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. . . Internet pfievrací svût.Tak proã 

dal‰í tiskovinu? Je paradoxní, Ïe 

lavina informací o elektronick˘ch

médiích se hrne hlavnû z novin 

a ãasopisÛ.V‰ichni víme nebo si ale-

spoÀ myslíme, Ïe víme, co internet 

je, ale kolik z nás jej pouÏívá?

Statistiky fiíkají jasnû: máme co 

dohánût.Ale jak? Kdo mÛÏe kaÏd˘

den sedût pfied monitorem poãítaãe a „surfovat“ (www.seznam.cz)?
Neklademe si za cíl prolomit hráz k nekoneãnému mofii elek-

tronick˘ch informací, postaãí otevfiít a nechat otevfiené dvefie

do prostfiedí poãítaãové stavební projekce.

Centrum pro podporu poãítaãové grafiky dodává kompletní

poãítaãové systémy pro architektonická a inÏen˘rská praco-

vi‰tû. Je partnerem firem Hewlett-Packard – HP DesignJet

Authorized Partner; HP Connect Reseller – (www.hp.cz) a Apple

(www.apple.cz).V pfiípadû partnerství s „hardwarov˘mi“ firmami

je rozhodujícím kritériem kvalita a spolehlivost zafiízení.

Software stojí na produktové fiadû firmy Graphisoft R&D

Software Development Co. Ltd. (www.graphisoft.com). DÛvûra

IAI (Industry Alliance for Interoperability)
IAI ukazuje smûr v˘voje snahou vytvofiit datov˘
standard pro komunikaci mezi konstrukãními
systémy. To je v˘voj, kter˘ Graphisoft podporu-
je. Dokonce se snaÏí jít mnohem dál, a to 
zpfiístupnûním vlastního kódu – GDL. Bûhem
historie ArchiCADu bylo jeho uÏivateli vytvofieno 
na 50 000 objektÛ. V˘robci jako British Steels,
VELUX, Wienerberger (www.wienerberger.com),
Baumax (www.baumax.at) vytvofiili elektronické 
katalogy sv˘ch prvkÛ. Ryze pro ãeské prostfiedí
je firmou HILL PRODUCTION vyvíjen integro-
van˘ projekãní systém Projekt2000, zahrnující 
více neÏ 200 stavebních v˘robkÛ ãesk˘ch v˘-
robcÛ. Graphisoft vyvíjí GDL browser a GDL
konvertor. Jde nejen o vazbu na web, ale i pfie-
nos dat do jin˘ch CAD programÛ. Dokonce
vzniká i plug-in do programu AutoCAD®, umoÏ-
Àující pfiímo v tomto programu vyuÏívat plnou
inteligenci GDL objektÛ. Program ZOOM, obecn˘
prostorov˘ modeláfi znám˘ z platformy Apple, se
objevuje i ve verzi pro Windows (www.abvent.com).

Kontakty na zajímavé www
Chcete navázat nové profesní kontakty?
www.archal.cz Jak vypadají informaãní stránky 
nezávisl˘ch konzultantÛ v oblasti CADD ve
Spojen˘ch státech? www.architecturalcadd.com Máte
‰patné zku‰enosti s va‰imi obchodními partnery?
Obchodní rejstfiík i s vyhledáváním podle jmen
osob zastoupen˘ch ve statutárních orgánech 
najdete na www.justice.cz Hledáte internetového
providera? www.ini.cz

Poãet instalací
ArchiCAD je pouÏíván po celém svûtû v 65 000
komerãních instalacích. Dominantní postavení
má v Evropû, v zemích, jako je ·v˘carsko, Itálie,
Francie, Maìarsko a Polsko, je v podstatû stan-
dardem. V Nûmecku a Skandinávii poãet uÏiva-
telÛ roste neuvûfiitelnû rychle.

Instalace na ‰kolách
O budoucnosti kaÏdého programu nepochybnû
vypovídá i jeho roz‰ífiení na ‰kolách. ArchiCAD
(www.cegra.cz/produkty/produkty.html) si rychle získal
vysokou popularitu. Hlavnû jednoduchostí ovlá-
dání. Znalosti poãítaãové techniky ustupují do po-
zadí, rozhodující je profese. Bezpochyby nûco, co
oceÀují nejen studenti, ale i pedagogové. V˘uka
ArchiCADu probíhá na v‰ech profesnû zamûfie-
n˘ch vysok˘ch ‰kolách a na 29 stfiedních ‰kolách.

