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Bakalářská práce se zabývá tvorbou makra v systému AccuMark od firmy GERBER 

TECHNOLOGY. Zvolený oděvní výrobek pro tvorbu makra je dámský kostým. V práci 

je vysvětleno, jak se pracuje v systému AccuMark a co je třeba respektovat při tvorbě 

makra. Tabulka velikostí je vytvořena pro mladé ţeny v programu „Measure Chart 

Editor“ a konstrukce je vytvořená v AccuMark PDS střihy. Vytvořená makra mohou být 

nahrána na přenosná media a pouţívaná pro rŧzné velikostní tabulky. 
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maker CAD systém of Gerber with options extensit software offers 

company. 
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This thesis deals with creating a macro in the system AccuMark by company GERBER 

TECHNOLOGY. Selected clothing product for creating macro is lady costume. The 

thesis explains how the system works in most AccuMark and what must be respected 
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Seznam použitých symbolů 

 

Zkratka Význam 

CAD Computer Aided Design (počítačem podporované navrhování) 

CAM Computer Aided Manufacturing (počítačem podporovaná výroba) 

PDS  Pattern Design Systems (počítačová tvorba modelového střihu) 

OS  Obvod sedu 

OP Obvod pasu 

PD Přední díl 

ZD Zadní díl 
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Úvod 

Úkolem konstruktéra střihu oděvního výrobku je vytvořit soulad mezi tělem a oděvem 

coţ vyţaduje rychlou orientaci nejen na povrchu těla, ale také porozumění konstrukci, 

jejímu vytváření, popisu a potřebnému odbornému názvosloví. 

Základním podkladem kaţdé střihové konstrukce jsou a zŧstanou tělesné rozměry, které 

lze změřit kontaktním nebo bezkontaktním zpŧsobem. Jejich počet je závislý na pouţité 

metodice konstruování a na druhu konstruovaného oděvu. Existuje zde tedy velká 

variabilita druhŧ oděvŧ, kterou lze snadno a rychle řešit s vyuţitím konstrukčních 

počítačových programŧ. 

Proto je i moje práce zaměřena na vyuţití výpočetní techniky v oblasti konstrukční 

přípravy výroby oděvŧ a to na ty nejnovější metody, které lze vyuţít při konstruování a 

modelování oděvŧ, mezi něţ právě dnes patří tzv. makra. Jejich moţností je řešit 

konstrukční základy a následné modely tak, aby byly pouţitelné a aplikovatelné i pro 

zákazníky nekonfekčních rozměrŧ. 

Makra mají svŧj textový zápis a mohou mít přiřazenou ikonu, kterou lze pouţít do 

libovolného panelu nástrojŧ. Tato makra lze za dodrţení určitých podmínek spojovat či 

řetězit a vytvořit tak posloupnost příkazŧ pro konstrukci v rŧzných velikostech. 

Počítačem podporované systémy slouţí pro usnadnění technické přípravy výroby. Má 

práce je realizovaná v CAD programu AccuMark od firmy Gerber Technology. 

Cílem této bakalářské práce je vyuţít modul tvorby makra CAD systému AccuMark a 

zpracovat tento zpŧsob transformace střihové dokumentace do počítače pro vybraný 

oděvní výrobek, kterým je dámský kostým. 
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1. Charakteristika CAD systémů využívaných v technické přípravě 

výroby 

CAD systémy jsou počítačové systémy určené na podporu činností všech fázích výroby- 

od návrhu výrobku aţ po jeho expedici. CAD systém (Computer Aided Design) je 

počítačová podpora návrhu výrobku nebo počítačová podpora tvorby konstrukční 

dokumentace. V oděvní výrobě se systémy CAD pouţívají hlavně v oblasti technické 

přípravy výroby pro navrhování, konstrukci a modelování oděvŧ. Pomocí CAD systémŧ 

se vytváří přesná dokumentace, umoţňující opakovatelnost střihových dílŧ, řešení 

typizace dílŧ a vyuţívání při tvorbě nových modelŧ oděvŧ.  

Vyuţití automatizace CAD systémŧ dává moţnost rychlé reakce na měnící se 

poţadavky trhu a módy, výkonnost systému a s tím spojenou zvýšenou produktivitu 

práce, přehlednost a plánovitost při zařazování prací, přesnost a kvalita tvorby střihové 

dokumentace, úspora materiálu a pracovníkŧ, moţnost operativní kontroly. Jakákoliv 

změna se automaticky promítá do všech navazujících částí modelu a je provedena do 

všech dŧsledkŧ. 

Nevýhody jsou vysoká cena produktŧ, náročnost hardwarových produktŧ a 

nekompatibilita softwarových produktŧ. 

Zastoupení CAD systému pro konstrukční přípravu výroby na tuzemském trhu je 

českou firmou PARMEL a CLASSICAD. Zahraniční firmy jsou např. GERBER, 

INVESTRONICA, LECTRA a ASSYST.  

