
1. JEDNODUCHÉ 3D OBJEKTY
Cílem této kapitoly je seznámit se s principy 3D modelování v AutoCADu, orientovat se v prostoru, 
porozumět konstrukci jednoduchých objektů za pomocí kolize těles.

1.1 Základní 3D modelování
Cílové dovednosti:

Konstrukce všech základních tvarů: přesné rýsování, zarovnání s osami. 
Posun objektu stejně jako v 2D (potenciální problém s 3D uchopováním! - doporučuji nepoužívat).
3D otočení: zvolit bod otáčení, osu a poté úhel. Uvědomit si koncept 2D otáčení (vždy okolo osy Z).
Odebírání těles od sebe: rozdíl.

Rozsah: 4-6 vyučovacích hodin.

1.1.1 cvičení: Hrad
předpoklady: základní tvary, základní posuny/duplikace/otáčení

Vykonstruujte množství základních kostiček, vycházejících ze zvoleného rozměru a jeho násobků 
(např. 20 mm, tedy délky pouze 20, 40, 60 mm atd.). Sestavte z těchto kostiček (s využitím nástrojů 
posun, kopie objektu, 3D otočení) hrad, jako byste jej stavěli z dřevěných kostiček. respektujte 
fyzikální možnosti. Rozsah alespoň 60 kostiček, vybudujte bránu, budovu aj.



1.1.2 cvičení: 3D tvar
předpoklady: základní tvary, základní posuny/duplikace/otáčení, kolize těles

Zadání představuje izometrické pohledy na prostorový objekt. Cílem je vymodelovat jej pomocí 
základních údajů v přesně daných rozměrech. Hledáme optimální postup konstrukce.

Postup:

1. Vykonstruujeme základní stavební kámen „prvního patra“ ze tří: kvádr o rozměrech 
3000x1000x600 mm. 

2. Dva duplikáty základního objektu umístíme tak, abychom vytvořili podkovu. Další duplikát 
otočíme o 45° a posuneme tak, aby překrýval část, jíž nechceme. Nástrojem Rozdíl odebereme.

3. Vytvoříme kvádr 1000x1000x600, tvořící „druhé patro“. Další duplikát umístíme nad něj jako 
základ „třetího patra“.  Kopii umístíme dočasně úhlopříčně na druhou stranu.

4. Pomocí nástroje Kvádr a ukazování délky určíme vizuálně základ horního patra. Vymažeme jeden
nadbytečný pomocný objekt. Sloučíme.



1.1.3 cvičení: Ježek v kleci I
předpoklady: základní tvary, základní posuny/duplikace/otáčení, kolize těles

Vykonstruujte jednoduchého ježka v kleci. Držte se reálných rozměrů, konkrétní hodnoty zvolte dle 
uvážení. Klec bude tvořena sedmi válcovitými tyčemi, podstavy budou mít průhled. Ježek bude 
jednoduše koule protnutá třemi válci.

Postup:

1. Vykonstruujeme základnu, jakožto nízký válec. Soustředně umístěný válec menšího průměru 
poslouží po odebrání od původního k vytvoření průhledu.

2. Vykonstruujeme jednu z tyčí tvořících stěnu klece. Dbáme na to, aby nepřesahovala vně 
základny. Nástrojem pole vytvoříme zbylých 6 pravidelně rozmístěných tyčí. Alternativně lze 
použít pomocný sedmiúhelník.

3. Zkopírujeme základnu na horní stranu. Využijeme k určení vektoru posunu vzdálenost mezi 
středy podstav jedné z tyčí klece. Následně posuneme o podstavu o její tloušťku.

4. Ježek je tvořen koulí, do nějž vložíme válce – pomocnou čarou určíme spojnicí podstav střed 
válce, který umístíme na střed koule. Dva duplikáty patřičně otočené umístíme taktéž na střed.

5. Ježka umístíme do klece tak, aby se nedotýkal žádné z tyčí.



1.2 Základní 3D modelování II
Cílové dovednosti:

3D zrcadlení: na rozdíl od 2D zrcadlení již ne osa zrcadlení, ale rovina zrcadlení definovaná třemi 
body. Orientace v prostoru. 2D objekty (kružnice aj. se rýsují vždy v rovině XY).

Rozsah: 4-6 vyučovacích hodin.

