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ARCHINEWS 2.04
Chcete vûdût více o ArchiCADu a ArchiFM?
Nav‰tivte ForARCH 2004, 14. – 18. záﬁí,
10.00 – 18.00 hod. (18. 9. do 16.00 hod.).
PraÏsk˘ veletrÏní areál LetÀany, hala 7, stánek 7A23.
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Prezentace: zpÛsob, jak jít dál
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Zúãastníte se v˘stavy ForARCH, ptáme se v na‰í anketní otázce. Cílem je zjistit, jak˘ máte názor
na v˘stavy obecnû. Mají vÛbec je‰tû smysl? Firemní katalogy, klasická inzerce v médiích, internet . . .
Dnes je k dispozici obrovské mnoÏství celkem podrobn˘ch a srozumiteln˘ch informací o firmách
i produktech, jeÏ lze získat nepomûrnû pohodlnûji neÏ trmácením se na v˘stavi‰tû. Pﬁesto klasické
v˘stavy stále Ïijí a vznikají nové. Jedno je jisté. TrÏní ekonomika je systém, kde chcete-li uspût,
tak se prezentovat musíte. Podmínkou ov‰em je mít, co prezentovat. A to CEGRA má: ArchiCAD 8.1
má mezi architekty a projektanty stále více pﬁíznivcÛ a ArchiFM dokazuje, Ïe i v „tabulkovû orientovaném“ prostﬁedí facility managementu mÛÏe zavanout svûÏí vítr technologie virtuální budovy.
Proto se na vás na ForARCHu tû‰íme.
Zadní strana ArchiNEWS je vlastnû také, sice malou, v˘stavou. Vytváﬁíme zde prostor pro uÏivatele
ArchiCADu a jejich projekty. A jako „organizátoﬁi v˘stavy“ se snaÏíme, aby publikované práce prezentovaly celou ‰kálu úkolÛ, se kter˘mi se autoﬁi projektÛ musejí vypoﬁádat. Zab˘vali jsme se napﬁ.
studiemi rodinn˘ch domÛ, interiéry kanceláﬁí, komplexními projekty dostavby a rekonstrukce lázní,
bytového domu, domova dÛchodcÛ, velké administrativní budovy, sportovnû-relaxaãního centra,
modelu PraÏského hradu, rekonstrukce v˘robní haly na kanceláﬁské prostory a správy (facility
management) administrativního komplexu. Tento pﬁehled není koneãn˘. Dûkuji v‰em, kteﬁí nechali
nahlédnout za dveﬁe sv˘ch ateliérÛ a pﬁedstavili tak nejen svou práci, ale i zpÛsob jejího zpracování
v ArchiCADu.
TOMÁ· LEJSEK lejsek@cegra.cz
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jící pﬁipojení témûﬁ libovolného mnoÏství uÏivatelÛ. To znamená Ïádné instalace, pouze zmûny
na serveru, coÏ je velmi flexibilní. Jedinou podmínkou je nainstalovan˘ internetov˘ prohlíÏeã
Internet Explorer 6.0 a vy‰‰í. UÏivatelské rozhraní je navrÏeno v souladu se vzhledem ovládacích prvkÛ „klasické“ aplikace. Zku‰enosti jasnû
ukazují, Ïe uÏivatelská prostﬁedí odchylující se
od tohoto vzhledu b˘vají dÛvodem mnoh˘ch uÏivatelsk˘ch problémÛ.
Vedle detailních funkãních poÏadavkÛ na
v‰echny ãásti trval T-Mobile na dodrÏení tﬁí
hlavních principÛ:
– data se zadávají pouze jednou, propojitelnost
do stávajícího systému (SAP)
– otevﬁenost aplikace, moÏnost zmûn a dostaveb
– systém je pﬁístupn˘ v‰em zamûstnancÛm
(podle jejich role)

ROZTYLECH

Spoleãnost T-Mobile se v pﬁípadû implementace aplikace CAFM pro správu své kanceláﬁské
budovy rozhodla pro aplikaci AFM (Alstanet Facility Management), jeÏ pro grafickou ãást vyuÏívá
ArchiCAD a pro pﬁevod grafiky na data pak jako mÛstek ArchiFM Databázi.
FM aplikaci si T-Mobile nechal vytvoﬁit pﬁesnû
„na míru“. Díky moÏnosti absolutního pﬁizpÛsobování a pﬁitom krátké dobû implementace se
rozhodl pro aplikaci AFM (Alstanet Facility Management). Aplikace je navrÏena jako modulární
intranet. Vût‰ina modulÛ ﬁe‰í jednu konkrétní
oblast, tﬁeba jako Autopark ãi Majetek, ale
existují i moduly, které jsou spoleãné a pÛsobí
zejména jako podpora ostatních. Nûkteré moduly pak ãásteãnû zobrazují data zrcadlená
z primárních zdrojÛ (vût‰inou SAP) a doplÀují
je o dal‰í detaily. Komunikace probíhá prostﬁednictvím webov˘ch sluÏeb ãi pﬁímého vstupu do
databází. Grafická ãást je propojena s daty v databázi, lokalizace majetku ãi zamûstnancÛ vyuÏívá CAD v˘kresÛ. Ale jde to i obrácenû, tyto
„spaceplány“ je moÏné jednodu‰e prohlíÏet
a zobrazovat k nim data z databáze.

