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Načtení prvku z formátu 3DS  
 

 
1. Ve FloorPlanu 3D 10– Architekt Vašeho bydlení otevřete knihovnu do které 

chceme načíst nový prvek 
2. Klikněte na ikonu PŘIDAT VLASTNOSTI NOVÉHO OBJEKTU. 
3. Otevře se okno a v něm klikněte na záložku OBJEKT. 
4. Otevře se okno a v něm klikněte na tlačítko PROCHÁZET. 
5. Nyní vyberte prvek *.3ds, z příslušného adresáře, kde jste si uložili vaše prvky 
6. Prvek se načte do FloorPlanu 3D v10 – Architekt Vašeho bydlení. V jeho kartě si 

pak zvolíte jeho velikost, barvu, texturu. Někdy se může stát že je prvek 
významně velký. Pravděpodobně to bude pouze přepočtem Jednotek milimetrů 
na jednotky palce. Stačí zapsat do položky Ostatní hodnotu 0, 03937. Jde o 
poměr palců a milimetrů – 1 palec=25,4 mm. Toto nastavení stačí pouze pro první 
načítaný prvek. Ostatní  prvky již tohle nastavení přeberou. 

 
7. Potvrdíte tlačítkem OK, a prvek i s potřebnými změnami je Vám k dispozici. Ale 

pouze pro právě používaný výkresový soubor. V případě že chcete použít prvek i 
v jiných souborech, musí se uložit do centrální databáze 

 
Uložení prvků do centrální databáze 

1. Vyskládejte prvky do pracovní plochy 
2. Klikněte v hlavní nabídce na roletu NÁSTROJE⇒SPRÁVCE STYLŮ.  
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3. Objeví se okno. V pravém poli (STYLY NÁKRESŮ)  se otevře  adresář ve kterém 

jsou uloženy prvky (např. SPOTŘEBNÍ TECHNIKA/ JINÁ SPOTŘEBNÍ 
TECHNIKA / MS30L). Označte první prvek (MS30L) a klikněte na tlačítko 
PŘIDAT/OBNOVIT. Prvek se automaticky zapíše do místa, kam byl načten. 
Nedoporučuje se rozrolovávat nabídku v levém okně STYLY DATABÁZE . 

4. Tento postup opakujte.Tímto způsobem dostanete všechny prvky do databáze. 
Až uložíte všechny prvky do vaší databáze, klikněte na tlačítko ZAVŘÍT. 
Dostanete se zpět na pracovní plochu. 

 
 
 


