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Významné vlastnosti a nastavení dokumentů 

Provádíme pomocí nabídky roletového menu „Nástroje – Možnosti“ a to v záložce  

„Vlastnosti dokumentu“. Jedná se převážně o obecná nastavení, která jsou závislá 

zpravidla na příslušných normách či zvyklostech. Nastavují se zvlášť pro prostředí dílu, 

sestavy a výkresu a to nejčastěji u jednotlivých šablon dokumentů, pomocí kterých 

distribuujeme tato nastavení do nově zakládaných souborů. Nyní si ukážeme některá 

nastavení u vybraných položek příslušných typů dokumentů. 
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Nabídka vlastnosti dokumentu – se vyvolá pomocí menu „Nástroje – Možnosti“. 
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Jednotlivé položky 

nastavení. 

Parametry aktivní 

položky nastavení. 



Vybrané vlastnosti dokumentu pro prostředí dílu a sestavy 
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Virtuální vrcholy. Detailování. Mřížka/zachytávání. 
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Jednotky. Kvalita zobrazení. 

V prostředí sestavy je oproti prostředí dílu 

aktivní položka „Použít ve všech dokumentech  

odkazovaných dílů“. 



Vybrané vlastnosti dokumentu pro prostředí výkresu 
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Popisy. 

Popisy  - Pozice. 
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Popisy – Základny. 
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Popisy – Geometrické tolerance. 



Popisy – Poznámky. 
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Popisy – Drsnosti povrchu. 
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Popisy – Značky svaru. 
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Kóty. 
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Kóty – Úhel. 
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Kóty – Délka oblouku. 
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Kóty – Zkosení. 
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Kóty – Průměr. 
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Kóty – Popis díry. 
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Kóty – Lineární. 
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Kóty – Souřadnicové. 
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Kóty – Poloměr. 
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Osy/Středové značky. 
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Tabulky. 

22 

Tabulky – Kusovník. 



Jmenovky – Pomocná. 
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Jmenovky – Detail. 



Jmenovky – Řez. 
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Typ čáry. 
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Styl čáry. 



Tloušťka čáry. 
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Plechové díly. 



Nastavte vlastnosti dokumentů dle následujících požadavků: 

V prostředí dílu: 

-  virtuální vrchol nastavte na tečku 

-  zobrazte mřížku skicování 

V prostředí výkresu: 

-  zvolte rozvržení automatických pozic nahoře 

-  použijte zalomenou odkazovou čáru u popisu drsnosti 

-  aktivujte přidání počáteční nuly pro hodnoty menší než 1 

-  umístěte text kóty zkosení na odkazovou čáru 

-  umístěte středové značky drážky podle drážky 

-  zvolte alternativní zobrazení čáry řezu a skryjte ramena řezné čáry v pohledu řezu 

-  nastavte tloušťku čáry tenké a normální dle platné normy 

Významné vlastnosti a nastavení dokumentů – 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 

28 


