
Dokument technické podpory 

www.solidvision.cz/podpora  | +420 533 433 123 1 / 3 

DraftSight – často kladené dotazy 

DraftSight od společnosti Dassault Systèmes je výkonný nástroj pro tvorbu, editaci a sdílení souborů DWG a DXF. 

Produkt je postaven na vyspělé technologii a je určený pro konstruktéry a designéry, kteří využívají platformy 

Windows nebo Mac. Více informací získáte na https://www.solidvision.cz/draftsight.  

Ke dni 1.9.2021 došlo k ukončení prodeje nových licencí DraftSight Standard. Stávající licence DraftSight Standard 

zůstávají nadále funkční a i po skončení jejich předplatného je bude možné nadále obnovovat. 

V roce 2019 došlo k ukončení platnosti všech free/zdarma licencí (ke dni 31.12.2019). Všechny licence/balíčky 

DraftSight 2019 či novější jsou již zpoplatněny, ale zároveň rozšířeny o nové funkce. 

 

Typy a ceny licencí DraftSight 

K dispozici jsou jak samostatné licence (určené spíše pro jednotlivce a malé společnosti), tak i síťové licence 

s podporou hromadné instalace (určené pro střední a velké společnosti). 

Samostatné licence (pro Windows nebo macOS) 

Samostatné licence DraftSight můžete zakoupit na https://www.solidvision.cz/draftsight. Zakoupit můžete verzi pro 

Windows nebo pro macOS (po nákupu již nelze OS změnit). Po zakoupení obdržíte emailem licenční číslo a odkaz ke 

stažení. Technická podpora je poskytována výrobcem a zahrnuje jen emailovou podporu pro instalaci a aktivaci 

produktu. Pro dotazy k používání produktu použijte diskuzní fóra. 

• DraftSight Professional – nabízí základní funkcionalitu rozšířenou o produktivní a prémiové nástroje, 

databázi Toolbox a programovací rozhraní (makra, LISP, API). Pouze předplatné. 

• DraftSight Premium – rozšiřuje licenci DraftSight Professional o parametrické kótování, vazby a nástroje pro 

3D modelování. Pouze předplatné. 

Síťové licence (jen pro Windows) 

Síťové (plovoucí) licence DraftSight můžete zakoupit prostřednictvím prodejce SOLIDWORKS – tedy přímo  

u společnosti SolidVision. Síťové licence zahrnují podporu hromadné instalace a plnou technickou podporu. 

• DraftSight Enterprise – funkcionalitou odpovídá balíčku DraftSight Professional. Předplatné nebo jako trvalá 

licence (s možností údržby). 

• DraftSight Enterprise Plus – funkcionalitou odpovídá balíčku DraftSight Premium. Předplatné nebo jako 

trvalá licence (s možností údržby). 

Starší licence DraftSight a zkušební verze 

Pokud vlastníte starší licenci DraftSight, která byla zakoupena jako trvalá (DraftSight Professional, Premium a 

Enterprise do verze 2018 včetně), tak o ni nepřijdete. Ke dni 31.12.2019 bylo ukončeno pouze fungování verzí 

free/zdarma. Starší trvalé licence (verze 2018 a starší) budou i nadále fungovat. 

Pro všechny je k dispozici zdarma 30denní zkušební verze DraftSight Premium. Pro její zprovoznění si na oficiálních 

stránkách (draftsight.com) stáhněte instalaci DraftSight pro váš operační systém a na začátku instalace vyberte jako 

typ licence „Bezplatná 30denní zkušební verze“ (Free 30-Day Trial). 

Upozorňujeme, že zkušební verzi lze na jednom počítači použít jen jednou (použití zkušební verze DraftSight 

Premium zároveň ukončí i platnost předchozí free verze DraftSight).   
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Diskuzní fóra DraftSight 

Uživatelé se mohou zdarma zaregistrovat na českém komunitním fóru DraftSight (https://draftsight-forum.cz), kde 

získají přístup k množství užitečných vzdělávacích zdrojů. Hlavním přínosem jsou výuková videa, často kladené 

dotazy, řešení záležitostí z oblasti instalace a licencování, pracovní postupy v DraftSight a další. 

Využít je možné také celosvětový oficiální web DraftSight Community (https://www.draftsight.com/community), 

který je v anglickém jazyce a obsahuje množství výukových materiálů, iQuestions a přístupy k blogům. 