1. 1 CAD systém AccuMark firmy GERBER TECHNOLOGY 

Německá firma Gerber technology vyrobila CAD systém AccuMark, který je normou 

pro konstrukci střihŧ, stupňování a polohování. Obsahuje kompletní sadu nástrojŧ pro 

potřeby dnešního oděvnictví. Pouţívaný zpŧsob tvorby makra v systému AccuMark je 

ve verzi 8.4. 

Na našem trhu je systém AccuMark od roku 1985. Zástupce systému AccuMark pro 

Českou republiku je firma ZADAS sídlící v Prostějově. 
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Tato bakalářská práce se tvořila v programu AccuMark PDS střihy, který umoţňuje: 

 digitalizaci střihŧ 

 tvorbu maker (střihová síť, modelové řešení) 

 modelování a úpravu dílŧ 

 stupňování 

 polohování (interaktivní, automatické) 

Systém AccuMark pro oděvnictví a návrhářství je pomocí automatizace výkonnější 

v konstrukci střihu, stupňování, polohování, ošetřuje správu dat a řídí stříhací procesy. 

V této bakalářské práci je nejdŧleţitější funkce v systému AccuMark konstrukce střihu. 

Tato funkce nabízí tvorbu nového střihu nebo úpravu starého podle nových trendŧ, lze 

vykonávat několik operací současně, automaticky promítnout úpravy střihu do všech 

příslušných dílŧ, je zde i moţnost rychlého a snadného generování střihŧ pomocí 

Prŧvodce šablonami, a vybrání z předdefinovaných a předstupovaných vzorŧ oděvŧ pro 

snadnou tvorbu dalších střihŧ. 

Další dŧleţitou funkcí je stupňování, protoţe systém kalkuluje i ty nejsloţitější stupňovací 

výpočty. Tvoří, upravuje a měří velikosti pomocí účinných a snadno ovladatelných 

stupňovacích nástrojŧ. A automaticky přizpŧsobí zástřihy při změně střihu ve všech velikostech.  

Je zde i moţnost polohování, které šetří materiál, protoţe dávkové zpracování úloh 

optimalizuje organizaci propustnosti. Velmi vyuţívaná funkce je náhled na vyuţití 

materiálu po provedení polohování, díly lze překlopit i otočit pomocí ovladatelných 

nástrojŧ nebo automaticky seřadit. Při nahrazení velikostí v polohách lze automaticky 

vytvořit nové. Další vyuţití času mŧţe být ve spojování poloh, protoţe díky ní lze 

optimalizovat kapacitu stříhání. Při výměně papíru nebo změně pracovní zátěţe je 

moţnost přeuspořádání plotrovací fronty. 

Další funkcí tohoto systému je správa dat a komunikace a řízení stříhacích procesŧ. 

2. Způsoby transformace střihového dílu do počítače 

Transformace je změna, přepracování nebo přechod od jedné soustavy souřadnic k jiné 

a je vyjádřena příslušnými matematickými výrazy. 

V technické přípravě oděvní výroby je transformace přenos konstrukce střihu z papíru 

do elektronické podoby. CAD systém převede základní data na kódy, se kterými mŧţe 
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počítač pracovat a ukládat je. Veškeré numerické a alfanumerické údaje pod 

komunikačními kódy budou uloţeny do počítače a program bezchybně převede střihové 

díly do počítače.  

V systému CAD jsou přenosy pomocí: 

 Digitalizace- digitalizaci lze charakterizovat jako proces, při kterém dochází k 

snímání souřadnic objektu v prostoru, jejich následnému zpracování a v závěru 

jsou převedeny pomocí CAD systému do plošného nebo objemového digitálního 

modelu. Data v této podobě jsou tak připravena k dalšímu zpracování v 

CAD/CAM systémech. 

 Scannování- umoţňuje převedení fyzické 2D nebo 3D předlohy do digitální 

podoby pro další vyuţití, většinou pomocí počítače. 

 přímou konstrukcí 

 tvorbou makra- makro je v informatice definice pravidla, jak bude vstupní 

posloupnost transformována na výstupní posloupnost (znakŧ, akcí, výpočtŧ a 

podobně). Tuto transformaci označujeme jako náhradu nebo rozšiřování makra. 

Programátor mŧţe pomocí makra zaměnit dlouhou sekvenci příkazŧ jediným 

krátkým výrazem (makrem). 

 automatickou konstrukcí- jejíţ základ je v typové databázi střihŧ, z níţ je moţno 

definováním několika parametrŧ vytvořit celou škálu konfekčně i modelově 

vyráběných oděvŧ, při plném respektování technologických podmínek. 

 

3. Makro v CAD systémech a jeho uplatnění při tvorbě střihové 

dokumentace 

Konstrukce pomocí makra je konstrukce nepřímým zpŧsobem. Výrobce systému 

sestavil pokyny pro zápis úkonŧ pro konstruování. Makro je uloţená posloupnost 

funkcí, která se po spuštění provádí automaticky v návaznosti tak, jak byla uloţena. 

Makro je pro zpracování dílŧ, které se nemění. 