·kolení zdarma
Poãítaãe vás nezastihly na ‰ko-
le? Uvûdomujete si nutnost je-
jich pouÏívání? Pfiipravili jsme
pro vás ve své uãebnû tfiídenní
bezplatná ‰kolení ArchiCADu,
vÏdy 2. a 4. t˘den v mûsíci od
9 do 15 hodin. KaÏd˘ úãastník
‰kolení, které probíhá v poãtu
maximálnû 10 osob, má své
vlastní pracovi‰tû. Po roce, kdy
kurzy pro‰lo na 400 úãastníkÛ,
máme mnoho zku‰eností.
Cílem ‰kolení je prolomit barié-

ru ke CADu, dát úãastníkÛm ‰anci pochopit, co
mohou od CAD oãekávat a dostat je na úroveÀ
znalostí, kdy mohou zaãít samostatnû pracovat.
Informace www.cegra.cz/skoleni/skoleni.html, registra-
ce skoleni@cegra.cz.

·kolení
Vût‰ina uÏivatelÛ je spokojena s tím, jak svÛj
program vyuÏívá. Pfiesto v prÛzkumu provede-
ném na vzorku 99 uÏivatelÛ ArchiCADu bylo
zji‰tûno, Ïe míra vyuÏití programu dosahuje –
podle jejich názoru – pouh˘ch 60,81 %. Seznam

‰kolení pro pokroãilé www.cegra.cz/skoleni/skoleni.html,
registrace skoleni@cegra.cz. Jinak je samozfiejmû
k dispozici HOTLINE 02/573 100 90, cipra@cegra.cz.

Jak získat ArchiCAD
Unikátní nabídka splátek, o nichÏ rozhodujete
jenom vy, konãí 14. 9. 1999. Proces tak samo-
zfiejm˘, jako je získání fiidiãského prÛkazu.

VivatArchis
Studentská soutûÏ vypsaná ãasopisem Architekt
(www.architekt.cz) a spoleãnostmi Hewlett-Packard
a Centrum pro podporu poãítaãové grafiky vr-
cholí v záfií vyhlá‰ením v˘sledkÛ a prezentací
zúãastnûn˘ch prací. Cílem akce je, aby studenti
pochopili poãítaãové prostfiedí jako jeden z ne-
zbytn˘ch komunikaãních nástrojÛ.

Base
Obãanské sdruÏení zaloÏené skupinou studentÛ
z liberecké fakulty architektury si klade za cíl
rozbûhnout mezioborovou komunikaci v discip-
línách, jako je architektura, design, móda, film
a v˘tvarné umûní. Studenti tûchto oborÛ budou
prezentovat svÛj názor na Ïivotní styl v˘stavou
v praÏském Mánesu bûhem ledna roku 2000.
Pro vlastní zpracování projektÛ bude z velké mí-
ry pouÏit ArchiCAD (www.base2000.cz).

International Graphisoft Competition
âtvrt˘ roãník soutûÏe s cílem iniciovat prÛkop-
nické vyuÏití CAD software v architektufie vyz˘-
vá úãastníky k vytvofiení architektonick˘ch dûl
na daná témata, napfi. zámek z Kafkova romá-
nu „Zámek“ nebo zóna z Tarkovského filmu
„Stalker“. PÛvodnû studentská soutûÏ je nyní
pfiístupná komukoli. Registrace úãastníkÛ do 
10. 9. 1999 (www.gsprize.com).

CAD pfiestfielka
ArchiCAD 6.0 vyhrál titul „V‰eobecnû nejlep‰í
CAD software“ ve 4. roãníku soutûÏe „Desig-
ners 3D CAD Shootout for Architectural CADD
Systems 1999“ a navíc získal zlatou medaili 
v 9 klíãov˘ch kategoriích a stfiíbrnou v sedmi
dal‰ích. Porazil tak programy jako Allplan FT 15, 
VectorWorks, ARRIS 2001, ArchiTECH PC 3.0,
SoftCAD 3D, DataCAD 8.5 a DataCAD Spirit 
(www.architecturalcadd.com/shootout.html).

Internet konference
Vítáme uÏivatele v‰ech systémÛ. Rádi se pokusí-
me vyfie‰it i va‰e pfiípadné problémy pfii ko-
munikaci s ArchiCADem.
Registrace konference@cegra.cz.

v Graphisoft je podloÏena jeho reáln˘mi v˘sledky. Je to sedm-

náctilet˘ „stafiec“ mezi IT firmami.Vze‰el z Evropy a teì je 

po celém svûtû. Evropy si váÏí a neãiní rozdílÛ mezi v˘chodem

a západem, jak by také mohl, kdyÏ je maìarskou firmou.

Soustfiedí se pouze na jednu profesi, architekturu a staveb-

nictví. Snad proto, Ïe jejími produkty je ovlivÀován Ïivot 

nás v‰ech.

Na‰ím cílem je nabídnout „pofiádn˘“ nástroj profesionálÛm.

