
Požadavky programu SketchUp na hardware a software 
 

Následující požadavky a doporučení jsou platné pro aktuální verzi Google SketchUp Pro 8 CZ.  

Poznámka: Pracujete-li v aplikace SketchUp s projekčními texturami na modelu a používáte grafické 
karty ATI Rage Pro nebo Matrox G400, mohou se textury zobrazovat nesprávně. Vypnutí hardwarové 
akcelerace tento problém vyřeší. 

 Software 

o Podporované operační systémy: Microsoft Windows XP SP3, Vista, Windows 7,    

(Mac OS X® 10.5+ and 10.6+ … pro více informací kontaktujte Vašeho prodejce). 

o Nepodporované OS: Windows 95, 98, 2000, Mac OS X 10.4 (Tiger), Linux a další… 

o Microsoft® Internet Explorer 7.0 nebo vyšší. 

o Google SketchUp Pro vyžaduje .NET Framework verze 2.0. 

Google SketchUp je možné provozovat na 64bitové verzi Windows, ale poběží jako 32bitová aplikace. 

 Doporučené hardwarové požadavky 

o 2+ GHz procesor. 

o 2+ GB RAM. 

o 600+ MB volného místa na disku. 

o 3D grafická karta s 512+ MB paměti nebo více. Prosím ujistěte se, že Vaše grafická 

karta podporuje OpenGL verze 1.5 nebo vyšší. 

Výkon SketchUpu se do značné míry opírá o ovladač grafické karty a to jeho 

schopnost podporovat OpenGL 1.5 nebo vyšší. V minulosti, se uživatelé SketchUpu 

setkávali s problémy s integrovanými kartami založenými na platformě Intel. 

Používání těchto grafických karet pro práci ve SketchUpu nedoporučujeme. 

o 3-tlačítková myš s kolečkem. 

o Pro využití některých vlastností SketchUpu je třeba připojení k internetu. 

o  

 Minimální hardwarové požadavky 

o 1 GHz procesor. 

o 512 MB RAM, (1 GB RAM pro Vista a Windows 7). 

o 300 MB volného místa na disku. 

o 3D grafická karta s 128+ MB paměti nebo více (256+ MB pro Vista a Windows 7). 

Prosím ujistěte se, že Vaše grafická karta podporuje OpenGL verze 1.5 nebo vyšší. 

o  

 Licencování 

o SketchUp nepodporuje licencování prostřednictvím sítí WAN (Wide Area Network).  

o Autorizační kódy nejsou kompatibilní napříč platformami operačních systémů. 

Například, autorizace SketchUp PRO pro Windows nebude fungovat na verzi 

SketchUp pro Mac OS X a naopak. 