Makro má zpŧsoby zadávání následující: 

1. absolutní reţim- makro je tvořeno automaticky se stále stejnými konstantními 

hodnotami úprav. 
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2. zadávací reţim- makro je tvořeno pomocí platných vzorcŧ a spouští se tak, ţe při 

chodu makra jsou zadávány konkrétní hodnoty tělesných rozměrŧ. 

Pro tuto bakalářskou práci je nejdŧleţitější zpŧsob tvorby makra v systému AccuMark 

PDS střihy. Makro lze aplikovat na jakékoliv velikosti zadané v tabulce tělesných 

rozměrŧ.  Všechny makra se dají vytisknout. 

4. Vytvoření makra pro vybraný druh oděvu – dámský kostým 

Podstata tvorby makra je, ţe se vytváří jen jedna konstrukční síť pro celý velikostní 

sortiment a tím se zjednoduší a zefektivní práce. Před konstrukcí konkrétního makra 

musí být vytvořena tabulka tělesných rozměrŧ a musí být zvolený druh oděvního 

výrobku, který se má po základní konstrukci modelovat. Zvoleným výrobkem pro tuto 

bakalářskou práci je dámský kostým. Makro se vytváří v programu AccuMark PDS 

(Pattern Design Systems), jenţ je program pro konstrukci, modelování a stupňování. 

K vytvoření makra dámského kostýmu jsem postupovala následujícím zpŧsobem: 

 Technický nákres a popis dámského kostýmu 

 Konstrukční metodika pouţitá při tvorbě dámského kostýmu 

 Velikostní sortiment 

 Zpŧsob značení velikostí pro tabulku makra 

 Tabulka tělesných rozměrŧ – zpracování v programu 

 Etapy tvorby makra 

 Vytváření makra – konstrukční sítě – sukně, předního a zadního dílu saka a 

dvoudílný rukáv   
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5. Technický nákres a popis dámského kostýmu 

Technický nákres na obr. 1 a obr. 2 vyobrazuje dámskou sukni a sako jak zepředu, tak i 

zezadu. Nákres zachycuje přesně modelové řešení.  

 

Obr. 1 Technický nákres dámské 

rovné sukně- PD a ZD 

Technický popis dámské sukně:  

Dámská sukně má rovný střih. Zapínání sukně je v levém bočním švu na zdrhovadlo. 

Sukně je všita do pasového límce. Přední díl je tvarovaný dvěma pasovými záševky 

seţehlenými k bočním švŧm. Zadní díl je tvarovaný čtyřmi pasovými záševky 

seţehlenými k bočním švŧm. Dotykový rozparek je v levém bočním švu a je dlouhý 10 

cm. 

 

Obr. 2 Technický nákres dámského saka- PD a ZD 

Technický popis dámského saka: 

Dámské sako má polopřiléhavý střih. Přední díly jsou tvarované členícími švy 

z prŧramku a záševky z náramenice, jednořadové zapínání na tři knoflíky, fazónový 

límec, přední krajová podsádka předšitá. Zadní díl je členěn středovým švem, tvarovaný 

ramenními záševky. Rukávy dvoudílné hlavicové bez rozparku. 
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6. Konstrukční metodika použitá při tvorbě dámského kostýmu 

Konstrukce v této práci vychází z knihy Pluháčková J., Strakerlová M. - Konstrukce 

střihŧ dámských oděvŧ, SPN PRAHA 1986. Postup konstrukce dámské sukně a 

dámského saka pouţitý v této bakalářské práci je vloţen v příloze č. 2.  

Pouţitý zpŧsob konstrukce k tvorbě makra dámského kostýmu je v metodice NVS, 

která byla vytvořená pracovníky VÚO v Prostějově v roce 1981 v návaznosti na nový 

velikostní systém. Cílem tvorby nové střihové konstrukce bylo dosáhnout sjednocené 

metodiky konstruování dámských a pánských oděvŧ ve všech výrobních oblastech. 

V této metodice jsou střihové konstrukce vypracovány pro jednotlivé věkové kategorie 

samostatně. Pouţití metodiky konstruování je u všech kategorií jednotné, střihy 

konstrukce se vzájemně liší pouze diferenciací konstrukčních přídavkŧ. 

Charakteristika metodiky a její principy: 

1. Střihové konstrukce jsou metodicky členěny do skupin podle druhu oděvŧ v 

jednotlivých skupinách populace: muţi (saka, kalhoty, vesty, pláště letní, pláště zimní, 

bundy, ţupany), ţeny (šaty, kalhoty, pláště, sako- kostým, ţupany, bundy), dívky, hoši 

(šaty, plášť, kalhoty, bundy, kombinézy). 

2. Pro kaţdou skupinu jsou vyjádřeny rozměry konstrukčních úseček pro vytvoření 

konstrukční sítě v návaznosti na nevelikostní systém. Jsou vypracovány tabulky 

konstrukčních rozměrŧ pro: pro mladé muţe/ ţeny, pro muţe/ ţeny středního a staršího 

věku, pro muţe a ţeny nadměrných velikostí, pro děti (předškolního věku, mladšího 

školního věku, dorostového věku), pro horní část těla a pro dolní část těla. 