Ale uÏ jsme také pochopili, Ïe Ïivot nejsou jenom termíny

a smlouvy. Proto se podílíme na akcích jako Millenium Check

Point ãi VivatArchis, proto se snaÏíme pomoci pfii aktivitách,

které organizuje sdruÏení Base.

Spoleãnû vytváfiíme svût, toãící se stále vût‰í rychlostí. Kon-

strukãní systémy se stávají platformou pro vzájemnou 

komunikaci. Rychleji, srozumitelnûji a levnûji.ArchiNews jsou

tady. Jsou tady, aby byly kompasem v oceánu „websites“.

A také aby potû‰ily svou grafikou. âtyfiikrát do roka.

Ing. Tomá‰ Lejsek 
lejsek@cegra.cz

v˘stavy www.cegra.cz

21.– 25. záfií
FOR ARCH ’99
PraÏsk˘ v˘stavní areál LetÀany –
stánek V12 (vstupní hala)
(www.forarch.cz)

4.– 8. fiíjna
INVEX
V˘stavi‰tû Brno – „cadovsk˘“
pavilon A (A30)
(www.invex.cz)

archinews/editorial
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kanceláfie a partnefii

hardware

Autofii projektÛ: AH Atelier Praha – ing. arch. P. Hrãek, 
JUP Studio – ing. arch J. Jirkal, KOLPRON Praha s. r. o. – 
ing. Z. Mencl, P. Beckerová, ing. arch. E. Pouzarová, V. Jeník
áá Studie administrativní budovy CCS Group
á SoutûÏní návrh PARTS CENTRUM ·koda Mladá Boleslav
ä Branislav DrgoÀ, Art Studio Joko

2. místo, Professional Category, Graphisoft Prize ’98

novinky www.cegra.cz

knihovny ArchiCADu
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Seãtení dvou desek –
oznaãte desku, zvolte
nástroj desky a v ná-
strojích pro úpravu
bodu nebo hrany
zvolte seãíst. Nyní sta-
ãí pouÏít kouzelná
hÛlka a ukaÏte na hra-
nu druhé desky, k pÛ-
vodní desce se tento
tvar pfiiãte, zatímco pfiiãítaná deska vám zÛstává 
(k pfiiãtení se dá pouÏít jak˘koliv tvar).

kanceláfie a partnefii
www.cegra.cz/zastoupeni/zastoupeni.html

Centrum pro podporu 
poãítaãové grafiky âR s. r. o.
Holeãkova 9, 150 00 Praha 5
tel. 02/573 100 90, 573 100 93, 
fax 02/573 141 06, e-mail cegra@cegra.cz,
www.cegra.cz

Palackého 174, 612 00 Brno, tel./fax
05/412 15 883, e-mail hubacz@cegra.cz

Masná 10, 702 00 Ostrava,
tel./fax 069/611 40 14, e-mail minks@cegra.cz

Budova V·UP Zlín, Tfi. T. Bati 4342, 
760 01 Zlín, tel./fax 067/39 454, 
e-mail pise@cegra.cz

JiÏní 870, 500 02 Hradec Králové,
tel./fax 049/54 11 127, 
e-mail ptacek@cegra.cz

Budova VO·S, OkruÏní 10,
370 01 âeské Budûjovice,
mobil 0603/167 465, e-mail vesely@cegra.cz

CadArch, s. r. o.,
Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava,
tel./fax 07/496 14 020, 
e-mail hecko@ba.telecom.sk

Partnefii
FoMAC s. r. o., Krajinská 7, 
370 01 âeské Budûjovice,
tel. 038/34 393, fax 038/36 645

Hill Production, Kozlovská 49, 
750 00 Pfierov, tel./fax 0641/212 226

Phoenix, Kulturní dÛm, 261 02 Pfiíbram,
tel./fax 0306/635 146

Softech s. r. o., Radobyãická 7, 
301 32 PlzeÀ, tel./fax 019/72 26 294

Projekt AA s. r. o., Blahoslavova 9, 
360 09 Karlovy Vary, tel./fax 017/25 928

znáte to? www.cegra.cz/znateto/znateto.html

Vymazání ãásti ãáry – stisknûte ctrl a ukaÏte (kurzor má podobu mercedesu)
na ãást ãáry, kterou chcete odstranit. Tato funkce maÏe ãáru u nejbliÏ‰ího
prÛseãíku s ãarou, kruÏnicí, zdí, deskou nebo v˘plní, a to z obou stran.

Pfieneste si vlastnosti prvku mezi projekty – staãí nakreslit objekt, 
kter˘ má tuto vlastnost pfiifiazenou: ãáru – pro typ ãáry, v˘plÀ – pro typ 
v˘plnû, zeì – pro tfii materiály a v˘plÀ atd. Tyto si oznaãte, mÛÏete je 
pfietáhnout do jakéhokoli adresáfie (drag and drop) nebo zkopírovat do
schránky a uloÏit jako *.mod . Stejn˘m zpÛsobem je dostanete zpátky 
do jiného projektu.

