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Dáváte pfiednost pfii koupi ArchiCADu jednorázové platbû nebo Support Packu?

Ná‰ ateliér pouÏívá pût licencí ArchiCADu.
S programem jsme spokojeni, a proto pfii vydá-
ní nové verze vÏdy v‰echny pouÏívané licence
upgradujeme. Support Pack vyuÏíváme tfii roky.
Vyhovují nám kvartální platby, bezplatná ‰kole-
ní a doplÀky platné verze programu. Kvartální
platby jsou v˘hodné z hlediska prÛbûÏného fi-
nancování upgradÛ, a to s ohledem na skuteã-
nost, Ïe nové verze jsou vydávány kaÏd˘ rok,
a Ïe investice do programÛ touto formou je
levnûj‰í neÏ jednorázov˘ upgrade.

Zatím preferuji, kdyÏ mohu za v‰e zaplatit na-
jednou, a nevznikají mi dlouhodobûj‰í závazky.
Jednorázové platba vychází stále o nûco levnûji
neÏ SupportPack. Rozdíl ale není velk .̆ Do bu-
doucna pfiechod na Support Packu nevyluãuji.
Pfiiná‰í v˘hody, jako je napfiíklad poji‰tûní HW
klíãe. Kdybych si pofiizoval dal‰í licenci progra-
mu, zfiejmû bych Support Pack vyuÏil pro v˘-
raznû niÏ‰í pofiizovací cenu. Nespornou v˘hodu
má také pro toho, kdo potfiebuje upgradovat
vût‰í poãet licencí.

ANO
PETR NOVOTN ,̄
Real Garant
realg@mbox.vol.cz

NE
IVAN LALÁK, 
Atelier Ivana Laláka
lalakarch@quick.cz

Dobrá zpráva
ArchiCAD má od roku 1992, kdy byl poprvé uveden na ná‰ trh, image mercedesu. Tato skuteãnost
je na jedné stranû velmi lákavá, vÏdyÈ kdo by odolal jízdû první tfiídou, ale na stranû druhé pro 
nûkteré moÏná pfiíli‰ vysokou vstupní investicí. Cena následn˘ch licencí byla vÏdy niÏ‰í neÏ cena
první. Jako alternativa pro jednorázovou platbu za upgrade, která pfii pfiechodu z nejbliÏ‰í pfiedchozí
na verzi aktuální ãinila cca 15 % z ceny plné licence, se nabízel SupportPack. SupportPack je
v podstatû smluvní vztah, kter˘m se CEGRA zavazuje zdarma dodávat upgrade a ‰kolení nov˘ch verzí,
a kter˘ zahrnuje poji‰tûní hardwarového klíãe, telefonickou podporu, slevy na sluÏby, zasílání Archi-
NEWs apod. UÏivatel hradí kvartální poplatek. 

Asi se ptáte: A kde je ta dobrá zpráva? Odpovûì je jednoduchá. Nová obchodní strategie 
a neustále se zvy‰ující poãet prodan˘ch licencí a upgradÛ ArchiCADu umoÏnily úpravu cen, která
se t˘ká tfií oblastí.

Cena první i následujících licencí ArchiCADu ãiní nyní 138 800 Kã (bez DPH). SupportPack je nadále
samostatnou poloÏkou. Pfii souãasném pofiízení nové licence ArchiCADu a SupportPacku je cena
programu dále zv˘hodnûna. V pfiípadû první licence ãiní 111 000 Kã. Pro absolventy stavebních
a architektonick˘ch fakult vysok˘ch ‰kol jsme pfiipravili speciální nabídku. Pfii splnûní urãit˘ch pod-
mínek tak mohou získat jednu licenci ArchiCADu za 69 400 Kã. TOMÁ· LEJSEK lejsek@cegra.cz

VIRTUÁLNÍ BUDOVA PRO REALIZACI A ROZPOâTY

Koncem loÀského roku pfiedstavil Graphisoft program Virtual Construction, kter˘ 
nemá ve svûtû obdoby. 3D model virtuální budovy se tak stává 5D systémem, 
protoÏe je roz‰ífien o dal‰í dva rozmûry – cenu a ãas. Program logicky doplÀuje 
ArchiCAD a ArchiFM. Posloupnost procesÛ projekt – realizace – provoz a správa 
je komplexnû pokryta aplikacemi na bázi virtuální budovy.

Technologie Virtual Construction, jejíÏ uvedení
na ãesk˘ trh je plánováno na polovinu leto‰ního
roku, vyuÏívá 3D model pro virtuální realizaci
stavby, umoÏÀující získat pfiesné podklady pro
rozpoãet a anal˘zu moÏn˘ch postupÛ realizace.

Reáln˘ model
Model, náklady a ãasové harmonogramy jsou
propojeny, takÏe zmûna v jedné kategorii se
automaticky projeví v ostatních. Systém umoÏ-
Àuje nalézt moÏné problémy je‰tû pfied realizací
jiÏ z projektové dokumentace a udrÏovat aktuál-
ní, pfiesné cenové a ãasové údaje spojené se
3D modelem. 

Virtual Construction vytváfií model stavby tak,
jak bude realizována. Z modelu, kter˘ nemusí
b˘t totoÏn˘ s modelem pro úãely stavebního
projektu, lze informace pro v˘poãet nákladÛ

a vytvofiení ãasov˘ch harmonogramÛ získat
v rÛzn˘ch variantách. 

