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Nastavení parametrického modeláře 

Provádíme pomocí nabídky „Nástroje – Možnosti“ a to v záložce „Možnosti systému“. 

Jedná se převážně o obecná nastavení prostředí, chování programu, zdrojů dat, 

umístění šablon dokumentů apod. Tato nastavení, společně s rozložením panelů 

nástrojů, definicí klávesových zkratek apod., můžeme exportovat a dále využít 

například pro jiné uživatele či instalace SolidWorksu. Nyní si ukážeme některá 

nastavení u vybraných položek, možnost jejich archivace a následného využití. 
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Nabídka možnosti systému – se vyvolá pomocí roletového menu „Nástroje – Možnosti“. 
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Jednotlivé položky 

nastavení. 

Parametry aktivní 

položky nastavení. 



Vybraná nastavení programu SolidWorks 
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Výkresy – Styl zobrazení. Výkresy – Šrafování/výplň. 
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Barvy. Skica. 
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Zobrazení/výběr. Výchozí šablony. 
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Umístění souborů. Zálohování/obnovení. 

Definice klávesových zkratek – se provádí pomocí nabídky roletového menu  

„Zobrazit – Panely nástrojů – Vlastní – Klávesnice“. 



Archivace nastavení programu – je možná pomocí nástroje „Průvodce kopírováním 

nastavení“. 
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Výběr položek k 

archivaci. 

Soubor nastavení. 

Archivované položky. 



Obnova nastavení programu – je  taktéž možná pomocí nástroje „Průvodce 

kopírováním nastavení“. 
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Výběr položek k 

obnově. 

Soubor nastavení. 

Obnovované položky. 

Cíl obnovy nastavení. 



V možnostech systému a nastavení programu aplikujte následující změny: 

 

-  nově vkládané výkresové pohledy – tečné hrany odstraněné 

-  šrafovací vzor materiálu – ISO (Plast) 

-  barva papíru výkresu – bílá 

-  průhlednost sestavy při úpravě v kontextu – 80% 

-  adresář svařovacích profilů – odpovídající školním zvyklostem 

-  interval automatického ukládání – 15 minut 

-  klávesová zkratka pro pohled „Kolmý k“ – Alt + mezera 

-  upravte rozložení panelů nástrojů dle vlastního uvážení 

 

Poté archivujte nastavení programu na svůj disk. 

Nastavení parametrického modeláře – 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 2013 SP4.0, studijní edice pro školní rok 2013-2014, Dassault Systemes. 

SolidWorks eDrawings Professional 2013 SP4.0, studijní edice pro školní rok  

2013-2014, Dassault Systemes. 

Výstřižky 6.1.7601, Microsoft Corporation. 

Použité zdroje 
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