1.2.1 cvičení: Hrací kostka
předpoklady: orientace v 3D prostoru, 3D zrcadlení, kolize těles

Konstruujeme šestistěnnou hrací kostku. Bodu na kostce budou odebrané půlkoule, hrany budou 
zaoblené. Pamatujme, že součet bodů na protilehlých stranách je vždy 7. Držme se reálných 
rozměrů.

Postup:

1. Vykonstruujeme základní krychli o zvolené délce strany. Na jedné podstavě načrtneme 
pomocnou síť pro rozmístění koulí – dbáme na okraj kvůli zaoblení hran (řádově 1/10 délky 
strany) a předpokládaný průměr koulí.

2. Na síť umístíme 5 koulí. Na ostatní strany (pro hodnoty 1–4) zrcadlíme vhodný počet koulí.

3. Na straně, kde bude šestka, upravíme síť – bude se odlišovat od ostatních.

4. Zaoblíme hrany krychle: nástroj Zaobli, obdobně jako v 2D, pozor na potvrzování rádiusu po 
zvolení první hrany. Je nezbytné zvolit všechny hrany pro jediné použití nástroje.

5. Přiřadíme objektům požadované barvy (objekt, koule).

6. Koule odebereme od krychle.



1.3 Kolize těles a tažení pro tvorbu objektů
Rozdíl, průnik, sjednocení. 
Nástroj oblast (na spojitých tvarech!). Vytažení ploch (pro tvorbu těles, rozdíl oproti tažení úseček 
→ plochy).
Klepni&táhni – vytahování ploch z existujícího tělesa.

1.3.1 cvičení: Dětské tahadlo
předpoklady: oblast, tažení ploch

Tvoříme ploché dětské tahadlo na destičce s kolečky. Vlastní objekt je jako by vyříznutý z dřevěné 
desky, jednoduchá konstrukce napodobující „podvozek“ reálného objektu.

Postup:

1.  V rovině XY vyrýsujeme obrys tvaru tahadla. Pomocí nástrojů ořež, prodluž, rovnoběžka apod. 
vytvoříme spojitý objekt, z nějž vytvoříme oblast.

2. Oblast vysuneme. Doplníme průrazy (oči) a další doplňky.

3. Dotvoříme „podvozek“ pomocí základních objektů.



1.3.2 cvičení: Tužka
předpoklady: kolize těles

Konstruujeme model dřevěné tužky. V průřezu jde o rovnostranný šestistěn s mírně zaoblenými 
rohy. Dřevěná část je dutá, vyplněna válcem reprezentujícím tuhu. Tužka je ořezaná jako z 
ořezávátka. Reálné rozměry.

Postup:

1.  V rovině XY narýsujeme pravidelný šestiúhelník (nástroj Polygon). Zaoblíme vrcholy. Vytvoříme 
oblast a tažením vytvoříme tělo tužky.

2. Do tužky umístíme válec reprezentující tuhu. Odebereme jej (Rozdíl) od „dřevěné“ části – aby ta 
byla dutá, následně duplikát (dříve vytvořený) umístíme zpět dovnitř. V tento okamžik máme 
model neořezané tužky (na obrázku druhý objekt zprava).

3. Vymodelujeme kužel, jehož základna má průměr (o kousek) větší než je průměr tužky, výška 
odpovídá požadovanému sklonu oříznutí (odhadneme). Kužel zapustíme plně do modelu tužky 
(např. tak, že vrchol kuželu bude sedět ve středu horní podstavy tužky). Zduplikujeme dvakrát 
tuto skupinu objektů.

4. Vytvoříme oříznutí: průnikem kužele s tuhou na jedné skupině objektů a průnikem kužele s 
dřevem na druhé získáme oříznutou část tuhy.

5. Složíme nově vzniklé objekty a nasadíme na neoříznutou část tužky.

6. Sloučíme dřevo se dřevem a tuhu s tuhou.

Variace: třístěnná tužka, jejíž strany (i vrcholy) jsou zaoblené.



1.3.3 cvičení: Ježek v kleci II
předpoklady: kolize těles, úvaha nad rozměry těles

Vykonstruujte model ježka v kleci dle předlohy. Koncepčně jde o dutý válec s proraženými otvory 
v podobě zaoblených obdélníků. Příčky budou trojúhelníkového průřezu v tloušťce materiálu. 
Držte se reálných rozměrů.

Postup:

1. Uvědomit si rozměry!
Důvod: pro zachování třístěnných příček je nezbytné
znát poloměr vnitřního prostoru. Ideální je představit
si šestiúhelník vepsaný do vnitřního válce.

