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Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci – pomůcka pro výklad 

Anotace Žáci se seznámí s příkazem oříznout nejprve teoreticky a potom si vyzkouší 
jeho funkci a nastavení dalších voleb. Pod vedením učitele si nakreslí příklad 
z materiálu a zkontrolují výsledek. Podle materiálu si vytvoří poznámky. 
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 OŘÍZNOUT 

 

Tento příkaz umožňuje přesně oříznout přečnívající 

objekty podle zvolených řezných hran. 

Vyvolání příkazu:  

 roletová nabídka – Modifikace -> Oříznout 

 panel nástrojů modifikace - ikona 

 příkazová řádka – ořež 

 

Volby příkazu: 

Nejprve vybereme hrany, ke kterým budeme 

ořezávat a potom objekty, které chceme oříznout. 

Příklad:  

Chceme oříznout přetaženou hranu 

 

 Příkaz: _trim 

 Aktuální nastavení: Projekce=USS 

Hrana=Nic 

 Vyberte ořezávající hrany... 

 Vyberte objekty nebo <vybrat všechny>: nalezeno: 1 

 Vyberte objekty: nalezeno: 1, celkem 2 
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 Vyberte objekt pro oříznutí nebo Shift-výběr pro prodloužení 

nebo [Napříč/Křížení/Promítání/Hrana/Vymazat/Zpět]: 

 

Procvičení: 

Nakreslete objekt podle předlohy. Pomocí příkazu oříznout v něm 

vytvořte půlkruhový otvor R 10. 
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Řešení: 

Nejprve na místo otvoru umístíme odpovídající kružnici nebo oblouk: 

 

Dále označíme jako ořezávající hrany kružnici i obdélník. 

Nakonec označíme části, které se mají oříznout. 

 

Příkaz: _trim 

Aktuální nastavení: Projekce=USS Hrana=Nic 

Vyberte ořezávající hrany... 

Vyberte objekty nebo <vybrat všechny>: nalezeno: 1 

Vyberte objekty: nalezeno: 1, celkem 2 

Vyberte objekty: 

Vyberte objekt pro oříznutí nebo Shift-výběr pro prodloužení nebo  

[Napříč/Křížení/Promítání/Hrana/Vymazat/Zpět]: 

Vyberte objekt pro oříznutí nebo Shift-výběr pro prodloužení nebo  

[Napříč/Křížení/Promítání/Hrana/Vymazat/Zpět]: 

 