ProtaÏení ãáry 
nebo zdi – 
oznaãte zeì nebo 
ãáru, stisknûte ctrl
a ukaÏte na zeì, ke
které se má protáh-
nout, nebo podle
které se má rozdûlit
(musí b˘t zvolen˘
nástroj zdi).

Vytvofite schodi‰tû podle pÛdorysu – v pÛdoryse si vyznaãte plochu pro schodi‰tû pomocí 
v˘plnû, poté pomocí ãáry nakreslete vstupní ãáru, v‰e oznaãte a zavolejte z nástrojÛ doplnûk 
vytvofiit schodi‰tû z oznaãené v˘plnû a vstupní ãáry. StairMaker vám sám nabídne moÏné 
typy schodÛ podle va‰eho oznaãeného tvaru.

Vyzkou‰ejte smoothmove – jedná se
o program, umoÏÀující vytvofiit a pro-
hlíÏet virtuální realitu, jak jí znáte
z ArchiCADu, ale s naprostou volností
otáãení o 360° v‰emi smûry, dále mÛÏete
nadefinovat plochy, na kter˘ch se budou
pfiehrávat va‰e *.avi soubory nebo se po
jejich aktivaci otevfie obrázek s detailem
(obraz atd.). V ArchiCADu si vytvofite
prÛlet se ‰esti kamerami. V‰echny mají zorn˘ úhel 90° a jsou 
na stejném místû. Postupnû jsou natoãeny do v‰ech 6-ti smûrÛ 
(uvnitfi pomyslné krychle). Nyní staãí spoãítat aktuální pohledy
a máme vstupní data pro smoothmove. Pfiehrávaã a demo pro
tvorbu VR si stáhnûte z www.smoothmove.com.

Co je to formát SVF – formát 
slouÏící k prohlíÏení v˘kresÛ inter-
netov˘m prohlíÏeãem. Nejprve 
musíte ke svému prohlíÏeãi nainsta-
lovat doplnûk, kter˘ naleznete na 
www.softsource.com/plugins/svf-plugin.html.

Pokud je‰tû nemáte – 
stáhnûte si nejnovûj‰í 
novinky k ArchiCADu
z www.cegra.cz/download/download.html.

L. Cipra 
cipra@cegra.cz

Velkoformátové tiskárny Hewlett-Packard
Plotry Hewlett-Packard pfiedstavují ‰piãku mezi
velkoformátov˘mi tiskárnami a patfií jim v oblas-
ti velkoformátového tisku podstatná ãást trhu.

HP DesignJet 1050C a HP DesignJet 1055CM
(oba s tiskem aÏ do formátu A0) se fiadí mezi
nejv˘konnûj‰í zafiízení pro potfieby architekto-
nick˘ch a inÏen˘rsk˘ch pracovi‰È. Tyto nové
modely se skuteãn˘m rozli‰ením 600 dpi a ad-
resovateln˘m rozli‰ením 1200 dpi mají ve srov-
nání s ostatními tiskárnami HP DesignJet nej-
vy‰‰í kvalitu ãar. Jejich nejpodstatnûj‰í pfiedností
je jejich produktivita. Jsou schopny tisknout

ãerné i barevné ãárové v˘kresy formátu A1 za
ménû neÏ 1 minutu, jin˘mi slovy v praxi doká-
Ïou vytisknout aÏ 50 ãárov˘ch v˘kresÛ A1 za
hodinu (návrhov˘ reÏim). Tyto tiskárny mohou
dlouhodobû pracovat bez jak˘chkoliv zásahÛ
obsluhy, tzn. není problém zadat plotru velk˘
poãet tiskÛ a nechat ho pracovat pfies noc.
Z tohoto dÛvodu byly vyvinuty speciální velko-
kapacitní inkoustové kazety o obsahu aÏ 350 ml 
a role papíru s návinem 91,4 m, jsou vyuÏívány
funkce fiazení do fronty, hnízdûní, opakované
kopírování, podávání z role a automatická fie-
zaãka. Pomocí speciálního navíjeãe poti‰tûného
média je moÏno bez zásahÛ obsluhy dosáhnout
tiskÛ dlouh˘ch desítky metrÛ. Práci usnadÀují
i vestavûné inteligentní ãipy, které monitorují hla-
dinu inkoustu a sledují opotfiebení tiskov˘ch
hlav. Zatímco typ HP DJ 1050C je standardnû
vybaven pamûtí 16 MB (maximálnû 128 MB),
HP DJ 1055CM má 32 MB (maximum 128 MB),
vestavûn˘ 2 GB pevn˘ disk, obsahuje jazyk
Adobe PostScript3 s vestavûn˘m RIPem a ovla-
daãe pro Windows i pro Macintosh.

