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Formáty výkresu 

Jsou reprezentovány zpravidla rámečkem vhodné velikosti a tvaru a popisovým polem. 

Jejich velikost a grafické rozložení určuje technická norma a zvyklosti příslušné firmy či 

instituce. V programu SolidWorks jsou formáty výkresu dány jedinečnými soubory 

určenými normalizovanými velikostmi výkresových listů. Nyní si ukážeme jak formáty 

výkresu (listu) vytvořit, uložit a poté využít při zpracování výkresové dokumentace. 
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Tvorba a editace formátu listu  

V prostředí výkresu jsou k dispozici dva režimy zpracování dokumentu. Jeden je zaměřen 

na tvorbu výkresové dokumentace (režim úpravy listu) a druhý pak na tvorbu či úpravu 

zmíněného formátu listu (režim úpravy formátu listu). Tyto režimy je možné libovolně 

přepínat. 
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V případě, že dojde k přepnutí do režimu úpravy formátu listu již v průběhu zpracování výkresu, zneviditelní se vytvořené 

výkresové pohledy i s popisy a to do doby, kdy dojde opět k úpravě listu. Nedochází v žádném případě ke ztrátě dat. 

Režim úpravy listu 

- tvorba výkresové 

dokumentace. 

Režim úpravy 

formátu listu 

- úprava rámečku, 

razítka, tabulky… 



Při tvorbě a editaci položek formátu 

listu jako jsou rámečky, popisová pole, 

tabulky, značky apod. využíváme 

standardní kreslící nástroje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále můžeme ovlivňovat i styl a 

tloušťku použitých čar. 
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Uložení formátu listu 

Provádíme pomocí nabídky roletového menu „Soubor – Uložit formát listu…“ 
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Jako typ souboru je automaticky 

zvolen formát listu. 

Vhodný adresář je aktualizován 

automaticky dle nastavení SolidWorksu. 



Využití formátu listu 

Formát listu vybíráme jako podklad samotného výkresu pomocí vlastností listu. 
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Deaktivací volby „Zobrazit jen standardní 

formát“ umožníme vybírat předem 

vytvořené uživatelské formáty listů 



Vytvořte formát výkresu (listu) dle následujících požadavků a nastavení: 

-  rámeček výkresu o velikosti A4 nakreslete dle platné technické normy 

-  popisové pole vytvořte zjednodušené, s následujícími položkami: 

-   název (součásti, sestavy) 

-   číslo výkresu 

-   název školy 

-   měřítko 

-   materiál  

-   polotovar 

-   autor 

-   datum 

Pro jednotlivé položky popisového pole vytvořte pouze jmenovky. Hodnoty položek 

vynechejte. Formát listu uložte pod názvem „Formát listu – A4“. Poté jej použijte pro 

tvorbu výrobního výkresu. 

Formáty výkresu – 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. 

Výstřižky 6.1.7601, Microsoft Corporation.  

Použité zdroje 
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