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ABSTRAKT 

Práce se zabývá tvorbou prvků usnadňujících konstrukční činnosti v programu AutoCAD. 

Prvky jsou zaloţeny na aplikaci bloků a základních konstrukčních metod při tvorbě např. 

dynamických rámečků s rohovými razítky, značek drsnosti, tabulek, hladin atď. 

Klíčová slova: AutoCAD, bloky 

 

 

 

ABSTRACT 

This work deals with the formation of structural elements to facilitate activities in Auto-

CAD. The elements are based on the application blocks and basic design methods me in 

creating such dynamic frames with title blocks, surface texture symbols, tables, layers, etc. 

Keywords: AutoCAD, blocks  
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ÚVOD 

 Dnešná doba vyţaduje, aby kaţdá aktivita bola tvorená s maximálnou efektivitou. 

Programy pre počítačovú podporu konštrukcie umoţňujú tieţ urýchlenie a zjednodušenie 

činnosti. V tejto práci sú vytvorené prvky, ktoré slúţia na zjednodušenie a urýchlenie čin-

nosti v AutoCADe. Vytvorené sú prvky, ktoré sa pravidelne alebo často opakujú vo výkre-

sovej dokumentácií.  



 

I.  TEORETICKÁ ČÁST 

 



 

1 AUTOCAD 

AutoCAD je výrobok spoločnosti Autodesk. Prvá verzia vyšla v roku 1982 a posledná 

v roku 2014. Do dnes bolo vyrobených 28 verzií AuoCADu. AutoCAD je program 

pre počítačovú podporu konštrukcie. 

1.1 História AutoCAD 

V roku 1982 bol po prvý krát predstavený produkt AutoCAD 1.0. Vznikol vtedy 

v novo zaloţenej firme Autodesk. Vedúcim projektu bol John Walker. Najväčší problém 

bol zmestiť sa do 52kB pamäti počítača. Autodesk začal pouţívať formát typu dwg pre 

výkresy a typu dxf pre textovú podobu. Rok na to vyšli ďalšie tri nové verzie, ktoré boli 

obohatené o kótovanie, šrafy, farby, atď.  Rozvoj a zlepšovanie pokračovali aj 

v nasledujúcich rokoch a uţ v roku 1984 sa objavili pomenované hladiny, typy čiar, ucho-

povacie módy, atribúty, bloky a dokonca vyšiel doplnok k 3D funkciám. Vývoj pokračoval 

stále z roka na rok vznikali nové verzie v ktorých sa postupne dalo zaobľovať, orezávať, 

rozpad celkov, funkcia offset ktorá umoţňuje spraviť ekvidištantu v zadanej vzdialenosti, 

atď. Ďalšie verzie prinášali stále lepšie a lepšie uţívateľské rozhranie pomocou rolovacieho 

menu či dialógových panelov. Do roku 1992 podporoval AutoCAD len DOS od tohto roku 

uţ aj Microsoft Windows. Od roku 1997 sa začal AutoCAD  vyrábať len pre operačný sys-

tém Microsoft Windows.  V roku 1999 vyšiel AutoCAD 2000 v ktorom sa dalo pracovať 

s viacerými výkresmi naraz, a získal mnoho internetových funkcií vďaka ktorým vďaka 

ktorým zanikol problém s ochrannými licenciami. AutoCAD2002 umoţňoval vylepšené 

kótovanie a vylepšenia iných funkcií a  nástrojov pre webovú spoluprácu. AutoCAD2004 

prišiel s novinkou a to s úspornejším formátom dwg a s nástrojovými paletami. Auto-

CAD2005 prišiel so sadou výkresov a tím sa dal robiť celý projekt naraz. Potom prišla 

jubilejná dvadsiata verzia AuoCADu a to AutoCAD2006 ktorá priniesla nové zmeny. Za-

viedlo sa v ňom dynamické kreslenie bez príkazového riadku, prináša inteligentné dyna-

mické bloky, nový systém menu atď.  Nová verzia AuoCADu vznikala kaţdý rok aţ po rok 

2013 kde je najnovšia verzia AutoCAD2014. Kaţdé vydanie AuoCADu stále napreduje 

dobe či uţ vzhľadom alebo funkciami.  



 

 

Obr.1: Logo spoločnosti Autodesk a programu AutoCAD  

 

Verzia Mesiac a rok vydania Verzia Rok a mesiac vydania 

AutoCAD 1.0 December 1982 AutoCAD 2000 Marec 1999 

AutoCAD 1.2 Apríl 1983 AutoCAD 2000i Júl 2000 

AutoCAD 1.3 August 1983 AutoCAD 2002 Jún 2001 

AutoCAD 1.4 Október 1983 AutoCAD 2004 Marec 2003 

AutoCAD 2.0 Október 1984 AutoCAD 2005 Marec 2004 

AutoCAD 2.1 Máj 1985 AutoCAD 2006 Marec 2005 

AutoCAD 2.5 Jún 1986 AutoCAD 2007 Marec 2006 

AutoCAD 2.6 Apríl 1987 AutoCAD 2008 Marec 2007 

AutoCAD R9 September 1987 AutoCAD 2009 Marec 2008 

AutoCAD R10 Október 1988 AutoCAD 2010 Marec 2009 

AutoCAD R11 Október 1990 AutoCAD 2011 Marec 2010 

AutoCAD R12 Jún 1992 AutoCAD 2012 Marec 2011 

AutoCAD R13 November 1994 AutoCAD 2013 Marec 2012 

AutoCAD R14 Február 1997 AutoCAD 2014 Marec 2013 

Tab.1: Prehľad verzií AutoCAD 

 



 

1.2 CAD software a AutoCAD 

CAD je software pre 2D a 3D počítačovú podporu konštrukcie, ktorým sa robia zá-

kladné, ale aj pokročilé a zloţité operácie. AutoCAD je výkonná aplikácia s nástrojmi pre 

veľmi efektívnu a produktívnu prácu. Je to software pre 2D kreslenie a 3D modelovanie 

vyrobený firmou Autodesk. Software slúţi na projektovanie a konštruovanie v oblasti stro-

járstva, architektúry a iných oborov. AutoCAD sa vyrába v 32 bitovej aj 64 bitovej verzii. 

Je to najpouţívanejší CAD software na svete. Kaţdý CAD systém obsahuje grafické,  

geometrické a matematické nástroje pre kreslenie a modelovanie objektov. Niektoré CAD 

systémy dokonca pracujú s analytickými nástrojmi . CAD systémy pracujú so súbormi vo 

formáte dwg alebo jeho textovej podobe dxf. Dwg formát je povaţovaný za štandardný 

formát pre 2D systémy. Formát dwg prechádzal tieţ zmenami a nové AutoCADy prečítajú 

staršie výkresy, horšie je to naopak. Pri ukladaní sa vytvorí súbor s koncovkou bak, tento 

formát slúţi ako záloha po prepísaní koncovky na dwg sa nám výkres obnoví. Dwg formát 

ma aj podobu dwf , ktorý umoţňuje publikáciu CAD dát  na internete.  

1.2.1 Rozdelenie CAD systémov 

CAD systémy sa rozdeľujú do skupín podľa toho, čo všetko sa môţe v nich robiť, 

aké funkcie nám ponúka. Do nízkej triedy patria napríklad AutoCAD LT alebo Design-

CAD, ktoré slúţia len na 2D kreslenie výkresov klasickým spôsobom. Do strednej triedy 

patrí AutoCAD, CADKEY a iné programy. Tieto programy slúţia na kreslenie výkresov 

2D ale aj na vygenerované výkresy z 3D softwarov.  Do najvyššej triedy patria 3D softwari 

ako je SolidEdge, Catia a ďalšie. Umoţňujú pracovať v 3D modelároch.  