FACILITY

Jediná instalace pro v‰echny zamûstnance
Jedná se o aplikaci postavenou na osvûdãeném
enginu AMC (Alstanet Management Console),
kter˘ je zaloÏen na vícevrstvé architektuﬁe client/
server a je postaven nad nejmodernûj‰í technologií ASP.net. Jako databáze je vyuÏívána MS SQL.
Poãítá se s tím, Ïe nûkterá data budou vyuÏívána,
resp. sdílena urãen˘mi dodavateli. Napﬁ. modul
Zakázky vyuÏívá komunikaci jak pﬁi pﬁedávání
zakázek dodavatelÛm, tak pﬁi ﬁízení jejich realizace a koneãnû i pﬁi zpûtné vazbû, tedy monitoringu dokonãování a pﬁebírání zakázek.
Nespornou v˘hodou takového ﬁe‰ení je licenãní politika. Jedná se o jedinou aplikaci umoÏÀu1
2
3
4
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·ito na míru
Aplikace ﬁe‰í v‰echny procesy, které T-Mobile poÏadoval obsáhnout v rámci softwarové podpory
sv˘ch facility management ãinností. Není zde
nic navíc, nic nechybí. Je to aplikace „na míru“.

Centrální nástûnka aplikace – ﬁízení zakázek
Propojení evidence budov s majetkem
Grafické zobrazení místností, majetku a osob
Evidence vozidel s vazbou na karty PHM

Chystáte se nav‰tívit
leto‰ní veletrh ForARCH?

ANO
JI¤Í HU·EK, AI-DESIGN
jiri.husek@aidesign.cz

Náv‰tûvu v˘stavy ForARCH povaÏuji jako pﬁíleÏitost udûlat si pﬁedstavu o v˘voji stavebního trhu s moÏností osobního seznámení se zástupci
v˘robcÛ a dodavatelÛ a seznámení se s trendy
na trhu. Samozﬁejmû, Ïe se jedná i o dobrou
pﬁíleÏitost k získání propagaãních materiálÛ, katalogÛ atd., které slouÏí jako komunikaãní ãlánek
s investorem. NepovaÏuji v‰ak náv‰tûvu odborn˘ch v˘stav nebo veletrhÛ obecnû za kaÏdoroãnû nutnou, jelikoÏ pro ãlovûka z oboru se mÛÏe
zdát podobná akce v takovém intervalu ponûkud nudná a únavná.
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MANAGEMENT
A VIRTUÁLNÍ BUDOVA
ArchiCAD je na trhu od roku 1984. Dnes má
více neÏ 100 000 uÏivatelÛ, kteﬁí zpracovali miliony „archicadovsk˘ch“ projektÛ, tzv. virtuálních budov. My‰lenka vyuÏít stejnou technologii pro projektování i pro grafickou ãást správy
budov, tj. systému CAFM (Computer Aided
Facility Management) je tudíÏ logická.
První verze ArchiFM byla pﬁedstavena jiÏ
v roce 1999. Obratem se ukázalo, Ïe virtuální
budova není samospasitelná, Ïe „FM“ jsou
hlavnû „data v podobû tabulek“. Po pûtileté
zku‰enosti bylo ArchiFM doplnûno o dal‰í softwarové „pilíﬁe“ ArchiFM Maintenance, ArchiFM
WebServer a ArchiFM HelpDesk. Dohromady
tvoﬁí vyzrálé CAFM prostﬁedí, které „umû“
pracuje s databázemi a navíc disponuje ‰piãkovou grafickou ãástí. Toto prostﬁedí je samo
o sobû hotov˘m funkãním systémem CAFM,
souãasnû je ale otevﬁené pro úpravy ãi vytvoﬁení vlastních funkcí. V˘sledkem je moÏnost
nastavení mnohem efektivnûj‰ích procesÛ.

www.cegra.cz
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JAROSLAV WERTIG,
A69-ARCHITEKTI
wertig@atelier69.cz
Co bych tam dûlal? Jsem architekt, ne projektant. Kdybych potﬁeboval nûjaké informace
z tohoto smûru, zeptám se kolegÛ technologÛ.
Mû by spí‰ zajímalo Bienále v Benátkách.
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Jejími hlavními moduly jsou:
 Zamûstnanci – klasická evidence dat,
propojení na dal‰í moduly
 Strom budov – prostorová struktura
lokalita/budova/sekce/patro/místnost, evidence
rÛzn˘ch dat na jednotliv˘ch úrovních (vedle
zamûstnancÛ hlavní spoleãn˘ modul)
 Majetek – kompletní evidence majetku
 Zakázky – monitoring a ﬁízení provozu
a údrÏby, propojení na dodavatele
(pokraãování na str. 3)

S OFTWARE
ARCHISTAIR:

www.cegra.cz/produkty/seznam.php/doplprog

SCHODY BEZ OMEZENÍ

ArchiStair firmy Cigraph je nástroj pro
konstruování schodi‰È, na první pohled
podobn˘ standardnímu ﬁe‰ení ArchiCADu –
StairMakeru. Ukazuje v‰ak, v ãem je síla
„otevﬁenosti“ ArchiCADu.
Pomocí API rozhraní ArchiStairu lze vyvíjet vlastní
funkce, coÏ umoÏÀuje ﬁe‰it problémy z jiného
pohledu, neÏ to dûlá Graphisoft. ArchiStair umí
napﬁíklad definovat jednotlivé stupnû schodi‰tû
samostatnû, ukládat nastavení konstrukce tak,
aby je ‰lo opakovanû pouÏít, automaticky vybourávat otvory ve stropû, nebo témûﬁ libovolnû nastavit 2D prezentaci schodi‰tû. (obr. 1)
Konstrukce schodi‰tû
Schodi‰tû obecného tvaru je sestaveno ze segmentÛ (rameno, podesta, první stupeÀ . . . ), jejichÏ
pÛdorys se definuje 2D ‰rafou. Vlastní konstrukce
probíhá segment po segmentu: první kliknutí
definuje nástupní hranu, druhé hranu horní. Druhé kliknutí pak vyvolá podrobn˘ dialog nastavení segmentu, kde se definuje jeho konstrukce,
napﬁ. poãet stupÀÛ. Po kliknutí na tlaãítko OK je
hotov˘ objekt umístûn do projektu. (obr. 2, 3 a 4)
Jednotlivé stupnû
Hrany stupÀÛ mohou b˘t definovány obloukem,
nebo lomenou ãárou. Pﬁi zadání stejného tvaru
v‰em stupÀÛm lze samostatnû nadefinovat stupeÀ první. (obr. 5)
Zábradlí
U zábradlí v první ﬁadû definujeme, kde má b˘t
(lze nastavit samostatnû pro jednotlivé segmenty
schodi‰tû). Samotnou konstrukci pak lze nastavit velmi podrobnû, a to jak z hlediska tvarÛ, tak
i rozmûrÛ. (obr. 6 a 7)
Nosné sloupky zábradlí
Jednotlivé prvky zábradlí lze nadefinovat v podstatû neomezenû, pﬁíkladem jsou nosné sloupky. Definují se vlastnosti, jako jsou materiál,
tvar, velikost, ale i osazení v celé konstrukci.
Sloupky lze vybrat z knihovny ArchiStairu, ale
není nutné se na ni omezovat. Lze si vytvoﬁit
i své vlastní, a to i bez znalostí GDL. (obr. 8)

