
jednoduchý, intuitivně ovládaný CAD (=computer assisted designing)
x
komerční systémy např. AutoCAD, O-CAD, ArchiCAD – cca od 4000 USD)

= software pro tvorbu výkresů, plánů, 2 a 3D modelů, ...

CADy se využívají se v mnoha oborech: strojírenství, stavebnictví, 
architektura, krajinářství, elektroinženýrství, nábytkářství,..............

Sketch Up



základní nástroje:
- kreslení - linie, obdélníky, kruhy, oblouky, křivky  
- push/pull - rychlý přechod z 2D do 3D (z obdélníku vytvoříte kvádr, 

z kruhu válec)
- měření – délky, plochy
- barvy a textury - knihovna textur (cihly, kámen, ...)

- editace / vložení vlastní
osy - podle barev, ne x, y, z

- užitečné pro identifikaci směrů kreslení a orientaci

Sketch Up



3D warehouse - galerie 3D objektů = online skladiště modelů 3D 
- vytvořeno uživateli
- modely lze po vytvoření sdílet, případně umístit do GE

import z CADu - DXF, DWG a 3DS
import souborů obrázků formátu JPG, TIFF, PNG a PDF - lze je připevnit 

na povrchy (tvorba fotorealistických modelů)
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modely jsou tvořeny z hran a ploch - hrany = úsečky
- plochy= části roviny

ovládání - 3D rotace - stisknutím kolečka myši
- zoom – točením kolečka

velmi kvalitní tutorialy
a support - videa na youtube
http://www.youtube.com/

watch?v=gsfH_cyXa1o

Sketch Up



Sketch Up

příklady užitečných klávesových zkratek:

- šipky blokují pohyb na jednu osu

- ctrl umožní pohyb kopie daným směrem (vzdálenost a opakování lze 
zadat   numericky) 

- kolečko se shiftem posunuje, jen kolečko otáčí

- atdC.



Sketch Up

reálná krajina z GE a její využití

další užitečné funkce

- od verze 8
- omezení - poměrně malá oblast
- toggle terrain - zobrazí i s reliéfem



Sketch Up

reálná krajina z GE a její využití

další užitečné funkce

získání vrstevnic:
- obdélník stejné velikosti jako scéna
- zkopírovat po požadovaném intervalu
vrstevnic a vynásobit (50x)

- make group a intersect
- odstranit okolí – zůstanou vrstevnice
- úprava vrstevnic



Sketch Up

sandbox
- umožňuje tvorbu reliéfu z vrstevnic 
nebo pomocí sítě

- hidden geometry – zobrazí reálný TIN 

další užitečné funkce
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sandbox
- umístění objektů do terénu
- stamp (plošina pod objektem)
- drape (nalepí linie na reliéf)

další užitečné funkce

Youtube: The Sketchup Show No. 13
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importování obrázků:
-tři možnosti: image, texture, matched photo

další užitečné funkce

plakát tapeta obal

import textur je také možný z databáze Google StreetView
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importování obrázků:
- matched photo
umožňuje přesnou 
implementaci obrázku
do modelu

další užitečné funkce

princip: prostorová korekce polohy linií
paralelních s osami (RGB)



vytvořte ve SketchUpu 3D 
model skalního hradu 
Drábské Světničky!

Sketch Up

praktický příklad



vytvořte ve SketchUpu 3D model skalního hradu Drábské Světničky
praktický příklad
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vytvořte ve SketchUpu 3D model skalního hradu Drábské Světničky
praktický příklad
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vytvořte ve SketchUpu 3D model skalního hradu Drábské Světničky
praktický příkladSketch Up



vytvořte ve SketchUpu 3D model libovolného vhodného útvaru v rámci 
fyzické geografie – nejlépe skalní výchoz, přehrada, odlučná hrana sesuvu, 
apod...

objekt zasadíte do výřezu z reálného reliéfu vytvořeného s pomocí
vrstevnic, generovaných z Google Earth (a případně vámi upravených) v 
Sandboxu

objekt si zaměříte, vyfotíte (případně fotografie seženete a rozměry zjistíte) 
a vymodelujete přibližnou podobu objektu na patřičném místě

poté na objekt „nalepíte“ fotografie, doupravíte okolí pomocí objektů z 3D 
warehouse a pořídíte několik snímků z 3D pohledů z různých stran.
Výsledek (tj. projekt sketchupu *.skp i obrázky přinesete na příští hodinu

pozn.: Pokud si s něčím nebudete vědět rady, najděte si tutorialy na 

stránkách Sketchupu nebo přímo na Youtube !

ÚKOL!Sketch Up


