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Servis pro stavebnictví
2. – 4. 11., V˘stavi‰tû Praha-Hole‰ovice
1. roãník odborné v˘stavy pro stavebnictví
Vyzkou‰ejte si ArchiCAD na stánku CEGRA

www.archishop.cz
www.archiforum.cz

(((C – (C/(1 + F)) x (N – D))/(B + (C x D x E) + G))) x 100 
Znáte vzorec návratnosti investice? Pokud ne, nevadí. MÛÏete si jej pfieãíst v na‰em titulku. Tento
vzorec poslouÏil i k v˘poãtu návratnosti investice do CAD programu. Pokud byste chtûli vûdût 
více nebo nevíte, co jednotlivé v˘razy znamenají, jejich vysvûtlení najdete na www.graphisoft.com/
products/archicad/roi/. Kromû popisu prÛzkumu, kter˘ pfiedcházel zji‰tûní prÛmûrn˘ch hodnot jed-
notliv˘ch parametrÛ ve vztahu k ArchiCADu, se doãtete, Ïe nûkteré hodnoty jsou specifické pro
konkrétní zpÛsob práce. Napfiíklad doba pro zvládnutí softwaru ve velké kanceláfii je s velkou
pravdûpodobností del‰í neÏ u tûch, ktefií pracují sami. 

Nic by se ale nemûlo hodnotit jen z finanãního hlediska. Vûci, konkrétnû CAD, bychom mûli po-
suzovat i podle toho, co nám oproti pfiedchozímu zpÛsobu práce nabízí. A to s takov˘m v˘sledkem,
jako je tfieba projekt DÛm na pÛl cesty od architekta ZdeÀka Trefila, ocenûn˘ v soutûÏi Grand Prix
v kategorii novostavba, o kterém si mÛÏete pfieãíst na ãtvrté stranû. 

A pro ty, ktefií chtûjí hloubat dál, staãí doplnit si vlastní hodnoty: zisk = ((C – (C/(1 + F)) x (N – D)
– (B + (C x D x E) + G))) x A.

KaÏd˘, kdo si CAD pofiizoval, pfiem˘‰lel, zda se zv˘‰í jeho produktivita. Toto zaklínadlo úspûchu
ale není ovlivnûno jen vlastním CADem, ale i dal‰ím zázemím, které máte k dispozici. Z tohoto
dÛvodu jsme nedávno pro vás zpfiístupnili ArchiSHOP. Naleznete zde pfiehledné informace o hard-
waru i softwaru pro projekãní praxi s moÏností rychlého nákupu. Mimochodem ArchiSHOP je i dÛ-
vodem, proã se uÏ v ArchiNEWS nebudeme hardwaru tolik vûnovat. Úplnou novinkou je ArchiFORUM.
Doufáme, Ïe toto diskusní fórum s moÏností tfiídit návody a zku‰enosti a zpûtnû informace vyuÏí-
vat, bude pro vás pfiínosem.. .  TOMÁ· LEJSEK lejsek@cegra.cz

KAM SMù¤UJE IT PRO STAVEBNICTVÍ

Prakticky v‰echny firmy, které si vydobyly jméno sv˘mi CAD programy (Autodesk, 
Bentley, Graphisoft a Nemetschek), dnes nehovofií pouze o grafickém programu 
pro architekty a projektanty, ale o informaãních technologiích pro stavebnictví.

Termíny virtuální budova (VB) a Building Infor-
mation Modeling (BIM) jsou oznaãením pro da-
tabázi informací, která slouÏí nejen pro gene-
rování stavební dokumentace, ale i jako data
urãená pro úkoly spojené s cel˘m Ïivotním cyk-
lem stavebního díla. Podíváme-li se v‰ak na
pfiístup jednotliv˘ch v˘robcÛ softwaru podrob-
nûji, vidíme fiadu rozdílÛ.

