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Anotace:  

Prezentace slouží k seznámení studentů s uživatelským 

prostředím kreslícího programu Solid Edge ST a ve formátu 

PDF jim může být poskytnuta jako elektronický studijní text. 

Tento software je ve verzi pro vzdělávání studentům a 

pedagogům poskytován společností SIEMENS zdarma.   

Klíčová slova: technické kreslení, software, popis, uživatelské 

prostředí, Solid Edge ST, 3D modelování. 
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Úvod do 3D CAD modelování 

SIEMENS 

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


Získání programu  

• Studentskou aktuální verzi programu Solid Edge ST získáte po 
registraci kliknutím na tento odkaz:  

https://www.plm.automation.siemens.com/en/academic/resources/solid-
edge/student-download.cfm 

N této webové stránce 
také najdete v levém 
sloupci odkazy s návody, 
tutoriály, videa 
předvádějící práci s tímto 
programem. 
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Instalace programu 

• Program se instaluje do počítače jako každý jiný software. 

 



Spuštění programu 

• Klikněte levým tlačítkem myši na nově vytvořenou ikonu 
zástupce. 

• Případě vyhledejte zástupce v nabídce START.  



Základní pojmy 

• CAD – počítačem podporované kreslení  

 

 



Co je to 3D modelování   

• Pro první seznámení se základním postupem práce v 
programu si přehrajte video. 

 (formát Flash Player - stáhněte, případně povolte doplněk v prohlížeči) 

 

 
Základní pojmy 

• Part „součást“ – samostatný dílec, 

• Assembly „sestavení“ – výsledná sestava samostatných 
dílců, sestavených na výrobek nebo do většího celku.  

• Draft „skica/výkres“ -  

• NÁPOVĚDA pro Solid Edge ST 

https://docs.plm.automation.siemens.com/data_services/resources/se/106/help/cs_CZ/selfPacedExt/spse01510/swf/persona_new.htm
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/se/106/help#uid:index


Spuštění pracovního prostředí 
(uživatelské rozhraní) 

• Zvolte nabídku NOVÝ -> Metrická součást ISO  

Nejprve se seznamte s 
pracovním prostředím, 
ve kterém se modelují 
jednotlivé součásti. 

 

Pozn. Dřevařům je bližší 
termín „dílec“   



Základní nástroje a nabídky pro 

modelování 

1. Záložka Domů – sdružuje 
nejpotřebnější panely a jejich nástroje 
nebo příkazy: 

2. nástroj Vybrat 

3. Panel Kreslit s nástroji čára, obdélník, 
kružnice,… 

4. Panel Kóta 

5. Panel Tělesa – nástroj Vysunout 
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Nabídky a příkazy pro výběr pohledu 

na součást  

Nastavení nejlepšího pohledu na součást ve 3D je důležité pro:  

• představu o tvaru entity a správnosti modelu, 

• napojování dalších entit a jejich nasměrování ve správné 
rovině, 

• např. vysunout plochu ve správném směru „nelze“ bez 
natočení modelu, 

• ušetří vám čas, 

• vyvarujete se možných chyb, 

• při používání programu sami přijdete na další výhody.  



Nabídky a příkazy pro výběr pohledu 

na součást  

1. Všechny příkazy, které jsou 
různě rozmístěny na 
pracovní ploše najdete v 
záložce Zobrazení. 

2. Volba pohledu pomocí: 
A. „krychle“ prezentuje roviny – 

vyberte směr a klikněte LTP, 

B. místní panel změny pohledu – 
umožňuje rychlou  a snadnou 
změnu pohledu.   
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Seznamujeme se Solid Edge 

• Prohlídka uživatelského rozhraní Solid Edge 

 

• Úchopové body výběru 

• Přehled ovladačů  

• Přehled kurzorů  

• Výběr objektů  

• Přehled kruhového ovladače  

• Správce výběru  

• Správce výběru  

• Pokračování přehledu Správce výběru  

• Teď si na webu NÁPOVĚDY prolistujte a získejte lepší 
přehled o kapitole:  
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Mnohem více se dozvíte na webu 

nápovědy Solid Edge 

https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/se/106/help#uid:index
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/se/106/help#uid:index


Použité zdroje 

https://www.plm.automation.siemens.com/en/products/solid-

edge/ 

• 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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