Pro pracovi‰tû s men‰ími nároky na rychlost
tisku jsou k dispozici HP plotry fiady 400.

Jedná se o cenovû pfiijatelná zafiízení urãená
pro jednotlivce a men‰í pracovní skupiny, dodáva-
ná pro tisk do formátu A0 nebo A1. Zatímco typ
HP DJ 430C je urãen pro ãernobíl˘ velkoformáto-
v˘ tisk, HP DJ 450C a 455CM umoÏÀují tisk barev-
n˘ a jsou velmi vhodné pro tisk ãárov˘ch v˘kresÛ
a map, pfiiãemÏ ãern˘ ãárov˘ v˘kres formátu A1
zvládnou za 1,5 minuty (rychl˘ reÏim), barevn˘ ãá-
rov˘ v˘kres A1 asi za 4 minuty (normální reÏim).

PC Hewlett-Packard
Firma Hewlett-Packard nabízí tfii produktové
fiady PC: pracovní stanice HP Kayak, HP Vectra
a HP Brio.

hardware 
www.cegra.cz/hardware/hardware.html

Rychlost tisku 
pfiedurãuje tiskárny 

HP DJ 1050C
a HP DJ 1055CM

pro vyuÏití na 
pracovi‰tích 

s vy‰‰ími nároky
na produktivní tisk

a zejména pro
stfiední a vût‰í pra-

covní skupiny

Bezkonkurenãní spolehlivost a kvalita produktu – 
tak lze charakterizovat tiskárny HP DesignJet

HP Kayak tvofií v nabídce PC ‰piãku, jsou
urãeny pro nejnároãnûj‰í uÏivatele a poskytují
nové úrovnû v˘konu, komunikace, bezpeãnosti
i správy. Jsou pfiipraveny pro instalaci druhého
procesoru, ve vût‰inû pfiípadÛ jiÏ obsahují SCSI
zafiízení a poskytují ‰iroké moÏnosti k roz‰ifio-
vání a doplÀování. Jsou vhodné pro pokroãilé
v˘poãty a grafiku, zvládnou nároãné 3D mode-
lování a animace.

Poãítaãe HP Brio jsou díky spolehlivosti a servisní podpofie 
Hewlett-Packard a pomûru cena/v˘kon atraktivními produkty 
pro ‰iroké spektrum uÏivatelÛ

Modelová fiada HP Brio poskytuje uÏivate-
lÛm vysok˘ standard pfii zachování „lidové“ ce-
ny – v souãasné dobû je zfiejmû nejlevnûj‰ím
znaãkov˘m poãítaãem na na‰em trhu. HP Brio
jsou nabízeny v mnoha rÛzn˘ch konfiguracích.
NiÏ‰í fiada Brio BA je vhodná zejména pro bûÏ-
né kanceláfiské aplikace, vy‰‰í fiada Brio BAx
s procesory Pentium II nebo Pentium III, s 8 aÏ
13 GB pevn˘m diskem, v˘konnou grafikou
Matrox G200 a aÏ 512 MB operaãní pamûtí na-
bízí ‰iroké vyuÏití v oblasti pokroãilej‰ích aplika-
cí a je velmi vhodná i pro uÏivatele ArchiCADu.

Apple
Poãítaãe Power Macintosh G3 nabízejí uÏivate-
lÛm techniky Apple Macintosh pro jejich archi-
tektonická a grafická pracovi‰tû vynikající fie‰ení.
Jsou vybaveny procesorem PowerPC G3 s takto-
vací frekvencí aÏ 450 MHz. Mezi dal‰í vlastnosti,
zaji‰Èující ‰piãkov˘ v˘kon, patfií: podpora aÏ 1 GB
operaãní pamûti prostfiednictvím rychl˘ch pamû-

Èov˘ch modulÛ PC 100 SDRAM, 1 MB vyrovnáva-
cí pamûti druhé úrovnû s taktovací frekvencí aÏ
200 MHz, 100 GB diskov˘ch pamûtí, vestavûná
podpora sítû 10/100BASE-T Ethernet a grafická
karta s akcelerátorem ATI RAGE 128 standardnû
osazená 16 MB videopamûti SDRAM. Jako ideální
doplnûk k tûmto poãítaãÛm lze doporuãit moni-
tory Apple Studio Display, které lze velmi dobfie
pouÏít i jako kvalitní monitor k PC.

