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DUM je určen pro žáky 2. ročníku oboru strojírenství. 



Výkresová dokumentace plechových dílů – má oproti výkresové dokumentaci 

objemových modelů několik odlišností. Pracujeme zde navíc s rozvinutým tvarem 

plechové součásti, znázorňujeme čáry ohybu a eliminujeme ve větší míře zobrazení 

tečných hran v jednotlivých pohledech. Ostatní náležitosti odpovídají jako u ostatních 

druhů výkresů zásadám technického kreslení. 
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Tečné hrany – jsou hrany znázorňující přechod mezi tečnými plochami, nejčastěji 

rovinnými a válcovými. Způsob jejich zobrazení řídíme buď pomocí systémového 

nastavení v nabídce roletového menu „Nástroje – Možnosti – Možnosti systému – 

Výkresy – Styl zobrazení – Tečné hrany v nových pohledech“ a nebo přímo u 

výkresových pohledů přes pravé tlačítko myši volbou „Tečná hrana“. 

3 

Volba viditelné. 

Tečné hrany. Tečné hrany. 

Volba vlastní. Volba vlastní 

+ skrýt konce. 
Volba 

odstraněné. 



Rozvinutý tvar ve výkresu – slouží k zakreslení čar ohybů a určení velikosti polotovaru 

pro výrobu navrhovaného plechového dílu. 
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Rozvinutý tvar aktivujeme 

při vkládání pohledu jeho 

volbou v položce orientace. 

Možnost natočení 

vkládaného pohledu. 

Rozvinutý tvar obsahuje 

po vložení popisy ohybů. 
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Popisy ohybů je možné skrýt pomocí nabídky roletového 

menu „Zobrazit – Skrýt/zobrazit popisy“. Příslušné popisy 

vybereme a klávesou „Enter“ potvrdíme. 

Čáry ohybu můžeme zobrazit pomocí nabídky 

roletového menu „Zobrazit – Skici“. Poté lze 

zakótovat jejich přesnou polohu. 

Stejným způsobem je možné 

popisy opět obnovit. 



Virtuální vrcholy – umožňují okótovat určité části plechových dílů. Tyto vrcholy 

dodatečně doplňujeme do výkresových pohledů dle potřeby. Využíváme přitom příkazu 

„Bod“ z panelu nástrojů skica. 
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Nejprve vybereme hrany 

v jejichž průsečíku se 

virtuální vrchol nachází. 

Nejprve vybereme hrany 

v jejichž průsečíku se 

virtuální vrchol nachází. 

Poté zadáme příkaz 

„Bod“ a doplníme tak 

příslušný virtuální vrchol. 

Styl virtuálních vrcholů je možné 

nastavit v nabídce roletového menu 

„Nástroje – Možnosti – Vlastnosti 

dokumentu – Virtuální vrcholy“. 



Vytvořte model a výkres plechového dílu dle předlohy na následující straně :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výkresová dokumentace plechových dílů – příklad k procvičení 
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Pro tvorbu digitálního učebního materiálu byl použit následující software: 

 

Microsoft Office PowerPoint 2007 SP3 MSO, Microsoft Corporation. 

SolidWorks 2012 SP4.0, studijní edice pro školní rok 2012-2013, Dassault Systemes. 

Výstřižky 6.1.7601, Microsoft Corporation.  

Použité zdroje 
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