Doporučené systémové požadavky DraftSight 2022 

• Operační systém: Windows 10 64bit, Mac OS 10.14 (Mojave) a novější 

• Procesor Intel Core i5, AMD Athlon/Phenon X4 nebo lepší 

• Volné místo na pevném disku 1 GB 

• Velikost operační paměti RAM 8 GB 

• Grafická karta s podporou 3D akcelerace (OpenGL verze 3.2 nebo novější) 

Aktuální systémové požadavky najdete na https://www.draftsight.com/media/system-requirements-draftsight.  

Instalace DraftSight 

Instalační data pro aktuální verzi DraftSight najdete na https://www.draftsight.com/support/draftsight-download.  

Před samotnou instalací ověřte, zdali váš počítač splňuje doporučené systémové požadavky DraftSight. Dále 

doporučujeme provést následující: 

• Instalaci provádějte s oprávněním Administrátora. 

• Deaktivujte nástroj pro Řízení uživatelských účtů (UAC). 

• Dočasně vypněte antivirovou ochranu vašeho počítače. 

• Prověřte si aktuálnost a stav ovladačů grafické karty (viz sekce Užitečné odkazy na straně 4). 

• Zálohujte si nastavení předchozí verze DraftSight - C:\Users\<uživatel>\AppData\Roaming\DraftSight. 

Adresář DraftSight obsahuje informace o jeho nastavení, zkopírováním adresáře vytvoříte zálohu nastavení. 

• Při instalaci zadejte licenční číslo, které jste obdrželi emailem, popř. kontaktujte technickou podporu 

SolidVision pro pomoc s instalací licenčního serveru síťové licence. 

• Pokud provádíte upgrade, tak budete při prvním spuštění vyzváni k migraci nastavení z předchozí verze. 

Pokročilá reinstalace DraftSight 

Tuto možnost využijete v případě, kdy se nedaří provést upgrade stávající či instalaci nové verze, DraftSight se 

nedaří spustit, nelze otvírat soubory apod. Postupujte následovně: 

1. Přihlaste se jako Administrátor. 

2. Dočasně vypněte antivirovou ochranu vašeho počítače. 

3. Odeberte stávající instalaci DraftSight (Ovládací panely Windows > Programy a funkce). 

4. Odeberte nastavení předchozí verze DraftSight - C:\Users\<uživatel>\AppData\Roaming\DraftSight. 

5. Restartujte počítač. 

6. Stáhněte instalační data pro aktuální verzi DraftSight. 

7. Proveďte instalaci DraftSight. 
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Aktivace a deaktivace DraftSight 

Po zakoupení samostatné licence DraftSight obdržíte emailem licenční číslo (sériové číslo), odkaz ke stažení a další 

informace. Obdržené licenční číslo zadejte během instalace do instalátoru, k jeho aktivaci dojde automaticky na 

pozadí. Po skončení instalace můžete DraftSight rovnou spustit. 

Je důležité mít na paměti, že licenci můžete mít aktivovanou v jeden okamžik jen na jednom počítači. Pokud 

potřebujete licenci příležitostně použít (aktivovat) na jiném počítači nebo plánujete výměnu hardware (či jakýkoliv 

větší zásah do počítače či operačního systému), tak je nutné licenci nejdříve deaktivovat v menu Nápověda > 

Deaktivovat. Více informací naleznete na https://www.solidvision.cz/aktivace. 

Pro pomoc se zprovozněním licenčního serveru a síťových licencí kontaktujte technickou podporu společnosti 

SolidVision na https://www.solidvision.cz/podpora. 

 

Užitečné odkazy 

Systémové požadavky: https://www.draftsight.com/media/system-requirements-draftsight 

Grafická karta: 

Otestování grafiky - https://r1132100503382-eu1-3dswym.3dexperience.3ds.com/#community:51/post:6314  

Řešení problémů - https://r1132100503382-eu1-3dswym.3dexperience.3ds.com/#community:51/post:6580  

Reinstalace - https://www.solidvision.cz/grafika-instalace   

Zlepšení výkonu: https://r1132100503382-eu1-3dswym.3dexperience.3ds.com/#community:51/post:6435  

Aktivace: https://r1132100503382-eu1-

3dswym.3dexperience.3ds.com/#community:51/post:C4uBLmo5Que2atwFwTsiug  