1.2.2 Práca v AutoCADe 

V AutoCADe sa môţu funkcie zadávať rôznymi spôsobmi. Najrýchlejšie 

a najjednoduchšie je pouţívať panely nástrojov. Grafické naznačenie funkcie ikonou. Pri 

krátkom prejdení editoru myšky na ikonu sa ukáţe, na čo slúţi daná ikona. Potom sa môţe 

funkcia zadať do príkazového riadku. Do príkazového riadku sa píše príkaz buď 

v angličtine alebo v češtine pokiaľ je česká verziu AuoCADu. V príkazovom riadku sa 

postupne ukazujú pokyny na zadávanie jednotlivých hodnôt. Keď sa ide písať príkaz ne-

treba naň klikať myškou a nový príkaz sa zadáva na pokyn Príkaz pri českej verzii alebo 

Command v anglickej verzii. Príkaz alebo zmena príkazu sa ukončí klávesnicou Esc 

a potvrdí alebo zopakuje daný príkaz pomocou Enteru alebo Medzerníku. Posledný spôsob 



 

je, ţe cez menu sa nájde poţadovanú funkcia, ale nie je tam všetko. AutoCAD pracuje 

v súradnicovom systéme x, y. Pri zadávaní čísla s desatinnou čiarkou sa musí pouţiť na-

miesto čiarky bodku. Jednotky pouţívame milimetre. „Výkres“, respektíve kresliaca plo-

cha nie je obmedzená je nekonečná. Nakreslený objekt sa vyberie kliknutím naň alebo 

označením rámčekom. Vybrané objekty sa zvýraznia. Objekt sa zmenšuje a zväčšuje po-

mocou točenia stredovým koliečkom na myške. Výkres sa posúva pomocou stisnutého 

stredového koliečka na myške a pohybom myšky po kresliacej ploche, respektíve výkrese.  

1.3 AutoCAD v Slovenskej a Českej republike 

Do Česko-Slovenska sa AutoCAD dostal koncom 80. rokov keď sme sa chceli vyrov-

nať CAD technológiou západným spoločnostiam. Hneď sa začalo riešiť prepísanie systému 

do českého jazyka, ale v tej dobe to nebola moc ľahká a obvyklá záleţitosť. Ale od verzie 

AutoCAD R10 bolo moţné pracovať v programe v rodnom jazyku. V dnešnej dobe sa Au-

toCAD prekladá do viac ako 15 jazykov. Autodesk mal od roku 1989 svoje zastúpenie aj 

v Prahe. Na samotnom vývoji AuoCADu sa dokonca podieľal aj český programátor Jiří 

Křipač, ktorý navrhol algoritmus neviditeľných hrán a časť modulu AME. 

Veľmi veľkou spoločnosťou na trhu s CAD systémami je firma CAD Studio a.s. ,ktorá 

sídli v Českej republike a má zastúpenie aj v Slovenskej republike. Firmu zaloţili v roku 

1991. CAD Studio a.s. sa orientuje na dodávanie CAD/CAM a iných softwarov. Firma 

pouţíva najnovšie a špičkové technológie a programové vybavenie. Vďaka tomu dokáţu 

zvládnuť širokú problematiku CA-technológií. Firma CAD Studio a.s. má veľa ocenení 

a titulov ako sú napríklad: Autodesk Platinum Partner, Autodesk Top Dealer za roky 1994 

aţ po rok 2012, a mnoho ďalších. Firma CAD Studio a.s. má v súčasnej dobe 75 zamest-

nancov, zastúpenie v ôsmich mestách v Českej a Slovenskej republike.  

 

Obr.2: Zastúpenie spoločnosti CAD Studio a.s. v ČR a SR 



 

2 TVORBA BLOKOV, EXTERNÝCH REFERENCIÍ V AUTOCADE 

 

2.1 Bloky, atribúty a externé referencie 

2.1.1 Bloky 

Bloky sú vytvorené entity v určitých hladinách. Hladinu si zachovávajú aj po vloţení 

do výkresu. Výkresy majú tabuľku s definíciami blokov. Definície sú v novších verziách 

uţ aj dynamické. Bloky sa delia na statické, dynamické a bloky s atribúty. 

2.1.2 Dynamické bloky 

 Dynamické bloky sú klasické bloky ktoré majú vyše modifikácií. Sú v ňom pridané 

ďalšie akcie ako napríklad zmena tvaru, vlastný obsah bloku a pridanie parametrov. Majú 

výhody oproti statickým blokom a to ţe majú ľahšiu modifikáciu bloku a tím odpadá kla-

sická úprava bloku a je menšia knihovňa blokov na koľko sa dá modifikovať a tím pádom 

je praktickejší dynamický blok aj pri zloţitejších aplikáciách, preto je aj pouţívanejší. 

2.1.3 Statické bloky 

Statické bloky sa nadefinujú a ich vlastnosti sa uţ nedajú meniť. Statický blok mô-

ţe byť akýkoľvek objekt vo výkrese. Hlavný pozor musíme dávať na hladiny, lebo ich 

zmena vo výkrese bude ignorovaná. 

2.1.4 Bloky s atribúty 

 Atribúty sú texty ktoré sa dajú editovať v danom bloku. Atribút je tretí druh písma 

v AutoCADe. Blok, väčšinou tabuľku máme popredu vytvorenú zo základných príkazov 

čiar a obdĺţnikov. Do bloku následne definujeme atribúty. Informácie uloţené v atribútoch 

sa môţu exportovať do externých aplikácií ako je napríklad Microsoft Excel. Pouţívajú sa 

hlavne pri popisových poliach kde je vytvorený blok s atribútmi a uţ sa len edituje text. 

Pouţíva sa aj pri značkách drsnosti, toleranciách a iných geometrických značkách.   

2.1.5 Externé referencie 

 Externá referencia je ľubovoľný výkres, ktorý sa môţe pripojiť nie vloţiť  do dru-

hého aktuálneho výkresu v ktorom pracujeme.  Externé referencie majú veľa výhod ako 

napríklad ţe pri zmene vo výkrese ktorý máme ako externú referenciu sa aj v aktuálnom 



 

výkrese hneď prejaví zmena. Veľkosť súboru má rovnakú veľkosť aj po pridaní externej 

referencie. Ďalšou výhodou je oddelenie hladín a ďalších náleţitosti od aktuálneho výkre-

su. Hladiny sa dajú zmeniť vo výkrese ale nie uţ keď je pouţitý ako externá referencia. 

Externá referencia sa nedá rozloţiť, keď chcem s ňou pracovať musí sa previesť na blok. 

Pokiaľ sa zmení názov alebo úloţisko tak sa musí nanovo predefinovať externá referencia. 

Pri pripojení externej referencie sa zadáva bod vloţenia, mierka v ktorej má byť externá 

referencia a môţe sa zadať poprípade ako má byť natočená. Keď chceme pripojiť novú 

externú referenciu, tak je rýchlejšie a výhodnejšie len zmeniť jeho absolútnu cestu 

k novému súboru, kde ostanú zachované hladiny. Pri dokončení práce je dobré zviazať 

externé referencie a výkres. 

2.1.6 Pripojenie a podloţenie externej referencie 

Pri pripojení externej referencie sa externá referencia zobrazí vo všetkých vyšších 

úrovniach. To znamená, ţe keď sa externá referencia pripojí do výkresu z ktorej sa spraví 

ďalšia externá referencia, ktorá sa pripojí do ďalšieho výkresu, tak prvá externá referencia 

bude vidieť aj v poslednej úrovni.  

Pri podloţení externej referencie sa externá referencia zobrazí iba o jednu úroveň vyš-

šie. Podloţené referencie nám umoţňujú vytvárať cyklické referencie. 

