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CARAT představení verze 2019 

AGENDA 

 

1. CARAT V2019 - CARATvision 

2. Panel nástrojů Perspektiva 

3. Nastavení Denního světla 

4. Panel Galerie, CARATview VR 

5. Práce s Kótami 

6. Tipy na závěr 



CARATvision  

  

CARAT představení verze 2019 

Kompletně nové zobrazování perspektivy – tzv. Live render 

 Denní světlo  Umělé osvětlení 

 Stíny  Vlastnosti materiálů 

Zobrazení v reálném čase: 



  

Kompletně nové zobrazování perspektivy – tzv. live render 
Zobrazování v reálném čase:   

 
 Denní světlo 
 Lesky materiálů 

 Umělé osvětlení 
 Stíny 

perspektiva CARAT V2019 
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perspektiva CARAT V2017 
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Panel nástrojů Perspektiva  V2017 vs V2019 

V2017   

Renderování obrázků i výstupů pro APP 
CARATview bylo přesunuto na nový panel 
Galerie !  

Zrušeny módy zobrazení 
Normální / Foto / umělecké styly 

V2019   
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panel nástrojů Perspektiva  V2019 

V2019   

Zásadní vliv na vzhled vizualizace mají následující parametry 

o Jas 

o Kontrast 

o Okolní (nepřímé světlo) 

o Umělé osvětlení 

o Denní světlo 

o Sytost barev 

o Zesílení kontur 

• Intenzita obrysů  

• Intenzita barev 

o Č/B - kontury 
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panel nástrojů Perspektiva  V2019 

Č/B   
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panel nástrojů Perspektiva  V2019 

Sytost barev 0 / bez zesílení kontur 
 svítí umělé osvětlení i denní světlo 
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panel nástrojů Perspektiva  V2019 

Sytost barev 0 / zesílení kontur  
  svítí umělé osvětlení i denní světlo  
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panel nástrojů Perspektiva  V2019 

Sytost barev 50 / zesílení kontur 20 
  svítí umělé osvětlení i denní světlo    
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panel nástrojů Perspektiva  V2019 

Sytost barev 50 / zesílení kontur / vypnuto denní světlo 
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panel nástrojů Perspektiva  V2019 

Vypnuto denní světlo / snížená hodnota jasu a okolního světla 
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panel nástrojů Perspektiva  V2019 

Sytost barev 100 / intenzita barev 100 
   zapnuto umělé osvětlení i denní světlo 
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panel nástrojů Perspektiva  V2019 

Sytost barev 100 / intenzita barev 20 
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Nastavení denního světla 

o Záložka perspektiva – Upravit denní světlo  

o Ve verzi 2019 není automaticky naplánován a zapnut plošný zdroj světla 

o Denní světlo je automaticky zapnuto  

• směr denního světla určuje umístění 1. okna v plánování 

1. 
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Nastavení denního světla - stupně zobrazení světla 

o Vypnuto 
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o Jasno = ostré světlo, ostré stíny 

Nastavení denního světla - stupně zobrazení světla 
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o Polojasno = rozptýlené světlo, jemnější stíny 

Nastavení denního světla - stupně zobrazení světla 
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o Zataženo = ještě jemnější stíny 

Nastavení denního světla - stupně zobrazení světla 
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Nastavení denního světla – směr denního světla 

o Udává odkud světlo svítí - vztahuje se k půdorysu 
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Nastavení denního světla – směr denního světla 

o Udává odkud světlo svítí - vztahuje se k půdorysu 
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Nastavení denního světla – směr denního světla 

o Udává odkud světlo svítí - vztahuje se k půdorysu 
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Nastavení denního světla – výška slunce 

o Udává délku stínů a světla procházejícího okny 

CARAT představení verze 2019 



Nastavení denního světla – výška slunce 

o Udává délku stínů a světla procházejícího okny 
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Nastavení denního světla – výška slunce 

o Udává délku stínů a světla procházejícího okny 
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CARAT vision  

To, co bylo v předchozích verzích CARAT vidět až po vyrenderování obrázku, je ve verzi 
2019 vidět již v pracovním módu.  

odlišný postup při renderování výstupů  

V2017   
• Renderování „naslepo“  

• Pokus / Omyl 

• Složité profily renderování 

• Roztříštěné ovládání Raytracer 

• Dlouhý čas renderování 

V2019 
• Renderujeme to, co vidíme  

• Žádné nastavování renderovacích profilů 

• Výrazné zkrácení času renderování 

• UF 
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Panel nástrojů Galerie – obecné vlastnosti 

o Standardně je ukotven k pravému okraji obrazovky 
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o Standardně je ukotven k pravému okraji obrazovky 

o Po najetí myší se rozbalí  

Panel nástrojů Galerie – obecné vlastnosti 
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o Pomocí ovládacích prvků v záhlaví panelu je možné panel:  

• automaticky skrývat 
 

• trvale zobrazit 
 

• trvale vypnout 
 

Panel nástrojů Galerie – obecné vlastnosti 

• Opětovné zobrazení panelu je možné na 
záložce VZHLED – zaškrtnutím volby GALERIE 
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       Renderování obrázků  