Testy, jimÏ byla technologie podrobena, uká-
zaly, Ïe pfii jejím pouÏití lze dosáhnout díky
zkrácení doby zpracování projektu znaãné úspo-
ry. SníÏení investiãních nákladÛ se pohybuje
okolo 2 – 3 %.

Kompletní 5D
Virtual Construction tvofií tfii základní komponenty. 

Constructor je nástroj pro vytvofiení konstrukã-
ního modelu. Zahrnuje technologii 4D Sequencer,
propojující model s ãasov˘mi harmonogramy.

Estimator vyuÏívá model k získání pfiesn˘ch
hodnot pro rychlé zpracování rozpoãtu. UmoÏÀu-
je naãíst ceny platné v dané zemi a samozfiejmû
snadn˘ pfiechod mezi standardním zpÛsobem roz-
poãtu a pfiístupem, vyuÏívajícím 3D model. Po-

uÏití technologie 5D Reporting propojuje údaje
o cenû a ãasu, a umoÏÀuje tak zpracování fi-
nanãních anal˘z. 

Zpracování konstrukãního modelu vyÏaduje
specifické know-how. Balíãek servisních sluÏeb
Construction Services, nabízen˘ch Graphisoftem
a jeho partnery, je urãen pro uÏivatele Construc-
toru a Estimatoru.

Testováno v praxi
Virtual Construction vychází z koncepce BIM
(Building Information Modeling) a navazuje na
technologii firmy YIT Corporation (finská staveb-
ní firma s obratem za r. 2004 ve v˘‰i 3 mld.
eur; www.yit.fi). Tuto technologii, roz‰ifiující funk-
ce ArchiCADu pro stavební a investorské firmy,
vyvíjela spoleãnost ‰est let. Graphisoft tento
software koupil a po roce dal‰ího v˘voje vznikl
Virtual Construction. 

Pomocí této unikátní technologie byl napfi. vy-
tvofien konstrukãní model pro nové sídlo spo-
leãnosti George Lucase v Presidiu v San Francis-
ku. Model vznikl ze 2D v˘kresÛ jako prostfiedek
komunikace mezi generálním dodavatelem a sub-
dodavateli. V˘razn˘ch úspor pouÏitím Virtual
Construction dosahuje i jedna z nejvût‰ích sta-
vebních firem na svûtû, Kajima (www.kajima-
europe.com), ve Velké Británii a jiÏ zmínûná
YIT, která z konstrukãního modelu získává pfies-
né kalkulace za polovinu aÏ dvû tfietiny pÛvod-
ního ãasu s odchylkou ± 0,5 %.

TOMÁ· LEJSEK lejsek@cegra.cz

JAK TO VIDÍ . . .
PAVEL LANGHAMER pavel.langhamer@tiscali.cz

Lze vyuÏít CAD pro rozpoãty a plánování? 
Na tuto otázku se pokusím odpovûdût na zá-
kladû sv˘ch zku‰eností s ArchiCADem. Je tfieba
si fiíci – pokud hledáme v projektovém fiízení
systémové fie‰ení, samozfiejmostí by mûlo b˘t
prohlubování spolupráce projektanta a rozpo-
ãtáfie. Návrh by mûl zohlednit hledisko Ïivot-
nosti a nákladÛ stavby, ãas apod. Takov˘ pfií-
stup zatím u nás oproti vyspûl˘m ekonomikám
je ojedinûl ,̆ proto Virtual Construction urãitû
bude pfiínosem. 
Fáze pfiípravné dokumentace pro územní fiízení
(DÚR): stavební objekt lze popsat a ocenit for-
mou hrubého rozpoãtu pomocí databáze funkã-
ních dílÛ. Funkãní stavební díl je agregovaná
poloÏka, sestávající z konstrukce a prací, u nichÏ
lze i posoudit, zda byly vhodnû navrÏeny. TûÏi‰-
tû práce je v CADu (vãetnû hrubého rozpoãtu)
a v napfi. Excelu.
Fáze projektové dokumentace pro stavební po-
volení (DSP): vedle CADu je vhodné pouÏit
agregované databáze, splÀující poÏadavky zá-
kona o zadávání vefiejn˘ch zakázek. Dále zpra-
cování stavebnû-technologického rozpoãtu
v CADu (vytváfiíme ST model stavebního objek-
tu) a pomocí napfi. MS Projectu model dotváfií-
me v harmonogramu. A z MS Projectu zpût do
CADu k simulaci postupu v˘stavby.
Fáze projektové dokumentace pro provádûní
stavby (DPS): pokud ji zpracovává projektant
DPS pro investora lze postupovat podle fáze
DSP s pfiípadnû i podrobnûj‰í databází. Pokud
zpracovává projektant DPS pro dodavatele lze
vyuÏít Virtual Construction, kter˘ samozfiejmû
mÛÏe fungovat pfiímo u dodavatele. 