3. Všechny konstrukce oděvŧ nemají zahrnuty přídavky na švy.  

Součástí vztahu pro výpočet konstrukční úsečky je přídavek na volnost. Metodika NVS 

zohledňuje do hodnoty absolutního členu i hodnoty přídavkŧ. Číselné hodnoty přídavkŧ 

jsou dány čistě empiricky. Neexistuje systém přídavkŧ. 
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7. Velikostní sortiment  

Základem kaţdého makra je tabulka konstrukčních rozměrŧ. V bakalářské práci se 

zabývám oděvy pro mladé ţeny. Základem pro vytvoření rozměrové tabulky pro makro 

dámského kostýmu se stala tabulka konstrukčních rozměrŧ vycházející z normy ČSN 80 

5023 obr. 3. Tabulku lze dále rozšiřovat o velikosti ţen středního a staršího věku nebo o 

další velikosti. Podmínka je jen dodrţet mnoţství tělesných rozměrŧ ve 

vytvořené tabulce. 

 

Obr. 3 Konstrukční rozměry pro horní část těla- kategorie pro mladé ženy 

 

8. Značení velikostí pro makro dámského kostýmu 

Značení velikostí pouţité v konstrukci dámského kostýmu začíná písmenem M, to 

znamená, ţe jde o velikosti mladých ţen, první číslo značí výškovou skupinu- u 

mladých ţen je 5 výškových skupin (1 – 5), druhé číslo v názvu značí celý obvod 

hrudníku a poslední číslice je plnostní skupina určená podle obvodu sedu- mohou být tři 

plnostní skupiny (1 – 3). 
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Pro příklad velikost M4961- tj. M= mladé ţeny, 4= čtvrtá výšková skupina, 96= obvod 

hrudníku, 1= plnostní skupina. Přehled značení velikostí pro makro je v tabulce níţe. 

M2841 M3841 M4881 M5882 

M22881 M3881 M4921 M5922 

M2921 M3921 M4961 M5962 

M2961 M3961 M41001 M51002 

M21001 M31001 M41041 M51042 

M21041 M31041 M41081 M51082 

M2842 M3842 M4842  

M2882 M3882 M4882  

M2922 M3922 M4922  

M2962 M3962 M4962  

M21002 M31002 M41002  

M21042 M31042 M41042  

  M41082  

Tab. Názvy velikostí pouţité v tabulce tělesných rozměrŧ 

9. Tvorba tabulky tělesných rozměrů- zpracování v programu 

Prvním krokem při tvorbě makra je vytvoření tabulky tělesných rozměrŧ, která se tvoří 

v části programu „Measure Chart Editor“. 

Do tabulky pro konstrukci dámské sukně a saka jsou zadané výškové, délkové, šířkové 

a celé obvodové rozměry. V hlavním menu „Upravit“ se přidává sloupec tabulky a 

otevře se nové okno pro přidání velikostí. Zde se zapíší názvy všech velikostí.  

Dále se vypíší názvy tělesných rozměrŧ do řádkŧ pod „Bod měření“ (tj. výška postavy, 

obvod pasu, obvod sedu, atd.), nastaví se základní velikost v menu „Nastavit základní 

velikost“. Zvolená základní velikost se zvýrazní odlišnou barvou. V této velikosti se pak 

vytváří makro.  

Další moţností při tvorbě tabulky mŧţe být „Spočítat velikost“. Pouţívá se v případě, ţe 

rozdíly mezi jednotlivými velikostmi jsou neustále stejné. Stačí tedy zadat několik 

rozměrŧ v řadě a zbytek se dopočítá. 

Je nutné ukládat tabulku prŧběţně i po dokončení tabulky přes „Soubor- Uloţit“ do 

„Tabulky_skripty_AccuMark“. 
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Tabulka tělesných rozměrŧ obr. 4 se dá měnit přidáním velikosti, názvu tělesného 

rozměru nebo lze změnit konstrukční rozměry v tabulce. Zajímavostí je, ţe lze tato 

změna provést i otevřením tabulky v Excelu a následným uloţením se tyto změny 

promítnou i při otevření „Measure Chart Editor“ 

  

 

Obr. 4 Tabulka tělesných rozměrů pro dámský kostým 

Celá tabulka tělesných rozměrŧ mladých ţen vytvořená v „Measure Chart Editor“ je 

vloţena v příloze č. 1. 

10. Etapy tvorby makra 

Práce při vytváření maker obsahuje tři základní etapy- nahrávání makra pro vytvoření 

nového dílu, spouštění makra pro kontrolu vytvářených dílu a editaci makra pro změnu 

ve vytváření makra. O kaţdém z nich se blíţe zmiňuji v následujících podkapitolách. 