Pre lepšie pochopenie rozdielu medzi pripojenou a podloţenou externou referenciou je 

pridaný obrázok. 

 

Obr.3: Vysvetlenie pripojenej a podloţenej externej referencie 



 

3 ZÁSADY TVORBY TECHNICEKJ DOKUMENTÁCIE 

3.1 Technická dokumentácia 

Technická dokumentácia je súhrn dokumentov, ktorých cieľom je popis technického 

výrobku. Pre technickú dokumentáciu je charakteristické jej systematické a štruktúrované 

usporiadanie. Cieľom je vytvoriť jednotný, kvalitatívne hodnotný systém, v ktorom sa 

všetky časti technickej dokumentácie spoja do zmysluplného celku.  

Technická dokumentácia môţe byť tvorená ručne alebo počítačom. V súčasnej dobe 

sa uprednostňuje technická dokumentácia tvorená počítačovou technikou. Technická do-

kumentácia musí obsahovať celú sprievodnú dokumentáciu ako sú výkresy, správy a aj 

archiváciu.  

3.2 Technické výkresy 

Súčiastku sa dá premietnuť na výkres v 2D náčrtku do šiestich rôznych priemetní. Na 

výkrese stačí len toľko pohľadov, aby sa zobrazili všetky hrany a dostatočne sa dala zakó-

tovať súčiastka. Pouţívané pohľady sú spredu, zhora, zdola, zozadu,  sprava a zľava.  

 

Obr.4: Ukáţka všetkých pohľadov súčiastky 

Postup vzniknutia náčrtku je taký, ţe pri rotačných súčiastkach sa začína kreslenie osou pri 

nerotačných súčiastkach je to jedno aký počiatočný prvok sa zvolí . Základný pohľad sa 

volí individuálne, jedine pravidlo je aby v základnom pohľade bolo vidieť čo najviac hrán 

súčiastky. Náčrtky sa môţu vytvárať aj v 2D softwaroch ako je AutoCAD. Tam sa nastavia 

hladiny čiar, určí sa mierka súčiastky podľa veľkosti výkresu a kreslí sa súčiastka 

v dostatočnom počte pohľadov. Následne sa pridá normovaný výkres veľkosti A0, A1, A2, 

A3 a A4 podľa normy ČSN EN ISO 5457 , ktoré sú zoradené od najväčšieho po najmenší. 

Formát A0 aţ A3 sa pouţívajú len vodorovne ale formát A4 sa môţe pouţiť aj zvislo. Vý-

kres by mal mať rámik a v pravom dolnom rohu umiestnené popisové pole. Rámik má tieţ 



 

normovaný rozmer z ľavej strany 20mm z pravej strany 10mm a zdola a zvrchu 10mm od 

okraja výkresu. Náčrtky sa môţu ale vytvárať aj v 3D softwaroch ako je SolidEdgeST3, 

CATIA V5R18 a iné. Vytvorí sa 3D model súčiastky v mierke, z ktorého sa nasledovne  

vygeneruje výkres s pohľadmi, ktoré sú potrebné pre zakótovanie súčiastky.  

 

Obr.5: Rozmery výkresov 

Rozmer 

výkresu 

A[mm] B[mm] 

A0 1189 841 

A1 841 594 

A2 594 420 

A3 420 297 

A4 210 297 

Tab.2: Normalizované rozmery pre výkresy 

3.3 Normalizácia pri tvorbe technickej dokumentácie 

Normalizácia sa začala pouţívať pre urýchlenie, zjednodušenie technickú dokumen-

táciu. Normalizované sú charakteristické údaje o výrobku, drsnosť, spracovanie, materiál, 

chemická, fyzikálna a mechanická odolnosť atď. Noriem je viac druhov, kaţdý štát má 

svoje normy( ČSN- česká technická norma, STN- slovenská technická norma, atď. ) . Tieto 

normy platia na konkrétnom území štátu. Normy ma na starosti Úrad pre technickú norma-

lizáciu (ÚNMZ). Celoeurópska norma EN je platná na celom území Európy ale platí pre-

dovšetkým pre štáty Európskej únie. Medzinárodná norma ISO má platnosť na celom sve-

te. 



 

4 ZNAČENIE DRSNOSTI POVRCHU A TOLERANCIÍ 

4.1 Tolerancie a ich označovanie 

Tolerancia je hranica predpísaná konštruktérom ktorá určuje, aké maximálne ale zá-

roveň dovolené odchýlky môţu byť na súčiastke. Aby súčiastka spĺňala svoju funkciu musí 

sa vyrobiť v zadanej presnosti a musí sa dodrţať geometrický tvar a vzájomná poloha sú-

čiastok v zostave. Tolerancie, ktoré zadávajú geometrický tvar alebo uloţenie súčiastky sa 

nazývajú geometrické tolerancie. Pokiaľ nebude geometrická tolerancia dodrţaná môţe to 

nepriaznivo ovplyvniť ţivotnosť súčiastky. Geometrické tolerancie sa na výkres predpisujú 

tolerančnými rámčekmi. Rámček je spojený s tolerovaným povrchom väčšinou vynášaciou 

čiarou so šípkou, okrem označenia základne tam je vynášacia čiara a od povrchu je plne 

vyfarbený trojuholník. Tolerancia základne je zloţená iba z jedného rámčeka. 

V geometrickej tolerancii je viac rámčekov za sebou, v prvom rámčeku je určená charakte-

ristika geometrie. V druhom rámčeku je číselná hodnota tolerancie a ďalšie rámčeky sa 

pridávajú uţ podľa pouţitia. Môţe v nich byť napríklad písmeno, ktorým je označená zá-

kladňa.  

 

Obr.6: Polohy tolerancií: na prvom obrázku označovanie tolerovaného prvku a na 

druhom tolerovanie základne 

 

Obr.7: Ukáţka tolerančných rámčekov 

Tolerovať sa môţe povrch, rozmer a geometria súčiastky. Pri geometrii sa ďalej rozdeľuje 

tolerovanie tvaru, orientácie, polohy a hádzania.  



 

 

Obr.8: Rozdelenie tolerovania 

Geometrické tolerancie majú svoje značky podľa ČSN. 

 

Obr.9: Značky geometrickej tolerancie podľa ČSN EN ISO 1101 

Všeobecné tolerancie sa pouţívajú pri funkčne nenamáhaných plochách. Všeobec-

ná norma sa väčšinou udáva do popisového pola. Je to norma ISO 2768, ktorá má prídavné 

dve čísla. ISO 2768-1 toleruje dĺţkové a uhlové rozmery a obsahuje štyri druhy presnosti. 

Na zadanie tolerancie sa pouţívajú písmenka „f“ ako jemná, „m“ stredná, „c“ hrubá 

a posledné „v“ veľmi hrubá tolerancia rozmerov. Geometrická všeobecná tolerancia ISO 

2768-2. Tú sú tri triedy presnosti, pre ktoré sa pouţívajú veľké písmena. Na určenie geo-

metrickej tolerancie sa pouţívajú písmenka „H“, „K“ a „L“ , kde najpresnejšia je trieda 

K a najmenej presná trieda L. 



 

 

Obr.10: Vzor predpisu rozmerových a geometrických tolerancií 

 

4.2 Drsnosť povrchu 

Určuje sa podľa toho, aký povrch súčiastky vyţadujeme. Podľa toho sa volí techno-

logická metóda na opracovanie súčiastky. Na výkrese sa zadáva kompletnosť pre výrobu 

súčiastky s rozmermi, s dostatočnými pohľadmi a toleranciami. Drsnosť povrchu vyjadruje 

geometrický, chemický a fyzikálny stav povrchovej vrstvy súčiastky, je to súhrn vlastností. 

