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Import Sketchup objektů do CARATu 

1. Získat Sketchup objekt 

a) Vytvořit si ho v programu Sketchup (lze použít i free verzi) 

b) Stáhnout ho z internetu (např. ze stránek 

http://sketchup.google.com/3dwarehouse/cldetails?mid=bd120621c9c22f85d1d3a0747

5a662af&ct=mdcc&start=12&hl=cs (Pozor!! Uživatel MUSÍ být přihlášen do účtu 

Google – i svého) 

c) Získaný objekt uložit do složky USERCAD programu CARAT. Tuto složku je vhodné 

si předem rozčlenit na podsložky příslušných oborů (světla, odsavače, pohovky, 

křesla,…). Následné členění = přesun objektu ze složky do složky (po vložení objektu 

do plánování) má za následek jeho „zmizení“ z plánování (neplatný odkaz). 

d) Rozdíl mezi free verzí a placenou verzí Google Sketchup Por (za 15.000,-): 

 možnost exportu do 2D a 3D formátů (dfx) 

 zásuvný modul Layout pro vytváření prezentací z modelů (lze použít i 

obyčejné prezentační programy, ale prý je toto lepší) 

2. Vložit objekt do programu CARAT 

a) Spustit program CARAT a otevřít plánování 

b) Menu Artikl – 3D-Konstruktion importieren: 

 

c) Kliknout na tlačítko Dateiauswahl: 

 

d) Otevře se dialog pro otevření souboru s 3D artikly (formáty PYO, 3ds a Sketchup): 

http://sketchup.google.com/3dwarehouse/cldetails?mid=bd120621c9c22f85d1d3a07475a662af&ct=mdcc&start=12&hl=cs
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/cldetails?mid=bd120621c9c22f85d1d3a07475a662af&ct=mdcc&start=12&hl=cs
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e) Vyberte příslušný 3d objekt, který chcete vložit do plánování a klikněte na tlačítko 

Otevřít: 
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f) Objekt bude přenesen do dialogu z bodu c). Zde si můžete provést případné změny: 

1. Rozměrů (lze zachovat nebo nedodržet původní poměr rozměrů) 

2. Textur 

Na závěr klikněte na tlačítko Použít 
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g) Bude otevřen dialog pro vložení do půdorysu – stejný jako v případě vkládání 

dekoračních artiklů. 

1. Klikněte na příslušné místu v půdorysu a zvolte umístění (např. na podlahu) 

 

2. Klikněte vlevo na tlačítko Použít 

h) Objekt bude vložen do plánování CARAT a lze s ním pracovat jako s jinými objekty. 

Jedná-li se např. o světlo nebo odsavač, je možno ho posunout na strop. 

 

 


