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Anotace: 
Úpravy modelů pomocí prvků montážní nálitek, záskočkový spoj, drážka záskočkového spoje, větrací otvor a 

jazýček/drážka. 

DUM je určen pro žáky 3. ročníku oboru strojírenství. 



Montážní nálitek – umožňuje vytvoření montážního prvku. 
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Tvorba montážního nálitku s 

třemi žebry a otvorem pro šroub. 

Definice polohy 

pomocí bodu . 

Definice výšky nálitku 

pomocí plochy. 

Plocha pro 

zarovnání žeber. 

Definice výšky nálitku 

pomocí plochy. 

Plocha pro 

zarovnání žeber. 

Nastavení vyústění. 

Polohu prvku určíme přesně po jeho 

vytvoření pomocí úpravy definiční 3D skici. 

Definice výšky  

pomocí plochy. 



Záskočkový spoj – vytváří v modelu součásti zajišťovací záskočku. 
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Tvorba zajišťovací záskočky na 

dně plastové krabičky. 

Plocha umístění . 

Směr záskočky. 
Polohu prvku určíme přesně po 

jeho vytvoření pomocí úpravy 

definiční 3D skici. 

Směr. 

Orientace záskočky Orientace. 



Drážka záskočkového spoje – vytvoří protikus záskočky v příslušné části modelu  

                                                                                                (vybraném objemovém těle). 
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Tvorba drážky pro příslušný 

záskočkový spoj. 

Vybraný záskočkový spoj 

pro doplnění drážky. 

Objemové tělo, ve kterém 

bude drážka vytvořena. 

Objemové tělo, ve kterém 

bude drážka vytvořena. 

Výchozí stav. Řešení. 



Větrací otvor – jedná se o prvek, který vytváří odvětrávací otvor ve stěně modelu. 
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Tvarovaný větrací otvor se zaobleními, 

úkosem a rozdílnými tloušťkami. 

Vnitřní hranice. Vnější hranice. 

Žebro. Vzpěry. 

Definiční skica. 



Jazýček/drážka – umožňuje na dvou spojovaných objemových tělech vytvořit osazení  

                                                                                                             typu jazýček/drážka. 
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Vytvoření dvojice jazýček/drážka 

na plastové krabičce. 

Objemové tělo 

s jazýčkem. 

Definice směru 

jazýčku/drážky. 

Definice směru 

jazýčku/drážky. 

Objemové tělo 

s drážkou. 

Výběr hrany jazýčku. 

Výběr hrany drážky. 



Upravte model plastové krabičky dle předlohy pomocí vhodných speciálních prvků. 

Rozměry volte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciální prvky modelování III – 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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