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VÝUKA PČ NA 2. STUPNI  
– základy technického modelování 

 
 
 

Vysvětlivky anglických výrazů -  
Offset, Tape Measure, Dimension, Protractor, Text, 

Axes, 3D Text, Section  Plane, Views, Layer 
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Offset (ekvidistanta) 
Vytvoření ekvidistanty od rovinné křivky nebo obrysu plochy. 
Klávesová zkratka: F 
Hodnota - vzdálenost 
Dvojklik - opakování operace se stejnou vzdáleností 
 
Tape Measure (svinovací metr) 
Měření libovolných vzdáleností v modelu, vytváření konstrukčních přímek a 
úseček. 
Klávesová zkratka: T 
+ Shift - uzamkne aktuální směr nebo rovinu měření 
Ctrl - přepíná požadavek na konstrukční přímku 
Šipka - přepíná uzamčení směru měření do některé osy 
Hodnota - změna velikosti (měřítka) celého modelu 
 
Dimension (kóta) 
Kreslení 3D kót vzdáleností mezi body, délek hran. 
Klávesová zkratka: není 
 
Protractor (úhloměr) 
Měření libovolných úhlů v modelu, vytváření konstrukčních přímek. 
Klávesová zkratka: není 
Shift před prvním klikem - uzamkne aktuální rovinu měření 
První klik bez uvolnění tlačítka a současné tažení myší nastaví osu otáčení 
Ctrl - přepíná požadavek na vytvoření konstrukční přímky 
Hodnota – úhel 
 
Text (popiska) 
Vkládání popisek, poznámek, pozic, měření obsahu ploch, délek čar, souřadnic 
bodů. 
Klávesová zkratka: není 
Přepsání obsahu popisky - vlastní text 
 
Axes (osy) 
Změna počátku a orientace os. 
Klávesová zkratka: není 
 
3D Text (3D text) 
Plošný nebo plastický text s vlastnostmi modelu. 
Klávesová zkratka: není 
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Section  Plane (řezná rovina) 
Vytvoření konstrukční řezné roviny v rámci modelu nebo jen skupiny či 
komponenty. 
Klávesová zkratka: není 
 
Views (pohledy) 
Definované pohledy 
Klávesové zkratky: nejsou 
ISO (ISO) normalizovaný 3D pohled ISO 
Top (horní) 
Front (čelní) 
Right (pravý) 
Back (zadní) 
Left (levý) 
 
Layer (hladina) 
Definování nových hladin. Mazání hladin. Přiřazování objektů do hladin. 
Přepínání viditelnosti hladin. Přepínání hladin do aktivního stavu. 
 
Slovníček: 
Set current layer (nastavit aktivní hladinu) 
Layer Manager (organizér hladin) 
Name (jméno) 
Visible (viditelná) 
Color (barva) 
Select All (vyber vše) 
Purge (vyčistit) 
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