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AutoCAD – základní úpravy 

Téma Zaoblit 

Druh výukového 
materiálu 

Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci – pomůcka pro výklad 

Anotace Žáci se seznámí s příkazem zaoblit 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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ZAOBLIT 

 

Tyto příkazy používáme pro vytvoření zkosených nebo 

zaoblených hran. Zaoblit nebo zkosit můžeme i hrany, které 

se neprotínají. 

Vyvolání příkazu:  

 roletová nabídka – Modifikace -> zaoblit 

 panel nástrojů modifikace - ikona 

 příkazová řádka – zaobli 

 

Volby příkazu: 

Nejprve nastavíme rádius (poloměr) zaoblení: 

 Příkaz: _fillet 

 Aktuální nastavení: Režim = OŘEŽ, Rádius = 

0.0000 

 Vyberte první objekt nebo *Zpět/křiVka/Rádius/OŘež/NKrát+: r 

 Určete rádius zaoblení <0.0000>: 20 

Potom vybereme první a druhou úsečku hrany, kterou chceme 

zaoblit: 

 Vyberte první objekt nebo *Zpět/křiVka/Rádius/OŘež/NKrát+: 

 Vyberte druhý objekt nebo Shift-výběr pro použití rohu: 
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Procvičení dalších voleb:  

Volby jsou podobné jako u příkazu zkosit 

1) křiVka – např. u obdélníku zaoblí všechny hrany najednou 

  

2) Ořež – volíme mezi ořež a neořež. S volbou neořež, zůstanou i 

původní hrany 

3) Nkrát – můžeme zaoblit více hran postupně 

4) Zaoblit můžeme i hrany, které se neprotínají: 

 

 

5) Zaoblit můžeme i dvě kružnice: 

  

 