H ARDWARE
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âtyﬁi esa ArchiStairu
– Grafická editace ve 2D i 3D
– Podrobná parametriãnost 2D i 3D
– Prohloubená „inteligence“ schodi‰tû
– Stejné ovládání jako u ArchiCADu

DoplÀky
Jako dal‰í vlastnosti schodi‰tû lze nadefinovat
boãní obloÏení a boãní vazník. Definují se viditelnost, materiál a rozmûry. Boãní vazník lze
protáhnout aÏ na úroveÀ podlahy. (obr. 9 a 10)
2D symbol
4
ArchiStair nenabízí pouze plnû parametrické
konstruování 3D modelu, ale i 2D symbol schodi‰tû je plnû parametrick˘, tudíÏ plnû uÏivatelsky upraviteln˘. Pro v˘kresy rÛzn˘ch podlaÏí lze
vygenerovat 2D symbol podle aktuálních poÏadavkÛ. Typy ãar, v˘plní, symbolÛ a chování vÛãi
mûﬁítku a podlaÏí lze nastavit tak, jak je potﬁeba.
Tedy napﬁíklad v rámci ãeské normy lze vyﬁe‰it
nastavení typu ãáry nad ﬁezem. (obr. 11)
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V˘kaz
Souãástí ArchiStairu je layout pro vykázání konstrukce. UÏivatelsky lze definovat, které prvky
konstrukce se budou vykazovat, a zda se zobrazí
2D a 3D schéma schodi‰tû vãetnû rozmûrÛ. (obr. 12)
Automatické vybourávání otvorÛ
Po osazení schodi‰tû do projektu lze oznaãit sou- 12
visející desky a do nich automaticky vybourat
otvor. Lze zvolit jednu ze tﬁí metod: vyﬁíznout
otvor nad pÛdorysn˘m prÛmûtem schodi‰tû,
otvor vychází z jednotliv˘ch segmentÛ schodi‰tû
a je dále uÏivatelsky upraviteln˘, a otvor kopíruje kvádr, ohraniãující schodi‰tû. (obr. 13)
Grafická editace
Po umístûní schodi‰tû do projektu jej lze graficky
upravovat. To se provádí „taháním“ za uchopo- 13
vací body, které se zobrazí s velkou podrobností
témûﬁ u kaÏdého prvku schodi‰tû. Grafické úpravy
lze provádût v pÛdorysu i ve 3D pohledu. Lze
tak napﬁ. upravit tvar kteréhokoli stupnû, v˘‰ku
zábradlí ãi celkovou v˘‰ku schodi‰tû. (obr. 14 a 15)
LUBO· CIPRA cipra@cegra.cz

www.cegra.cz/produkty/hardware.php

POWERMAC G5 DUAL 2.5 GHZ
Novinka, která bere dech. Tak by se dal nazvat
PowerMac G5 Dual 2.5 GHz. V‰echny nové modely poãítaãÛ PowerMac G5 jsou dvouprocesorové (2 x 64-bit PowerPC G5). Procesory jsou
ale taktované na frekvenci 2.5 GHz (dosud nejv˘konnûj‰í model PowerMacu G5 mûl dva procesory „pouze“ na frekvenci 2.0 GHz) a jsou
zaloÏeny na technologii 90 nanometrÛ, která
umoÏÀuje zv˘‰ení pracovní frekvence.
Pro chlazení pouÏívá PowerMac G5 s nejvy‰‰í
konfigurací unikátní kapalinov˘ systém. Chlazení
kapalinou je úãinné a pﬁiná‰í i dal‰í v˘hodu –
poãítaã je tich˘, protoÏe nepotﬁebuje vysokootáãkové ventilátory.
Sestava PowerMac G5 a Apple Cinema Display 30“
s elegantním hliníkov˘m rámem

Nová G5 mÛÏe b˘t osazena operaãní pamûti
aÏ 8 GB (dﬁíve max. 4 GB) a je vybavena interní
optickou mechanikou SuperDrive 8x. Pevn˘ disk
Serial ATA (7200 rpm) má kapacitu 160 GB.
Procesor je dodáván s grafickou kartou ATI
Radeon 9600XT (128 MB). K PowerMacu je moÏno
pﬁipojit LCD panel Apple Cinema Display s úhlopﬁíãkou aÏ 30“TFT. Tento panel bude uveden
na ná‰ trh bûhem záﬁí v rámci nové ﬁady LCD
panelÛ Apple, které mají úhlopﬁíãku od 20“ do
30“TFT. Pﬁipojení nejvût‰ího monitoru k Power
Macu vyÏaduje doplnûní speciální karty NVidia
GeForce 6800 Ultra DLL, která zvládne extrémní
rozli‰ení tohoto displaye (2 560 x 1 600 bodÛ).
LADISLAV PRODùLAL prodelal@cegra.cz

APPLE

ROZDAL KARTY.

