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ÚVOD 

Tato příručka je stručným úvodem do práce v Advance CADu, popisuje 
základní postupy. Není ale určena jako náhrada standardního školení. 
První dvě kapitoly této příručky popisují kroky spojené s instalací produktu 
a krátce popisují uživatelské prostředí Advance CADu. V následujících 
kapitolách jsou na jednoduchých příkladech při vytváření půdorysu malé 
budovy představeny základní prvky Advance CADu, některé pracovní 
postupy a nástroje pro kótování. 

Příklady použité v této příručce jsou jednotné pro celý svět, a tedy nemusí 
vždy odpovídat místním standardům a zvyklostem. 

Vzhledem k tomu, že ne všechny nástroje Advance CADu jsou v této 
příručce popsány, pro více informací o všech příkazech a parametrech 
nahlédněte do online Nápovědy. 

O Advance CADu 
Advance CAD je CAD program, který pracuje pod operačním systémem 
Windows. Poskytuje jednoduché a uživatelsky přívětivé prostředí pro 
vytváření 2D výkresů. Široký výběr nástrojů pro kreslení a kótování 
umožňuje vytváření jednoduchých i složitých výkresů. 

Advance CAD přirozeně používá formát .dwg. 

Kde nalézt informace 

Použitím Online nápovědy 
Advance CAD obsahuje systém online nápovědy, který obsahuje instrukce 
„krok za krokem” pro každou funkci. 
Pro přístup k online nápovědě: 

•  Záložka Nápověda, panel Nápověda: klikněte  
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INSTALACE 

Pro úspěšnou instalaci Advance CADu musí být splněno několik 
požadavků. 

Systémové požadavky 
Pro podrobnosti nahlédněte do Instalační příručky na CD s dokumentací 
nebo www.graitec.com/en/advance_installation.asp. 

Začátek instalace 
Před spuštěním instalace zavřete všechny aktivní aplikace. 
Pokračujte v instalaci takto: 
1. Vložte instalační DVD do DVD mechaniky. 
2. Spusťte instalaci podle jednoho z následujících postupů: 

– Na DVD v – průzkumníku, klikněte na SetupAdvance. 
nebo 

– Na panelu systému Windows, klikněte na . 
– Do pole vyhledávání souborů a programů zadejte 

SetupAdvance.exe. Pro spuštění poklikejte na soubor. 
3. Vyberte jazyk a klikněte na Instalace produktů. 
4. Pro instalaci samotného Advance CADu, vyberte možnost Uživatelská 

instalace  a poté vyberte GRAITEC Advance CAD. 
5. Klikněte Další. 
6. Přečtete si licenční ujednání, zvolte Souhlasím a pro pokračování 

klikněte na Další. 
7. Na další obrazovce zvolte jazyk pro rozhraní instalace a instalační 

cestu. 
– Pro výběr jazyka, klikněte na Přizpůsobit. V dalším dialogu 

vyberte jazyk a místní nastavení pro každou instalovanou aplikaci 
a klikněte na <OK>. 

– Chcete-li změnit cílové umístění, klikněte na . V dalším 
dialogovém okně zadejte cestu nebo zvolte jinou složku pro 
instalaci a klikněte na tlačítko <OK>. 

8. Pro zahájení instalace klikněte na Instalovat. 
Spuštění procesu instalace. 
9. Po dokončení procesu instalace, klikněte na Konec. 
Po instalaci Advance CADu je k používání software nutná licence. Pro 
autorizaci softwaru, postupujte podle návodu v “Instalační příručce” nebo 
kontaktujte vašeho prodejce. 

http://www.graitec.com/en/advance_installation.asp
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SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU 

Pro spuštění Advance CADu: 
– Poklikejte na ikonu Advance CAD na ploše. 

nebo 

– Na hlavním panelu systému Windows klepněte na  a poté 
vyberte 

Všechny programy > Graitec > Advance CAD > Advance CAD. 
Objeví se úvodní obrazovka Advance CADu. 

UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE CADU 

Jakmile je program spuštěn, zobrazí se následující okno: 

 
 
1. Tlačítko prohlížeče nabídky 

Všechny příkazy a nástroje jsou přístupné pomocí prohlížeče nabídky. 
Tlačítko v levém horním rohu zobrazí prohlížeč nabídky. 

2. Panel pro rychlý přístup 
Panel pro rychlý přístup seskupuje často používané příkazy: Nový, 
Otevřít, Uložit, Zpět, Znova, atd. Další příkazy mohou být přidány 
pomocí kontextové nabídky panelu pro rychlý přístup. 

3. Pás karet 
Pás karet se skládá z několika záložek. Každá záložka obsahuje 
panely a každý panel obsahuje příkazy a tlačítka. Některé tlačítka 
obsahují rozbalovací nabídku. Rozbalovací nabídka je rozlišena 
pomocí černého trojúhelníku v pravém dolním rohu. Obsažené příkazy 
se zobrazí, pokud se tlačítko přidrží. 
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4. Palety nástrojů 
Pro lepší přístup k nejpoužívanějším editačním nástrojům jsou tyto 
seskupeny na paletě nástrojů. 