Autor je znalcem se specializací ceny, rozpoãty
a fakturace ve stavebnictví

Konstrukãní model pro realizaci projektu Akademie
vûd Kalifornie v San Francisku, zpracovan˘ pro 
generálního dodavatele Webcor Builders

NOVÉ CENY ARCHICADU!
První licence za 138 800 Kã 
(nebo 111 000 Kã plus Support Pack)

PRO ABSOLVENTY V·
ArchiCAD za 69 400 Kã + SupportPack 
VyuÏijte zv˘hodnûn˘ch podmínek 
do 30. ãervna!
Nabídka je urãena pro absolventy stavebních a archi-
tektonick˘ch vysok˘ch ‰kol v období 3 let od získání 
diplomu, ktefií jsou vlastníky ArchiCADu EDU a do 
30. 6. 2005 i pro absolventy v období 4 roky od zís-
kání diplomu a bez nutnosti vlastnictví ArchiCADu EDU.
Ceny jsou bez DPH.
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PRÁCE S KNIHOVNAMI A ÚPRAVA ¤EZU

Tfii nové funkce ArchiCADu 9.0 se vám budou na první pohled zdát zanedbatelné, ale 
ãasem si práci bez nich nedokáÏete pfiedstavit. První dvû vylep‰ují jiÏ tak silnou stránku
ArchiCADu – práci s knihovními prvky. Tfietí se t˘ká úpravy fiezu podle ãeského prostfiedí,
konkrétnû obtaÏení „fiezan˘ch“ konstrukcí tlustou ãarou. Uvedené postupy jsou extrémnû
jednoduché a uÏ proto by bylo velkou chybou je pfii práci s ArchiCADem opomíjet.

V˘mûna prvkÛ: v celém projektu a najednou
ArchiCAD 9.0 umoÏÀuje jednodu‰e a v celém
projektu najednou vymûnit skupinu knihovních
prvkÛ (napfi. objekt, lampa, okno, dvefie) za
prvky jiné. V˘mûnu bylo samozfiejmû moÏné
provést i v pfiedcházejících verzích, ale bylo
nutné „nov˘“ prvek nastavit podle implicitních
parametrÛ. To znamená, chceme-li napfiíklad 
nahradit jeden typ okna, kter˘ byl v projektu
pouÏit vícekrát (ale v rÛzn˘ch rozmûrech), lze
to provést najednou, ale jednotliv˘m oknÛm
musíme samostatnû nastavit rozmûry. 

Devítka naproti tomu umoÏÀuje v˘mûnu prv-
kÛ vãetnû moÏn˘ch parametrÛ, a pokud prvky
obsahují shodné parametry (vnitfiní název), pak
jsou tyto vlastnosti zachovány. Funkce je zaloÏe-
na na technologii, se kterou pfii‰la jiÏ verze 8.1.
Jde o moÏnost vytváfiet prvky podle parametro-
vé ‰ablony. 

Funkce se provádí tak, Ïe oznaãíme prvky

pro v˘mûnu, otevfieme dialog nastavení knihov-
ního prvku a pomocí kláves ctrl+alt (kurzor se
zmûní ve „stfiíkaãku“) pfiedáme nastavení jinému
objektu. TvÛrci knihoven mohou v ArchiCADu
9.0 definovat, které parametry se mají nebo
nemají pfiedávat. BûÏn˘ uÏivatel najde vyuÏití
napfiíklad i pfii pfiechodu z niÏ‰í verze knihoven
na verzi novûj‰í, která je více parametrická.
(obr. 1 – 4)

Atypická okna, dvefie a v˘klenky
Dal‰í novinkou verze 9.0 je, Ïe lze velmi jedno-
du‰e nakreslit okno nebo dvefie atypického 
tvaru (v pfiedchozích verzích to bylo moÏné jen
po úpravû GDL).

Princip tvorby „vlastního“ okna je stejn˘ ja-
ko v pfiedchozích verzích (viz ArchiNEWS zima/
2002). Rozdíl ale spoãívá v tom, Ïe namísto
pfiepisování GDL staãí pomocné desce, která 
reprezentuje tvar otvoru, pfiifiadit ID „wallhole“,

nebo „wallniche“ podle toho, zda chceme vytvo-
fiit okno nebo niku. Ve‰kerou práci s atypick˘m
otvorem tak udûlá sám ArchiCAD a z desky se
stane definice otvoru, nebo niky. (obr. 5 – 6)

Tvorba fiezu pomocí kategorií ãar
Jednou z ãasovû nejnároãnûj‰ích ãinností pfii tvor-
bû projektové dokumentace je kresba fiezu. Archi-
CAD je program, ve kterém objekt stavíme troj-
rozmûrnû, a 2D dokumentaci, tedy hlavnû pÛdo-
rysy a fiezy, odvozujeme z reálného 3D modelu.
Program tento proces z velké míry automatizu-
je, pfiesto je tfieba nûkteré kroky „doladit“. To
se t˘ká napfiíklad v˘kresu fiezu, resp. vykreslení
konstrukcí „ve styku se vzduchem“. ArchiCAD 9.0
v tomto smûru pfiiná‰í urãitá zlep‰ení.