VyuÏití 3D modelu
Graphisoft je v˘jimeãn˘ tím, Ïe s virtuální bu-
dovou zaãal pracovat v dobû (rok 1984; u nás
se ArchiCAD objevil v roce 1992), kdy ostatní
produkovali vesmûs 2D programy. Tehdy bylo
cílem nabídnout nástroj architektÛm pro práci
s prostorov˘m modelem se snahou alespoÀ ãás-
teãnû automatizovat zpracování v˘kresÛ. Postu-
pem ãasu se ukázaly tfii zásadní skuteãnosti:
díky 3D modelu se dá v˘znamnû zrychlit a zpfies-
nit a v podstatû zautomatizovat zpracování 2D
dokumentace a 3D model mÛÏe úspû‰nû slou-
Ïit jako zdroj informací pro v‰echny úlohy spo-
jené s cel˘m Ïivotním cyklem budovy. „Negativní“
je poznatek, Ïe stavební model v dohledné dobû
nebude tak komplexním systémem jako ve stro-
jírenství (bezpapírová komunikace od designéra
po finální v˘robek). Tento poznatek vypl˘vá 
ze skuteãnosti, Ïe procesy spojené se stavbou
jsou mnohem hÛfie definovatelné a vstupuje 
do nich mnoho rÛzn˘ch subjektÛ se zcela jinou

úrovní komunikace. Konkrétní v˘sledek tûchto
obecn˘ch úvah ukazuje schéma Ïivotního cyklu
stavby a systémÛ s ním svázan˘ch (obr. 1). 

Od skicy k organick˘m tvarÛm
MoÏnosti jádra ArchiCADu jsou sice neustále roz-
víjeny, ale zároveÀ i doplÀovány specializovan˘-
mi aplikacemi (SketchUP, MaxonFORM apod.),
a dále je na nû navazováno (Virtual Construction

www.cegra.cz/slaprez/prezentace.php

SPALINOVÉ CESTY A KOMÍNY 2005 (Koncepce, pfiíprava, projektování)
Série semináfiÛ pro projektanty, architekty a pracovníky státní správy vãetnû pfiedná‰ky 
Virtuální budova – nejmodernûj‰í CAD technologie projektování, jejíÏ souãástí je ukázka 
inteligentního elektronického katalogu Schiedel.

ÚSTÍ NAD LABEM 6. 10. DÛm techniky, Veleslavínova ul.
OLOMOUC 18. 10. Hotel Flora, Krapkova 34
BRNO 20. 10. Hotel Brno, Horní 19
PLZE≈ 25. 10. DÛm kultury PlzeÀ, Americká ul. (Divadlo M. Horníãka)
KARLOVY VARY 3. 11. Hotel Thermal
HRADEC KRÁLOVÉ 8. 11. Kongresové centrum Aldis, Eli‰ãino nábfi.
JIHLAVA 13. 11. Hotel G. Mahler, KfiíÏová 4
âESKÉ BUDùJOVICE 15. 11. BB Centrum, Mánesova 3
ZLÍN 22. 11. DÛm kultury, Gahurova 5265
OSTRAVA 29. 11. DÛm kultury mûsta Ostravy, 28. fiíjna
LIBEREC 1. 12. Státní vûdecká knihovna, Námûstí bojovníkÛ za mír 23
PRAHA 12. 12. Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6

a ArchiFM). Jednotlivé aplikace jsou samy o sobû
v˘razn˘m pfiínosem pro zpracování daného úko-
lu (napfi. systém Virtual Construction viz Archi-
NEWS 1.2005). JestliÏe mají k dispozici data vir-
tuální budovy, tak se ãasové úspory akcelerují.

Ve fázi „grafického“ zpracování projektu se
objevily dvû novinky. Sen mnoha architektÛ, pro-
pojení skicáku s CADem, je vyfie‰en inteligentní
vazbou se SketchUPem (obr. 2), v souãasnosti
nejrychleji se ‰ífiicím „prostorov˘m skicákem“.
www.sketchup.com Prostorová skica se po ote-
vfiení v ArchiCADu stává stavbou sestavenou ze
stûn, desek, stfiech a dal‰ích objektÛ, se kter˘mi
lze dále pracovat. Toto fie‰ení odpovídá tomu,
co od nûj uÏivatel oãekává. Ovládání Sketch-
UPu opravdu pfiipomíná skicák, zatímco ArchiCAD
je CAD prostfiedí, kde se pracuje s absolutní
pfiesností. 