KDO

JE NA TAHU?

Poãátkem léta pﬁedstavil Apple novou ﬁadu poãítaãÛ PowerMac G5. Její nejsilnûj‰í model se v ArchiCADu
sv˘m v˘konem v˘raznû pﬁibliÏuje PC. Apple rozhodnû není minulostí. Faktem ale je, Ïe v˘voj poãítaãÛ
jde stále vpﬁed, a nevíme, co pﬁinese CeBIT, nebo jiná v˘stava, s ãím nov˘m pﬁijde Intel nebo Microsoft.
Pﬁesto se ptáme: Vrátí se Apple zpût do architektonick˘ch ateliérÛ a projekãních kanceláﬁí?
Apple vÏdy pﬁedstavoval na trhu
IT prÛkopníka nov˘ch technologií. Pak se ale vydal cestou
digitálních multimédií, coÏ
mûlo nesporn˘ úspûch v USA.
Nicménû pro ãeského uÏivatele
ArchiCADu nepﬁiná‰el nic nového. 64-bitov˘ v˘kon CPU
ArchiCAD doposud neumí vyuÏít. Takt CPU Intel a AMD
ale rapidnû narostl.
Pro v˘kon ArchiCADu je v‰ak takt CPU nejvût‰í devizou. Cena pﬁitom vÏdy hovoﬁila pro PC. A tak ﬁada
uÏivatelÛ Apple v minulosti opustila a zÛstali jen ti
skalní. Jak je to teì? V porovnání s PC pro i proti
vyuÏití Apple v architektuﬁe a stavebnictví hovoﬁí ﬁada
argumentÛ. Nûkteré z nich mohou b˘t prozatím vizemi, jejich reálnost je na posouzení kaÏdého z nás.
Nejsilnûj‰í stránky Apple
+ Apple G5 pouÏívá 64-bitovou technologii, kterou
zaãíná zavádût do sv˘ch technologií AMD, dále
bude následovat Intel. Dal‰ím krokem bude
úprava operaãního systému Windows a následnû
i aplikací, tzn. vãetnû ArchiCADu
+ Apple G5 má dva procesory a ArchiCAD vyuÏívá
na 100 % jen jeden z nich, a to je‰tû na 32-bitové
úrovni. Tím zb˘vá minimálnû 50 % v˘konu poãítaãe na ostatní programy: zpracování videa, obrázkÛ
a hudby, Office programy, Artlantis atd. Pﬁi v˘konu
CPU 2,5 GHz to pﬁedstavuje „slu‰nou zásobu“
+ MacOS X je vysoce stabilní operaãní systém, kter˘
nevyÏaduje neustále restartovat a aktualizovat pﬁípadné díry nebo „nedodûlky“ operaãního systému
+ MacOS X nenapadají viry. Ti, co viry vytváﬁejí, si
nedají takovou práci pro pár ApplÛ. Vir by se na
90 % neroz‰íﬁil. Hybridní vir je opravdová vzácnost vhodná do sínû slávy

+
+
+

Pokud jde o design, Apple je o nûkolik délek
vpﬁedu a pohled na moderní kanceláﬁ, kde trávíte
tﬁetinu va‰eho Ïivota, tak není k zahození
Zpracování digitálních multimédií je hraãka, které
pﬁivádí do pﬁíjemné euforie. V˘tvor lze posílat
znám˘m po internetu nebo zálohovat na DVD
Apple je v˘raznû tich˘ poãítaã, u kterého zneklidní
snad jen roztoãená DVD mechanika

Minusy, které je tﬁeba zváÏit
– Pro G5 a MacOS X je tﬁeba poãítat jen s nov˘mi
periferiemi. Co není USB, nebo FireWire nelze
pﬁipojit. Zpûtnou kompatibilitu má PC lep‰í
– Angliãtina je základ a, pokud chcete MacOS X
pﬁesvûdãit na svÛj ãesk˘ jazyk, dá to moc práce
a úsilí. V˘hoda stability se tím ponûkud vytrácí.
Nicménû i v anglickém MacOS X mÛÏete pouÏívat
ãesk˘ ArchiCAD, a to s diakritikou
– Pﬁevod *.dwg a *.dxf má problémy s ãe‰tinou,
které se ale dají ﬁe‰it
– Nejvût‰ím minusem je v souãasné dobû asi cena.
Ale. Zkusili jste nûkdy spoãítat, kolik stojí ãasu,
kdyÏ poãítaã jeden, nebo dva dny nefunguje pﬁi
napadení virem? Kolik stojí jeho oprava a jak je
ãastá? Kolik úsilí stojí, abyste poãítaã udrÏeli
„chránûn˘“? V tomto smûru naopak vede Apple
PAVEL âERMÁK cermak@cegra.cz

Autor ãlánku je vedoucím HW oddûlení CEGRA,
které zaji‰Èuje dodání i komplexní servis PC a Apple
Macintosh. V prostﬁedí architektonick˘ch ateliérÛ
a stavebních projekcí se pohybuje uÏ sedm let
(a podle fotografie z roku 1997, kdy jako pÛvodnû
PC technik zaãal s poãítaãi Apple pracovat, ho urãitû
poznáte). Své zku‰enosti ãerpá zejména z praxe
uÏivatelÛ ArchiCADu.

Z NÁTE

K ONTAKTY
www.cegra.cz/kontakt/
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JE „2D“

TO ?

www.cegra.cz/prouziv/znateto.php

Svût projektantÛ je zaplaven 2D v˘kresy.
MÛÏe se v takovém prostﬁedí vÛbec prosadit nová technologie, jejímÏ základem
není 2D, ale komplexní databázov˘ systém
BIM (Building Information Modeling)?