Drsnosti definujú dve normy a to ČSN EN ISO 4287, ktorá určuje drsnosť, vlnitosť 

a základný profil a druhá norma je ČSN EN ISO 1302, ktorá v technickej dokumentácií 

určuje štruktúru povrchu pomocou grafických značiek.  

Drsnosť sa určuje podľa presnosti obrábania IT a rozmeru súčiastky. Ďalej veľkosť drsnos-

ti ovplyvňuje technologická metóda obrábania.  



 

 

Obr.11: Tabuľka s minimálnymi hodnotami drsnosti Ra podľa technologickej operácie 

 

 

Obr.12: Tabuľka stupňov presnosti podľa technologickej operácie 



 

 

Obr.13: Tabuľka hodnôt drsnosti Ra podľa stupňa presnosti 

4.3 Grafické značenie drsnosti povrchu vo výkrese 

Základná značka drsnosti je zloţená z dvoch úsečiek spojených pod uhlom 60°. 

Značka sama o sebe nemé význam a bez prídavných informácii sa nevie či sa má plocha 

súčiastky obrábať alebo nie.  

Zo základnej značky sa stane rozšírená značka drsnosti tak, ţe sa pridá na kratšiu 

úsečku vodorovná čiara, ktorá bude siahať aţ po dlhšiu úsečku. S doplnkovou informáciou 

značka vyjadruje, ktorý poţadovaný povrch treba obrobiť. Ďalej vznikne rozšírená značka 

tak ţe do základnej sa vkreslí medzi dve úsečky kruţnica, ktorá nebude presahovať nad 

kratšiu úsečku a táto značka znázorňuje plochy, ktoré netreba obrábať.  

Úplná grafická značka vznikne vtedy, keď na dlhšiu úsečku v základnej značke sa 

pripojí vodorovná úsečka o takej dĺţke, aby sa pod ňu zmestili všetky potrebné informácie. 

Posledná značka ktorú sa pouţíva je značka ktorá určuje, ţe všetky obrysové plochy majú 

byť obrobené rovnako.  Je to základná značka s vodorovnou čiarou na kratšej aj dlhšej 

úsečke a k tomu v mieste kde sa stretá dlhá úsečka a vodorovná horná úsečka je stred malej 

kruţnice.  

Značky majú svoj presný rozmer kaţdá jedna úsečka ma normovanú hrúbku a dĺţku. 

Výška H2 závisí od počtu riadkov v značke, preto je v tabuľke uvedená minimálna výška 

pre maximálne dva riadky.  



 

 

Obr.14: Druhy značiek drsnosti: A- zakótovaná základná značka, B- drsnosť musí 

byť dosiahnutá odoberaním materiálu, C- povrch musí zostať v stave, kt. vznikol pri pred-

chádzajúcom výrobnom procese, D- drsnosť sa vyţaduje pre obrysové plochy 

 

Obr.15: Orientácia grafických značiek drsnosti 

 

 

Výška číslic a písmen „p“ [mm] 2,5 3,5 5 7 10 14 20 

Hrúbka čiar písmen a úsečiek značky „d“ [mm] 0,25 0,35 0,5 0,7 1 1,4 2 

Vodorovná výška kratšej úsečky „h“ [mm] 3,5 5 7 10 14 20 28 

Minimálna vodorovná výška dlhšej úsečky „H“ 

[mm] 

7,5 10,5 15 21 30 42 60 

Tab.3: Normalizované veľkosti písmen a hrúbky čiar značky drsnosti 

Skladba úplnej grafickej značky štruktúry povrchu sa skladá z viacerých údajov. 

Číslo 1 zadáva poţiadavku na štruktúru povrchu, číslo 2 to isté pokiaľ je na obrábanie viac 

poţiadavkou v rozdielnych dĺţkach. Pod číslom 3 je zadaný druh obrábania, poprípade 



 

tepelné spracovanie alebo iný poţadovaný technologický proces na dosiahnutie poţadova-

nej štruktúry obrábanej plochy. Číslo 4 udáva smer orientácie nerovností a číslo 5 prídavok 

na obrábanie v číselnej hodnote v milimetroch.  

 

 

Obr.16: Skladba úplnej grafickej značky štruktúry povrchu 

 

Označovanie orientácie nerovností pri technologickom procese sa dá označiť znač-

kou ktorá je umiestnená pod číslom 4. Značky označujú smer obrábania k rovine výkresu.  

Grafická značka  Umiestnenie a význam značky 

= 
Orientácia je rovnobeţná s obrysovou čiarou 

⊥  
Orientácia je kolmá na obrysovú čiaru 

X 
Orientácia je kríţová v dvoch smeroch šikmo k obrysovej čiare 

M 
Orientácia môţe byť ľubovoľná 

C 
 Orientácia je pribliţne kruhová k stredu plochy 

R 
 Orientácia je pribliţne radiálna k stredu k stredu plochy 

P 
 Orientácia nie je ţiadna nerovnosti nie sú spojené 

Tab.4: Označovanie orientácie nerovností  



 

 

Obr.17: Grafické znázornenie orientácie nerovnosti podľa značky 

 

4.3.1 Umiestnenie značky drsnosti na výkresoch 

Značky drsnosti sa môţu nachádzať priamo na povrchu súčiastky alebo na vynáša-

júcej čiare. Taktieţ môţe byť umiestnená značka drsnosti na kótovacej čiare, rámčeku  

tolerancie, alebo na pomocných čiarach. Pomocnou čiarou sa rozumie napríklad predĺţená 

kótovacia čiara alebo vynášajúca čiara. Značku drsnosti sa ďalej umiestňuje nad popisové 

pole výkresu, kde prvá značka drsnosti zadáva celkovú drsnosť súčiastky, ktorú sa neudáva 

do výkresu a ďalej za ňu sa do zátvoriek udávajú iné drsnosti povrchu ktoré budú pouţité 

na niektoré časti obrábanej súčiastky. Tieto drsnosti sa do výkresu zadávajú na miesto kde 

sú poţadované.  

4.3.2 Výškové parametre pouţívané na výkresoch 

4.3.2.1 Najväčšia výška profilu „Rz“ 

Jedná sa o súčet výšok z najväčšieho výstupku profilu a hĺbky najniţšej priehlbne 

profilu v rozsahu základnej dĺţky  

 

Obr.18: Najväčšia výška profilu Rz 



 

4.3.2.2 Priemerná aritmetická úchylka posudzovaného profilu „Ra“ 

Hodnota Ra je aritmetickým priemerom absolútnych hodnôt odchýlok profilu od 

strednej čiary v celom intervale merania. 

 

Obr.19: Hodnota Ra 



 

5 ZÁVER  

Teoretická časť bakalárskej práce je zameraná, na to, čo je to AutoCAD a na jeho his-

tóriu a vznik. Kedy sa dostal AutoCAD do Českej a Slovenskej republiky a vďaka komu, 

ako aj o histórii spoločnosti, ktorá tento program vytvorila Autodesku.   Vysvetlilo sa čo sú 

to CAD softwari, ich rozdelenie a ako sa pracuje v ich prostredí. 

V druhej časti sa vysvetlilo, čo sú to bloky a aké bloky poznáme. Statické bloky, dy-

namické bloky a externé bloky. 

V tretej časti sa vysvetlila technická dokumentácia. Ako musí vyzerať a čo musí obsa-

hovať. Ďalej sa rozobrala normalizácia na výkresoch. Aké druhy normalizácie existujú 

a prečo je normalizácia dobrá. 

V poslednej časti sa oboznámilo s toleranciami, čo všetko sa môţe tolerovať a ako sa 

dané tolerancie označujú. A v poslednom bode bolo vysvetlené čo je to drsnosť povrchu, 

aké značky drsnosti existujú a kde sa umiestňujú. Vysvetlili sa základné výškové paramet-

re, ktoré sa pouţívajú. 