Jednou z novinek je rozdûlení ãar do tfiech
kategorií podle jejich funkce na v˘krese. K dis-
pozici jsou ãáry v˘kresové, dûlicí ãáry vrstev
sendviãÛ a nejdÛleÏitûj‰í fiezové. Do poslední
kategorie patfií v‰echny ãáry, které vyznaãují
ohraniãení fiezaného prvku (napfi. obrysové ãáry
zdí v pÛdorysu a obrysové ãáry v‰ech fiezan˘ch
prvkÛ v oknû fiezu). Této kategorizace se dá
efektivnû vyuÏít pfii úpravû v˘kresu fiezu, kon-
krétnû jiÏ zmínûného „styku konstrukcí se vzdu-
chem“. ProtoÏe i po oddûlení fiezu od modelu
ãáry (a v˘plnû) zÛstanou v dan˘ch kategoriích,
lze vybrat pouze fiezové ãáry pomocí funkce 
najít a vybrat. (viz obr. 7)

Tyto je potom moÏné vloÏit do zvlá‰tní vrstvy
„obrysu fiezu“ a poté spojit v nûkolik lomen˘ch
ãar. To má jednu v˘raznou v˘hodu. Lomené 
ãáry se poãínaje ArchiCADem 9.0 dají editovat
stejnû jednoduch˘m zpÛsobem jako obyãejné
ãáry, napfi. „vystfiiÏením“ nechtûn˘ch segmentÛ
pomocí klávesy ctrl. Tímto zpÛsobem rychle zís-
káme obrys v‰ech konstrukcí fiezu ve styku se
vzduchem. Postup je jednoduch˘ a, pokud se
jej nauãíte, bude pro vás nezbytná úprava fiezu
podle ãesk˘ch norem hraãkou. (obr. 7 – 8)

LUBO· CIPRA cipra@cegra.cz
TOMÁ· VEJMELKA vejmelka@cegra.cz

1 Pfiíklad konstrukce, kde by bylo ãasovû 
nároãné zmûnit typ oken

2 PÛvodní konstrukce
3 Dialog pfii v˘mûnû oken
4 Upravená konstrukce. Novû zvolen˘ typ okna 

si zachoval rozmûry oken pÛvodních
5 Pfiíklad konstrukce okna atypického tvaru
6 Dialogové okno, kde je nutné zadat ID 

„wallhole“ nebo „wallniche“
7 Pfiíklad v˘kresu fiezu, kter˘ je nutno „upravit“ 

tak, aby splÀoval poÏadavky ãeské normy, 
resp. zvyklosti

8 Dialog pro v˘bûr jednoho typu ãar

Plotry HP DesignJet fiady 4000 pfiedstavují nej-
rychlej‰í a nejproduktivnûj‰í z technick˘ch tis-
káren HP (jsou dvojnásobnû rychlej‰í v porov-
nání s dosud nejv˘konnûj‰ími DesignJety fiady
1050). DokáÏou vytisknout aÏ 100 formátÛ A1
za hodinu díky technologii HP Double Swatch,
vyuÏívající dvû tiskové hlavy ke kaÏdému ze
ãtyfi pouÏit˘ch inkoustov˘ch zásobníkÛ, z nichÏ
kaÏd˘ má kapacitu aÏ 400 ml inkoustu.
Celkovou produktivitu plotrÛ umocÀuje rychlé
zpracování tiskové úlohy v zabudovaném poãí-
taãi a u postscriptového modelu moÏnost tisku
mnoha typÛ souborÛ bez ovladaãÛ (tiff, jpeg,
Adobe PS L3, pdf ).

DesignJet fiady 4000 podporuje formát A0+
(‰ífika role max. 1067 mm). Kvalita v˘stupu je
charakterizována rozli‰ením 2400 x 1200 dpi 
a garantovanou pfiesností ãar +/-0,1 %. Pokud
jde o kvalitu a vûrnost barev, DesignJet 4000
nabízí technologii barevné kalibrace se zpûtnou
vazbou, coÏ je u plotrÛ pro technick˘ trh novin-
ka. Tato technologie byla dosud obvyklá pouze
u fototiskáren. Barevná kalibrace se zpûtnou
vazbou zajistí shodné podání barev v pfiípadû,
Ïe stejnou tiskovou úlohu vytiskneme na dvou
rÛzn˘ch plotrech stejného typu, na jiném papí-
ru, pfiípadnû s ãasov˘m odstupem.

Velk˘m pfiínosem je moÏnost stanovení ná-
kladÛ (spotfieby inkoustu) na konkrétní tisko-
vou úlohu po jejím vyti‰tûní. 

U plotru se pfiedpokládá vyuÏití v poãítaãové

FORMULE 1 VE VELKOFORMÁTOVÉM TISKU

Firma Hewlett-Packard pfiedstavila zaãátkem roku 2005 plotry nové generace – 
fiadu HP DesignJet 4000. Klíãov˘mi vlastnostmi tûchto plotrÛ jsou jejich vysoká 
produktivita, vysoce kvalitní tiskové v˘stupy jak ãernobíle, tak v barvû, barevná 
kalibrace se zpûtnou vazbou a snadná kontrola provozních nákladÛ.

síti. K lokálnímu poãítaãi jej lze pfiipojit pfies
rozhraní FireWire (platí pro poãítaãe platformy
PC i Apple).

Cena základního modelu HP DesignJet 4000
ãiní pfiibliÏnû 270 000 Kã, modelu HP DesignJet
4000PS 340 000 Kã bez DPH. 

Pokud jiÏ vlastníte star‰í, dosluhující plotr,
CEGRA nabízí jako autorizovan˘ HP DesignJet
Partner jeho zpûtn˘ odkup, a tím sníÏení vstup-
ní investice do nového plotru. Vrácením staré-
ho plotru (napfiíklad fiady HP DesignJet 200,
300, 400, 600 nebo 700) tak lze u‰etfiit 31 000
Kã (bez DPH). Podrobné informace o moÏnos-
tech odkupu jsou k dispozici na www.cegra.cz/
produkty/nabidky.php nebo pro informaci na
http://www.hp.cz/periferie/tiskarny/velko/zbavte_
1.php.