1) Nový 

2) Výběr velikosti: přednastavené/vlastní 

3) Výběr kvality 

• Návrh – uložení v kvalitě návrhu 

• Normální – render základní kvalita 

• Kvalitní – render nejvyšší kvalita 

4) Uložit – spustí renderování a uloží 

vyrenderovaný obrázek 

5) Ve spodní části panelu jsou náhledy 

vyrenderovaných obrázků 

Panel nástrojů Galerie – renderování obrázků 
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Práce s vyrenderovanými obrázky 

o Kliknutím na náhled v Galerii se 

vizualizace zobrazí v okně perspektivy 

o Pomocí nástrojů v horní části Galerie je 

možné vizualizaci: 

a) Přizpůsobit na velikost okna   

b) Zobrazit v původní velikosti 

c) Exportovat do *.JPG 

d) Vytisknout / smazat  

o Tlačítkem Mód návrh se vrací zpět do 

módu navrhování 

Panel nástrojů Galerie – renderování obrázků 
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Panel nástrojů Galerie – renderování obrázků 

POZOR ! 
 

Vyrenderovanou scénu nelze dodatečně upravovat, 
veškerá nastavení se musí provést před renderováním! 
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       Renderování CARATview VR 

1) Nový 

2) Náhled – kontrola pozice kamery 

(otočení o 360°) 

3) Střed místnosti – automatické nastavení 

kamery na střed plánování 

Panel nástrojů Galerie – CARATview VR 

4) Výběr kvality – obdobný jako u renderování obrázků 

• Návrh – stačí pro prohlížení na tabletech a telefonech, RYCHLOST ! 

• Normální – render základní kvalita 

• Kvalitní – render nejvyšší kvalita 

5) Vytvořit scénu – spustí render CV a vyrenderovanou scénu uloží v PC 

CARAT představení verze 2019 
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Nahrání CARATview do Tabletu/Smartphonu  

 

o Každá licence má zřízen prostor na 

CARATcloud 

o Tlačítko nahrát přenese scénu do 

CARATcloudu a vygeneruje se PDF s QR 

kódem 

o PDF dokument lze kdykoliv vyvolat 

kliknutím na symbol QR kódu, který je 

zobrazen na panelu Galerie. 

Panel nástrojů Galerie – renderování CARATview VR 
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Obrázky prezentace/CARATview01.pdf


Nahrání CARATview VR do Tabletu/Smartphonu  

 

o Pomocí čtečky QR kódů v app CARATview VR 

lze stáhnout scénu do zařízení. 

 

o Podmínkou je, aby zařízení bylo připojeno k 

internetu 

 

APP CARATview VR 
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Připravenou scénu je možné v app prohlížet nakláněním / otáčením, nebo 

pomocí symbolu               přepnout na zobrazení vhodné pro 3D brýle 

APP CARATview VR 
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APP CARATview VR 

a prohlížet scénu ve 3D režimu pomocí brýlí Virtuální Reality 
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APP CARATview VR 

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a 
service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are 

trademarks of Google Inc. 
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Práce s kótami 

Více druhů zakončení kót  

 

o Výběr zakončení  

• Záložka vzhled   

• Parametry zobrazení   

 

o Výběr pro tiskový výstup: 

• Náhled tisku na daný tiskový formulář 

• Rozvržení 

• Měřítko / Zobrazení 

Půdorys 

Čelní pohled 
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Práce s kótami 

o Pořadí zobrazovaných kót 

rozměr stěny 

členění stěny 

nástěnné skříňky 

okna, dveře… 

spodní skříňky 
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Práce s kótami 

o Vylepšeno zobrazení drobných kót 

• Nepřekrývají se  

• V případě potřeby se zobrazí                                                                                  

pomocné čáry 

 

o Rozšířené možnosti posunování kót 

• Kontextové menu – kóta posunout – posun pomocí šipek 

• Ručně – Drag&Drop 

• Ručně s magnetem - kóty „se chytají“ hladin 

• Ručně + Shift – volný pohyb všemi směry (pouze volné kóty) 

Poznámka: pro posunování kót musí být zapnutý pracovní prostor  
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o POZOR !  Volba Standardní hodnoty na 

záložce Perspektiva vrací do základního 

nastavení pozici kamery, ale také hodnoty 

jasu / kontrastu / okolního světla ! 

Tipy na závěr 

o Doporučuji nepoužívat volbu Č/B pohled při pohybu kamery             

zpomaluje práci   (Vzhled - Parametry zobrazení – Perspektiva) 

o Změnu standardních hodnot lze provést na Systém – Nastavení systému – Standardní 
rozměry – Standardní hodnoty pro zobrazení perspektivy 
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Tipy na závěr 

o Pohyb v perspektivě Vám může usnadnit a zefektivnit 3D myš 

 

• Umožňuje přirozený pohyb v perspektivě   

• Pohyb všemi směry / otáčení / naklápění  

• Realistický průchod místností 

• https://www.3dconnexion.cz 
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S programem CARAT vždy o krok napřed 

Robert Kimler  
tel.: + 420 605 391 984 
email: robert.kimler@technodat.cz 
www.carat.technodat.cz   
https://www.facebook.com/CaratSoftware/ 

http://www.carat.technodat.cz/
https://www.facebook.com/CaratSoftware/