CENTRUM

PRO PODPORU
POâÍTAâOVÉ GRAFIKY âR
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

Masové roz‰íﬁení CAD programÛ (90. léta minulého století) umoÏnila koncepce nûkter˘ch
z nich: CAD nahradil r˘sovací prkno, základní
nástroj v‰ech „konstrukãních“ profesí. To vytvoﬁilo obrovsk˘ trh oproti tûm, kteﬁí se snaÏili
vyrobit „inteligentnûj‰í“ aplikace úÏeji profesnû
zamûﬁené. Na tomto trhu se nejvíce prosadil
Autodesk se sv˘m AutoCADem. Ov‰em moderní
systém BIM nemÛÏe stát na datové struktuﬁe
vycházející ze 2D. Bezpochyby s ní v‰ak musí
umût pracovat.

Poboãky
Jelínkova 20, 616 00 Brno-Îabovﬁesky
tel./fax 541 215 883
e-mail hubacz@cegra.cz
Masná 10, 702 00 Ostrava
tel. 596 114 014, fax 596 130 634
e-mail minks@cegra.cz
Kvítková 4073, 760 01 Zlín
tel./fax 577 439 454
e-mail pise@cegra.cz
JiÏní 870, 500 03 Hradec Králové
tel. 495 407 127, fax 495 401 189
e-mail ptacek@cegra.cz
Budova VO·, OkruÏní 10,
370 21 âeské Budûjovice
tel./fax 387 426 355
e-mail vesely@cegra.cz

Partneﬁi
FoMAC, ·kroupova 5/1520,
370 06 âeské Budûjovice
tel. 602 258 153
e-mail fomac@fomac.cz
Hill Production, Popovická 414/39,
751 24 Pﬁerov II, tel./fax 581 212 226
e-mail kopec@archweb.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

Standard pro 2D. DWG, nebo DXF ?
Od svého prvního uvedení pouÏívá AutoCAD
jako nativní binární formát DWG (DWG je tﬁíznaková extenze doplÀovaná za jména v˘kresÛ
vytvoﬁen˘ch AutoCADem). Autodesk sám DWG
nevytvoﬁil. PÛvodnû se jednalo o nativní formát
CAD programu Interact napsaného koncem 70. let
minulého století, k nûmuÏ Autodesk koupil licenci, a tak jej plnû „kontroluje“ a vyvíjí. MnoÏství
DWG dokumentÛ s cenn˘mi CAD daty neustále
narÛstá, aktuální odhad jejich poãtu podle Open
Design Alliance jsou ãtyﬁi miliardy.
DWG je veﬁejnû nedokumentovan˘ formát
podléhající vlastnick˘m právÛm. Autodesk nikdy
nezveﬁejnil jeho specifikaci a aÏ do roku 1994
ani neposkytoval knihovny potﬁebné k pﬁístupu
k DWG datÛm.
Pro v˘mûnu informací doporuãoval Autodesk
formát DXF. DXF byl vytvoﬁen Autodeskem jako
„ãiteln˘“ i pro jiné programy, které potﬁebují
pﬁístup ke CAD datÛm. Nikdy ale nebyl ideálním
ﬁe‰ením. Obecnû se dá ﬁíci, Ïe DXF soubory
jsou aÏ 2,5 x vût‰í neÏ jejich DWG ekvivalent.
DXF není nativní formát AutoCADu, a to pﬁi jeho
vytváﬁení znamená více práce. V˘voj a údrÏba
dvou formátÛ paralelnû vedle sebe nejsou
jednoduché. A koneãnû – ani DXF není „ideálnû“ zdokumentován.

F OKUS
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V PRAXI:

KANCELÁ¤SKÁ

BUDOVA

(pokraãování ze str. 1)
 Dodavatelé – klasická evidence
 Faktury – pomocn˘ modul pro sledování
nákladÛ v dal‰ích modulech
 Autopark – kompletní evidence autoparku,
vãetnû zadávání mûsíãních vyúãtování
 Space plány – moÏnost prostorové
lokalizace ve 2D
 Dashboard – centrální bod se v‰emi
dÛleÏit˘mi informacemi napﬁíã v‰emi moduly
Pﬁípravná fáze
Pﬁíprava aplikace trvala nûkolik mûsícÛ. Byla zahájena na podzim roku 2003, v dobû, kdy vrcholilo plánování stûhování spoleãnosti T-Mobile do
nové budovy v Roztylech. V této dobû se také
upﬁesÀoval rozsah ãinností v budovû realizovan˘ch profesionální FM firmou. Toto období bylo
velmi dÛleÏité pro zji‰tûní moÏností softwarové

POHLED

V kvûtnu 2003 Alliance podepsala smlouvu
s Bentley Systems o podpoﬁe standardu OpenDGN,
a díky tomu v ﬁíjnu 2003 Alliance zmûnila své
jméno na Open Design Alliance. Mezi zakládající
ãleny patﬁí Bentley, Cadkey, Graphisoft, Intergraph, Nemetschek a PTC. Dnes má Open Design
Alliance více neÏ tﬁi sta ãlenÛ z komerãní oblasti
(napﬁ. Adobe a Corel) a sdruÏuje dal‰í tisícovku
nekomerãních subjektÛ.

BRZDOU POKROKU?

