekty nebo <vybrat všechny>: nalezeno: 1 

Vyberte objekt pro prodloužení nebo Shift-výběr pro oříznutí nebo  

[Napříč/Křížení/Promítání/Hrana/Zpět]: 

 

 

 

 

Procvičení: 

Nakreslete objekt podle předlohy.  

Úsečky prodlužte k obdélníku. 
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Řešení: 

Příkaz: _extend 

Aktuální nastavení: Projekce=USS Hrana=Nic 

Vyberte hranice... 

Vyberte objekty nebo <vybrat všechny>: nalezeno: 1 

Vyberte objekty: 

Vyberte objekt pro prodloužení nebo Shift-výběr pro oříznutí nebo  

[Napříč/Křížení/Promítání/Hrana/Zpět]: 

Vyberte objekt pro prodloužení nebo Shift-výběr pro oříznutí nebo  

[Napříč/Křížení/Promítání/Hrana/Zpět]: 

Vyberte objekt pro prodloužení nebo Shift-výběr pro oříznutí nebo  

[Napříč/Křížení/Promítání/Hrana/Zpět]: 

Vyberte objekt pro prodloužení nebo Shift-výběr pro oříznutí nebo  

[Napříč/Křížení/Promítání/Hrana/Zpět]: 

Vyberte objekt pro prodloužení nebo Shift-výběr pro oříznutí nebo  

[Napříč/Křížení/Promítání/Hrana/Zpět]: 

Vyberte objekt pro prodloužení nebo Shift-výběr pro oříznutí nebo  

[Napříč/Křížení/Promítání/Hrana/Zpět]: 

 