5. Oblast kreslení 
Výkresy jsou zobrazeny v oblasti kreslení. 

6. Příkazová řádka 
Do příkazové řádky mohou být pomocí klávesnice zadávány příkazy. 
Po každém zadání stiskněte Enter. 

7. Stavový řádek 
Pokud nepoužíváte příkazovou řádku, tak informace o zvoleném 
příkazu či nástroji zobrazuje stavový řádek. Ten také zobrazuje 
aktuální souřadnice kurzoru, název aktuální hladiny, nastavení režimu 
a ostatní informace o aktuálním nastavení. 

Některé užitečné nástroje 
• Zrušení příkazu v Advance CADu, provedete klávesou Esc. 
• Příkaz zopakujete pomocí klávesy Enter. 
• Aktuální příkaz a výzvy jsou zobrazeny v okně příkazové řádky v dolní 

části obrazovky. Pro zobrazení či skrytí příkazového okna stikněte 
klávesu F2. 

• Pokud kurzorem najedete nad tlačítko v pásu karet, zobrazí se 
kontextová nápověda. 

• Příkaz Zpět v panelu pro rychlý přístup vrátí zpět jeden nebo více 
příkazů. 

 
• Příkaz Kopie vlastností v panelu Advance CAD Pomůcky kopíruje 

vlastnosti jednoho objektu na druhý. Vlastnosti pro přenos je možné 
vybrat ze seznamu. 
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PRÁCE S VÝKRESY 

Nové projekty jsou vytvářeny v závislosti na souboru šablony. Šablona 
obsahuje důležité předvolby jako aktuální souřadný systém, orientace, 
nastavení uchopení objektů, nastavení hladin a definice barev tak, aby bylo 
možné začít ihned kreslit. 

Vytvoření nového výkresu 
Pro vytvoření nového výkresu: 

1. Na panelu nástrojů pro rychlý přístup: klikněte na . 
2. Nastavte zobrazení souborů typu *.dwt. 
3. Vyberte požadovanou šablonu (soubor *.dwt). 
4. Klikněte na Otevřít. 

Ukládání výkresu 
Výkresy Advance CADu jsou ukládány ve formátu *.dwg. 
Pro uložení výkresu: 

1. Na panelu nástrojů pro rychlý přístup: klikněte na . 
2. Zadejte název výkresu. 
3. Klikněte na Uložit. 

Nastavení výkresu 
Před zahájením kreslení je možné provést některá nastavení: 
• Nastavení hladin 
• Délkové a úhlové jednotky 

Nastavení hladin 
Hladiny jsou něco jako průhledné vrstvy, do kterých jsou umisťovány 
informace o výkresu. Prvky výkresu mohou být pro snadnější kontrolu 
vlastností a viditelnosti seskupeny do hladin. 
Každý výkres má nejméně jednu hladinu. Hladin může být přidáno 
nekonečné množství. Prvky jsou vytvářeny vždy do aktuální hladiny. 
Pro správu hladin se používá Průzkumník hladin. 
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Příklad: Nastavení hladin 

V tomto příkladu vytvoříme hladiny potřebné pro jednoduchý výkres: 
půdorys malé budovy. Každé hladině nastavte vlastnosti (název, barvu 
a typ čáry). 
1. V kartě Základní, na panelu Hladiny panel, klikněte na 

. 

2. V průzkumníku hladin klikněte na . 
Je vytvořena nová hladina. 

 
3. Nyní upravte vlastnosti hladiny. 

– Jako název hladiny zadejte Osy. 
– Ve sloupci “Barva”, klikněte na obdélník a zvolte z nabídky 

barev jinou (např. ). 
– Ve sloupci “Typ čáry” vyberte STŘEDOVÁX2. 

Poznámka:  Pokud není v seznamu zobrazen požadovaný typ čáry, je 
nutné ho nejprve načíst. 

 Klikněte do sloupce „Typ čáry”. 

 Ve správci typů čar, pro načtení seznamů dalších typů čar 
klikněte na Načíst. 

 Vyberte STŘEDOVÁX2 a klikněte na OK. STŘEDOVÁX2 
je nyní zobrazena ve správci typů čar. 

 
Stejným postupem vytvořte nové hladiny a upravte barvy a typy čar tak 
jako je zobrazeno v následujícím dialogu. 
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Pro nastavení hladiny jako aktuální na ní poklikejte v “Průzkumníku hladin”, 
nebo jí vyberte v rozbalovací nabídce v panelu Hladiny. 

 
Nastavení jednotek 
Ve výchozím nastavení Advance CADu jsou výkresy vytvářeny v měřítku 1:1. 
Před startem musí být nastaven vztah mezi jednotkami ve výkresu a 
skutečnými jednotkami. Délkové jednotky výkresu mohou představovat 
palce, stopy, metry nebo míle. 
Musí být také nastavena přesnost. Nastavení přesnosti ovlivňuje pouze 
zobrazení vzdáleností, úhlů a souřadnic. 