10. 1 Etapa nahrávání makra 

Po vytvoření tabulky spustit CAD program AccuMark otevřením „Zpracování střihu, 

digitalizace, PDS, PDS střihy“ podle obr. 5, a otevře se pracovní plocha pro vytvoření 

makra.  
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Obr. 5 Ukázka menu pro spuštění CAD 

programu AccuMark 

V pracovní ploše lze pracovat s nástroji jako je „Soubor, Upravit, Zobrazit, Bod, 

Zástřih, Linie, Díl, Stupňování, Měření, Nárys, Prŧvodce, Okno, Nápověda“ příklad je 

uveden na obr. 6. 

 

Obr. 6 Ukázka nástrojů používaných v CAD systému AccuMark 

Konstrukce se skládá z dílŧ, linií, bodŧ, kruţnic, křivek, atd. Nejčastěji pouţívané 

příkazy v menu jsou: 

 Díl se přidává přes „Díl, Obdélník“ nebo jiný útvar, ze kterého se bude vycházet. 

Do pracovní plochy se označí umístění obdélníku a přes kalkulačku se přidají 

rozměry do směru X a Y. Tím vznikne základ pro následující konstrukci střihu. 

 „Přidat značkovací bod“. Přidání bodu se provede: „Bod, Přidat značkovací bod“ 

– označit linii, na které se bude přidávat bod a vybrat bod, od kterého se bude 

měřit vzdálenost nového bodu, tzn. označit pozici bodu. Nyní vybrat ve 

„Výrazové kalkulačce“ směr, kam se bude nový bod přidávat- Y nebo X. Ve 

funkci kalkulačka lze zadat předem připravený vzorec, konkrétní hodnotu nebo 

kombinovat např. vzdálenost dvou bodŧ a vzorec. Po dobu vytváření výpočtŧ se 

zde hodnoty i vzorce ukládají, proto není nutné je vypisovat pokaţdé znovu. Po 

dokončení tohoto příkazu se vytvoří nový bod, jehoţ vzdálenost je vypočítaná. 

Pokud se přidávají vzdálenosti bodŧ, které jsou symetrické, při umístění bodu 

zadat pravým tlačítkem myši na pracovní plochu a vybrat „Střed bod“, označit 

pozici bodu a zadat vzdálenost od počátku linie.  
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 Dále často pouţívaný příkaz je „Linie, Dvoubodová linie“, která se vytvoří 

označením prvního bodu linie a následným označením druhého bodu linie. Tím 

vznikne linie, kterou lze rozdělit, změnit, změřit, atd. Na obr. 7 je ukázka 

rozvinutí menu „Linie, Vytvořit linie“, kde je moţnost „Digitalizovat, 2 Bodová, 

2 Bodová- Křivka“. 

 

Obr. 7 Ukázka rozvinutí roletového menu a možností pro vytváření linií 

 Křivka- příkaz se provede jako při vytváření dvoubodové linie „Linie, 

Dvoubodová křivka“, a po označení se křivka dále tvaruje. 

 Kruţnice lze vytvořit několika zpŧsoby, např. podle poloměru, bodu dotyku a 

poloměru nebo podle dvou bodŧ dotyku. Jednoduchá kruţnice, kde je známý 

poloměr se vytvoří v menu „Linie, konusy, střed/radius“, zde se napřed vybere 

střed kruţnice, která se bude vytvářet a následně se zadá před kalkulačku 

přímým zadáním nebo změřením v konstrukci střihu velikost poloměru. Dále lze 

kruţnici rozdělit a vymazat nepotřebnou část této kruţnice. 

Tvorba makra začíná otevřením „Prŧvodce, nahrát tabulku“ zde se vybere rozměrová 

tabulka, ze které bude vycházet následující konstrukce. Otevře se nové okno s názvem 

„Editace skriptu“ obr. 8, kde se budou zapisovat všechny úkony provedené v tvorbě 

makra. V editaci skriptu se ukládají veškeré změny provedené v konstrukci. Slouţí pro 

kontrolu kaţdého vytvořeného kroku nebo pro preventivní kontrolu prŧběhu tvorby 

dílu. Lze vymazat předešlý krok nebo předešlé kroky aţ do poţadované operace. 

Toto okno se minimalizuje a mŧţe se začít s konstrukcí dílu.  
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Obr. 8 Ukázka zobrazení postupu a zápisu při 

vytváření makra 

 

 

Kaţdé makro v systému PDS střihy vychází z obdélníku. To znamená, ţe zde nezáleţí 

na zvolené konstrukční metodice, ovšem jednotlivé operace se musí přizpŧsobit 

návaznosti na základní tvar dílu, jehoţ rozměry jsou dány konkrétními vzorci, které 

musí být předem připravené.  