2. Válec o poloměru podstavy r, druhý válec v obou
směrech větší o tloušťku materiálu. Odebereme
od vnějšího válce vnitřní, získáváme dutý objekt
(připomínající plechovku).

3. Válec menšího průměru, prorazíme jím obě podstavy.
Díky tomu je vidět, že předchozí krok byl proveden
správně.

4. Kvádr o rozměrech 
šířka: a, rovnající se poloměru r,
délka: větší než průměr vnější kružnice,
výška: dle potřeby.

5. Zaoblíme čtyři hrany kvádru, jež budou ovlivňovat tvar průseku. 
Kvádr umístíme svým tělesovým středem na střed ježka.

6. Nástrojem Pole (či jinak) naduplikujeme kvádr. Odebereme (Rozdíl) je od klece.

7. Vložíme ježka (z minula, nebo nového – s bodlinami v podobě kuželů).



1.4 Tažení po trajektorii
Předpokladem pro úspěšné tažení plochy po křivce za účelem tvorby tělesa je: plocha musí být 
velká jen tak, že po průchodu po křivce výsledné těleso nebude protínat samo sebe; křivka musí 
být spojitá.

Oblast, lhostejno kde umístěná, se pomocí nástroje Tažení (v sekci Modelování) vytáhne po zvolené
křivce.

Spojování dílčích čar v jednu křivku

Ke spojování slouží příkaz kedit (křivka edit). V příkazovém řádku píšeme kedit, dále 
postupujeme podle požadavků:

– vybereme jednu úsečku/křivku,
– potvrdíme změnu na křivku,
– zvolíme příkaz připoj (iniciujeme příkazem „P“),
– vybereme další úsečku/y,
– potvrdíme.

1.4.1 Kancelářská sponka
předpoklady: tažení po trajektorii, kedit

Cílem je vytvořit ilustrační model kancelářské sponky, za účelem procvičení nástroje Tažení.

Postup:

1. V rovině XY (pohled shora) nakreslíme půdorysný model sponky. Využijeme nástrojů Úsečka, 
Kružnice, Ořež.

2. Spojíme dílčí objekty v jeden příkazem kedit.

3. Nakreslíme objekt reprezentující průřez sponkou – kružnici – o patřičném poloměru.

4. Tažením kružnice po trajektorii vznikne sponka.



1.4.2 Prolézačka „svět“
předpoklady: tažení po trajektorii, kedit

Cílem je vytvořit zhruba reálný model dětské prolézačky. Budeme využívat tažení po trajektorii, 
nástroj posun, 3D posun a příp. pole.

Postup:

1. V rovině XY vyrýsujeme tvar připomínající znak 
omega: Ω – tedy kružnici, dvě svislé úsečky, ořezat.

2. Objekt spojíme příkazem kedit do jednoho.

3. Úsečkou si naznačíme si místa, kde se budou
vyskytovat vodorovné příčky.

4. Nakreslíme průřez materiálu trubky (kružnice → 
Oblast → kruh) a nástrojem Tažení jej aplikujeme
na sloučenou křivku.

5. Objekt srovnáme v prostoru tak, aby neležel, ale
jeho výška ladila s osou Z.

6. Nástrojem Anuloid vytvoříme jednotlivé příčky (s využitím pomocných úseček z bodu 3/ a 
známého poloměru průřezu trubek – viz bod 4/). Alternativně totéž kružnicí a rotačním tělesem.

7. Nástrojem Pole rozmnožíme prostorový objekt, čímž dokončíme cvičení.



1.4.3 Jednoduchá kancelářská židle
předpoklady: tažení po trajektorii, kedit/spojit

Model židle vznikne tažením průřezové kružnice po trajektorii – nebo spíše trajektoriích, z nichž 
vytvoříme/složíme celou židli. Doplníme stylizovaným sedákem a opěradlem.

Postup:

1. V rovině XY vyrýsujeme dva konstrukční prvky: boční tvar
a účkovité zakončení. Musíme pracovat v plošných
(rovinných) tvarech, jelikož příkaz spojit nám
neumožní spojit křivky k sobě navzájem otočené.

2. Objekty složené z dílčích částí spojíme příkazem spojit
do jednoho.

3. Na konce vyrýsovaných objektů umístíme průřezový
objekt, tedy kružnici o zvoleném poloměru, převedenou
na oblast – a to tak, aby byla vždy kolmá na úsečku z ní
vycházející.