Příklad: Nastavení pracovních jednotek projektu 

Pro malý projekt, který je popsaný v tomto příkladu, jsou vstupní 
jednotky v metrech s přesností na 2 desetinná místa. 
1. V záložce Správa v panelu Nastavení klikněte na . Zobrazí 

se dialog “Jednotky”. 
2. Zadejte následující nastavení délkových jednotek: 

– Vyberte Desítkový formát. 
– V poli “Přesnost” vyberte 0.00 

pro zobrazení dvou 
desetinných míst. 
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2D VÝKRES 

Objekty Advance CADu jsou pomocí příslušných nástrojů vytvářeny ve 2D 
prostoru. 

Kreslení geometrických prvků 
Advance CAD může vytvářet veškeré geometrické prvky: konečné a 
nekonečné čáry, kružnice, oblouky, elipsy, eliptické oblouky, body, atd. K 
vytváření nepravidelných hranic se používá nástroj “od ruky”. 
Advance CAD může také vytvářet složité prvky: křivky, obdélníky, spline 
křivky, prstence a plochy. 
Při použití jakéhokoliv nástroje, software zobrazí výzvu pro zadání 
souřadnice bodu, oblouku nebo vzdálenosti. Toto lze zadat následovně: 
• Definovat souřadnice: zadat souřadnice bodu na příkazovou řádku. 
• Použít uchopení objektů: vybrat přesné geometrické body na 

existujících entitách bez znalosti přesných souřadnic těchto bodů. 

– Pro zapnutí uchopení objektů klikněte pravým 
tlačítkem na stavový řádek UCHOP a vyberte 
On. 

– Pro nastavení uchopení objektů klikněte pravým 
tlačítkem na stavový řádek UCHOP a vyberte 
Nastavení….  

 

V dialogovém okně “Nastavení kreslení” můžete v záložce Uchopení 
objektů nastavit uchopování na objekty. 

 
Je několik způsobů jak vytvořit objekt. V této příručce nejsou 
popsány všechny objekty a způsoby jejich tvorby. 

Před kreslením prvku nastavte aktuální hladinu. 
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Kreslení čar 
Konečné a nekonečné čáry mohou být nakresleny jako: 
• Úsečka –vytvoří jednoduchou čáru se spojenými úseky, každý úsek 

jako samostatný objekt. 
• Polopřímka –vytvoří poloviční nekonečnou čáru.  
• Přímka –vytvoří nekonečnou čáru. 

Příklad 1: Kreslení polopřímek pomocí počátečního bodu a směru 
V tomto příkladu vytvoříme rastr složený z os ve směrech X a Y, který 
je použitý v další kapitole této příručky. 
Před zahájením aktivujte hladinu Osy. 
1. Na záložce Základní, v kartě Kreslit, vyberte 

 z rozbalovací nabídky. 
2. Pro aktivaci ORTOGONÁLNÍHO REŽIMU stiskněte 

klávesu F8. 
3. Pro definici prvního bodu v počátku zadejte do 

příkazové řádky 0,0,0. 
4. Posuňte kurzor myši ve směru X a klikněte do 

výkresu. 
5. Stiskněte Enter pro dokončení. 
Stejným postupem nakreslete další čáru z počátku ve směru Y. 
Poté vytvořte horizontální osy, rovnoběžné s X, s použitím 
následujících souřadnic jako výchozí bod. 

Tip: Stiskněte Enter pro opakování posledního příkazu –v tomto 
případu, “Polopřímka”. 

0,  3.16, 0 
0,  5.32, 0 
0,  7.32, 0 
0,10.64, 0 

 
Stejným způsobem vytvořte vertikální osy rovnoběžně s Y, jako výchozí 
bod použijte následující souřadnice: 

  5.32, 0, 0 
  8.48, 0, 0 
10.64, 0, 0 
13.30, 0, 0 
15.96, 0, 0  
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Příklad 2: Kreslení průběžné čáry 

V tomto případu vytvoříte obrys stěny jako na obrázku níže. Jako 
výchozí a koncový bod použijte průsečík os. 
Před začátkem aktivujte hladinu Obrys stěn. 

Ujistěte se že UCHOP je aktivní a je nastaven režim koncový a průsečík. 

1. Na záložce Základní, v kartě Kreslit, vyberte  
z rozbalovací nabídky. 

2. Zadejte první bod čáry. 
3. Zadejte druhý bod čáry. 
4. Zadejte koncové body úseku podle 

potřeby tak, aby jste získali obrys jako 
na obrázku. 

5. Stiskněte Enter pro dokončení.  

Příklad 3: Vytvoření čáry pomocí dvou bodů 

1. Na záložce Základní, v kartě Kreslit, 

vyberte  z rozbalovací 
nabídky. 