Konstrukce začíná v menu „Díl, Vytvořit díl, Obdélník“ při tvorbě obdélníku se 

hodnoty zadávají přes okno „Vstup hodnot“, které je na pracovní ploše v pravém 

horním rohu. Zde se volí hodnoty os do směru X, Y přímým zadáním konkrétní hodnoty 

nebo přes „Výrazovou kalkulačku“. Zde jsou nahrané názvy tělesných rozměrŧ a jejich 

hodnoty základní velikosti a vypočítají se zde hodnoty podle předem připravených 

vzorcŧ pro konstrukci.  
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Po kaţdém kroku potvrdit v pravém horním rohu v tabulce „Vstup hodnot“, aby se úkol 

dokončil a zapsal. Pro kontrolu zápisu makra sledovat jednotlivé kroky zapsané v 

„Editaci skriptu“ a pravidelně změny ukládat přes „Soubor, Uloţit“ do sloţky 

„Tabulky_skripty_AccuMark“. 

10. 2 Etapa spouštění makra 

Spuštění makra slouţí pro stupňování modelu, pro ověření funkčnosti makra ve všech 

velikostech nebo pro kontrolu při tvoření konkrétního dílu. Provádí se přes hlavní menu 

„Prŧvodce, Spustit, Tabulka“ a vybere se skript pro spuštění, rozměrová tabulka a 

velikosti, ve kterých se bude díl stupňovat. Na obr. 9 je tabulka pro spouštění makra, ve 

které se vybere tabulka tělesných rozměrŧ a velikosti, ve kterých se bude makro 

spouštět. V pracovní ploše se spustí makro ve zvolených velikostech, tj. ve vybraných 

velikostech, ve všech velikostech najednou nebo jen v jedné vybrané velikosti. 

Spouštění makra mŧţe trvat i několik minut, proto je nutné počkat. Vystupňované díly 

je moţné rozvrhnout přes celou pracovní plochu, pohybovat s nimi, přiblíţit nebo 

oddálit. Lze také změřit vybrané linie přes „Měření“. 

 

Obr. 9 Tabulka pro spouštění makra- přehrávání skriptu 
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10. 3 Etapa editace makra 

Editace makra slouţí pro otevření a úpravu dílu, lze se vrátit o několik operací zpět 

nebo se pokračuje v samotné konstrukci a jednotlivé operace se ukládají do tohoto dílu. 

Editace makra se provádí podle obr. 10 v menu „Prŧvodce, Editace, Vybrat skript, 

Spustit“ a „Nahrát“ v editaci skriptu, a otevře se makro. Nyní se mŧţe pracovat s dílem. 

Nevýhoda editace skriptu je, ţe se nelze vrátit zpět do konkrétního úkonu, který je jiţ 

zapsaný, ale musí se vymazat všechny operace za ním provedené a změnit tak zápis 

makra. 

 

Obr. 10 Zobrazení menu pro práci s makry - editace makra 

 

11. Vytvoření makra dámského kostýmu v systému AccuMark  

Kaţdá konstrukce v systému AccuMark vychází ze základního obdélníkového tvaru, 

jehoţ rozměry jsou předem vypočítané. Dámský kostým jsem začala vytvářet makrem 

sukně. 

11. 1 Tvorba makra dámské sukně 

Na obr. 11 je konstrukční síť dámské sukně, ze které se bude konstruovat sukně se 

dvěma a třemi výběry. K základnímu obdélníku se dále přidávají body, linie, křivky atd.  
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Obr. 11 Konstrukční síť dámské sukně- rozdělení na ZD a PD 

Konstrukce střihu sukně začíná vykreslením konstrukční sítě. Je to soustava 

vodorovných a svislých přímek, která určuje základní obrys konstrukce a rozdělení na 

hlavní díly- přední a zadní.  

Pro konstrukci sukně je potřeba znát základní tělesné rozměry: výška postavy, obvod 

sedu, obvod pasu, hloubka bokŧ, délka sukně. 

Pro zpracování konstrukcí sukně je výchozím podkladem tvar sukně rovné, která je 

řešena konstrukčním zpŧsobem.  

Modifikace pasových vybrání dámské sukně při zmenšeném a zvětšeném rozdílu mezi 

obvodem sedu a obvodem pasu. Konstrukce sukně podle řešení pasového vybrání se 

člení podle rozdílu obvodu sedu (OS) a obvodu pasu (OP). 

Základní konstrukci sukně lze dále upravit, jde- li o postavu se zmenšeným rozdílem 

mezi obvodem sedu a obvodem pasu. Nejčastější vyskytující se rozdíl mezi obvodem 

sedu a pasu se povaţuje rozdíl 26 (+/- 2 cm). 

Pokud činí rozdíl OS a OP méně neţ 21 cm, bude jeden záševek na zadním díle a jeden 

na předním. Kdyţ je rozdíl OS a OP vetší neţ 21 cm, ale menší neţ 28 cm, je 

konstrukce sukně řešená dvěma záševky na zadním díle a jedním na předním díle. Třetí 
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moţnost konstrukce sukně je u rozdílu OS a OP větším neţ 28 cm, konstruují se dva 

záševky na zadním díle a dva na předním díle. Odchylky pro tyto odchylky se provádí 

na pasové přímce. 

Pro tuto bakalářskou práci jsem si zvolila konstrukci sukně s dvěma výběry na ZD a PD 

a konstrukci sukně se dvěma výběry na ZD a jedním na PD. 

