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Název a adresa školy: 
Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková 
organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0129 

Název projektu: SŠPU Opava – učebna IT 

Typ šablony klíčové aktivity: 
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (20 
vzdělávacích materiálů) 

Název sady vzdělávacích materiálů: ICT IIIb 

Popis sady vzdělávacích materiálů:  Autodesk Inventor 2012, 3. ročník 

Sada číslo: A–01 

Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 02 

Označení vzdělávacího materiálu: 
(pro záznam v třídní knize) 

VY_32_INOVACE_A–01–02 

Název vzdělávacího materiálu: Dokončení náčrtu, nastavení Inventoru 
Zhotoveno ve školním roce:  2011/2012 

Jméno zhotovitele: Ing. Karel Procházka 

Dokončit náčrt 

Příkazem Dokončit náčrt ukončíme náčrt a můžeme vytáhnout oko (tloušťka 10 mm). Musíme jen 

zvolit vhodný směr vytažení. 

 

Dále na oku vytvoříme nákružek. Potřebujeme vytvořit náčrt na vnější straně oka. Vybraná plocha je 

opět zvýrazněna zeleně. 
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Do náčrtu dokreslíme vnější kružnici nákružku. Automaticky se nám vytvoří vazba soustřednost. 

Vnitřní kružnici převezmeme z oka, nemusíme ji tedy kreslit. Přepíšeme kótu na 25 mm a můžeme 

ukončit náčrt. 

 

Příkazem vysunout zhotovíme nákružek o tloušťce 5 mm. Musíme si dát pozor, abychom vybrali 

správný profil, v tomto případě mezikruží a správný směr. 
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Dále nám zbývá už jen ozrcadlit oko. Použijeme příkaz Zrcadlit prvek. Nejprve vybereme prvky, které 

chceme zrcadlit, tedy oko a nákružek. Dále zadáme rovinu zrcadlení, na to se nám výborně hodí 

souřadná rovina. Výsledek bude vypadat takto: 

 

Pro procvičení: 

Bylo by dobré ukázat možnost dělání změn v modelu. Například změnit rozměry základny na 

200 × 60 mm, průměr otvoru na 5 mm. 
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Shrnutí: 

 nejčastější způsob tvorby modelu je opakování postupu 2D náčrt + 3D operace; 

 panel nástrojů se nám mění podle toho, zda pracujeme v náčrtu nebo modelu; 

 v levé části je takzvaný prohlížeč součásti, kde je zaznamenán způsob tvorby modelu a který se 

využívá pro opravy. Pro náš model vypadá následovně. 
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Poznámka: 

V Inventoru 2012 doporučuji každému žákovi před započetím práce založit takzvaný projekt. 

Zjednodušeně řečeno, projekt = adresář na data. Každý žák má tedy svůj projekt, tedy i adresář a na 

začátku hodiny si přepne na svůj projekt. V následujícím obrázku je aktivní projekt Student a lze vidět 

cestu k adresáři pro data. 
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Nastavení Inventoru 

Dále v nastavení Inventoru 2012 doporučuji udělat tyto změny: 

 možnosti (možnosti aplikace) / záložka Náčrt / zatrhnout „Upravit kótu po vytvoření“, „Přichytit 

k rastru“ a „Indikátor souřadného systému“; 

 

  

 karta Nástroje / paleta Možnosti / Nastavení dokumentu / záložka Jednotky / zatrhnout „Zobrazit 

jako výraz“; 
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 pokud si omylem přepnete vzhled pásu karet, pak je zpět přepnete šipkou na konci pásu karet 

a nebo přes kontextové menu pravého tlačítka myši; 

 

 

 

 

 pokud se vám ztratí některé části ikonových panelů, pak je můžete opět zobrazit zatržením – na 

kartě Pohled / paleta Okna / ikona Uživatelské rozhraní. 

 


