
• Nový soubor (Ctrl+N) – Vytvoří novou mapu 

• Otevřít soubor (Ctrl+O) – Otevře již rozdělanou mapu ze souborů 

• Uložit soubor (Ctrl+S) – Uloží aktuální mapu 

• Tisk (Ctrl+P) – Otevře okno tisku 

• Vyjmout (Ctrl+X) – vyjme vybraný objekt do schránky 

• Kopírovat (Ctrl+C) – zkopíruje vybraný objekt do schránky 

• Vložit (Ctrl+V) – vloží objekt ze schránky 

• Zpět (Ctrl+Z) – vrátí se o krok zpět 

• Znovu (Ctrl+Y) – opak zpět – půjde o krok vpřed 

• Ukázat mřížku (G) – zobrazí přes mapu mřížku 

• Posunovat – posunuje mapu – budete potřebovat jen pokud nemáte možnost mapu 

posouvat prostředním kolečkem myši (např. na notebooku) 

• Přiblížit (F7) – budete potřebovat jen pokud nemáte možnost mapu přibližovat prostředním 

kolečkem myši 

• Oddálit (F8) – budete potřebovat jen pokud nemáte možnost mapu oddalovat prostředním 

kolečkem myši 

• Ukázat celou mapu – nastaví pohled tak, aby byla vidět celá mapa 

• Otevřít okno s nastavením podkladů (Ctrl+Shift+9) – otevře okno s podklady – jak jsem 

psal na začátku dílu 

• Upravit objekty (E) – základní “šipka”. Provádíme s ní výběr a přesun objektů a 

jednotlivých bodů 

• Upravit linie (L) – funguje stejně jako předchozí nástroj, ale posouváme s ním linie, ne 

body (vysvětlíme si později) 

• Kreslit body (S) – přidá do mapy vybraný bodový symbol 

• Kreslit cesty (P) – nejpoužívanější nástroj na kreslení liniových a plošných symbolů 

• Kreslit kruhy a elipsy (O) – kreslí linie a plochy do tvaru kruhu 

• Kreslit obdélníky (Ctrl+R) – kreslí čtverhranné linie a plochy 

• Kreslit volnou rukou – můžete volně kreslit liniové a plošné symboly jako na papír 

• Vyplnit ohraničené plochy (F) – vybraným plošným symbolem doplní uzavřené plochy 

• Psát text (T) – pokud máte vybraný textový symbol, tímto nástrojem začínáte psát 

• Kreslit na podklad – do vybraného podkladu můžete ručně kreslit. Ale pozor, jedná se o 

rastrový nástroj, nakreslené čáry mohou tedy sloužit jen jako poznámky, nebo další podklad 

a nelze je zakomponovat do celkové mapy 

• Smazat (Delete) – smaže vybraný objekt 

• Zdvojit (D) – duplikuje vybraný objekt 

• Zaměnit symbol (Ctrl+G) – zamění symbol u objektu vybraného v mapovém okně 

symbolem vybraném v okně symbolů (příklad: v mapě vyberu obyčejnou vrstevnici, vpravo 

v okně symbolů kliknu na symbol Hlavní vrstevnice a při použití tohoto nástroje se mi 

obyčejná vrstevnice změní na hlavní) 

• Vyplnit/vytvořit okraj (Ctrl+F) – podobné jako předchozí nástroj, liniovým objektům přidá 

výplň a naopak plošným objektům přidá obrys (příklad: v mapě mám vybraný plot, v okně 

symbolů vyberu symbol 520 – Oblast se zákazem vstupu (privát) a po použití tohoto 

nástroje se mi vše uvnitř plotu vyplní olivově zelenou. Funguje to i naopak, když mám privát 

a chci okolo něj udělat plot) 

• Obrátit směr objektů (Ctrl+D) – otočí směr symbolů na objektu (například čárek na plotě, 

čárek na srázku, nebo šipek na potrubí) 



• Spojit cesty (C) – spojí dva liniové objekty (nemusí to být zrovna cesty) do jednoho, pokud 

mají konce dané u sebe 

• Sloučit plochy (U) – spojí dvě plochy do sebe, pokud se překrývají 

• Rozstřihnout objekt (K) – rozdělí objekt na dvě části (u liniového stačí kliknout do místa 

rozdělení, u plošného objektu je potřeba naklikat celý řez, kde se mají plochy rozdělit) 

• Vystřihnout nepravidelně tvarovaný otvor (H) – v plošném symbolu vystřihne otvor, 

například aby byl vidět jiný symbol, který je pod ním 

• Rotovat objekty (R) – otočí objekt (nebude fungovat u bodových symbolů, které jsou 

orientovány na sever) 

• Otočit vzor – otočí vzor objektu (například u vinice) 

• Změnit velikost objektů (Z) – zvětšuje a zmenšuje vybraný objekt 

• Měřit délky a plochy (M) – zobrazí okno s informacemi o vybraném objektu 

• Oříznout – ořízne všechno, co je vně vybraného objektu (objekt musí být plocha, nebo 

uzavřená linie) (operaci je nutné potvrdit enterem) 

• Vystřihnout – smaže vše uvnitř vybraného objektu (objekt musí být plocha, nebo uzavřená 

linie) (operaci je nutné potvrdit enterem) 

• Převést na křivky (N) – zakulatí liniový nebo plošný objekt 

• Zjednodušit cestu (Ctrl+M) – vymaže zbytečné body u liniového nebo plošného objektu 

• Rozložit body podél cesty – rozloží rovnoměrně bodové symboly podél liniového nebo 

plošného objektu (například alej podél cesty) 

• Protnout plochy, Vystřihnout z plochy, Odstranit překrytí – tyto tři nástroje ještě 

společně se nástrojem Sloučit plochy umí pracovat s více plošnými symboly a různě je 

kombinovat. Je to složité na vysvětlení, nejlepší je když si to sami vyzkoušíte. Vyberte dva 

plošné symboly, které se překrývají a zkuste, co to udělá. 

 