L. Prodûlal
prodelal@cegra.cz

Power Macintosh G3 vybavené procesorem PowerPC G3 
s frekvencí 300 – 450 MHz se vyznaãují vysok˘m v˘konem, 
spolehlivostí, uÏivatelskou vstfiícností a v neposlední fiadû 
originálním modrobíl˘m designem

Srovnání rychlosti plotrÛ HP DesignJet
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Barevné ãárové v˘kresy

(normální reÏim)

■ HP DesignJet fiady 400
■ HP DesignJet fiady 700
■ HP DesignJet fiady 1000

Barevné obrazy
(nejlep‰í reÏim)



knihovny ArchiCADu 
www.cegra.cz/produkty/produkty.html

Stfie‰ní okna VELUX a jejich pouÏití
v ArchiCADu
Projektování na principu virtuální budovy je
pfiehledné a pohodlné, ale samozfiejmû záleÏí
na tom, jaké má dan˘ CAD program k dispozi-
ci nástroje. V˘robci stavebních prvkÛ si v sou-
ãasné dobû, kdy architekti a projektanti opou-
‰tûjí klasické prkno a masovû pfiecházejí na
CAD, tedy na projektování na poãítaãích, uvû-
domují, Ïe jiÏ nestaãí poskytovat jim podkla-
dy formou ti‰tûn˘ch prospektÛ a katalogÛ.
Zaãínají zpracovávat svÛj sortiment do elektro-
nické podoby ve tvaru knihoven prvkÛ a de-
tailÛ a tím ulehãují projektantÛm práci s jejich 
vytváfiením.

Ale CAD programÛ je na trhu velké mnoÏ-
ství, není moÏné zpracovat dan˘ sortiment pro
v‰echny, proto v˘robci vybírají ty nejroz‰ífienûj-
‰í a pro nû tyto prvky „‰ijí na míru“. Pro ty mé-
nû pouÏívanûj‰í se pfievádûjí do univerzálního
formátu.

CD ROM VELUX CAD ’99 podporovan˘ pro-
gramy ArchiCAD a AutoCAD® mûl premiéru 
na stavebním veletrhu v Brnû. Obsahuje kom-
pletní sortiment firmy VELUX pro âeskou 
republiku a je zpracován pro pouÏití v CAD 
programech.

Pro programy ArchiCAD a AutoCAD® je 
pfiiloÏen návod na instalaci a pouÏívání. Pro
ArchiCAD obsahuje VELUX CAD ’99 typická
okna ve formû inteligentních knihovních prvkÛ
rozdûlen˘ch do jednotliv˘ch sekcí. Prvky jsou
zpracovány pro ArchiCAD 5.0 a vy‰‰í. Ostatní
CAD programy zamûfiené na architekturu a po-
zemní stavitelství si musí vystaãit s formáty
DXF a 3DS.

V ArchiCADu 6.0, kter˘ jsem konkrétnû tes-
toval, staãí adresáfi s prvky jednodu‰e zkopí-
rovat do knihovny. K v˘bûru a nastavení 
potfiebného okna pouÏijeme nástroj „objekty“.
JelikoÏ se jedná o typizovaná okna, zabloko-
vali autofii CD ROM moÏnost zmûny základní 
velikosti. Na první pohled je vidût peãlivé
zpracování vnûj‰ího vzhledu prvkÛ, nicménû
objevují se zde i zbyteãné chyby. Mezi poziti-
va patfií moÏnost nastavení materiálÛ pro jed-

notlivé ãásti prvkÛ, volby oplechování, vypnu-
tí lemování, definování otevfiení okna, které
v˘raznû oÏiví pfiípadnou vizualizaci pfii pou-
Ïití více oken vedle sebe, popfiípadû moÏ-
nost volby zobrazení mark˘zy a zastiÀovacích 
doplÀkÛ. U 2D symbolu prvku má uÏivatel
moÏnost volit typ ãáry pro jeho zobrazení
a pouÏití znaãky znázorÀující otevfiení okna.
Jednodu‰e je vyfie‰eno i vkládání okna do
projektu. U okna nastavíte sklon stfiechy a je-
ho v˘‰kové umístûní, které je shodné jako
v˘‰ka referenãní ãáry stfie‰ní roviny, do které
chcete okno vkládat. Okno pak umístíte po-
mocí urãen˘ch uchopovacích bodÛ pfiesnû na
tuto referenãní ãáru. Následnû je moÏné okno
libovolnû posouvat ve smûru stoupání, popfií-
padû klesání stfie‰ní roviny. Vkládací body zÛ-
stávají na referenãní hranû, ãímÏ je zaji‰tûno,

Ïe horizontální posun okna se projevuje po-
mocí automatického pfiepoãtu i na jeho v˘‰ko-
vém umístûní, takÏe okno se pohybuje v na-
definovaném sklonu stfiechy. Po pfiesném
umístûní okna staãí pouze vyfiezat otvor do
stfiechy a dílo je hotovo.

