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Pro přesnou konstrukci úhlu je třeba znát 3 strany. 

A. Postup měření stran v reálné místnosti. 

1. Na stěně (2) odměříme vzdálenost od rohu např. 1000 mm a uděláme značku A. 

2. Na stěně (1) odměříme vzdálenost od rohu 1000 mm a uděláme značku B. 

3.  Změříme vzdálenost mezi značkami A-B. V našem případě 1732 mm 

 
 
  

 

   

 

 

 

Konstrukce nepravidelného půdorysu  

 Chceme přenést nepravý úhel z reálu do programu  CARAT. 
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B. Postup konstrukce úhlu v programu CARAT 

 

 

 

 

 

 

1. Zvolíme pracovní prostor „Stěna/Osvětlení 
 

2. Označíme roh stěny a  stiskneme pravé tlačítko myši, přičemž zvolíme 
příkaz „Stěna nový“.  
 

3. Zadáme rozměry do polí v editačním dialogu vlevo. 
 

4. Zadáme délku vytvářené stěny - např. 2000 mm. 
 

5. Zadáme rozměry z měření úhlu vytvářené stěny (1) a stávající stěny (2).  
rozměr L, rozměr P a odstup (vzdálenost AB) 
 

6. Nakonec stiskneme tlačítko“ Použít“ nebo Enter. Tím jsme vytvořili stěnu 
(1), která svírá úhel se stěnou (2) o velikosti 120 stupňů 
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Zvětšení uzavřeného prostoru místnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chceme zvětšit  délku stěny 2  směrem doprava (z pohledu pozorovatele uvnitř 
místnosti) o 50 cm –to znamená posunout stěnu 3. 

 

1. Nejprve označíme středový úchytový bod stěny 3 a aktivujeme ikonu vlevo nahoře    
„Zadat přesahy“. 
 

2.  Do pole „Přesah“ zadáme zápornou hodnotu -500. 

Postup: 
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Volné  posunutí artiklu myší se stisknutými         
klávesami  CTRL/SHIFT 

levé tlačítko myši + klávesa CTRL 
 

artikl lze posouvat  
pouze svisle nebo vodorovně 

levé tlačítko myši + klávesa SHIFT 
 

artikl lze posouvat  
pouze vlevo, pravo, dopředu a dozadu 

ve smyslu orientace artiklu 
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Volné  posunutí artiklu myší se stisknutými         
klávesami  CTRL/SHIFT – úchyt rohu artiklu 

levé tlačítko myši + klávesa SHIFT + CTRL 
 

artikl lze posouvat  
pouze svisle nebo vodorovně 

levé tlačítko myši + pouze klávesa SHIFT 
 

artikl lze posouvat  
pouze vlevo, pravo, dopředu a dozadu 

ve smyslu orientace artiklu 
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Nastavení oblasti viditelnosti v čelním pohledu 

Potřebujeme se podívat z boku ve 
směru šipky na ostrůvek kuchyně. 

Pravou myší dáme příkaz STĚNA ZMĚNIT a 
zvolíme STĚNA 2. Vidíme artikly na stěně č.2, 
ale ostrůvek z boku nevidíme.  
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Kde jsme udělali chybu? V nastavení oblasti viditelnosti. V okně čelního pohledu 
otevřeme kontextové menu (pravým tlačítkem myši) a zvolíme příkaz NASTAVIT OBLAST 
VIDITELNOSTI V ČELNÍM POHLEDU. 
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Nastavení směru (strany) kótování 

1 .Pracovní prostor: Rozměry artiklu 
2. Pravou myší klikneme na kóty  
     a zvolíme: Změnit směr kótování 

Výsledek: Kótování je nyní vlevo 

Ten samý postup platí v pracovním prostoru: Plán obkladu a Instalační plán. 
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Přizpůsobení tvaru pracovní desky 

Přizpůsobení k rovnoběžné hraně Přizpůsobení k šikmé hraně 
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Vzor pokládky 

Pomocí KONTEXTOVÉHO MENU v okně Perspektiva vyberete pro plochu obkladu 
nebo podlahu položku VZOR POKLÁDKY. Otevře se dialog VZOR POKLÁDKY, v 
němž můžete vybrat jeden ze čtyř DRUHŮ POKLÁDKY, a pak mu také přiřadit 
požadované textury. 



CARAT FÓRUM 2013 

Konstrukce výklenku 

1. Provedeme konstrukce komínu ze stěn. 
2. Příkazem STĚNA ZMĚNIT vložíme niku s požadovanými rozměry 
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Alternativní pozice artiklu 

1. Klikneme na artikl a pravou myší zvolíme příkaz NOVÁ ALTERNATIVNÍ POZICE. 

2. Rozkliknem  znak + 3. Zvolíme alternativní artikl 
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Alternativní pozice artiklu 

4. Lze zvolit více alternativ kliknutí na další znak + 

V okně B alternativní pozice je zašedlá a celková cena celé sestavy se nemění. 
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Zobrazení alternativní pozice v tisku ( nabídka ). 

Alternativní pozice artiklu 



CARAT FÓRUM 2013 

Vytvoření vlastního katalogu 

 
Mohou v něm být obsaženy doplňkové artikly např. dekorace,elektropřístroje,doprava, 
 operace montáže apod. 

 
1. Vytvořím v okně „Systém/Nastavení/Standartní skupiny zboží“  novou skupinu zboží a 

stisknu tlačítko AKTIVOVAT. 
2. V okně „Kmenová data/Katalogy vytvořím tlačítkem NOVÝ- nový katalog 
3.  Provedu nastavení katalogu ( měna,název) 
4. V katalogu vytvořím novou kalkulační skupinu a přiřadím k písmenu Skupiny zboží 
5. Pomocí okna KALKULAČKA OBCHODNÍCH PODMÍNEK nastavím koeficient výpočtu ceny 
6. V nové kalkulační skupině vytvořím nový artikl 
7. Nový artikl pojmenuji, zařadím do skupiny a přiřadím mu ceny  
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Děkuji za pozornost 
 

 