4. Tažením po trajektorii vytvoříme dva základní
konstrukční prvky. Pomocí duplikování a otáčení je
složíme ve výsledný model.

5. Sedák a opěradlo (kostrukčně totožné objekty) vytvoříme prostým vytažením – vyrýsujeme 
(v rovině XY) průřezový objekt, znázorňující tloušťku materiálu, vytvoříme oblast a vhodným 
umístěním a tažením vytvoříme sedák.



1.5 Rotační tělesa
Tvorba těles rotováním plochy okolo osy. Schopnosti nástroje demonstrujeme na tvorbě skleničky 
a lahve. Pointou je naučit se odhadovat kdy se rýsuje polovina průřezu (při kontaktu s osou) a kdy 
plná síla materiálu. Zrovna tak klíčovým bodem je odhad průměru hrdla lahve, které samozřejmě 
musí být průchozí.

Problematickým bodem mohou být plochy, resp. skládání čar do oblasti. Nutno dbát na spojitost 
objektu a přesnost rýsování. Obvyklou nápravou chybných objektů po vyloučení zjevných 
nedostatků (vč. prostorovosti čar) je posun dílčích částí kus po kuse za koncový bod na koncový – 
po úplném složení se zpravidla odhalí nedostatek vzniklý špatným uchopováním (?).

1.5.1 cvičení: Sklenice, lahev
předpoklady: rotační tělesa

Vykonstruujeme jednoduchý model sklenice tak, že v rovině XY narýsujeme polovinu 
(pravou/levou) průřezu tělesem. Obdobně u lahve, nezapomeneme na průchozí hrdlo a výplň, tedy
obsah lahve.

Postup:

1.  V rovině XY pomocí úseček, oblouků,
kružnic, jejich ořezávání, prodlužování
a použití nástroje odsazení (rovnoběžka,
ekvidistanta) vytvoříme např. levou polovinu
průřezu sklenice.

2. Vytvoříme oblast.

3. Nástrojem Rotace necháme oblast rotovat
kolem osy definované pravou částí objektu
o 360°.

Obdobně postupujeme při konstrukci lahve, přičemž nezapomeneme na potřebu dvou uzavřených 
objektů (lahev a obsah), s tím místy zdvojení čar pro tvorbu oblasti.



1.5.2 cvičení: Propiska
předpoklady: rotační tělesa, tažení po trajektorii, kolize těles

Po zhotovení cvičného jednoduchého modelu zkusíme zrealizovat komplexní propisku s několika 
vnitřními detaily. Skládat se bude z cca 10 dílčích těles a bude mít realistické rozměry a poměry 
stran.

Postup:

1.  V rovině XY vyneseme osu, které se budeme držet. Podél ní vytvoříme objekty, počínaje náplní 
(hrot, barvivo, „držák“ náplně) – těsně sousedící s osou propisky. Následně konstruujeme 
jednotlivé části platového obalu, jmenovitě přední část, ergonomické držátko, tělo tužky, 
„mačkátko“.  Průběžně nebo na konec vytvoříme z jednotlivých částí oblasti.

2. Nástrojem Rotace orotujeme všechny plochy kolem osy propisky. Vznikne prostorový objekt. Pro
názornost přidělíme jednotlivým částem barvu.
Před rotováním je velmi rozumné vytvořit duplikát ploch – bude se hodit později.

3. Odlišně řešená pružinka vznikne tažením po trajektorii, již vytvoříme
nástrojem Šroubovice. Dbáme na rozměry, vhodné je naznačit si poloměr
šroubovice i její výšku v plošném náčrtku propisky. Šroubovice bude mít
tendenci vzniknout kolmo v prostoru k propisce, to ničemu nevadí –
pouze se vhodným způsobem otočí. Pro umisťování pružinky je nezbytné
zachovat pomocnou čáru určující střed jedné z jejích podstavy.

4. Poutko   pak vytvoříme průnikem dvou těles. Jedno definuje půdorysný
tvar, vzniká tažením symetrické plochy. 
Druhé definuje boční průřez a návaznost na kulaté tělo propisky. Vzniká
jako průřezová plocha, po správném umístění vedle propisky rotovaná
o 180°. 
Vlastní poutko vzniká průnikem těchto dvou těles.

5. Složením dílčích objektů do jednoho vzniká vlastní propiska, jejíž vnitřní
struktura vynikne v rentgenovém zobrazení, příp. v budoucnu s využitím
průhledných materiálů.
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