11. 1. 1 Vytvoření makra sukně s jedním výběrem na ZD a PD  

Konstrukce sukně pro zmenšený rozdíl mezi OS a OP se upravuje pouţitím pouze 

jednoho výběru na předním a zadním dílu sukně. V program PDS střihy se začne 

konstrukce sukně vytvořením základního obdélníku a přidáním značkovacích bodŧ 

v místě záševkŧ. Dále se vykreslí záševky a tvar bokŧ. Na obr. 12 je konstrukce dámské 

sukně se dvěma výběry na zadním a předním dílu. 

 

Obr. 12 Konstrukce dámské sukně se dvěma výběry na ZD a PD 

Po základní konstrukci sukně se vytvoří díly pomocí „Díl, trasovat díl“, kde se vyberou 

vnější a vnitřní linie dílu a název dílu. Tím vznikne přední a zadní díl sukně, jak je vidět 

na obr. 13. 
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Obr. 13 Zobrazení konstrukční sítě sukně s jedním výběrem na ZD a PD a 

výsledného zadního a předního dílu 

 

11. 1. 2 Vytvoření makra sukně se dvěma výběry na ZD a jedním na PD 

Konstrukce sukně pro zvětšený rozdíl mezi OS a OP se konstruuje tak, ţe se zhotoví na 

zadním díle dva výběry a na předním díle jeden výběr. Na obr. 14 je vidět konstrukci 

dám. sukně se dvěma výběry a na ZD a jedním výběrem na PD. Na obr. 15 je jiţ 

vytvořený přední a zadní díl sukně. 

 

Obr. 14 Konstrukce dámské sukně se dvěma výběry na ZD a jedním na PD 
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Obr. 15 Přední a zadní díl sukně – síť základní konstrukce, vytvořený zadní a 

přední díl sukně 

 

Ukázka spouštění makra dámské sukně  

Spuštění skriptu sukně lze v jedné velikosti nebo v několika velikostech, popřípadě jako 

síť všech velikostí. 

Tato funkce se provede přes „Prŧvodce, spustit“. Slouţí pro kontrolu tvořeného makra a 

pro vystupňování dílŧ. Při rozbalení menu „Velikost“ lze vybrat poţadované velikosti 

buď jednotlivě, nebo všechny velikosti. Na obr. 16 je ukázka výběru vţdy prvních 

velikostí v kaţdé výškové skupině. Lze si zvolit i rozměrovou tabulku, podle které se 

bude stupňovat. 
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Obr. 16 Spouštění skriptu sukně – výběr velikostí pro sukni 

Na obr. 17 je výsledné zobrazení spuštění skriptu dámské sukně.  

 

Obr. 17 Zobrazení sítě dámské sukně se dvěma výběry na ZD a PD- spuštění 

makra ve třech vybraných velikostech 
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11. 3 Tvorba makra dámského saka 

Konstrukce dámského saka jsem začala základním obdélníkem, který jsem rozdělila 

body a přímkami na přední a zadní díl a na hloubku podpaţí, délku zad, hloubku sedu a 

délku oděvu. Základní síť konstrukce dámského saka je zobrazená na obr. 18. 

 

 

Obr. 18 Základní síť pro konstrukci dámského saka 

 

Na obrázku 19. je vytvořená konstrukce pro přední a zadní díl saka i se základním 

pasovým a sedovým vybráním. Jsou zde pouţity body, přímky, křivky a kruţnice, které 

se vytvoří přes „Linie, konusy, Kruţ. Střed + radius/ Kruţ. Střed + obvod/ Kruţ. 2 body 

dotyku“, jak je vidět na obrázku číslo 20. 
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Obr. 19 Přední a zadní díl dámského saka se základní pasovým a sedovým 

vybráním 

 

 

Obr. 20 Ukázka roletového menu pro tvorbu kružnice z menu „Linie“ 

 

Na obrázku číslo 21 je dámské sako s modelovou úpravou, naznačenými dírkami a 

zkonstruovaný límec s klopou.  
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Obr. 21 Vytvořená konstrukce dámského saka s modelovou úpravou a 

zhotovenou klopou a límcem 

 

Na obrázku 22 jsou vytvořené díly dámského saka pomocí „Díl, vytvořit díl, trasovat“. 

 

Obr. 22 Zobrazení konstrukční sítě dámského saka a vytvořené P a Z díly, boční 

díly a límec 
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Spuštěním makra dámského saka lze zjistit, zda je konstrukce správně vytvořená a také, 

jak se chovají díly ve velikostech jak větších, tak i menších. Na obr. 23 lze vidět 

vystupňovanou síť dámského saka. 

