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2D výkresy 

 

Předvést tvorbu 2D výkresu z modelu nebo ze sestavy. 

Modul Inventoru pro 2D kreslení umožňuje automaticky vytvořit 2D výkres ze 3D modelu nebo ze 

sestavy (přípona souboru *.idw). Automaticky vytvoří požadované pohledy (nárys, půdorys, bokorys, 

axonometrický pohled atd.), může také vytvořit kóty, které byly definovány na modelu. 

S kótami je ale potíž. Při tvorbě modelu jsme kótovali tak, abychom co nejjednodušeji vytvořili model 

součásti. Teď bychom ale potřebovali jiné kóty – takzvané funkční kóty. 

V praxi je pak postup asi takový: 

Ze 3D modelu nebo ze sestavy automaticky vytvoříme potřebné pohledy případně řezy, včetně 

viditelnosti a ručně je okótujeme, včetně tolerancí a opracování. Po změně 3D modelu (3D model je 

základem všeho) se nám automaticky aktualizuje i 2D výkres, většina kót přežije a upraví se podle 

potřeby. Pokud dojde k velké změně tvaru součásti, některé kóty Inventor neumí vytvořit a výkres je 

nutno ručně dokótovat. 
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V modulu 2D kreslení mám k dispozici dvě karty s ikonovými panely. Jeden pro tvorbu pohledů, řezů 

a podobně, druhý pro kótování, pozice a tak podobně. 

 

 

 

Řešený příklad 

Zkusíme si vytvořit výkres sestavy stahováku z minulé hodiny. 

 

Nejprve použijeme příkaz základní pohled, kde zadáme název souboru modelu nebo sestavy, ze které 

chceme vytvářet výkres. Dále si vybereme vhodný pohled, měřítko a vypneme či zapneme 

neviditelné hrany (označeno styl). 
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Dostaneme následující: 
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Další pohledy se odvodí z tohoto pohledu příkazem Promítnutý pohled. Podle toho, kde mám kurzor 

myši, vytváří se patřičný pohled se správným umístěním. Vytvořím půdorys, bokorys a axonometrický 

pohled. Ten se nám hodí pro názorné zobrazení složitějších modelů. 

 

Dále si zkusíme vytvořit řez. Zadáme příkaz Řez a vybereme pohled, ze kterého má být řez vytvořen, 

například nárys. Nakreslíme řeznou rovinu, může být i lomená a myší ukážeme, kam řez umístit. 
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Obdobně můžeme vytvořit i zvětšený detail: 

 

Můžeme si všimnout prohřešků proti technickému kreslení. Například nejsou naznačeny „hrany“ 

u žeber, chybí závity, šestihranná matice se promítá a podobně. 

Máme spoustu pohledů, teď potřebujeme kótovat. Panel nástrojů Výkresové pohledy musíme 

přepnout na panel Poznámky výkresu. Tam najdeme kóty, pozice, drsnosti, svary ale například i osy 

a hladiny. Vyzkoušejte si to, je to docela intuitivní a myslím, že to nepotřebuje podrobnější popis. Vše 

jde samozřejmě nastavit podle strojařských norem. 
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Dále byl na výkres přidaný automaticky vygenerovaný kusovník: 

 

Nebo je možné výkres přes Ulož jako uložit jako *.dwg soubor AutoCADu a s kótováním pokračovat 

tam. 

Na dalším obrázku je vytvořený dílenský výkres šroubu stahováku: 

 

Pro procvičení 

Procvičovat můžete na libovolném modelu nebo sestavě, kterou máte k dispozici. 

Shrnutí 

Stále platí, že základem všeho je 3D model. Proto i výkres je z něj odvozený. Po změně modelu se 

změní i výkres, ale není to možné vždy kompletně udělat. Takže po změně modelu je potřebná 

kontrola výkresu. 