WWW.ARCHISHOP.CZ OD DUBNA

www.archishop.cz – to je adresa nového inter-
netového obchodu, kter˘ uvede bûhem dubna
do provozu CEGRA. Nabídka bude zpoãátku za-
hrnovat hardwarové vybavení a spotfiební mate-
riál. Postupnû v‰ak bude obsahovat i software,
zejména doplÀková fie‰ení pro ArchiCAD. Ne-
spornou v˘hodou ArchiSHOPu je jednoduchost 
a rychlost nakupování. Server bude otevfien
v‰em zájemcÛm. Dlouhodobí obchodní partnefii
CEGRA a majitele SupportPacku budou moci

Plotry fiady HP DesignJet 4000 pfiedstavují opti-
mální fie‰ení pro architekty a projektanty. Díky
své rychlosti a produktivitû jsou urãeny zejména
pro vyuÏití v pracovních skupinách, kde b˘vá
potfieba nárazovû (tfieba do druhého dne) vytisk-
nout vût‰í mnoÏství projektové dokumentace.

LADISLAV PRODùLAL prodelal@cegra.cz

vyuÏít díky speciálnû nastaven˘m obchodním
podmínkám (ceny, zpÛsoby platby a odbûratel-
ské kredity) zv˘hodnûnou nabídku. Zb˘vá tedy
se jen zaregistrovat, poãkat na potvrzení regist-
race a pak uÏ jen nakupovat. Zajímavé budou
pfiedev‰ím dodávky spotfiebního zboÏí jako tfie-
ba cartridge, plotrovací papíry a tonery – do
druhého dne, a to i pfii veãerní objednávce do
19 hodin. 

Pohyb na stránkách je jednoduch .̆ V levé
ãásti se nachází rozbalovací menu s moÏností
vyhledávání produktÛ. V pravém hlavním oknû
se produkty tfiídí podle ceny ãi dostupnosti na
skladû. Po objednání dojde ke schválení pro-
deje. ZboÏí obdrÏíte na dobírku, pfiípadnû na
základû proplacené zálohové faktury. Stálí ob-
chodní partnefii CEGRA si budou moci objednat
zboÏí na fakturu se splatností, formou povole-
ného kreditu. 

PAVEL âERMÁK cermak@cegra.cz

www.archishop.cz poskytuje pfiehledné informace 
o nabízen˘ch produktech

ProhlíÏené zboÏí se samozfiejmû dá tfiídit 
podle rÛzn˘ch kritérií
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TeamWork je funkce ArchiCADu, která primárnû
umoÏÀuje soubûÏnou práci nûkolika projektantÛ
nebo specialistÛ na rÛzn˘ch ãástech jednoho pro-
jektu. Bylo tedy nutné zaãlenit do jejích voleb
taková nastavení, aby následná orientace ve zmû-
nách vytvofien˘ch víceãlenn˘m t˘mem byla co
nejjednodu‰‰í. Samotná práce v t˘mu ov‰em
není podmínkou pro vyuÏití tûchto zjednodu‰e-
ní. Pokud pracujete sami a projekt – nov˘ nebo
rozpracovan˘ – uloÏíte jako t˘mov˘ pomocí me-
nu TeamWork, získáte dvû velké v˘hody. 

Systém práce se nemûní. Cel˘ projekt, aã t˘-
mov ,̆ máte pro sebe, ov‰em organizace uklá-
dání návrhÛ, zálohování projektu a následná
orientace v tûchto zálohách bude pro vás snaz-
‰í. Pfii sdílení projektu (uloÏení jako t˘mového)

ARCHIRULER 2
Cigraph uvedl na trh novou verzi programu
ArchiRuler, která roz‰ifiuje moÏnosti Archi-
CADu v oblasti kreslení a zpÛsobu práce
ve 2D, pro nûÏ je stejnû uÏiteãn˘m pomoc-
níkem jako ArchiForma pro 3D tvorbu 
objektÛ. ArchiRuler 1 pfiidal do ArchiCADu
nûkteré metody známé z AutoCADu. Co 
nového pfiiná‰í dvojka?

Jedním z vylep‰ení je li‰ta s ikonami pro rÛzné
chytání a usmûrÀování v relaci ke vzdálen˘m
bodÛm. (obr. 1) Mezi nové moÏnosti patfií rov-
nûÏ schopnost zarovnávat libovolné objekty
(2D i 3D) ArchiCADu k definované pfiímce, pfii-
ãemÏ lze zvolit moÏnost zarovnání: jen posu-
nout, posunout kolmo atd. 

