Postup instalace a ovládání aplikace
Google Earth
1. Instalace
Aplikaci Google Earth si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat zde:
http://earth.google.com/intl/cs/. Stažený soubor uložte například na plochu a poté
spusťte (pokud bude instalace vyžadovat přístupová práva Administrátora, obraťte
se na správce Vašeho systému). Při instalaci postupujte dle pokynů, po dokončení
instalace spustíte program ikonou na Vaší ploše.
Pro zobrazení 3d modelů budov je nutné mít zaškrtnutou vrstvu Prostorově
zobrazené budovy a Terén (v liště vlevo dole viz obrázek).

Vypnutí nepotřebných vrstev
Pokud Vámi hledaný objekt překrývají značky vrstev
(např. Zeměpisný web, Silnice nebo Hranice a značky
apod.), můžete tyto vrstvy dočasně vypnout zrušením
zaškrtnutí u dané vrstvy (v liště vlevo dole viz obrázek).
Skryté vrstvy rozevřete kliknutím na symbol + u jejich
názvu a zavřete pomocí symbolu – u jejich názvu.
Tip: Pro nejčistší zobrazení animací a 3d budov
bez zbytečných dalších informací ponechejte
zapnuté pouze vrstvy Prostorově zobrazené
budovy a Terén.

2. Ovládání
Aplikaci lze ovládat několika způsoby – pomocí klávesnice, myši nebo navigačními
tlačítky. Zde jsou ty nejpoužívanější:

Posun map
Pomocí klávesnice: šipkami vpravo, vlevo, nahoru a dolů / Pomocí
myši: držením LTM (levé tlačítko myši) a tažením daným směrem
/ pomocí navigačního tlačítka 3.
Přiblížení/oddálení pohledu
Dvojklikem myši nebo otočným kolečkem myši / pomocí
posuvníku 4.
Naklonění/rotace pohledu
Pomocí klávesnice: držením Shift+šipka vpravo, vlevo, nahoru a
dolů / Pomocí myši: stiskem a držením kolečka (prostředního
tlačítka myši) a tažením daným směrem.
Rozhlížení
Pomocí klávesnice: držením Ctrl+šipka vpravo, vlevo, nahoru a dolů / Pomocí myši:
držením Ctrl a tažením myši daným směrem / pomocí navigačního tlačítka 2.
Obnovení výchozího zobrazení
Stiskem klávesy N nebo pomocí navigačního tlačítka 1 vrátíte sever opět směrem
nahoru. Klávesou R obnovíte původní pohledy a sever nahoru.
Skrytí/obnovení postranního panelu
Stiskem ikony pro skrytí/obnovení v horní liště – klávesovou zkratkou Ctrl+Alt+B.
Přepnutí na celou obrazovku
Stiskem funkční klávesy F11.

3. Místa
Složka Moje místa a Dočasná místa slouží k archivaci Vámi navštívených míst nebo
souborů KML a KMZ (soubory s animacemi, 3d modely a dalšími informacemi).
Tyto položky můžete archivovat a spravovat přesunutím do složky Moje místa, kdy
Vám budou k dispozici i po příštím spuštění aplikace. Položky ve složce dočasná
místa slouží pouze jako dočasné úložiště a budou při ukončení aplikace vymazány.
Animace – virtuální prohlídky a průlety
Pokud daný objekt obsahuje animaci, objeví se při jeho označení v postranní liště
ikonka pro přehrání animace. Stisknutím této ikonky se animace automaticky spustí.
Ovládat rychlost a čas animace je možné rovněž postníkem (vlevo dole).

Tip: Nejlepšího výsledku při přehrávání animací docílíte skrytím
nepotřebných vrstev, skrytím postranního panelu (Ctrl+Alt+B) a
zobrazením na celou obrazovku monitoru (F11).

Dodatečné informace
Pokud objekt obsahuje další informace (např.
obrázky, odkaz na web apod), zobrazí se jeho
název jako modře podtržený odkaz. Kliknutím
na tento odkaz nebo na ikonku na mapě
otevřete okno s dodatečnými informacemi.
Kliknutím na X v pravém horním rohu okno
zavřete.

4. Známé problémy
Textury 3d modelu jsou nekvalitní (rozbité).
-

Zkontrolujte, zda se dva modely
nepřekrývají. Pokud ano, skryjte
jeden pomocí nabídky pravého
tlačítka myši.

-

Aktualizujte
karty.

ovladač

grafické

3d model budovy se nezobrazuje
-

Zkontrolujte, zda máte zapnutou
vrstvu 3d modely v liště Vrstvy.

-

Některé modely jsou viditelné až
při větším přiblížení, přibližte
pohled.

-

Většina modelů a jejich textury se načítají až jako poslední, někdy při pomalém
internetovém připojení a velkém množství 3d budov jejich načítání trvá delší
dobu. Sledujte stav načítání na ukazateli (vpravo dole ve stavové liště).

Další užitečné informace naleznete v Uživatelské příručce aplikace Google
Earth na adrese: http://earth.google.com/intl/cs/userguide/v5/index.html

Přejeme Vám příjemné a snadné cestování s aplikací
Google Earth!
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