 

II.  PRAKTICKÁ ČÁST 



 

6 CIEĽ PRÁCE 

Cieľom práce je vypracovanie literárnej zloţky zameranej na problematiku bakalárskej 

práce. Tvorba podporných prostriedkov konštruovania. Práca s blokmi, či uţ dynamický-

mi, statickými, blokmi s atribútmi a externé bloky. Cieľom je vytvorenie blokov ako sú 

výkresy podľa normovaných rozmerov, popisové pole s logom UTB, značky drsnosti 

a ďalšie náleţitosti, ktoré môţu byť pouţité v technickom kreslení. Popis vytvorených ma-

teriálov a ich pouţitie. Vyuţitie výstupu pre účely štúdia.  



 

7 OBECNÉ PRÍKAZY V AUTOCADE 

Pre moju bakalársku prácu bol vybraný program AutoCAD2010, v ktorom sa v prvej 

časti vysvetlia základné príkazy programu, vďaka ktorým sa nakreslia poţadované tabuľ-

ky, značky a iné náleţitosti. V ďalších kapitolách sa rozoberie postupne vytvorenie šablóny 

a tvorba blokov. 

7.1 Základné príkazy v programe AutoCAD2010 

V tejto kapitole sa vysvetlia základné príkazy, pomocou ktorých sa budú vytvárať 

potrebné náleţitosti 

7.1.1 Príkaz úsečka 

Úplne základný príkaz je Úsečka. Môţe sa vybrať ikonou(Obr.20), ktorá sa nachádza 

na panely úloh v panely Kreslit, alebo sa zadá do príkazového riadku v českej verzii úseč-

ka alebo anglickej verzii line. Kresliť sa začína zadaním počiatočného bodu. Počiatočný 

bod sa môţe zadať kliknutím myšky do priestoru alebo cez príkazový riadok. Úsečky ktoré 

sa vytvárajú postupne za sebou a je ich viac ako dve, dajú sa spojiť príkazom Uzavri. Táto 

funkcia spojí počiatočný bod prvej úsečky a koncový bod poslednej úsečky.  Úsečka je 

samostatný objekt. Pokiaľ kurzor myšky je na ikone ale nevyberie sa ikona Úsečka, zobra-

zí sa nápoveda(Obr.21), ktorá vysvetľuje v skratke význam príkazu a pre podrobné vysvet-

lenie práce sa pouţije klávesnica F1, ktorá nám vyvolá pomocník programu AutoCAD. 

 

Obr.20: Ikona úsečky na panely nástrojov Kreslit 

7.1.2 Príkaz Obdĺţnik 

Ďalším veľmi pouţívaným kresliacim príkazom je príkaz Obdélník. Vytvorí uzav-

retú obdĺţnikovú krivku, ktorá je vytvorená zo štyroch na seba pevne napojených úsečiek. 

Obdĺţnik je braný ako jeden objekt pokiaľ sa nerozloţí funkciou  Rozloţiť. Zadáva sa ur-

čením počiatočného bodu, môţe to byť ktorýkoľvek rohový bod obdĺţniku a zadajú sa 

hodnoty. Prvá hodnota je dĺţka, potom sa potvrdí stlačením čiarky a zadá sa hodnota výšky 



 

obdĺţnika. Pokiaľ nie je potrebný presný rozmer zadáva sa obdĺţnik do priestoru počiatoč-

ným a koncovým bodom. 

 

Obr.21: Ikona obdĺţniku na panely nástrojov Kreslit 

7.1.3 Príkaz kruţnica 

Ďalším zo základných príkazov je príkaz Kruţnice. Kruţnice sa môţu zadávať 

rôznymi spôsobmi. Kruţnica je jedná celistvá krivka.  

 

Obr.22: Základná ikona kruţnice na panely nástrojov Kreslit 

7.1.3.1 Druhy zadávania kruţníc 

 

Obr.23: Druhy zadávania kruţnice 

7.1.4 Príkaz oblúk 

Ďalším z príkazov je príkaz Oblouk. Oblúky sa môţu zadávať rôznymi spôsobmi. 

Oblúk je jedná oblúková krivka s určitým polomerom.  

 

 



 

Obr.24: Ikona príkazu oblúk 

7.1.4.1 Druhy zadávania oblúkov 

 

Obr.25: Druhy zadávania oblúkov 

 

7.1.5 Príkaz Odsadenie 

Príkaz Odsazení robí kópiu vybraného tvaru v zadanej vzdialenosti.  

 

Obr.26: Príkaz odsadenie v panely modifikácie 



 

7.1.6 Príkaz Zrkadliť 

Príkaz Zrcadleni robí obrátenú kópiu vybraného tvaru vo vzdialenosti od zadanej 

osy. Uľahčuje prácu tím, ţe stačí nakresliť len polovicu symetrickej súčiastky. 

 

Obr.27: Príkaz zrkadliť v panely modifikácie 

7.1.7 Príkaz Rozloţiť 

Príkaz Rozloţit rozkladá celé objekty na jednotlivé úsečky. 

 

Obr.28: Príkaz rozloţiť v panely modifikácie 



 

8 VYTVORENIE ŠABLÓNY  

V tejto kapitole sa vytvorí šablóna, v ktorej sa budú robiť bloky a ostatné výkresy. Do 

šablóny sa vloţia hladiny, mierky kótovania a následne sa uloţí vo formáte Šablóna výkre-

su AutoCAD „.dwt“. 

8.1  

V panely Hladiny si zvolím Vlastnosti hladín a vytvoria sa potrebné hladiny. Hla-

dina TEXT je zelenej farby a hrúbka čiary je 0,25mm, HRUBA a TUCNA sú červenej 

farby s hrúbkou 0,5mm a 0,7mm, TENKA je ţltej farby s hrúbkou 0,5mm, SRAFY sú azú-

rovej farby s hrúbkou 0,25mm, OBRYS je bielej farby s hrúbkou 0,35mm, KOTY sú ţltej 

farby s hrúbkou 0,18mm. Všetky tieto hladiny budú plné neprerušované čiary typu Conti-

nuous. Jediná výnimka je hladina OSY, ktorá je ţltej farby s hrúbkou 0,18mm a typom 

čiary CENTER2. Farby sa určili tak, aby boli dobre viditeľná na bielom podklade, preto sa 

biela zobrazuje ako čierna.  

 

Obr.29: Príkaz Vlastnosti hladiny v panely nástrojov 

 

Obr.30: Tabuľka vytvorených hladín 



 

8.2 Mierky kót 

V panely formát vyberieme moţnosť kótovací štýl. Otvorí sa okno správcu kótova-

cieho štýlu vyberie sa moţnosť upraviť. V panely prispôsobiť sa zmení celková mierka kót 

na poţadovanú. Mení sa veľkosť písma kóty. 

 

Obr.31: Ikona kótovací štýl v panely Formát 

 

Obr.32: Dialógové okno správcu kótovacieho štýlu 

 

Obr.33: Dialógové okno úpravy kótovacieho štýlu 



 

 

Obr.34: Dialógové okno uloţenia šablóny 

 



 

9 TVORBA  STATICKÝCH BLOKOV 

V tejto kapitole si ukáţeme ako sa vytvárajú statické bloky v určitých hladinách. Vy-

tvoria sa normalizované veľkosti výkresov, ktoré budú ďalej pouţité pre technické kresle-

nie. Na výkrese formátu A4 sa vysvetlí celý postup vytvorenia statického bloku. Statické 

bloky sa vytvárajú na urýchlenie práce v programe AutoCAD. Statické bloky sú stále opa-

kujúce sa náleţitosti, ktoré tvoria technický výkres. Bloky sa vkladajú a nekopírujú, lebo 

pri vkladaní si nastavíme základné parametre, ako je mierka atď. 