CD ROM má i své stinné stránky, které vo-
lají po vyfie‰ení. Z neznámého dÛvodu nadefi-
novali autofii do kaÏdého prvku kus stfie‰ní 
roviny lemující rám okna. Pravdûpodobnû tato
úprava mûla fie‰it vodorovné zkosení horní
a kolmé zkosení spodní hrany stfiechy pfii po-
hledu z interiéru. To by bylo pochopitelné,
kdyby byly prvky tvofieny i pro star‰í verze
ArchiCADu, neÏ je ArchiCAD 5.0. Od této 
verze je totiÏ v ArchiCADu u stfiech moÏnost 
volit libovolné zkosení jednotliv˘ch hran, tedy
i u otvoru. Proto je tato úprava zbyteãná. Na-

víc se musí nastavit u kaÏdého okna dva pa-
rametry definující tlou‰Èku stfie‰ní roviny, aby 
pfiidan˘ kus stfiechy u prvku dobfie zapadl do
stfie‰ní roviny tam, kam je vkládán. Nehledû 
na to, Ïe díky úpravû nelze pouÏít variantu
dvou nad sebou umístûn˘ch oken. Kusy stfie-
chy u kaÏdého prvku jednodu‰e zasahují do
navazujícího okna.

Dal‰í, ale uÏ ménû podstatná záleÏitost je
slívání mark˘zy se sklem u zavfieného okna.
TakÏe, pokud nemáte nastavenou prÛhlednost
skla, mark˘zu ve stínování jednodu‰e nevidíte.

Závûrem je moÏno konstatovat, Ïe VELUX
CAD je pro kaÏdého architekta a projektanta
vítan˘m pomocníkem a Ïe v pfií‰tí verzi se jis-
tû objeví prvky opro‰tûné od tûchto chyb.

M. Hubacz hubacz@cegra.cz

Spoleãnost VELUX, s. r. o.
Spoleãnost VELUX, pfiední svûtov˘ v˘robce stfie‰ních oken, pÛsobí v âR jiÏ
od roku 1990. Patfií mezi první, ktefií zaãali propagovat my‰lenku vyuÏití
podkrovních prostor pro bytové nebo komerãní úãely. My‰lenku, Ïe pod-
kroví nemusí vÏdy znamenat podfiadn˘ prostor, ale mÛÏe b˘t plnohodnot-
nû pfiemûnûno, a navíc mÛÏe sv˘m obyvatelÛm pfiinést radost z uÏívání ne-
tradiãních místností, ve kter˘ch je dostatek vzduchu a svûtla díky stfie‰ním
oknÛm VELUX. A samotná úprava podkroví vÏdy nabízí architektÛm moÏ-
nost svobodného a kreativního vyjádfiení – moÏnost zúroãení své fantazie,
kterou v tomto pfiípadû neomezují nosné stûny a dispoziãní fie‰ení niÏ‰ích
podlaÏí.
KaÏdé podkroví je sv˘m zpÛsobem originál a v˘sledn˘ dojem pfiebu-
dovan˘ch místností a pohoda interiéru jsou pfiímou úmûrou závislé na kva-
litû architektonického návrhu. Je tfieba si uvûdomit, Ïe pro zaji‰tûní maxi-
mální pohodlnosti podkroví má pouÏívání stfie‰ních prvkÛ, zvlá‰tû oken,
své principy navrhování a moÏnosti pouÏití, které by mûly b˘t 
dodrÏovány.

Poãítaãová podpora projektování 
a praktické pfiíklady pouÏití
Firma VELUX se snaÏí zku‰enosti z vyuÏívání podkroví pfiedávat architek-
tÛm a projektantÛm, stavebním firmám i laické vefiejnosti. JiÏ v roce 1996
vytvofiila vlastní sborník Technické dokumentace. Tento sborník je urãen
pro architekty a projektanty s cílem pomoci jim a zjednodu‰it práci pfii na-
vrhování místností v podkroví nebo pfii navrhování nástaveb. Sborník mÛ-
Ïe na poÏádání bezplatnû obdrÏet kaÏd˘ odborník pracující v oboru na-
vrhování a projektování staveb a interiérÛ. Kromû jiÏ zmínûn˘ch v˘‰e

uveden˘ch principÛ navrhování a praktick˘ch pfiíkladÛ pouÏití obsahuje
také informace o celém sortimentu firmy VELUX âR s. r. o., vãetnû tech-
nick˘ch parametrÛ a podrobné v˘kresové dokumentace.
Vzhledem k tomu, Ïe velké mnoÏství architektonick˘ch ateliérÛ v souãasné
dobû stále více a více vyuÏívá softwarové projekãní vybavení, rozhodla se
i firma VELUX „drÏet krok s dobou“ a vytvofiit CD ROM s kompletním v˘-
robním programem. Na‰ím cílem bylo vytvofiit nástroj, se kter˘m mÛÏe ar-
chitekt dennû pracovat a ne tvofiit pouze prezentaci v˘robkÛ v elektronic-
ké podobû.