2. Zadejte první bod čáry. 
3. Zadejte druhý bod čáry. 
4. Stiskněte Enter pro dokončení. 

 

Stejným postupem vytvořte všechny 
potřebné čáry, jako je znázorněno na 
obrázku. 
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V průběhu kreslení můžete potřebovat často měnit přiblížení a polohu 
pohledu v kreslící oblasti. Tyto nástroje jsou seskupeny v nabídce na 
panelu Pohled v záložce Pohled. 

 

Kreslení oblouků 
Oblouky jsou kresleny ve směru hodinových ručiček od počátečního po 
koncový bod. Existuje několik způsobů kreslení oblouků: 
• Oblouk pomocí tří bodů 
• Pomocí počátečního, středního a koncového bodu 
• Pomocí středu, počátečního bodu a úhlu 
• Pomocí středu, počátečního bodu a délky 
Všechny nástroje jsou seskupeny v nabídce na panelu Kresli, v záložce 
Základní. 

 
Je také možné vytvořit oblouk oříznutím kružnice. V praxi jsou oblouky 
často vytvářeny tímto způsobem. 
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Příklad: Kreslení oblouku pomocí počátečního bodu, středu a 
koncového bodu 

Poté, vytvořte obrys obloukové stěny. 
1. V záložce Základní, v panelu Kresli, klikněte na 

. 
2. Zadejte počáteční bod oblouku. 
3. Zadejte střed oblouku. 
4. Zadejte koncový bod oblouku. 
5. Stiskněte Enter pro dokončení. 

Nakreslete další čáru a uzavřete obrys. 
Nyní jsou nakresleny čáry obrysu stěn, hladina Osy může být nyní 
vypnuta. Pro skrytí hladiny klikněte ve správci hladin do sloupce 
“Vypnout/Zapnout” (na „žárovku“). 

 

Kreslení kružnic 
Výchozí metoda kreslení kružnice je zadáním středu a poloměru. 
Další alternativní metody jsou: 

 

– Dvěma body definujícími průměr 
– Středem a průměrem 
– Pomocí tří bodů na kružnici 
– Poloměrem kružnice a tangentou 
– Převodem oblouku na kružnici 
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Příklad: Kreslení kružnice pomocí středového bodu a poloměru 

Nakreslete obrys řezu centrálního spirálového schodiště. Sloup má 
kruhový průřez s průměrem 0.40 m. 
Před začátkem, nakreslete pomocnou čáru 
v hladině Pomocná. Středový bod kružnice 
je ve středu. 

Ujistěte se že UCHOP je aktivní a jsou 
nastaveny režimy Střed a Kolmo.  

 
1. Aktivujte hladinu Obrys stěn. 

2. Na záložce Základní, v kartě Kreslit, vyberte  z 
rozbalovací nabídky. 

3. Pro zadání středu kružnice klikněte na středový bod pomocné 

čáry.  
4. Do příkazové řádky zadejte 0.20 pro zadání poloměru kružnice. 
Kružnice je vytvořena. Pomocná čára může být vymazána. 

Tip: Pro vymazání objektu jej vyberte a stiskněte klávesu Delete. 
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Kreslení skic 
Nástroj pro kreslení skici “Od ruky” se používá pro kreslení nepravidelných tvarů. 
Skici nástroje “Od ruky” se skládají z mnoha segmentů. Je nezbytné zadat 
nejmenší délku segmentu. Pro přesnější výsledek použijte menší délku 
segmentu. Kreslení zahájíte kliknutím a dalším ho ukončíte. 

Příklad: Kresleni skici od ruky 

Pro volné kreslení se ujistěte, že máte vypnutý režim ORTHO. 

1. Aktivujte hladinu Krajina. 

2. V záložce Základní, v panelu Kresli, klikněte na . 
3. Do příkazové řádky zadejte 0.1 pro minimální délku úseků. 
4. Zahajte kreslení kliknutím, 

nakreslete skicu a klikněte znova 
pro ukončení kreslení. 

5. Stiskněte Enter pro ukončení 
příkazu. 

 
Hladina Krajina může být skryta. 

PRACOVNÍ METODY 

V praxi je užitečné objekty kopírovat a upravit je. Například čára může být 
vytvořena jako ekvidistanta stávající čáry a poté upravena na potřebnou délku. 
Pro modifikaci může být použita také editace za uzlové body, nebo příkazy 
“ořež” a “prodluž”. 
Mnoho editačních nástrojů umožňuje posouvání, 
otáčení nebo protažení prvků. Všechny editační 
nástroje jsou seskupeny na panelu Modifikace v 
záložce Výchozí. 
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Kopírování prvků 
Jeden nebo více prvků může být kopírováno v rámci výkresu, nebo do 
jiného výkresu s použitím následujících metod: 
• Kopírování do místa s referencí na původní 
• Kopírovat zarovnané rovnoběžně vzhledem k originálu 
• Kopírovat symetricky k originálu 
• Vytvořit několik kopií v obdélníkovém či kruhovém rastru 

 
Příklad 1: Vytvořit paralelní kopie 

Stěny budovy použité v příkladu mají tloušťku 16 cm. Nyný, vytvořte 
rovnoběžné čáry v zadané vzdálenosti aby jste získali správný vzhled 
stěn. 