9.1 Normalizovaný rámik výkresu veľkosti A4 

Na začiatok sa spustí program AutoCAD 2010 v ktorom sa otvorí Výkres1.dwg . 

Ako prvé sa súbor uloţí funkciou Uloţit jako pod názvom A4_UTB. 

 

Obr.35: Dialógové okno uloţenia výkresu 

 

 

9.1.1 Tvorba rámiku A4 

V prvom kroku sa nakreslí obdĺţnik o rozmere 210x297 (mm) v hladine Hrubá 

čiara. Následne sa vytvorí rámik s rozmermi 190x277 (mm) v hladine Tenká čiara. Po-

stupne pridávame do rámiku strediacé a orientačné značky, súradnicovú sieť, porovnávaciu 

mierku a značku pre orezanie. Všetky tieto náleţitosti sú normovaných rozmerov a sú kres-



 

lené v hladine Tenká čiara. V poslednom kroku uţ len popíšeme súradnicovú sieť textom, 

ktorý bude v hladine Text. Súradnicová sieť sa vytvárala pomocou príkazov Odsazení 

a Zrcadlit. Funkciou ekvidištanta sa spravila polovica súradnicovej siete a druhú polovica 

sa dorobila funkciou zrkadlenie.  

 

Obr.36: Základný tvar rámiku A4 a časť súradnicovej siete 

Značky pre orezanie sa vytvoria tak, ţe sa nakreslí tvar normalizovaných rozmerov 

a vyplní šrafou vzoru SOLID, ktorý vyplní poţadovaný tvar. 

 

Obr.37: Vytvorenie značky pre orezanie 

Zo značky pre orezanie sa vytvorí prvý statický blok, nakoľko sa bude tento prvok 

veľmi často opakovať. Na panely Blok sa vyberie funkcia Vytvořit. Po kliknutí na funkciu 

vytvoriť sa otvorí okno Definice bloku, v ktorom zadáme názov bloku, vyberieme refe-

renčný bod a objekty, ktoré majú blok tvoriť, napíšeme poznámku aby sme sa vedeli do 



 

budúcna lepšie zorientovať. Môţeme povoliť alebo zakázať rozkladanie bloku, meniť jed-

notky atď. Referenčný bod má funkciu bodu, cez ktorý budeme vkladať blok do výkresu. 

 

Obr.38: Okno definície bloku 

 

 

Obr.39:Ikona pre vloţenie bloku 



 

 

Obr.40:Okno vloţenia bloku 

Pri vloţení bloku sa určuje bod vloţenia, ktorý sa môţe zadať priamo na výkrese alebo 

súradnicami. Mierku v akej sa bude blok vkladať do výkresu, v kaţdom smere môţe byť 

mierka iná, pokiaľ sa neoznačí ţe majú byť všetky mierky rovnaké. Ako posledné sa volí 

uhol natočenia bloku, ktorý sa dá zadať buď v okne alebo priamo vo výkrese. 

Takto isto sa pokračovalo pri vytváraní a vkladaní porovnávacej mierky 

a orientačnej značky. Následne sa z kompletného rámiku A4 so všetkými náleţitosťami 

vytvoril statický blok s názvom A4_UTB (obr.35), ktorý obsahuje aj všetky ostatné static-

ké bloky. 

 

Obr.41:Kompletný rámik A4 vytvorený ako statický blok 



 

10 TVORBA DYNAMICKÝCH BLOKOV 

Dynamickému bloku sa dajú pridať modifikácie. Môţeme mu nadefinovať určité 

vlastnosti a vloţiť atribúty. Dynamický blok sa dá modifikovať, preto je praktickejší. Na 

ukáţku dynamického bloku sa vybrala značka drsnosti, v ktorej sa bude dať nadefinovať 

hodnota drsnosti, bude sa môcť jednoducho presúvať pomocou jedného referenčného bodu 

bez príkazu Posun a pomocou ďalšieho referenčného bodu sa bude dať natočiť bez pouţi-

tia príkazu Otočiť. Ďalej sa nastaví drsnosti viditeľnosť v rôznych stavoch, v ktorých bude 

vţdy o jednu drsnosť viacej. Medzi viditeľnosťami sa dá prepínať.  

 

10.1 Značka drsnosti 

Nakreslí sa pomocou čiar základný tvar značky drsnosti, ktorý je normalizovaných 

rozmerov. Pre hrúbku čiar sme si vytvorili hladinu Tenká čiara 

 

Obr.42: Základný tvar značky drsnosti 

 

 

10.2 Nadefinovanie atribútov a vytvorenie dynamického bloku 

Táto kapitola bude zameraná na tvorbu atribútov. Atribút je špeciálny druh objektu 

ktorý obsahuje text. Atribúty sa pouţívajú, keď je treba meniť obsah textu vloţeného blo-

ku. Pre ukáţku nadefinovania atribútu sa nadefinuje atribút hodnoty drsnosti. Klikne sa na 

príkaz Definovat atributy (Obr.43), ktorá otvorí okno definície atribútu (Obr.44). 

 



 

 

Obr.43: Ikona definovania atribútu 

V okne Definovať atribút sa zadá štítok, čo je názov atribútu. Ďalej výzva, do kto-

rej sa píše čo sa  má zadať alebo spraviť a prvotnú hodnotu atribútu. Bod vloţenia sa zadá 

buď súradnicami, alebo zadaním na obrazovke. Ďalej sa môţu upraviť nastavenia a štýl 

textu, ako sú zarovnanie a otočenie textu, veľkosť písma. 

 

 

Obr.44: Okno definovania atribútu 

Keď je atribút nadefinovaný potvrdí sa tlačidlom OK a zadá sa na obrazovke bod 

vloţenia, kam sa vloţí atribút.  



 

 

Obr.45: Vloţenie atribútu 

Keď je atribút vloţený, pouţije sa príkaz vytvoriť blok. Otvorí sa okno definície 

bloku, v ktorom sa zadá názov bloku, určí sa referenčný bod, ktorý sa zadá buď napísaním 

súradníc alebo sa vyberie ikona Vybrat bod a na obrazovke sa klikne do miesta, ktoré ma 

byť referenčný bod. Následne sa vyberú objekty ktoré majú byť vytvorené ako blok. Na-

koľko to je dynamický blok vyberie sa moţnosť povoliť rozkladanie a otvoriť v editoru 

bloku. Do popisu sa napíše informácia, čo sa nachádza v bloku. Po kliknutí na tlačidlo OK 

sa otvorí okno upraviť atribút v ktorom sa iba potvrdí implicitná hodnota atribútu.  

 

Obr.46: Okno definície bloku 



 

 

Obr.47: Implicitná výzva a hodnota bloku 

Po potvrdení implicitnej hodnoty atribútu sa otvorí prostredie dynamického bloku. 

V prostredí dynamického bloku sa pouţil parameter otočenia, v ktorom sa zadá postupne 

referenčný bod, ktorý bude slúţiť ako stred otáčania. Polomer otočenia, čo nie je podstatný 

parameter, určí len vzdialenosť bodu, ktorý bude slúţiť na otočenie od referenčného bodu. 

Referenčný bod je tmavomodrá kocka a bod polomeru otočenia je bledomodrá bodka viď 

Obr.45. Nakoniec sa určí prvotný uhol natočenia. Ďalej sa presunieme na paletu Akce, 

v ktorej sa vyberie otočenie. Klikne sa na parameter, ktorý sa pred tím vytvoril a na ob-

jekty, ktoré sa majú otáčať. Výber objektu sa ukončí kliknutím pravým tlačidlom myšky. 

Nakoniec sa umiestni ikona parametru otočenia, ktorá bude vidieť v náhľade a bude signa-

lizovať, ţe sa jedná o dynamický blok. 

