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Šablony tabulek přířezů 

Vytváříme v prostředí výkresu. Stylizují nám vzhled a rozložení jednotlivých položek 

tabulky přířezů dle platných norem a zvyklostí. Proměnné v jednotlivých sloupcích 

tabulky jsou dány zpravidla uživatelskými vlastnostmi svarku. Šablony ukládáme k 

dalšímu použití v příslušném adresáři dle nastavení programu SolidWorks. Nyní si 

ukážeme jak šablonu tabulky přířezů vytvořit, uložit a následně využít  pro zpracování 

výkresové dokumentace svařovaných sestav.  
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Položky tabulky přířezů  

Jednotlivé sloupce položek tabulky přířezů jsou dány uživatelskými vlastnostmi a 

proměnnými programu SolidWorks. 
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Vzhled tabulky přířezů v tomto případě vychází ze šablony  

„cut list“. Jednotlivé položky jsou dány následujícími proměnnými. 

Číslo položky. 

Vlastnost sloupce 

určená uživatelem, 

s titulem „POPIS“. Množství. 

V tabulce přířezů můžeme odstranit sloupec s jakoukoliv proměnnou. 

Na rozdíl od kusovníku není žádná z proměnných povinná. 

Vlastnost sloupce 

určená uživatelem, 

s titulem „DÉLKA“. 



Úprava tabulky přířezů  

Tabulku přířezů můžeme přizpůsobit jak obsahově, tak i rozměrově.  
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Změnu pouze pro vybrané provedeme stejně jako u kusovníku pomocí pravého tlačítka 

myši nad popisem sloupce či řádku nebo nad výběrem několika buněk tabulky přířezů.  

Pomocí pravého tlačítka myši nad 

symbolem přesunout tabulku přířezů 

vyvoláme místní nabídku pro její úpravu. 

Rozměrově můžeme stejně jako u 

kusovníku upravovat šířku sloupce a 

výšku řádku. A to opět pro celou 

tabulku i pro vybrané sloupce či řádky. 

Popis sloupce. 

Popis řádku. 
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Změnu proměnné či vlastnosti 

sloupce provedeme pomocí místní 

nabídky vyvolané levým tlačítkem 

myši nad jeho popisem . 

Volba proměnné „Název 

položky v tabulce přířezů“. 

Vhodnou proměnnou 

volíme v nabídce 

„PropertyManageru“. 

Volit můžeme proměnné jako je číslo položky 

či množství a dále název případně vlastnost 

položky v tabulce přířezů modelu svarku. 

Aktivace položky. 

Změna záhlaví sloupce. 
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Volba proměnné „Vlastnost 

položky v tabulce přířezů“. 

Mezi nejčastější vlastnosti patří  

číslo výkresu, materiál, hmotnost apod. 

Aktivace položky. 

Změna záhlaví sloupce. 
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Další možnosti editace tabulky přířezů. 

Sloupce je možné za jejich označení 

přesouvat levým tlačítkem myši. 

Vzdálenost textu 

od okrajů buněk. 

Vzdálenost textu 

od okrajů buněk. 

Nastavení písma 

tabulky. 

Změna pozice názvů 

sloupců (záhlaví/zápatí). 

Pokud jsme se vzhledem a nastavením tabulky přířezů 

spokojeni, můžeme ji uložit jako šablonu k dalšímu použití. 



Uložení šablony tabulky přířezů  

Šablonu tabulky přířezů ukládáme na libovolné místo nebo přímo do adresáře, který je 

daný nastavením programu SolidWorks. Konkrétně v nabídce  

„Nástroje – Možnosti – Možnosti systému – Umístění souborů – Šablony tabulek přířezů“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Využití šablony tabulky přířezů 

Šablonu volíme při vkládání tabulky přířezů 

do výkresu v nabídce „PropertyManageru“. 8 

Uložení provedeme 

pomocí místní nabídky. 

Volba šablony 

tabulky přířezů. 



Vytvořte šablonu tabulky přířezů dle následující předlohy. : 

 

 

 

 

Rozměry tabulky a vlastnosti jednotlivých sloupců vhodně volte. Celkovou šířku upravte 

dle použitého popisového pole. Poté šablonu uložte na svůj síťový disk pod názvem 

„Tabulka přířezů.sldwldtbt“. 

Šablony tabulek přířezů – 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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