
Sweet Home 3D – plánovanie interiéru a exteriéru 

V pohodlí domova si môžete naplánovať zmenu interiéru prípadne exteriéru pomocou 

rôznych programov, ktoré sú dostupné na internete: 

- pConPlanner 

- SketchUp (pôvodne Google SketchUp) 

- Furnish 3D 

- Floorpad 

- Sweet Home 3D 

- ... 

Tieto programy majú rôzne možnosti ovládania (použitia) a tiež rôzne licenčné podmienky. 

Pre použitie v tomto module som vybral program Sweet Home 3D. Je prístupný na internete, 

má slovenskú mutáciu a tiež viacero doplnkov (plug-inov). 

V prvom rade si program musíte stiahnuť z internetu, pretože nie je súčasťou OS Windows: 

1. Spustite si internetový prehliadač (Edge, Google Chrome, FireFox, ...). 

2. Do vyhľadávača Google napíšte „Sweet Home 3D“:  

 
3. Z vyhľadaných lokalít vyberte tú, ktorá sa vám zdá byť najvhodnejšia (po slovensky 

alebo česky, ...): 

 



4. Stiahnite si program, podľa pokynov na stránke: 

 
5. Program potrebuje pre svoju činnosť ďalší program Java. Pokiaľ si nie ste istý tým, či 

máte Java alebo nie, použite pokyny z domovskej stránky: 

 

6. Inštalátor programu sa začne sťahovať do počítača: , 

nezľaknite sa pritom, že na sťahovanie bude použitá „tretia“ strana, napr. 

SourceForge. 

7. Po stiahnutí, kliknite na otvoriť súbor a spustí sa inštalovanie programu. Držte sa 

pritom pokynov Sprievodcu inštaláciou, ktorý sa dá nastaviť do češtiny: 

 



8. Po dokončení inštalácie sa zobrazí úvodná stránka programu: 

 

Používanie programu SweetHome 3D 

Program je určený na jednoduchý 3D návrh interiéru a po stiahnutí vhodných pluginov aj na 

návrh exteriéru. Vzhľad programu je rozdelený do 4 častí:  

- Databáza používaných prvkov:  

- Názov a vlastnosti používaných prvkov:  

- Pôdorys navrhovaného priestoru:  

- 3D zobrazenie navrhovaného priestoru: 

 



Takže môžete začať navrhovať priestory, v ktorých sa budete pohybovať: 

1. Začať by ste mohli vytvorením miestnosti: . Držte sa pritom tipov, 

ktoré poskytuje Pomocník.  

2. Vznikne plocha (podlaha) miestnosti: . 

3. V ďalšom kroku si vytvorte steny miestnosti: . 

4. Po ich vytvorení pomocou tipov, si môžete pozrieť 3D zobrazenie miestnosti: 

 
5. Ďalej si môžete vytvoriť dvere (ťahaním myšou): 

. 

6. A tiež okná (ťahaním myšou): 

. 



7. 3D zobrazenie potom bude:  

8. Teraz môžete do miestnosti (ťahaním myšou) umiestniť nábytok: 

   
9. Každý predmet použitý v návrhu má svoje vlastnosti, ktorými dokážete upraviť jeho 

farbu, potlač, rozmery a umiestnenie. 

10. Na úpravu týchto vlastností je potrebné urobiť tzv. dvojklik, čím sa zobrazia vlastnosti 

vybraného prvku napr. podlahy, stropu, stien, sedačky, stolíka, ...: 

. 

11. Tak napr. nastavenie: . 

12. Spôsobí v 3D zobrazení: . 



Základná databáza prvkov, ktoré sa dajú použiť vo vašich návrhoch je obmedzená. Pre tých, 

ktorí potrebujú viacero prvkov, sú k dispozícii viaceré databázy pluginov, ktoré sa dajú vložiť 

do programu. Tieto pluginy okrem nábytku obsahujú aj externé prvky (stromy, lavičky, ploty 

a trávniky). Takže použitím pluginov sa významne rozširujú možnosti programu. Pluginy 

nájdete na internete ale najjednoduchšie je začať priamo na stránke programu SweetHome 

3D:  

1. Na domovskej stránke programu, kliknite v stĺpci Suport na 3D modely: 

. 

2. Zobrazí sa ponuka importu 3D modelov: 

 
3. Pri anglickej (americkej) verzii sa zobrazí: 

 
4. Tu už je len treba skúsiť stiahnuť 3D modely a pripojiť ich ku programu. 



5. Napríklad kliknite na 

 
6. Sú to 3D modely stromov. Keď ich stiahnete z internetu, je potrebné si ich najskôr tzv. 

rozbaliť: . 

7. V programe SweetHome 3D je potom potrebné kliknúť na ponuku Nábytok a v nej 

na Import knihovny s nábytkem:  

8. Nakoniec treba nájsť tú „rozbalenú knižnicu“: 

 
9. Po úspešnom priradení do knižnice, sa zjaví nová databáza: 

 
10. Takýmto spôsobom si môžete pripojiť ďalšie databázy prvkov (knižníc). 