 

 

Obr.48: Prostredie dynamického bloku 

 



 

 

Obr.49: Panel Akce pre dynamické bloky 

 

Obr.50: Zadanie otočenia  

 

Obr.51:  Dynamický blok drsnosti 



 

Po nadefinovaní vlastností dynamického bloku sa zatvorí editor bloku. Pri zatvorení 

sa potvrdí uloţenie zmien súboru. Drsnosť je nadefinovaná ako dynamický blok, ktorým sa 

dá po kliknutí na referenčný bod hýbať bez pouţitia príkazu Posun a po kliknutí na bod 

polomeru sa môţe blok otáčať bez pouţitia príkazu Otočiť. 

10.3 Vkladanie bloku 

Pri vkladaní bloku do výkresu sa v náhľade nachádza „blesk“ (Obr.46), ktorý signa-

lizuje, ţe sa jedná o dynamický blok. Bod vloţenia do výkresu sa zadá súradnicami alebo 

sa manuálne vyberie na obrazovke. Mierka bloku sa dá pri vkladaní meniť, ako aj natoče-

nie bloku. Pri vkladaní sa potvrdí alebo zmení implicitná hodnota atribútu dynamického 

bloku. Po vloţení sa dá dynamický blok ďalej upravovať dvojklikom ľavým tlačidlom my-

ši na dynamický blok nie atribút. Otvorí sa rozšírený editor atribútu (Obr.47), v ktorom sa 

mení hodnota atribútu. V moţnostiach textu sa dá nastaviť štýl, výška, natočenie písma, 

zarovnanie, faktor šírky a sklon textu . Vo vlastnostiach je nastavenie čiar, ktoré sa nastavi-

lo vytvorením hladiny, v ktorej sa blok vytváral. 

 

Obr.52: Okno vloţenia dynamického bloku 

 

Obr.53: Okno rozšíreného editoru bloku 



 

10.4 Pridelenie viditeľnosti bloku drsnosti a jeho vyuţitie 

V tejto kapitole sa vytvorí rad drsností, ktorý sa udáva na výrobný výkres nad popiso-

vé pole. Drsnosti budú mať modifikáciu viditeľnosť. Do výkresu sa vloţí rad drsnosti, kto-

ré pomocou jednoduchého prepínania medzi stavmi sa bude meniť v počte značiek drsnosti 

v zátvorke a jednoducho sa zmení hodnota drsnosti. Tento blok sa bude vyuţívať pri kaţ-

dom výrobnom výkrese so súčiastkou, ktorá bude mať funkčné plochy, ktoré treba obrobiť 

na určitú drsnosť. Hlavná drsnosť sa udáva pred zátvorku a všetky vedľajšie do zátvorky. 

 

Obr.54: Vloţené bloky a text  

 

Obr.55: Prevedenie objektov na dynamický blok 

V editore bloku vloţíme z panelu parametrov viditeľnosť do bloku. Po vloţení vidi-

teľnosti sa klikne na ikonu príkazu stav viditeľnosti, v ktorej sa nastaví názov viditeľnosti, 

poprípade sa môţe vytvoriť nová viditeľnosť. Ďalej sa pustí reţim viditeľnosti, aby bolo 

vidieť či je objekt viditeľný alebo neviditeľný. Objekty ktoré majú byť neviditeľné sa 

schovajú pomocou príkazu zneviditeľniť, tak ţe sa označia a potvrdia pravým tlačidlom 

myši. Neviditeľný objekt sa môţe stať znova viditeľným pomocou príkazu zviditeľniť. Pri 

vypnutí editoru bloku sa potvrdia všetky zmeny a dajú sa uloţiť. Viditeľnosti sa vo výkrese 

prepínajú po kliknutí na trojuholníkovú značku, ktorá ukáţe stavy viditeľnosti jednodu-

chým kliknutím na poţadovaný stav. 



 

 

Obr.56: Ikona parametru viditeľnosť  

 

Obr.57: Ikona stavu viditeľnosti 

 

Obr.58: Vytvorenie nového stavu viditeľnosti 



 

 

Obr.59: Príkaz reţimu viditeľnosti 

 

Obr.60: Príkaz zviditeľniť 

 

Obr.61: Príkaz zneviditeľniť 

 

 

Obr.62: Uloţenie modifikácie bloku 



 

 

Obr.63: Dynamický blok s modifikáciou viditeľnosti 



 

11 TVORBA STATICKÝCH BLOKOV S ATRIBÚTY  

Statický blok je blok, ktorý sa dá ďalej upravovať ale nemá také modifikácie ako dy-

namický blok. V statickom bloku budú vloţené atribúty, ktoré sa budú dať po vloţení blo-

ku ďalej upravovať. Pre ukáţku statického bloku s atribúty sa vytvorí popisové pole výkre-

su. 

11.1 Tvorba rámiku popisového pola s názvami políčok  

Podľa navanutých rozmerov sa nakreslí rámik (Obr.54), do ktorého sa následne pri-

dajú názvy jednotlivých rámčekov (Obr.56). Názvy sa pridávali príkazom Jeden riadok. 

Príkaz sa pouţil preto, lebo názvy rámčekov majú iba jeden riadok, čiţe to bolo praktickej-

šie. 

 

Obr.64: Rámik popisového pola 

 

Obr.65: Príkaz jeden riadok na panely napísať poznámku 



 

 

Obr.66: Rámik popisového pola s názvami rámčekov 

11.2 Vloţenie loga UTB do popisového pola 

Logo sa do popisového pola vloţilo príkazom pripojiť, ktorý sa nachádza v palete 

Vloţiť. Následne sa vyberie v našom prípade obrázok s názvom LOGO, môţu to byť aj iné 

typy súborov.  

 

Obr.67: Ikona príkazu pripojiť 

 

Obr.68: Dialógové okno výberu súboru referencie  

Ďalej sa nastavia parametre ako je typ cesty, mierku v akej bude obrázok pridaný 

do popisového pola a bod vloţenia obrázku. Mierku a bod vloţenia sa môţe nadefinovať 

priamo, alebo sa zadajú na obrazovke. 



 

 

Obr.69 Dialógové okno pripojenia obrazu 

V konečnom bode sa vyberie v rámiku začiatočný a konečný bod vloţenia obrázku. 

 

Obr.70: Popisové pole s logom UTB a názvami rámčekov 

11.3 Nadefinovanie atribútov 

Pred tím ako sa začnú definovať atribúty sa zmenia hladiny textu a obrysových čiar. 

Pri zadávaní atribútov sa ponechá ako aktuálna hladina textu. V panely blok sa vyberie 

Definovať atribút. V pracovnom okne pre nadefinovanie atribútu vyplníme štítok, výzvu, 

prvotnú hodnotu a nastavíme výšku písma a zarovnanie textu. Bod vloţenia sa môţe zadať 

priamo súradnicami alebo následne na obrazovke. Štítok je názov atribútu, výzva je pokyn 

pre zadanie atribútu a prvotná hodnota je implicitná hodnota atribútu.  



 

 

Obr.71: Pracovné okno pre nadefinovanie atribútu 

 

Obr.72: Popisové pole s nadefinovanými atribútmi 

 

11.4 Vytvorenie statického bloku s atribútmi 

Blok sa vytvorí príkazom Vytvoriť, ktorý sa nachádza v panely blok. V definícii 

bloku zadáme názov, referenčný bod, vyberú sa objekty, ktoré budú tvoriť blok. Vypíše sa 

popis a zaškrtne sa povolenie rozkladania. Moţnosť otvorenia v editoru bloku sa nezaškr-

táva nakoľko sa jedná o statický blok. Po potvrdení definície bloku sa zobrazí okno s ná-

zvom Upraviť atribúty, ktoré obsahuje implicitné informácie, buď sa potvrdia alebo 

upravia a potvrdia. 