T-MOBILE

V

ROZTYLECH

podpory a obecnû moÏností, co lze realizovat
a co ne. Celková pﬁíprava vãetnû anal˘z trvala
necelé 3 mûsíce.
Implementace
Implementace AFM probíhala ve dvou vlnách. První ãást, ve které byly implementovány základní
moduly (Zamûstnanci, Strom budov a Majetek),
mûla slouÏit k podpoﬁe stûhování. Druhá ãást
pak byla implementována aÏ po skonãení celého procesu stûhování. Vãetnû testování trvala
implementace pro kaÏdou fázi asi mûsíc. Drobné
problémy byly odstranûny bûhem následného
testovacího provozu.
ALE· CHOUTKA ales.choutka@alstanet.cz
Autor je ﬁeditelem spoleãnosti Alstanet, která je
dodavatelem aplikace AFM pro správu budovy
T-Mobile v Roztylech

UÎIVATELE

AFM ﬁe‰í ﬁadu úloh, mj. slouÏí jako „biã“ na na‰e dodavatele. Kdykoli si mohu zkontrolovat stav
plnûní zakázek. Projektovému t˘mu T-Mobile spoleãnû s Alstanetem se podaﬁila unikátní vûc. FM
software fungoval je‰tû pﬁed uvedením budovy do provozu a cel˘ proces stûhování mohl kter˘koli
zamûstnanec sledovat prakticky on-line.
AFM pouÏíváme následujícím zpÛsobem. Máme dvû skupiny uÏivatelÛ. Pro tu men‰í (15 zamûstnancÛ) se aplikace stala denním pomocníkem. Jejím prostﬁednictvím monitorují a ﬁídí hlavní i podpÛrné procesy facility managementu. Aplikace umoÏÀuje libovolné uÏivatelsky definovatelné v˘stupy,
aÈ jiÏ tiskové sestavy, nebo exporty do Excelu ãi jin˘ch formátÛ. MoÏná bychom do této men‰í
skupiny mohli poãítat dal‰ích cca 20 lidí, kteﬁí s tûmito v˘stupy jen pracují, ale aktivnû se nepodílejí na zadávání dat.
Druhou skupinu je moÏné definovat jako ostatní zamûstnance. Aplikaci vyuÏívají také aktivnû,
ale ne tak ãasto. JelikoÏ nejsme omezeni Ïádn˘mi licencemi, umoÏÀujeme kaÏdému zamûstnanci pﬁístup do aplikace. Ta v‰ak u této druhé skupiny umoÏÀuje ve vût‰inû pﬁípadÛ pouze zobrazovat data,
a to je‰tû omezenû, aby nedo‰lo k úniku dÛvûrn˘ch údajÛ. V praxi si mÛÏe kaÏd˘ zamûstnanec kdykoliv prohlédnout napﬁíklad svoji kartu majetku, nahlásit závadu ãi zadat mûsíãní vyúãtování vozu.
PAVEL PULKRÁB, ﬁeditel správy a majetku T-Mobile pavel.pulkrab@t-mobile.cz

Dialog nastavení naãítání a zápisu DWG souborÛ
v ArchiCADu 8.1. Kromû obecného nastavení
(mûﬁítko) se zde definuje propojení objektÛ, napﬁ.
jak˘ typ ãáry ArchiCADu bude pouÏit pro zobrazení
dané ãáry v AutoCADu

To jsou hlavní dÛvody, proã pro práci s informacemi v DWG je nejlep‰ím zpÛsobem pﬁímo
ãíst a zapisovat formát DWG. To také vedlo ﬁadu
v˘vojáﬁÛ – Open Design Alliance – k vytvoﬁení
nástrojÛ pro ãtení a zápis DWG dokumentÛ.

Rozdíly mezi DWG
DWG se vyvíjí, existují jeho rozdílné verze.
Datov˘ formát je v podstatû jazyk, kter˘ vznikl
v nûjakém prostﬁedí s cílem umoÏnit zde komunikaci. Program si pak mÛÏeme pﬁedstavit jako
následující prostﬁedí:
– objeví se nov˘ objekt, pak se i v jazyce objeví
zcela nové slovo. TûÏko ﬁíci, co by si prvorepublikov˘ ‰kolák pﬁedstavil pod pojmem
„ãip“. Obdobnû to funguje napﬁíklad s DWG
2004 a DWG 13
– dva cizí jazyky pouÏívají stejné slovo pro
oznaãení rozdíln˘ch objektÛ anebo naopak
pro stejn˘ objekt mají rozdílné termíny.
Slovenská „pivnica“ není ãeská „pivnice“,
„3D okno“ ArchiCADu není „modelov˘
prostor“ AutoCADu.

. . . nebo OPEN DWG?
Open Design Alliance je neziskové konsorcium
rÛzn˘ch subjektÛ. Zdrojem jeho pﬁíjmÛ jsou
ãlenské pﬁíspûvky. Konsorcium bylo pod názvem
OpenDWG Alliance zformováno v únoru 1998.
Podnût pro jeho vznik vze‰el od spoleãnosti Visio
Corporation, jeÏ je dnes souãástí Microsoftu.
Tehdej‰ím cílem bylo vyvíjet a ‰íﬁit OpenDWG —
vlastní verzi DWG formátu.
OpenDWG je zaloÏeno na DWG, ale jedná
se o plnû dokumentovan˘ „otevﬁen˘“ standard,
kter˘ podporuje více neÏ 400 softwarov˘ch
dodavatelÛ.

Pokrok jde dál
2D dokumenty jsou v souãasnosti nejrozsáhlej‰ím zdrojem informací a jistû jím je‰tû po nûjakou dobu zÛstanou. To ov‰em nemÛÏe zabránit
zavádûní technologií BIM. Pro bezproblémovou
práci s v˘kresy v DWG formátu je nutno znát
jejich verze i zdroj, a je jedno, zda pracujete
s AutoCADem, aplikací nad AutoCADem, nebo
samostatnû pracujícím BIM programem. Více
informací www.opendwg.org.