1. V záložce Základní, v panelu Modifikace, klikněte na . 
2. V příkazové řádce zadejte 0.16 jako vzdálenost a stiskněte Enter. 
3. Vyberte objekty pro kopírování, například spodní obrysovou čáru. 

4. Pro umístění kopie klikněte nad čáru.  
5. Vyberte další čáru ke kopírování nebo stiskněte Enter pro 

dokončení. 
Vytvořte rovnoběžné čáry, stejně jako 
je znázorněno na obrázku. 

 
S použitím stejného postupu 
zkopírujte o 16 cm také oblouk. 

 

Poznámka: Paralelní kopie obloukových prvků jsou menší nebo větší 
oblouky, v závislosti na straně umístění. 
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Příklad 2: Vytvoření radiálních kopií v polárním poli 

Před zahájením, nakreslete úsečku představující první stupeň točitého 
schodiště v hladině Točité schodiště. 

Ujistěte se že UCHOP je aktivní a je nastaven režim střed. 

1. V záložce Základní, v panelu Modifikace, klikněte na . 
2. V dialogovém okně “Pole”, zvolte Polární pole. 

3. Klikněte na , vyberte úsečku ke kopírování a stiskněte Enter. 

 

4. Klikněte na  pro výběr středu polárního pole.  
5. Střed polárního pole zadejte do středu kružnice a stiskněte Enter. 

Tip: Pro lepší uchopení středu, zadejte do příkazové řádky Střed a 
stiskněte Enter. Poté pro uchopení středu kružnice na ní 
klikněte. 

6. V poli “Metoda a hodnoty” proveďte následující nastavení: 

– Počet prvků zadejte 18. 
– Zadejte –270 jako úhel pro 

vytvoření radiálních čar ve směru 
hodinových ručiček.  

– Zvolte Otáčet při kopírování aby 
se prvky podél trasy natáčely. 

 

7. Pro zobrazení výsledku klikněte na Náhled.  
8. Pro potvrzení klikněte na OK. Radiální kopie úsečky jsou 

vytvořeny. 
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Protahování prvků 
Oblouky, úsečky, 2D křivky a polopřímky mohou být prodlouženy k hranici 
definovanou průsečíkem s jiným prvkem. 

Příklad: Prodloužení čar 

Protažení čar k uzavření obrysu stěn. Pro čistý pohled, skryjte hladinu 
Točité schodiště. 
1. V záložce Základní, na panelu Modifikace, vyberte z rozbalovací 

nabídky . 
2. Jako hranici vyberte svislou úsečku a stiskněte Enter. 
3. Vyberte vodorovnou úsečku která má být prodloužena. 
4. Stiskněte Enter pro dokončení. 

 

Ořezávání prvků 
Advance CAD umožňuje ořezávat prvky na průsečících s jinými prvky 
(úsečkami, přímkami, křivkami, kružnicemi, oblouky, elipsami). Nejprve 
vyberte hranice a poté prvky k oříznutí. 

Příklad 1: Ořezávání úseček 

V tomto příkladu, začistíme průsečík stěn. Přibližte pohled na horní 
konec kruhové stěny. 

1. V záložce Základní, v panelu Modifikace, klikněte na . 

2. Vyberte hraniční úsečky a stiskněte Enter.  
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3. Vyberte úsečky k oříznutí.  
Stejným postupem začistěte průsečíky stěn tak, jak je znázorněno na 
obrázku. 

 
Příklad 2: Ořezávání úseček 

Zapněte hladinu Točité schodiště. 
1. Přibližte pohled na oblast schodiště. 
2. V záložce Základní, v panelu Modifikace, klikněte na 

. 
3. Vyberte hraniční úsečky a kružnici a stiskněte Enter. 
4. Jednu po druhé, vyberte dostředné úsečky na obou 

koncích. 
5. Stiskněte Enter pro dokončení. 

 

Zaoblení a zkosení 
Advance CAD umožňuje zaoblit či zkosit prvky. Zaobleny či zkoseny mohou být 
oblouky, kružnice, elipsy, úsečky, křivky, polopřímky nebo spline. 
Zaoblení spojí dva prvky obloukem se zadaným poloměrem. Zkosení spojí 
dva prvky úsečkou. 

Příklad: Vytvoření zaoblení 

V tomto příkladu vytvoříme zaoblený roh uprostřed budovy. 
1. V záložce Základní, na panelu Modifikace, vyberte z rozbalovací 

nabídky . 
2. Do příkazové řádky zadejte R (Rádius) pro zadání poloměru 

zaoblení a stiskněte Enter. 
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3. Zadejte poloměr zaoblení 0.84 a stiskněte Enter. 
4. Vyberte vnitřní obrysové čáry stěn. 
Je vytvořeno zaoblení. 