Zajímavou funkcí je roznásobení objektÛ po
kfiivce. Napfiíklad lze nakreslit lomenou ãáru 
nebo kfiivku, vÛãi ní umístit sloup a poté jej
nechat podle kfiivky roznásobit. Pfiitom jsou
k dispozici dal‰í moÏnosti, tfieba pro nastavení
zmûny v˘‰ky „roznásobeného“ objektu. Jako
vodicí kfiivku lze pouÏít i archiCADovsk˘ prvek

TEAMWORK I PRO SÓLOVÉ HRÁâE

TeamWork je unikátní systém, kter˘ umoÏÀuje t˘movou spolupráci v rámci jednoho 
projektu. ZpÛsob rozdûlení práce fie‰í hlavnû z pohledu architekta a projektanta, 
pracujícího se 3D modelem budovy (nikoliv z pohledu „kresliãe“ 2D v˘kresÛ ãi síÈového
specialisty). Team Work, aã tomu jeho název nenapovídá, ale ulehãuje práci i „sólov˘m“
projektantÛm a architektÛm, resp. v‰em, ktefií chtûjí je‰tû lépe prÛbûÏné zálohovat 
projekt a co nejlépe se orientovat v jednotliv˘ch verzích návrhu nebo projektu.

máte moÏnost urãit, jak ãasto se budou vytvá-
fiet záloÏní kopie projektu a kolik star‰ích verzí
bude zachováno. PokaÏdé, kdyÏ uloÏíte svou
práci do hlavního souboru (tj. projekt je modifi-
kován), vytvofií se nov˘ soubor záloÏní kopie.
ZáloÏní kopie projektu se ukládají vedle hlavního
souboru t˘mového projektu, do sloÏky *.zálohy
pfiesnû podle nastaven˘ch poÏadavkÛ. SloÏky
jednotliv˘ch záloh se automaticky pojmenují
datem a ãasem vytvofiení. (obr. 1 a 2) 

V˘hodou je také moÏnost vrátit se kdykoliv
k pfiedchozí verzi. TeamWork pracuje s tzv. iden-
tifikaãními ãísly. ID se automaticky pfiifiazují v‰em
kopiím a urãují jejich pofiadí v systému v‰ech
záloh (nejen tûch automaticky rozeznateln˘ch
podle data a ãasu). Pomocí ID lze pfiesnû urãit,

volná kfiivka. Nástroj zvût‰o-
vání umoÏÀuje zvût‰ovat ne-
bo zmen‰ovat 2D prvky, ale
i zdi atd. Na rozdíl od Archi-
CADu je moÏné mûnit mûfiítko
ve smûru os x a y nezávisle
na sobû. 

Dal‰í nástroje slouÏí k lep-
‰ímu kreslení 2D sendviãÛ.
Stejnû jako ‰lo v pfiedchozí
verzi umístit objekty podle
kfiivky, je moÏné nyní podle
kfiivky napsat libovoln˘ text.
(obr. 2) Za velmi zajímavou
funkci lze povaÏovat moÏ-
nost vytvofiení ‰rafy s ba-

revn˘m pfiechodem. (obr. 3) Nástroj umí podle
tvaru ‰rafy vytvofiit bitmapu s barevn˘m uÏiva-
telsky definovan˘m pfiechodem. Ta se pak pod-
loÏí pod pÛvodní ‰rafu, která musí b˘t kreslena
prázdná a prÛhledná. Nové jsou také nûkte-
ré funkce t˘kající se ohraniãení. Dal‰í pfiedsta-
vu o pracovním prostfiedí ArchiRuleru a funk-
cích, které nabízí, lze získat nástrojov˘ch li‰t. 
(obr. 4 a 5).

LUBO· CIPRA cipra@cegra.cz

Dialog pro navolení zpÛsobu zálohování projektu.
Konkrétní pfiíklad ukládání po jedné modifikaci, tzn.
po kaÏdé uloÏené zmûnû projektu

SloÏky záloh automaticky popsané datem a ãasem
uloÏení. Konkrétní pfiíklad uchovávání posledních 5 záloh

která verze souborÛ je nejnovûj‰í. Pozná to sa-
mozfiejmû i ArchiCAD, takÏe pfii pokusu uloÏit
do hlavního souboru t˘mového projektu star‰í
data budete na tuhle skuteãnost vÏdy upozor-
nûni. NemÛÏe tedy dojít k uloÏení nechtûn˘ch
zmûn bez va‰eho vûdomí.

TOMÁ· VEJMELKA vejmelka@cegra.cz

VIZUALIZACE: ARCHICAD 9.0, 
NEBO ART*LANTIS 4.5?
Implemetace nového vizualizaãního enginu
Lightworks do ArchiCADu vyvolala otázku, 
zda je na vytváfiení fotorealistick˘ch 
obrázkÛ vhodnûj‰í ArchiCAD 9.0, nebo
Art*lantis 4.5.

Odpovûì, jak ukázaly testy, které provádûla 

CEGRA po dobu 6 mûsícÛ, není jednoznaãná.

Pokud bychom porovnávali maximální moÏnosti

obou programÛ z hlediska algoritmÛ v˘poãtu,

pak v‰e hraje ve prospûch ArchiCADu. ArchiCAD,

resp. Lightworks, má v souãasné dobû více moÏ-

ností nastavení materiálÛ a nûkter˘ch efektÛ,

proto lze pfii jeho plném vyuÏití skuteãnû 

vytvofiit lep‰í obrázek neÏ v Art*lantisu. Ale. 

Právû to ale je dÛleÏité. 

Budeme-li srovnávat, v jakém programu zpra-

cujeme jednodu‰eji (tedy i rychleji) kvalitní 

obrázek, pak by byl jednoznaãn˘m vítûzem

Art*lantis 4.5. Ov‰em i z pohledu v˘poãtov˘ch

algoritmÛ se jaz˘ãek vah mÛÏe rychle pfiiklonit

zpût k Art*lantisu, kter˘ pfied implementací

technologie Lightworks byl i v tomto smûru

jednoznaãn˘m vítûzem, protoÏe jeho nová ver-

ze, jeÏ by mûla b˘t letos uvedena na trh, sli-

buje v˘razn˘ krok vpfied. 

