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Anotace:  

Prezentace slouží k seznámení studentů s postupem úprav 

základních entit (čára, obdélník) v programu Solid Edge 2D a 

ve formátu PDF jim může být poskytnuta jako elektronický 

studijní text. Cvičení je určeno k osvojení nových dovedností.   

Klíčová slova: technické kreslení, postup, čára, software, 

Solid Edge 2D Drafting. 

Solid Edge 2D Drafting 4. lekce 



Solid Edge 2D 

Drafting 

Úprava entit  

(zaoblit, zkosit, oříznout, rozdělit, 

odsadit) 

SIEMENS 

http://www.plm.automation.siemens.com/cz_cz/products/velocity/solidedge/free2d/index.shtml#lightview-close


Obsah 4. lekce 

Oříznout / oříznout na roh 

Zaoblit / zkosit hrany entit 

Prodloužit k dalšímu 

Legenda: 

LTM – levé tlačítko myši 

PTM – pravé tlačítko myši 

Scroll (kolečko myši)   otáčení    / stlačení 

KLIK 

STP - Stiskni, 

táhni a pusť 

(drag and drop) 

Rozdělit 

Odsazení / Symetrické odsazení 

Výkres - prkénko 



Přehled příkazů na úpravu entit 

panelu kreslit 

Oříznout na roh 

Rozdělit 

Oříznout 

Zaoblení / Zkosení 

Přesunout 

Odsazení 

Zrcadlení 

Prodloužit k 

dalšímu 



1. označte první objekt (jedna hrana obdélníku) KLIK LTM, 

2. označte druhý objekt (druhá hrana obdélníků, které se s 

první protíná v rohu KLIK LTM, 

3. táhněte myší směrem dovnitř obdélníku a při 

požadovaném rádiusu KLIK LTM, nebo 

4. zadejte na numerické části klávesnice požadovaný 

rádius a stiskněte Enter. 

Zaoblit / zkosit hrany entit 
Hlavní panel → z. Domů → p. Kreslit 

1. Příkaz Zaoblit 

Pracovní panel příkazu Zaoblit 

Postup zaoblení se zadání přesné hodnoty rádiusu oblouku: 



1. označte první objekt (jedna hrana obdélníku) KLIK LTM, 

2. označte druhý objekt (druhá hrana obdélníků, které se s 

první protíná v rohu KLIK LTM, (úhel automaticky 45°) 

3. táhněte myší směrem dovnitř obdélníku a při 

požadované délce zkosení KLIK LTM, nebo 

4. zadejte na numerické části klávesnice požadovaný úhel 

Enter a délku jedné hrany zkosení Enter, 

5. orientaci zkosení určete pohybem myši, KLIK LTM. 

Zaoblit / zkosit hrany entit 
Hlavní panel → z. Domů → p. Kreslit 

1. Příkaz Zkosit 

Pracovní panel příkazu Zkosit 

Postup zkosení se zadáním přesné hodnoty (úhlu, odstupu): 



Cvičení - Zaoblit / zkosit hrany entit 
Hlavní panel → z. Domů → p. Kreslit 

a) nakreslete zaoblení čtverce podle předlohy.  

1. Cvičení:   

b) nakreslete zkosení čtverce podle předlohy.  



1. KLIK LTM na hranu, kterou chceme oříznout (odstranit). 

K oříznutí dojde v místě dotyku dvou hran (jejich průsečíku). 

 

Oříznout / Oříznout na roh entit 
Hlavní panel → z. Domů → p. Kreslit 

1. Příkaz Oříznout 

Postup oříznutí: 

2. Nástroj Oříznout na roh 

Postup oříznutí: 

1. KLIK LTM na hrany, které chceme zachovat, dojde k 

oříznutí (odstranění) jejich částí za průsečíkem. 

Příkaz je dostupný pouze pro entity čára, obdélník, oblouk, 

které se v určitém bodě protínají. 



Cvičení - Oříznout entity 
Hlavní panel → z. Domů → p. Kreslit 

2. Cvičení:   

pomocí oříznutí nakreslete podle předlohy nárys čepu.  

a) obdélník dvěma body 90 x 60 mm,  

b) 2x obdélník dvěma body 20 x 60 mm, 

c) oříznout hrany. 