 
Stejným postupem vytvořte zaoblení pro vnější obrys 
stěn, v tomto případě bude poloměr zaoblení 1. 

 
Kreslení ostatních prvků 
S použitím nástrojů popsaných v příručce nakreslete obrys sloupu, okna a dveře. 
Před zahájením, nakreslete všechny pomocné čáry do hladiny Pomocná 
tak jak je na následujícím obrázku. 

 

Použijte ekvidistanty  k definování otvorů ve vzdálenostech zadaných 
na následujícím obrázku. Všechny dveřní otvory jsou široké 80 cm. 
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Příklad 1: Vytvoření okenního otvoru do kruhové stěny 

V tomto příkladu, vytvoříte okenní otvor do kruhové stěny. Nejprve, 
nakreslete dva poloměry o 120° a 150° proti směru hodinových 
ručiček. 

1. Na záložce Základní, v kartě Kreslit, vyberte  
z rozbalovací nabídky. 

2. Zadejte první bod úsečky ve středu oblouku. 
3. Do příkazové řádky zadejte H (úHel) pro zadání 

úhlu úsečky a stiskněte Enter. 
4. Zadejte 120 jako hodnotu úhlu a stiskněte Enter. 
5. Klikněte na libovolný bod vnějšího oblouku pro 

zadání délky. 
6. Stiskněte Enter pro dokončení. 

 

S použitím stejného procesu nakreslete druhý poloměr 150°. 
Poté, pro vytvoření okenního otvoru, ořízněte pomocné 
čáry. 

 

Příklad 2: Vytvoření dveřního otvoru do kulatého rohu 

V tomto příkladu vytvoříme dveřní otvor do obloukového rohu. Nejprve 
nakreslete úsečku v úhlu 45° a vytvořte kopie na obou stranách. 

Ujistěte se, že UCHOP střed je aktivován. 

1. Na záložce Základní, v kartě Kreslit, vyberte  
z rozbalovací nabídky. 

2. Pro uchopení středu oblouku zadejte do příkazové řádky střed, 
poté klikněte. 

3. Do příkazové řádky zadejte H (úHel) pro zadání 
úhlu úsečky a stiskněte Enter. 

4. Zadejte 225 jako hodnotu úhlu a stiskněte Enter. 
5. Klikněte na libovolný bod vnějšího oblouku pro 

zadání délky. 
 

6. Stiskněte Enter pro dokončení. 
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7. Použijte nástroj Ekvidistanta  pro vytvoření kopií úsečky na obě 
strany ve vzdálenosti 40 cm. 

8. Vymažte původní čáru. 

   
Poté ořízněte obrys stěny a vytvořte dveřní otvor. 

1. V záložce Základní, v panelu Modifikace, klikněte na . 
2. Vyberte pomocnou čáru a stiskněte Enter. 
3. Klikněte na obrysové čáry stěny mezi pomocnými čarami. 
Dveřní otvor je vytvořen. Pro úpravu dvou pomocných čar použijte 
nástroj pro ořezání. 

  
Poté, ořízněte obrys stěny a vytvořte všechny poytřebné dveřní otvory. 
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Modifikace vlastností prvků 
Po vytvoření prvků mohou být upraveny jejich vlastnosti za použití nástrojů 
pro úpravy. Můžete změnit hladinu, tloušťku, typ čáry, barvu a měřítko typu 
čáry jednoho nebo více prvků. 

Příklad: Změna hladiny 

V tomto příkladu, přesuňte obrysové čáry otvoru do hladiny Obrys stěn. 
1. Jednu po druhé vyberte čáry obrysu otvorů. 
2. Klikněte pravým tlačítkem a z kontextové nabídky zvolte 

Vlastnosti. 
3. V dialogovém okně Vlastnosti, z nabídky “Hladina”, vyberte Obrys stěn. 
4. V dialogovém okně vlastnosti, klikněte OK. 
Nyní když jsou obrysy stěn a otvorů nakresleny, skryjte hladinu 
Pomocná. 
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OSTATNÍ NÁSTROJE 

Šrafy 
Šrafování představuje vyplnění prvků nebo oblasti se stanovenými 
hranicemi vybraným vzorem. Hranice šrafování je uzavřená oblast nebo 
kombinace prvků jako úsečky, oblouky, kružnice a křivky. 
Nejprve vyberte vzor, poté upravte vlastnosti vzoru a poté vyberte oblast. 

Příklad 1: Hraniční šrafy 

Pro kruhový sloup použijte plné šrafování. Aktivujte hladinu Šrafy1. 

1. V záložce Základní, v panelu Kresli, klikněte na . 
2. V dialogovém okně “Hraniční 

šrafy”, v záložce Vzor vyberte 
vzor solid. 