Obecnû se dá fiíci, Ïe na v˘kon hardware je

nároãnûj‰í ArchiCAD. Art*lantis na poãítaãi 

s ArchiCADem „bûhá“ naprosto bez problémÛ.

LUBO· CIPRA cipra@cegra.cz

Vizualizace: srovnávací tabulka vlastností ArchiCADu 9.0 a Art*lantisu 4.5

Vlastnost programu ArchiCAD 9.0 Art*lantis 4.5

stín vrÏen˘ na pozadí ano ano

stín vrÏen˘ na fotografii pozadí ano ne

kvalita matematick˘ch povrchÛ v˘borná dobrá

efekty povrchÛ – prÛhlednost v˘borná v˘borná

efekty povrchÛ – nerovnosti v˘borná dostateãná

posunutí textury dobrá v˘borná

stafáÏe (billboardy) dostateãná v˘borná

okamÏit˘ foto náhled ne ano

dostupnost pfiedpfiipraven˘ch stafáÏí dostateãná v˘borná

jednoduchost ovládání dostateãná v˘borná

mûkk˘ stín od slunce v˘borná (spec. svûtlo) dostateãná (lampa)

mûkk˘ stín od svûtel ne dobrá

mlha dobrá dobrá

turbolence mlhy („koufimo“) ne ano

válcové pozadí (pro VR scény) knihovní prvek dobrá

rychlost v˘poãtu na Apple vynikající dobrá

rychlost v˘poãtu na PC dobrá dobrá

max. velikost obrázku v bodech 4000x4000px 99000x99000px

animace objektu ano (GDL) ne

hloubka ostrosti ne ano

rozdûlení povrchÛ barevnû dobrá (GDL) v˘borná

umûlá radiosita dobrá (specialní svûtla) v˘borná (automaticky)

moÏnost rendrování pozdûji dostateãná v˘borná

vyuÏití více procesorÛ (render) ano (hlavnû u Apple) ne

pouÏití textur v˘borná v˘borná

uprava modelu v˘borná dobrá (naãíst z reference)

formáty bitmapy jpg, psd, pct, png, sgi, tif, tga, bmp jpg, tif, tga, bmp, Epix-Piranesi
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OTESTOVALI JSME ZA VÁS:
390 vs 51
V ArchiNEWS 3/2004 jsme informovali o zrych-
lení v˘poãtu vizualizací díky technologii Light-
Works implementované do ArchiCADu 9.0. V˘-
poãet vizualizací jsme podrobili dÛkladnûj‰ímu
testu.

Srovnávali jsme Apple G4 768MHz 1GB RAM
a Apple G5 2 x 2500 MHz 3GB RAM. Jednodu-
ch˘m propoãtem bychom mohli fiíci, Ïe 2-pro-
cesorov˘ G5 bude 3x rychlej‰í vzhledem
k rychlosti CPU (2500/768). Skuteãnost? Na
modelu ãásti mûstské zástavby vytvofieném
v ArchiCADu 9.0 (velikosti 35 MB) byl poãítán
jednoduch˘ oblet osazen˘ 20 kamerami o ve-
likosti 800 x 600 pixelÛ. V nejvy‰‰í kvalitû
komprese QuickTime mpeg se celkem poãítalo
980 obrázkÛ, které následnû ArchiCAD spojil
do „movie“ souboru. Tato operace trvala na
G4 zhruba 6 a pÛl hodiny, pfiiãemÏ poãítaã ne-
mûl problémy s operaãní pamûtí. Na poãítaãi
G5 byla stejná operace hotova za 51 minut.
Pfievedeno na jednotky: 390 min versus 51 min.
To je 7,5-krát rychleji. 

Je patrné, Ïe technologie LightWorks dokáÏe
vyuÏít plnou sílu dvou procesorÛ G5 v celém
rozsahu 64-bitÛ. Apple je tedy zpût ve hfie ja-
ko nástroj pro ty, ktefií potfiebují „vyrábût“ vi-
zualizace ve velmi krátké dobû. Mimochodem
obrázek o rozmûrech 4048 x 4048 pixelÛ byl
v ArchiCADu 9.0 se zapnut˘m LightWorks na
G5 vyrendrován za 43 sekund. . .

PAVEL âERMÁK cermak@cegra.cz

KONTAKTY
www.cegra.cz/kontakt/
seznam.php/kancelare

CENTRUM PRO PODPORU
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Nad Obcí I 1392/2, 140 00 Praha 4
tel. 257 310 090, fax 257 314 106
e-mail cegra@cegra.cz, www.cegra.cz
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Jelínkova 20, 616 00 Brno-Îabovfiesky
tel./fax 541 215 883
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e-mail ostrava@cegra.cz
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370 21 âeské Budûjovice
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FoMAC, ·kroupova 5/1520, 
370 06 âeské Budûjovice
tel. 602 258 153
e-mail fomac@fomac.cz

Projekt AA, Sokolovská 115, 
360 02 Karlovy Vary, tel. 353 585 596
e-mail info@projektaa.cz

Softech, Denisovo nábfieÏí 6, 
301 31 PlzeÀ, tel./fax 377 226 294
e-mail kasik@softech.cz
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PROJEKT