 

 

Obr.73: Okno definície bloku 

 

Obr.74: Tabuľka s implicitnými hodnotami 



 

 

Obr.75: Statický blok s atribútmi (popisové pole) 

Pri vkladaní popisového pola po vloţení atribúty píšeme priamo alebo ich odkliká-

me tlačidlom ENTER. Následne po vloţení sa otvorí rozšírený editor bloku a vypíšu sa 

atribúty, poprípade sa nastavia moţnosti textu alebo vlastnosti, pre kaţdý atribút individu-

álne. 



 

12 EXTERNÝ BLOK 

V tejto kapitole sa vysvetlia vlastnosti externého bloku. Externý blok nie je napevno 

zviazaný so ţiadnym výkresom, ale môţe sa vloţiť ľubovoľne do výkresu. Klasický blok 

sa nachádza iba vo vnútornej databáze výkresu. Po zmazaní výkresu sa stratí aj blok, ale 

keď vytvoríme blok pomocou príkazu pišblok, tak sa nestratí. 

12.1 Vytvorenie externého bloku 

Otvorí sa nový výkres, alebo popredu pripravený výkres. Vo vytvorenom výkrese 

externého bloku sú vytvorené entity, ktoré budú tvoriť blok. Zadá sa príkaz pišblok. Objaví 

sa dialógové okno Zapsat blok (Obr.61), do ktorého sa zadá základný bod, objekty, ktoré 

majú tvoriť blok. Ďalej sa nadefinuje názov a cesta súboru, poprípade sa z volia iné jednot-

ky ako prednastavené milimetre. Keď je všetko zadané dialógové okno sa potvrdí tlačid-

lom OK.  

 

Obr.76: Výkres pred vloţením externého bloku 

 

Obr.77: Príkaz pišblok s vytvorenými entitami pre externý blok 



 

 

Obr.78: Dialógové okno s názvom Zapsat blok 

12.2 Vloţenie externého bloku 

Externý blok sa vloţí do výkresu príkazom Vloţiť. Po zadaní príkazu sa objaví dia-

lógové okno v ktorom nájdeme blok, ktorý sa ma vloţiť do výkresu. Zadá sa bod vloţenia 

priamo súradnicami alebo na obrazovke, mierku v akej sa blok vloţí do aktuálneho výkre-

su, prípadne natočenie. Vloţený externý blok sa vloţí v hladine 0, v ktorej bol vytvorení a 

môţe meniť hladiny. Ak by bol blok vytvorený v inej hladine ako 0 zmena hladiny by bola 

ignorovaná a ostala by z pôvodného bloku nemenná. Aby bola zmena hladiny vidieť tak sa 

zapol príkaz Zobraziť hrúbku čiar. 

 

Obr.79: Dialógové okno vloţenia bloku 



 

 

Obr.80: Zmena hladiny externého bloku 

 



 

13 VYUŢITIE VYTVORENÝCH PRVKOV 

V prvom bode sa vytvorili šablóny s navrhnutými hladinami ako sú osy, obrysy, text, 

atď. Ďalej sa nadefinovala veľkosť písma pri kótovaní. Šablóny urýchlia prácu v tom 

zmysle ţe sa priamo otvoria a nemusia sa pri kaţdom výkrese vytvárať nové hladiny a ďal-

šie náleţitosti. 

Vytvorené bloky ako rámiky výkresov sa môţu pouţiť v predmete technické kreslenie, 

kde stačí rámik do výkresu vloţiť ako blok a nemusí sa celý rámik kresliť od znova pri 

kaţdej súčiastke. Vytvoril som rámiky formátu A0 aţ A4, ktoré sú najpouţívanejšie a sú 

vytvorené podľa medzinárodnej normy ČSN 01 3110 ISO 5457. Ďalej som v bakalárskej 

práci vytvoril popisové pole, ktoré býva vloţené v kaţdom výkrese v pravom dolnom rohu. 

V bloku popisového pola sú nadefinované atribúty pre jednoduché vyplnenie popisového 

pola. Prednastavené hodnoty sa prepíšu podľa poţadovaných a aktuálnych hodnôt. Ďalej 

som vytvoril popisové pole ozubeného kolesa, v ktorom sa zadajú všetky parametre ozu-

beného kolesa jednoduchým prepísaním prednastavených hodnôt za aktuálne.  

Pokračoval som vytvorením základnej značky drsnosti obrábania, ktorá má meniteľnú 

hodnotu drsnosti a dá sa s ňou jednoduchým chytením za bod pohybovať po výkrese alebo 

otáčať. Z tejto značky som vytvoril nasledovne značku drsnosti pre plochy, ktoré netreba 

obrábať. V tejto značke nie  je ţiadna hodnota. Dá sa s ňou pohybovať a otáčať. Potom 

som vytvoril značku pre obvodové obrábanie. Nakoniec som zo značky drsnosti vytvoril 

rad značiek drsnosti, ktoré sa nachádzajú v zátvorke a udávajú sa nad popisové pole. Pred 

zátvorku sa udáva drsnosť, ktorá nie je vo výkrese a je to hlavná drsnosť súčiastky. 

V zátvorke sa udávajú hodnoty, ktoré sú na výkrese a sú v tejto drsnosti obrobené len urči-

té plochy, či uţ z funkčného alebo vizuálneho hľadiska. Rad drsnosti je vytvorený vo via-

cerých stavoch, ktoré sa dajú jednoduchým kliknutím zmeniť. Vytvoril som štyri stavy 

viditeľnosti a to také, ţe v zátvorke môţe byť jedna aţ štyri hodnoty drsnosti.  

Všetky vytvorené náleţitosti urýchlia nakreslenie súčiastky v programe AutoCAD, 

nakoľko sa vloţia do aktuálneho výkresu ako bloky a iba sa upravia podľa poţiadaviek, ale 

nemusia sa od znova vytvárať. 



 

ZÁVĚR 

Táto práca sa zaoberala : 

Na začiatok sa vysvetlili základné príkazy v programe AutoCAD, ktoré je nutné 

poznať pre samotné vytvorenie blokov. 

Ďalej sa museli vytvorili šablóny, v ktorých sa následne vytvárali poţadované blo-

ky a náleţitosti. 

V ďalšej časti sa vytvorili rámiky výkresov od A4 aţ po A0, ktoré sa komplet na-

kreslili podľa normy  a vytvorili sa z nich statické bloky. Následne sa vytvorili popisové 

polia výkresov, ozubených kolies a pruţín. Vytvorili sa tabuľky s názvami do ktorých boli 

vloţené atribúty a následne upravené na statický blok s premennými atribútmi. Postupne sa 

tieto polia pridávali do výkresov, z ktorých vzniklo viac typov rámikov. Rámik s popiso-

vým polom výkresu, ktoré bude obsahovať kaţdý výkres, pre ozubené koleso s prídavným 

popisovým polom pre ozubené kolesa a nakoniec rámik s popisovým polom pre pruţinu.  

Vytvorili sa značky drsnosti od základnej, ktorá je pouţitá ako dynamický blok 

vďaka nadefinovaným vlastnostiam s premenným atribútom a to hodnotu drsnosti. Potom 

značka drsnosti pre plochy, ktoré sa nemusia obrábať a pre obvodové obrábanie, ktoré ne-

obsahujú atribúty. Nakoniec sa zo základnej značky vytvoril rád značiek drsnosti s nadefi-

novanou viditeľnosťou.  

V nasledujúcej kapitole je vysvetlené vytvorenie a zmysel externého bloku. 

Posledná kapitola je zameraná na vyuţitie vytvorených blokov. Prečo boli vytvore-

né a k čomu budú slúţiť. 
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