P¤ÍKLAD

ãísla konkrétního v˘robku, nebo „dolistováním“
hierarchick˘m stromem kategorií produktÛ
(okna, dveﬁe, v˘plÀové stûny. . . ).
Katalogov˘ list v˘robku nabízí jeho struãn˘
popis, v˘kresové schéma a dal‰í dokumenty
(PDF) s podrobn˘m popisem. Z tûchto PDF
dokumentÛ lze získat ãíslo DWG/DXF v˘kresu v˘robku. To je nutné si zapamatovat, download
v˘kresu totiÏ spoãívá v jeho prostém pﬁekopírování z CD. DWG soubory jsou pﬁipraveny
k okamÏitému pouÏití, DXF jsou „zazipované“.
V˘kresy detailÛ jsou pﬁipraveny v mûﬁítku 1 : 1.
Pro pouÏití v ArchiCADu 8.1 doporuãujeme
následující postup: v základním v˘krese oznaãit
místo, které je tﬁeba vykreslit podrobnû, nástrojem
Detail. Otevﬁít v˘kresové okno pﬁíslu‰ného detailu
a sem jako Xref naãíst odpovídající DWG v˘kres.
Pro správné naãtení je nutné zvolit jednotky
„milimetr“ a mûﬁítko „1“.

Z PRAXE

CD ROM REYNAERS WWW.REYNAERS.CZ
CD ROM je typickou ukázkou firemních prezentací, které zároveÀ obsahují technické informace o produktech vãetnû technick˘ch v˘kresÛ ve
formátech DWG, DXF a PDF. S CD ROMem lze
pracovat na poãítaãích standardu PC s operaãními systémy Windows 95, 98, NT 4.0, 2000,
nebo XP a také na poãítaãích Apple Macintosh.
Páteﬁí prezentace je HTML struktura s totoÏnou koncepcí s „Ïiv˘mi“ www stránkami firmy.
Pro prohlíÏení i tisk PDF dokumentÛ nabízí CD
ROM instalaci programu Acrobat® Reader (PC
a Macintosh).
Do katalogu v˘robkÛ se lze dostat pﬁímo
z úvodní stránky. K dispozici jsou dva zpÛsoby
vyhledávání: buì „pﬁímo“ zadáním (respektive
v˘bûrem z rozbalovacího menu) katalogového

TOMÁ· LEJSEK
lejsek@cegra.cz

Centrála âeské spoﬁitelny, Praha, autor projektu Martin Kotík, architektonick˘ ateliér Omicron-K,
zpracováno v ArchiCADu. Na projektu byly pouÏity systémy Reynaers CW50 (fasády) a TS 67 (okna).

P ROJEKT
SPORTOVNù-REKREAâNÍ

AREÁL V

DOLNÍM BOUSOVù

¤e‰ené území sportovnû-rekreaãního areálu leÏí v severní ãásti mûsta. Jeho
hranice neumoÏÀují dal‰í územní expanzi. ¤e‰ené území je protnuto na dvû
ãásti (západní a v˘chodní) státní silnicí vedoucí z Dolního Bousova na Sobotku
a dále je z nûj vydûlena trojúhelníkovitá plocha mezi touto silnicí a korytem
Klenice. Projektant pro vlastní návrh ﬁe‰eného území musel s pomocí odborné
firmy vyhodnotit i dopad inundací ﬁeky Klenice na rozvoj území.

(1 licence verze 7.0) a AutoCAD (3 licence: 1x
LT2000, 1x LT2004, 1x 2000) na 4 pracovi‰tích
(Pentium 4 – 2,6 MHz, 512MB RAM, monitory
2x LCD 17“, 2 x klasické 17“). Z periferií je nejv˘znamnûj‰í barevn˘ 42“ plotr HP500. Pro dílãí
subdodávky je vyuÏívána síÈ stál˘ch externích
spolupracovníkÛ, v˘mûna dat probíhá pﬁeváÏnû
e-mailem ve formátu DWG R14 a R2000.

Zajímavosti a pﬁínos ArchiCADu
ArchiCAD byl pro urbanistickou úlohu v ateliéru
pouÏit poprvé, a to k plné spokojenosti. Pﬁínosem bylo relativnû rychlé a snadné vytvoﬁení
3D modelu provázaného v jednom souboru
s 2D situací. To se osvûdãilo zejména pﬁi provádûní postupn˘ch zmûn v návrhu architektem
projektu. Chybou se ukázalo oddûlení dvou
variant návrhu do samostatn˘ch souborÛ,
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slouãeny do jednoho souboru, a ten byl naãten
do ArchiCADu 7.0, jenÏ byl pouÏit pro dal‰í práci.
SoubûÏnû architekt vytváﬁel návrhové podklady
a zasílal je postupnû e-mailem ve formû naskenovan˘ch náãrtÛ. Ty byly pﬁekreslovány v AutoCADu a naãítány do ArchiCADu. Bûhem práce
byl pÛvodní „archicadovsk˘“ (PLN) soubor rozdûlen do dvou variant. KaÏdá varianta obsahuje
v jediném souboru 2D v˘kres celkové situace
a 3D model. V dal‰ím samostatném „archicadovském“ souboru byl zpracován detailnûj‰í
model ubytovny, kter˘ byl ve formû knihovního
prvku pouÏit i pro celkov˘ model území. Ze
dvou hlavních souborÛ byly získány 2D v˘kresy
návrhové situace, rendry 3D modelu a v˘kaz
jednotliv˘ch funkãních ploch jako podklad pro
odhad nákladÛ. Projekt byl kromû ti‰tûné podoby pﬁedán objednateli i ve formátu PDF.