VELUX CAD ’99 – plnû interaktivní softwarov˘ nástroj
CD ROM obsahuje stfie‰ní okna VELUX zpracovaná formou digitálních 
katalogÛ pro ArchiCAD, AutoCAD® a 3DS a sadu konstrukãních 2D
detailÛ.
Je to knihovna jednotliv˘ch prvkÛ vytvofien˘ch ve 2D a 3D pro ArchiCAD
a AutoCAD®: tento systém umoÏÀuje nejenom vkládání jiÏ hotov˘ch prvkÛ
dle v˘robního programu, ale také jejich parametriãnost, tj. moÏnost jejich
zmûny v prÛbûhu projektování. Stfie‰ní okna VELUX mohou tedy „rÛst“
spolu s domem. To znamená znaãné zjednodu‰ení práce vzhledem
k ãast˘m zmûnám v projektech. Dal‰í nespornou v˘hodou, kterou CD 
VELUX CAD nabízí, je moÏnost vytváfiet v˘pisy prvkÛ jiÏ pfiímo z v˘kresu.
Z v˘‰e uvedeného vypl˘vá, Ïe VELUX CAD ’99 není pouh˘ katalog 
v˘robkÛ, ale Ïe jde o plnû interaktivní softwarov˘ nástroj umoÏÀující uÏi-
vateli zvolit optimální fie‰ení pro vyuÏití v‰ech pfiedností stfie‰ních oken 
VELUX pro dan˘ typ novostavby ãi upravovaného podkroví jiÏ existujícího
objektu. Odborníci tak dostávají dokonal˘ nástroj na zefektivnûní práce
s cel˘m sortimentem v˘robkÛ firmy VELUX ve fázi zpracování 
stavebního zámûru a pfiípravy pfiíslu‰né dokumentace. To umoÏÀuje v˘-
znamnû zkvalitnit sluÏby pro zákazníky, ktefií mají moÏnost posoudit jiÏ ve
fázi plánování stavby nebo úprav stávajícího objektu ve‰keré pfiínosy a v˘-
hody, jeÏ jim stfie‰ní okna VELUX nabízejí. A pfiednosti systému se 

nedot˘kají pouze návrhu a pouÏití konkrétních typÛ stfie‰ních oken, ale
i vytváfiení pfiehledného v˘pisu prvkÛ, coÏ mÛÏe znaãnû zjednodu‰it 
následné objednávání v˘robkÛ stavební firmou a zaji‰tûní jejich dodávky
na stavbu. Pro úplnost je nutné dodat, Ïe program VELUX CAD ’99 je 
poskytován zájemcÛm zdarma.

Konzultaãní sluÏby a ‰kolení
Nabídka firmy VELUX zahrnuje kromû poãítaãové podpory projektování
také konzultaãní sluÏby pro projekty, kde jsou pouÏita stfie‰ní okna 
VELUX. Dále pro dobr˘ prÛbûh vlastní stavební etapy nabízí moÏnost pro-
‰kolení pracovníkÛ na montáÏ stfie‰ních oken VELUX. Nedílnou souãástí
nabízen˘ch sluÏeb pro uÏivatele v˘robkÛ spoleãnosti VELUX je také in-
struktáÏní montáÏ provádûná servisním technikem firmy na projektech s ví-

ce neÏ 5 okny. V pfiípadû pochybnosti o kvalitû provedené montáÏe do-
dávající firmou je moÏné si vyÏádat posouzení montáÏe. Samozfiejmostí
je, Ïe v˘‰e uvedené sluÏby nabízí firma VELUX bezplatnû.

A do budoucna
âinnost spoleãnosti VELUX zdaleka nekonãí u souãasné nabídky podpory
projektantÛm a stavebním firmám. S v˘hledem do budoucnosti se jiÏ
v souãasné dobû uvaÏuje o dal‰í, nové verzi CD, která by mûla umoÏÀo-
vat provádûní v˘poãtÛ v˘‰kového osazení oken a plochu jejich prosklení.
Cílem této úpravy je samozfiejmû dal‰í snaha o zjednodu‰ení a zrychlení
projekãní práce.

Informace:
VELUX âR, s. r. o., tfi. kpt. Jaro‰e 13, PO BOX 644, 661 44 Brno,
tel. 05/4521 4250, fax 05/4521 3919, e-mail  info.v-cz@VELUX.com
Poboãka Praha, Rube‰ka 215/1, 190 00 Praha 9, 
tel. 02/683 48 50, fax 02/683 4801

CD ROM VELUX CAD ’99
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