 

 

Obr. 23 Spuštění makra sítě dámského saka ve vybraných velikostech přes 

„Editace, Spustit“ 

11. 4 Tvorba makra dvoudílného rukávu pro dámské sako 

Po zhotovení makra trupové části dámského kostýmu se vytváří makro dvoudílného 

rukávu. Na obr. 24 je zobrazený dvoudílný rukáv v základní konstrukci a na obr. 25 je 

makro dvoudílného rukávu  
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Obr. 24 Zobrazení makra dvoudílného rukávu pro dámské sako 

 

 

Obr. 25 Zobrazená síť dvoudílného rukávu a vytvořené díly vrchního a spodního 

rukávu 
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Ověření funkčnosti spuštění makra je zobrazeno na obr. 26. Makro dvoudílného rukávu 

je zde spuštěno ve vybraných velikostech. 

 

Obr. 26 Zobrazení spuštění makra dvoudílného rukávu 

 

Makra dámského kostýmu vytvořená v PDS střihy systému AccuMark jsou vloţena 

v příloze č. 3.  
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12. Přidání švových a koncových záložek a vytvoření střihové polohy 

dílů  

Jestliţe se uloţí díly v základní velikosti obr. 27, pak lze postupovat dál v CAD systému 

klasickým zpŧsobem, přidat švové a koncové záloţky a vytvořit střihovou polohu pro 

velikosti uloţené v makru, aniţ bychom zakládali novou stupňovací tabulku. 

 

 

Obr. 27 Zobrazení jednotlivých dílŧ dámského kostýmu v základní velikosti 

s vytvořením švových a koncových záloţek 
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13. Vytvoření střihového položení dámského polopřléhavého saka 

Při zhotovování poloh v CAD systému AccuMark je následující postup, který spočívá 

ve vytvoření databáze v tabulkové formě: 

 Vytvoření modelu vybraného oděvu 

 Vytvoření tabulky anotací 

 Vytvoření tabulky zástřihŧ 

 Vytvoření polohových limitŧ 

 Vytvoření příkazu polohy 

Po úspěšně definovaných příkazech se lze dostat k vlastnímu polohování, jehoţ menu a 

vytvořená poloha pro materiál v přehybu pro dámský kostým je na obr. 28. Poloha je 

vytvořená pro tři velikosti: S4965, M3961, M31082 

 

Obr. 28 Střihové položení na materiál v přehybu pro dámský kostým 
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Závěr 

Bakalářské práce se zabývá pouţitím CAD systémŧ v technické přípravě výroby. Obsahem mé 

práce bylo vytvořit makro v systému AccuMark od firmy GERBER TECHNOLOGY. Systém 

AccuMark je normou pro konstrukci střihŧ, modelování střihŧ, stupňování a polohování. 

Makro je posloupnost funkcí, která se po spuštění provádí automaticky v návaznosti tak, 

jak bylo uloţeno. Dále se zmiňuji o zpŧsobech transformace střihových dílŧ do počítače 

a o vyuţití makra v tvorbě střihové dokumentace. 

V práci je vysvětlený postup, jak se pracuje v AccuMark PDS střihy, tj. k čemu slouţí 

editace, nahrání a spuštění makra. Také je zde zmíněné, co je potřeba respektovat při 

tvorbě makra v tomto systému. 

Pro tuto bakalářskou práci jsem si vybrala tvorbu makra pro dámský kostým. Po 

technickém nákresu a technickém popisu výrobku jsem si vyhranila velikostní sortiment 

na mladé ţeny. Těmto velikostem jsem zadala název a vloţila je do tabulky spolu 

s tělesnými rozměry v programu „Measure Chart Editor“, který pracuje s PDS střihy 

programu AccuMark, kde se následně tvoří makro. 

Dámský kostým jsem si rozdělila na sukni se dvěma výběry na PD a ZD a na sukni se 

dvěma výběry na ZD a jedním na PD. Dále je vytvořeno makro pro trupovou část 

dámského saka, klopu, límec a rukáv a modelové řešení dámského saka s princesovým 

členěním.  

Vytvořené makro v systému AccuMark PDS střihy lze spustit v jakékoliv velikosti 

s podmínkou dodrţení mnoţství tělesných rozměrŧ v tabulce konstrukčních rozměrŧ. 

Tím se usnadňuje a urychluje technická příprava výroby. Tato bakalářská práce mŧţe 

slouţit i pro rozšíření softwarové nabídky firmy. Vytvořená makra mohou být nahrána 

na přenosná media a pouţívaná pro rŧzné velikostní tabulky.  

Vyuţití programu zvláště modulu pro tvorbu maker v CAD systému AccuMark vidím 

za velice perspektivní zpŧsob při vytváření konstrukční dokumentace. Je aplikovatelný 

na jakoukoliv konstrukční metodiku a dává konstruktérovi širokou nabídku a moţnost 

tvŧrčí práce na vyšší úrovni. Na vytvoření databanky maker, tj. základních konstrukcí 

oděvŧ navazuje i modelové řešení oděvŧ, které je řešitelné dle poţadavkŧ a potřeb 

zákazníka.  
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Příloha č. 3- Výpis makra dámského kostýmu- dámská sukně 
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Příloha č. 3- Výpis makra dámského kostýmu- trupová část 

dámského saka 
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Příloha č. 3- Výpis makra dámského kostýmu- dvoudílný rukáv 

dámského saka 
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