 
3. Na záložce Hranice klepněte na tlačítko Vyberte prvky. 
4. Vyberte kružnici a stiskněte Enter. 
Znovu se zobrazí dialogové okno “Hraniční šrafa”. 
5. Klikněte na OK. 

 
Příklad 2: Šrafování oblasti 

Pro obdélníkové sloupy použijte plné šrafování. 

1. V záložce Základní, v panelu Kresli, klikněte na . 
2. V dialogovém okně “Hraniční šrafy”, v záložce Vzor vyberte vzor solid. 
3. Na záložce Hranice klepněte na tlačítko Vyberte oblast. 
4. Ve výkresu, klikněte dovnitř oblasti šrafování, v tomto příkladu, 

dovnitř každé obdélníkové oblasti a stiskněte Enter. 
Znovu se zobrazí dialogové okno “Hraniční šrafa”. 
5. Klikněte na OK. 
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S použitím stejného procesu, vyšrafujte stěny vzorem ANSI38 s 
měřítkem 0.4. Vytvořte tuto šrafu do hladiny Šrafy2. 

  
Bloky 
Několik prvků může být seskupeno do jednoho prvku – “bloku” – a poté 
znovu podle potřeby použít i v jiných výkresech.  
Blok může být definován v aktuálním pracovním prostoru nebo 
samostatném DWG výkresu. 
Bloky uložené jako DWG mohou být seskupeny v Paletě nástrojů. 

Příklad 1: Vytvoření bloku ve výkresu 

Všechny dveře v tomto příkladu jsou stejného typu. V tomto příkladu, 
vytvořte symbol dveří s tvarem a velikostí uvedených v následujícím 
obrázku a uložte ho jako blok. Aktivujte hladinu Dveře. 

1. Vytvořte úsečku oblouk nebo křivku.  
2. Na záložce Bloky & Reference, v panelu Bloky, klikněte na 

. 
3. V dialogovém okně “Definice bloku”, proveďte následující nastavení: 

– Do pole “název” zadejte jako 
název bloku Dveře. 

– V oblasti “Objekty”, klikněte na 

, vyberte dříve nakreslené 
objekty a stiskněte Enter. 

– V oblasti “Základní bod”, klikněte 

na  pro zadání referenčního 

bodu bloku.  

 

– Vyberte možnost Vymazat z výkresu. 
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Blok je vytvořen a objekty bloku jsou vymazány z obrazovky. 

Blok je dostupný pouze v aktuálním výkresu. 
Blok vytvořený do samostatného DWG výkresu může být použit I v dalších 
výkresech. 

Příklad 2: Uložení bloku do samostatného DWG souboru 

V tomto příkladu, uložte předtím vytvořený blok do samostatného DWG 
výkresu. 
1. Na záložce Bloky & Reference, v panelu Bloky, klikněte na 

. 
2. V dialogovém okně “Zápis bloku”, proveďte následující nastavení: 

– Vyberte Blok jako zdroj DWG 
výkresu. 

– V poli “Název souboru a cesta:” 
zadejte Dveře jako název bloku. 

 
Blok je uložen na disk do DWG souboru. 

Příklad 3: Vložení bloku 

1. Na záložce Bloky & Reference, v panelu Bloky, klikněte na . 
2. V dialogovém okně “Vložit blok”, proveďte následující nastavení: 

– Vyberte blok Dveře. 
– Vyberte možnost Zadat na 

obrazovce pro bod vložení 
a úhel otočení. 

– Zadejte faktor měřítka X a Y. 
3. Klikněte na Vložit. 

 
Blok se objeví u kurzoru. 
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4. Klikněte na bod vložení bloku.  
5. Do příkazové řádky zadejte 0 jako úhel otočení. 
Symbol dveří je vložen. 
S použitím stejného postupu, vložte všechny potřebné dveřní symboly 
s odpovídajícím úhlem otočení. 

 
 

KÓTY 

Advance CAD poskytuje nástroje k vytvoření všech typů kót.  
• Přímé i šikmé kóty 
• Úhlové kóty 
• Kóty oblouků 
• Lineární kóty od základny 
• Kóty průměru 
• Souřadnicové kóty – zobrazí X a Y souřadnice od zadaného bodu. 
Panel Kóty ze záložky Základní obsahuje všechny potřebné nástroje pro 
vytváření kót. 
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Lineární kóty 
Nástroj lineární kóta přidá k prvku svislou či vodorovnou kótu. 

Příklad 1: Vytvoření lineární kóty pomocí dvou bodů 

Zakótujte okenní otvor ve vnitřní stěně. 
Pro čistý pohled skryjte hladinu Zařízení. Kóty jsou vytvářeny do 
hladiny Kóty. 
1. Na záložce Základní, v kartě Kóty, 

vyberte  z rozbalovací 
nabídky. 

