
Grafika – 3D Editor 



Jaký 3D editor? 

• 3D editorů je velké množství a výběr správného 
editoru nám velice usnadní práci 

• Některé jsou vhodné na průmyslový design nebo 
architekturu, některé spíše na animace nebo 
tvorbu postav 

• Pro naši práci si zvolíme SketchUP 8 od firmy 
Trimble -> je jednoduchý pro začínající tvůrce a 
je zdarma. Také je na něj možné najít spoustu 
návodů a rad na internetu a to i v češtině 



Jak začít? 

• Stáhneme si program SktechUP z 
http://www.sketchup.com/ 

 

• Nainstalujeme si ho 

 

• Spustíme ho a můžeme začít tvořit 

http://www.sketchup.com/
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Než začneme… 

• Je dobré si projít i různé návody (tutorialy) na 
internetu, které detailně popisují některé funkce 
programu. 

 

• Zde jsou některé vhodně návody pro začátečníky: 
• http://www.cadtutorial.cz/sketchup/zvlastnosti_m

odelovani_v_trimble_sketchup.html 

• http://www.radekryznar.cz/seznam-palet-nastroju/ 

• http://www.radekryznar.cz/popis-zakladnich-
nastroju-ve-sketchup-u-1-cast/ 
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A začínáme… 
• Takto vypadá prostředí programu po zapnutí… 



Základní ovládání 

• Toto jsou základní ikony pro pohyb v programu 

• První ikona nám dovoluje rotovat okolo námi 
vytvořeného objektu  

• Druhá nám dovoluje obraz posouvat 

• Třetí a čtvrtá nám umožní obraz přibližovat a 
oddalovat  



• Pomocí nástroje obdélník si vytvoříme obdélník tažením myši 

Nástroj 
„obdélník“ 



Pomocí nástroje „Vytažení“ vytáhněte z obdélníku kvádr 

Nástroj „Vytažení“ 



Pomocí nástroje „obdélník“ (stejný jako na začátku) namalujte do kvádru okna a 
dveře  



Pomocí nástroje „Linka“ vložte doprostřed vrchního obdélníku linku tak 
jako na obrázku. Program vám pomůže s najitím přesného středu 

Nástroj „Linka“ 



Pomocí nástroje „Posun“ vytvořte střechu domu, takžením myší 
vzhůru. Pozor, musíte k posunu vybrat nakreslenou linku !  

Nástroj „Posun“ 



Pomocí nástroje „Kbelík“ si můžeme náš výtvor otexturovat aby vypadal 
jak chceme. Textury si můžeme vytvořit jiném programu, stáhout a nebo 
si vybrat z těch, které nám program sám nabízí 

Nástroj „Kbelík“  
Zde si můžeme vybrat textury 



Drobnými úpravami nástroji, které jsme se teď naučili můžeme 
náš domek dále vylepšovat  
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Název školy 

Název a číslo projektu 

Název sady vzdělávacích materiálů 

Jméno tvůrce vzdělávací sady 

Číslo sady 

Tematická oblast (dle RVP) 

Vyučovací obor (dle RVP) 

Vyučovací předmět (dle ŠVP) 

Ročník 

Datum vzniku 

Název šablony klíčové aktivity 

Anotace – návod na použití materiálů Čísla vz. materiálů 

15-20 
Sada materiálů pro seznámení s počítačovou grafikou jak v rovině teorie, 
tak praxe. Žáci se postupně seznámí se základy PC grafiky, vyzkouší si 
práci v rastrovém editoru (úprava fotky) a sada bude zakončena prací v 
prostředí 3D editoru. 



Zdroje 

• Archív autora 

 

• http://www.sketchup.com/ 

• http://www.cadtutorial.cz/sketchup/zvlastnosti
_modelovani_v_trimble_sketchup.html 

• http://www.radekryznar.cz/seznam-palet-
nastroju/ 

• http://www.radekryznar.cz/popis-zakladnich-
nastroju-ve-sketchup-u-1-cast/ 
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