Název projektu: Stfiedisko správních ãinností Magistrátu mûsta Ostravy 
– rekonstrukce a dostavba torza administrativní budovy
Místo stavby: Ostrava
Architekt a generální projektant: OSA projekt – 
Marek Dany‰, Martin Chválek, Tomá‰ Janãa, Ludûk Wolek
Klient: Statutární mûsto Ostrava
Realizace: pfiedpoklad realizace v r. 2006

ST¤EDISKO SPRÁVNÍCH âINNOSTÍ

Projekt Stfiediska správních ãinností vzniká z iniciativy Magistrátu mûsta Ostravy. 
V samostatném objektu budou soustfiedûny ve‰keré ãinnosti, které bezprostfiednû slouÏí
obãanÛm mûsta a jsou dosud roztfií‰tûny na mnoha místech a ãasto v nevyhovujícím
prostfiedí. Jedná se o vydávání ve‰ker˘ch dokladÛ matriky (obãansk˘ prÛkaz, oddací
list, úmrtní list, pas apod.), Ïivnostensk˘ch listÛ a fiidiãsk˘ch prÛkazÛ vãetnû agendy 
dopravní policie (pfiestupková fiízení, poji‰tûní vozidel apod.). Ve‰keré procesy podpo-
rované sofistikovan˘m informaãním systémem mají pfiinést zkvalitnûní sluÏby ve vztahu
úfiedník – obãan. Bude zde pracovat cca 350 zamûstnancÛ a sluÏby stfiediska budou
k dispozici obãanÛm sedm dní v t˘dnu.

Architektonické fie‰ení
Pro umístûní stavby bylo vybráno témûfi dvacet
let nedokonãené torzo administrativní budovy na
hlavní mûstské tepnû v sousedství dal‰ích admi-
nistrativních a kulturních budov. SedmipodlaÏní
skelet zbudovan˘ v technologii zvedan˘ch stro-
pÛ Liftform sice pro‰el testy z hlediska statiky,
nicménû jeho technické parametry, zejména svût-
lé v˘‰ky podlaÏí, jiÏ dnes zdaleka nevyhovují ná-
rokÛm na moderní administrativní budovy. 

Koncepce provoznû-dispoziãního fie‰ení dostav-
by vychází z poÏadavku na maximální flexibilitu
tak, aby bylo moÏno co nejjednodu‰eji reagovat
na pfiípadné budoucí zmûny provozu. Fixovány
zÛstanou pouze nosné prvky konstrukãního sys-
tému, komunikaãní a instalaãní jádra a zaklada-
ãové posuvné archivy umístûné vnû pÛdorysu
budovy. Vnitfiní uspofiádání vymezují pfiestavitel-
né pfiíãky a interiérové prvky. Dále bylo poÏado-
váno striktní oddûlení pohybu obãanÛ-klientÛ
a zamûstnancÛ. Byl proto uplatnûn princip velko-
prostorov˘ch kanceláfií s prvky kombinovan˘ch
kanceláfií, coÏ znamená kombinaci otevfien˘ch
pracovních míst, pohledovû oddûlen˘ch nábyt-
kov˘mi paravány, s otevfien˘mi ãi uzavfien˘mi
konferenãními místnostmi a uzavfien˘mi kance-
láfiemi vedoucích oddûlení, resp. sekretariátÛ.

Z exponovan˘ch pohledÛ od mûstského bul-
váru a od budoucí vûdecké knihovny je archi-
tektonick˘ v˘raz vytvofien kombinací sklenû-
n˘ch polotransparentních tabulí smaltovaného
skla ve dvou odstínech. Tímto fie‰ením je docí-
leno v˘razu celosklenûné fasády s Ïádan˘mi 
reflexy. Z ménû exponované strany, orientované
do vnitrobloku (jih, jihozápad), je fasáda tvo-
fiena kombinací pásov˘ch oken a kovového

obkladu. Pfied okenními pásy jsou instalovány
centrálnû ovládané horizontální Ïaluzie.

Souãástí dostavby bude rovnûÏ fie‰ení bez-
prostfiedního okolí, zejména zpevnûn˘ch ploch
vãetnû osazení uliãního mobiliáfie, prvkÛ drob-
né architektury a umûleck˘ch dûl.

Poãítaãové zpracování
Projekt je vytváfien zejména v ArchiCADu 8.0,
kter˘ vyuÏívají architekti a stavební profese,
a v AutoCADu 2004, v nûmÏ pracují jednotliví
profesní specialisté. PÛvodní stav budovy byl

1 Stávající Ïelezobetonov˘ skelet
2 Navrhovan˘ stav – denní pohled 

(kombinace pásov˘ch oken s parapetním 
pasem ze smaltovaného skla) 

3 Navrhovan˘ stav – v˘chodní a západní pohled 
4 PÛdorys 1. NP

novû zamûfien a do ArchiCADu pfieveden na-
ãtením digitálních podkladÛ ve formátu DWG.
2D v˘kresy byly generovány ze 3D modelu.

Spoleãnost OSA, která je generálním projek-
tantem objektu, má 40 stál˘ch zamûstnancÛ,
z toho 35 se vûnuje projekãní ãinnosti. Silnou
skupinu zastupují obory architekt, obor pozemní
stavitelství, komunikace a terénní úpravy, voda
a kanalizace a TZB. Spoleãnost kooperuje se stá-
lou skupinou specializovan˘ch subdodavatelÛ. 

MARTIN CHVÁLEK martin.chvalek@osa-ostrava.cz

1

2 3

4