2. Vyberte první bod k zakótování (počátek 
první vynášecí čáry). 

3. Vyberte druhý bod k zakótování (počátek 
druhé vynášecí čáry). 

4. Vyberte bod pro umístění kótovací čáry. 
 

 

Tip: K zakótování jedné úsečky, namísto zadání počátku první 
vynášecí čáry, stiskněte Enter. Vyberte čáru k zakótování. Vše 
co potřebujete udělat je umístit kótu. 

Stejným postupem vytvořte lineární kóty. 
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Příklad 2: Vytvoření řetězové lineární kóty 

Zakótujte horní vodorovnou stěnu. Nejprve vytvořte lineární kótu 
prvního segmentu stěny. 
Řetězová kóta funguje pouze na existující kótě a vytváří stejný typ kóty 
jako kóta existující. 

 
Před zahájením aktivujte hladinu Kóty. 

1. Na záložce Základní, v kartě Kóty, vyberte  
z rozbalovací nabídky. 

2. Stiskněte Enter pro zvolení počáteční kóty. 
3. Vyberte počáteční kótu. 
4. Zadejte počátek další vynášecí čáry. 
5. Pro přidání dalších řetězových kót pokračujte v zadávání počátků 

vynášecích čar. 
6. Pro ukončení příkazu stiskněte dvakrát Enter. 

 
Stejným postupem vytvořte všechny potřebné kóty. 
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Úhlové kóty 
Úhlové kóty jsou používány k zakótování úhlu mezi dvěma úsečkami nebo 
obloukem. Úhlové kóty mohou být vytvořeny zadáním vrcholu úhlu a dvou 
koncových bodů, nebo může být úhlová kóta použita jako počátek pro 
řetězovou kótu. 

Příklad 1: Vytvoření úhlové kóty 

V tomto příkladu zakótujte okenní otvor v kruhové stěně. 
1. V záložce Základní, v panelu Kóty, 

klikněte na . 
2. Pro vytvoření úhlové kóty stiskněte Enter. 
3. Vyberte vrchol úhlu. 
4. Vyberte první stranu úhlu. 
5. Vyberte druhou stranu úhlu. 
6. Zadejte bod pro určení polohy kótovací 

čáry. 
Poté použijte úhlovou kótu jako počátek pro řetězovou kótu. 
1. Na záložce Základní, v kartě Kóty, 

vyberte  z rozbalovací 
nabídky. 

2. Stiskněte Enter pro zvolení počáteční 
kóty. 

3. Vyberte počáteční kótu. 
4. Zadejte další počátky vynášecích čar. 
5. Pro ukončení příkazu stiskněte dvakrát 

Enter. 

Příklad 2: Vytvoření obloukové kóty 

1. Na záložce Základní, v kartě Kóty, 

vyberte  z rozbalovací 
nabídky. 

2. Vyberte vnější obrys obloukové 
stěny. 

3. Zadejte bod pro určení polohy 
kótovací čáry. 

Obloukové kóta je vytvořena. 
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Kóta poloměru 
Kóty poloměru jsou používány pro popsání poloměrů oblouků a kružnic. 

Příklad: Vytvoření kóty poloměru 

1. Na záložce Základní, v kartě Kóty, 

vyberte  z rozbalovací 
nabídky. 

2. Vyberte vnitřní obrys obloukové stěny. 
3. Zadejte bod pro určení polohy kótovací 

čáry. 
Kóta poloměru je vytvořena. 

Kóty průměru 
Kóty průměru jsou používány pro popis průměru oblouků a kružnic. 

Příklad: Vytvoření kóty průměru 

1. V záložce Zakladní, v panelu Kóty, 

klikněte na . 
2. Vyberte kružnici (obrys kruhového 

sloupu). 
3. Zadejte bod pro určení polohy kótovací 

čáry. 
Kóta průměru je vytvořena. 

 
 

Tento malý příklad byl rychlým úvodem k Advance CADu. 
 





 
 

 

 
 


	ÚVOD 
	O Advance CADu 
	Kde nalézt informace 
	Použitím Online nápovědy 


	INSTALACE 
	Systémové požadavky 
	Začátek instalace 

	SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU 
	UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE CADU 
	Některé užitečné nástroje 

	PRÁCE S VÝKRESY 
	Vytvoření nového výkresu 
	Ukládání výkresu 
	Nastavení výkresu 
	Nastavení hladin 
	Nastavení jednotek 

	2D VÝKRES 
	Kreslení geometrických prvků 
	Kreslení čar 
	Kreslení oblouků 
	Kreslení kružnic 
	Kreslení skic 


	PRACOVNÍ METODY 
	Kopírování prvků 
	Protahování prvků 
	Ořezávání prvků 
	Zaoblení a zkosení 
	Kreslení ostatních prvků 

	Modifikace vlastností prvků 

	OSTATNÍ NÁSTROJE 
	Šrafy 
	Bloky 

	KÓTY 
	Lineární kóty 
	Úhlové kóty 
	Kóta poloměru 
	Kóty průměru 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [33.732 50.173]
>> setpagedevice