Cvičení – oříznout entity na roh 
Hlavní panel → z. Domů → p. Kreslit 

3. Cvičení:   

pomocí oříznutí na roh nakreslete obrazec podle předlohy.  

a) 2x obdélník dvěma body 30 x 60 mm,  

b) úhlopříčky příkazem čára, 

c) oříznout úhlopříčky na roh, 

d) odstranit  

      svislou hranu 2x. 



1. KLIK LTM na hranu, kterou chceme rozdělit,  

2. na hraně zvolte místo (bod) kde má dojít k rozdělení 

KLIK LTM na hranu. 

 

Rozdělit entitu 
Hlavní panel → z. Domů → p. Kreslit 

1. Příkaz Rozdělit 

Postup rozdělení: 

Příkaz lze použít, když potřebujeme například změnit typ 

čáry na určité části délky souvislé hrany. 

 

4. Cvičení:  

nakreslete 

bokorys čepu 

podle předlohy. 

Dva obdélníky, 

rozdělte jednu 

hranu a typ čáry.  



1. KLIK LTM na hranu, kterou chcete prodloužit k nejbližší 

entitě. 

Prodloužit entitu k dalšímu 
Hlavní panel → z. Domů → p. Kreslit 

Příkaz Prodloužit k dalšímu 

Postup prodloužení: 

Příkaz lze použít pro všechny entity. 

 5. Cvičení: vyzkoušejte nástroj prodloužení například na 

tomto tělese.  

  



1. vyberte volbu jeden pro odsazení jedné hrany / řetězec 

pro všechny navazující hrany, 

2. KLIK LTM na entitu, kterou chceme odsadit,  

3. zadejte vzdálenost odsazení a klikněte na zelenou fajfku 

4. pohybem myši vyberte podle šipky stranu odsazení vně / 

dovnitř a KLIK LTM. 

 

Odsazení entity 
Hlavní panel → z. Domů → p. Kreslit 

1. Příkaz Odsazení 

Postup odsazení: 

Příkaz lze použít, když máme například čáru a k ní 

potřebujeme v určité vzdálenosti nakreslit další rovnoběžnou. 

Nebo potřebujeme nakreslit zkosení bočních hran. 

Pracovní panel příkazu Zaoblit 



Odsazení entity 
Hlavní panel → z. Domů → p. Kreslit 

1. Příkaz Odsazení 

Postup odsazení (video návod): 

6. Cvičení: nakreslete obdélník 450 x 300 mm se zkosenou 

hranou po obvodu. Odsazení 10 mm. 

  



Symetrické odsazení entity 
Hlavní panel → z. Domů → p. Kreslit 

2. Příkaz  Symetrické odsazení 

Příklad symetrického 

odsazení: 

Příkaz lze použít pro nakreslení 

symetrického tvaru podle 

předem daného osového tvaru. 

Dialogové okno  Možnosti symetrického odsazení 



Výkres - prkénko 
Nakreslete podle předlohy výkres prkénka.  

   Celkový rozměr: šířka 150 mm, délka 330 mm, tloušťka 17 

mm; plocha na krájení 200 x 150 mm, zaoblení rohů R 15; 

rukojeť průměr 56, otvor D 16, zúžení rukojeti cca 35.   

12 



Výkres - prkénko 
Nakreslete podle předlohy výkres prkénka.  

   Celkový rozměr: šířka 150 mm, délka 330 mm, tloušťka 17 

mm; plocha na krájení 200 x 150 mm, zaoblení rohů R 15; 

rukojeť R 28, otvor D 16, zúžení rukojeti cca 35 mm.   

12 



Použité zdroje 

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. František Pekař. 

Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.  

Tento software Solid Edge 2D Drafting je poskytován společností SIEMENS 

zdarma. Stáhnou a používat jej smíte po vyplnění registrace zde:  

  

http://www.plm.automation.siemens.com/cz_cz/products/veloc

ity/solidedge/free2d/index.shtml#lightview-close 

Potřebný čas (minuty) pro nakreslení zadání. 

• Screenshots programu jsou pořízeny autorem materiálu. 

• Výrobky pochází z produkce SŠŘ Tovačov. 

• Obrázky, výkresy jsou vytvořeny autorem materiálu. 

• Ilustrace www.office.microsoft.com. 
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