1 Urbanistická studie, model – varianta
pohled jihov˘chodní (axonometrie)
2 Urbanistická studie, model – varianta
pohled severozápadní (axonometrie)
3 Urbanistická studie, model – varianta
pohled jihov˘chodní (axonometrie)
4 Urbanistická studie, model – varianta
pohled severozápadní (axonometrie)
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Urbanisticko-architektonická koncepce
Urbanistick˘ návrh vychází ze schváleného územního plánu a investiãního zámûru mûsta. Ve
v˘chodní ãásti ﬁe‰eného území je základem sportovních aktivit a základním kompoziãním prvkem
hﬁi‰tû pro kopanou s pﬁilehl˘m objektem sociálního zázemí a tribunou. Objekt tribuny by si
zaslouÏil modernizaci, aby odpovídal souãasn˘m
kritériím kladen˘m na bezpeãnost i ekologii.
V˘chodnû od stávajícího hﬁi‰tû studie pﬁedpokládá v˘stavbu tréninkové hrací plochy. Pokud
zÛstane tato plocha na úrovni stávajícího terénu, bude vystavena vlivu padesátileté vody.
Tato voda nebude proudící a pravdûpodobnû
nebude tvoﬁit bahnité nánosy. V dal‰ích projektov˘ch stupních se doporuãuje zvednout stávající niveletu hﬁi‰È alespoÀ cca o 150 mm. V prostoru západnû od stávající budovy sokolovny
je umístûn antukov˘ kurt na odbíjenou, dva kurty
pro tenis, jeden pouze s rozmûry v˘bûhÛ pro
rekreaãní tenis. Komplex antukov˘ch hﬁi‰È je doplnûn sezónní klubovnou a betonovou plochou
na streetball. Dûtská hﬁi‰tû u jiÏní hranice velkého fotbalového hﬁi‰tû jsou ponechána.
Jako kompoziãní alternativa je dokumentováno ve variantû 2 umístûní objektu sportovní
ubytovny za severní hranici velkého fotbalového
hﬁi‰tû. V této variantû by pak u hﬁi‰tû pro hokejbal byl vybudován na místû pÛvodních ‰aten
men‰í objekt o jednom nadzemním podlaÏí se
sociálním zázemím pro hﬁi‰tû a koupali‰tû.
V této variantû by se ustoupilo od pﬁekládání
ml˘nského náhonu do pÛvodního koryta Klenice,
upravila by se pouze jeho men‰í ãást pod novû
navrhovan˘mi komunikacemi zatrubnûním.
Z hlediska celkového vzhledu této ãásti ﬁe‰ené lokality se nejv˘raznûji kompoziãnû uplatní
nov˘ objekt sportovní ubytovny. Dispoziãní ﬁe‰ení a náplÀ tohoto objektu jsou rozvrÏeny do tﬁí

NÁZEV

5
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PROJEKTU:

URBANISTICKÁ

1,
1,
2,
2,

Model ubytovny – perspektivní pohled
Ubytovna, pÛdorys 1. NP, 1:200
Ubytovna, pÛdorys 2. NP, 1:200
Ubytovna, pÛdorys 3. NP, 1:200
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nadzemních podlaÏí, pﬁiãemÏ tﬁetí podlaÏí je odstupující, a tak hmota budovy pÛsobí subtilnûji.
V prvním nadzemním podlaÏí jsou prostory
slouÏící veﬁejnosti. Ve druhém a tﬁetím nadzemním podlaÏí jsou ubytovací kapacity, byt správce o velikosti 2 + kk a plynová kotelna. Poãet
ubytovan˘ch ve dvoulÛÏkov˘ch pokojích ãiní 52,
vãetnû 4 lÛÏek pro tûlesnû postiÏené (2 pokoje).
V‰echna podlaÏí jsou propojena schodi‰tûm
a v˘tahem.
Sportovní charakter objektu je zdÛraznûn
pouÏit˘mi materiály na fasádách (napﬁ. dﬁevûn˘
obklad a segmentová aerodynamická stﬁecha).
NejblíÏe státní silnici Dolní Bousov – Sobotka
(Horní Bousov) je plocha hﬁi‰tû na hokejbal.
V˘chodnû od ubytovny je areál koupali‰tû, tvoﬁen˘ bazénem a okolními odpoãivn˘mi plochami.
Plocha vodní hladiny stávajícího koupali‰tû je
cca 2200 m2. Jako pﬁevlékárny lze pouÏít ‰atnovou kapacitu sportovní ubytovny, kde je i dostateãnû na poãet náv‰tûvníkÛ dimenzované
hygienické zázemí.
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Poãítaãové zpracování
Spoleãnost Archa inÏen˘rská agentura se zab˘vá
kompletní inÏen˘rskou a projektovou ãinností.
Paralelnû pouÏívá dva CAD systémy: ArchiCAD

STUDIE

ROZVOJE SPORTOVNù-REKREAâNÍHO AREÁLU MùSTA

DOLNÍ BOUSOV
– NÁVRH,

AUTO¤I: ING. ARCH. MIROSLAV PELCL, PRAHA
ING. OND¤EJ JARE·, ING. PETR SATORIE,
ARCHA INÎEN¯RSKÁ AGENTURA A.S., KOLÍN – CAD

ZPRACOVÁNÍ

Urbanistická studie byla zpracována na dvou
poãítaãích. Nejprve probûhla pﬁíprava 2D podkladÛ v AutoCADu LT2000. Podklady se skládaly z geodetického zamûﬁení, pﬁekreslené katastrální mapy a z projektu navazujícího parku.
Dále byl pﬁevzat návrh dopravního ﬁe‰ení od
externího projektanta. V‰echny materiály byly

napﬁíklad pokud se zmûna t˘kala obou variant,
nebo pﬁi finálním dolaìování grafické podoby
v˘kresÛ. Velmi rychlé bylo také vykázání jednotliv˘ch ploch a druhÛ povrchu pro ekonomickou rozvahu objednatele a odhad nákladÛ.
OND¤EJ JARE· jares@archa-group.cz
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