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Tvorba modelu a umístění na Google Earth 

V programu SketchUp byl zvolen nástroj Add Location. Nalezeno místo kde  
by měl stát model a zvolen Select Region. Pomocí špendlíků byla zvolena 
velikost plochy, která se importuje do prostředí SketchUp přes tlačítko Grab. 

 

Pomocí nástroje Line bylo obkresleno rozložení domu podle obrázku a následně 
vytaženo do výšky 4,5m. Pomocí nástroje Paint Bucket byla nanesena textura v 
podobě digitálních fotografií. V okně Materials pomocí tlačítka Create Material 
v kolonce Texture byla zvolena fotografie přední části domu a ponechána volba 
Use texture image. Délka obrázku byla zvolena na 10000mm a následně 
umístěna na model. 
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V dalším kroku bylo vyvoláno kontextové menu pomocí pravého tlačítka  
na obrázku a zvolena možnost Texture – Position. Pomocí barevných špendlíků 
byly vyznačeny přibližně rohy domu a přichyceny k jednotlivým rohům modelu. 
V dalším kroku byl dodělán chybějící komín, který byl odměřen pomocí nástroje 
Tape Measure Tool a obkreslen přibližný tvar komína a následně vytažen  
do výšky. 

 

Na střechu byla použita textura Asphalt_Rubber_Red a na boční stěny domu 
Asphalt_Old. V další části byly dotvořeny komíny. Na ukázku byl použit nástroj 
Section Plane, abychom viděli, jak hluboko zatlačit kružnici v komínu. 
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Na vnitřní stranu komína byla použita textura Asphalt_Rubber_Black a jedna 
vnější textura Metal_Aluminum_Anodized. Jako další krok byla z celého modelu 
utvořena komponenta a nástrojem Toggle Terrain zobrazen sklon terénu. Je 
důležité, aby byl model nad terénem, jinak to může být důvod k zamítnutí 
žádosti pro zobrazení v Google Earth. Celá komponenta byla nahrána pomocí 
nástroje Share Component. Nyní se čeká na schválení modelu. 

 
 

Pozn. pro univerzální použití volíme anglické názvy nástrojů. 
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