Podobn˘m propojením, av‰ak obousmûrn˘m, je
MaxonFORM (podrobnûji viz s. 2). Freeform architek-
tura (obr. 3) potfiebuje specifické nástroje. Ov‰em

i objekty organick˘ch tvarÛ je nutné popsat 2D
v˘kresovou dokumentací, a proto je obecn˘ mo-
deláfi implementován do virtuální budovy.

V „datové“ ãásti projektu nabízí virtuální bu-
dova fiadu moÏností. Aktuálním pfiíkladem mÛÏe
b˘t zpracování energetického auditu (dokument,
kter˘ se od 1. 1. 2006 stane povinnou souãástí
projektové dokumentace). Nebo v obecnûj‰í 
rovinû podpora „udrÏitelné“ architektury. www.
archiphysik.com a www.greenbuildingstudio.com

Ideálním stavem by byla opravdu jediná data-
báze informací, a to bez rozdílu zda se jedná
o informace grafické (3D poãítaãov˘ model) ne-
bo alfanumerické (fyzikální charakteristiky mate-
riálÛ, ceny materiálÛ a prací), prostû v‰e v jednom.
To je v‰ak opravdov˘ ideál. I systémy budouc-
nosti budou muset reflektovat „pfiízemní“ poÏa-
davky praxe a nevnucovat postupy, které nelze
do praxe zavést.

TOMÁ· LEJSEK lejsek@cegra.cz

Technologie Graphisoftu pokr˘vají cel˘ Ïivotní cyklus stavebního díla, a to buì vlastními produkty (ArchiCAD) nebo
vytvofiením komunikaãních mÛstkÛ s programy jin˘ch v˘robcÛ (SketchUP). Pfiitom je dÛslednû zachováno pravidlo,
Ïe kdekoli lze vstoupit do fietûzce z jiného systému nebo program aplikovat teprve aÏ pro právû danou úlohu.

Pfiíklad freeform architektury: Architekt: SCAU – Macary/Delamain,
Parc des expositions a Angouleme (Francie)

Propojení SketchUP a ArchiCAD naplÀuje „dávn˘“ sen
o skice promûnûné v reálnou konstrukci
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SOFTWARE www.cegra.cz/produkty/seznam.php/artlantisr, www.cegra.cz/produkty/seznam.php/maxonform

ARTLANTIS R
Artlantis R je nástupcem Art*lantisu 4.5. Nejedná se o upgrade, ale o zcela nov˘ produkt.
Program vychází z pÛvodní filosofie Art*lantisu nabídnout prostfiedí, kde lze s minimálním
úsilím a nutností uãení vytvofiit velmi kvalitní obrázek na úrovni fotografie.

Co je v Artlantisu R nového? Zaãnûme úplnû no-
v˘m pfiepracovan˘m pracovním prostfiedím, 
které je plnû modifikovatelné (napfi. plovoucí
okna s moÏností ukotvení). Dále byla zmûnûna
fiada funkcí, ale asi nejvût‰í zmûnu lze nalézt
v nastavení a v˘poãtu svûtel. To uÏ symboli-
zuje i písmenko R v názvu programu, R jako
Radiosity. 

MoÏnosti nastavení svûtla
Arlantis R pfiedstavuje rychl˘ (to je jedna z jeho
zásadních konkurenãních v˘hod) v˘poãet pfii

zachování v‰ech vlastností odraÏeného a rozpt˘-
leného svûtla. Nyní lze pouze nastavením
slunce (aniÏ by se pfiidávaly pomocné zdroje svû-
tel) dosáhnout skuteãného osvûtlení místnosti,
a to pomocí pouze dvou posuvníkÛ.

Rychlej‰í a jednodu‰‰í práci s pohledy a svût-
ly pfiiná‰í moÏnost svûtla uspofiádávat do 
skupin, a ty pfiifiadit k pohledÛm. RovnûÏ lze
definovat více sluncí (pro kaÏd˘ pohled vlast-
ní) a skupinová svûtla nastavovat najednou
(napfiíklad fiadu svûtel na chodbû lze upravit
souãasnû). Pfiepoãítání fotografického náhledu

1 Pracovní prostfiedí Artlantisu R
je pfiehledné a navíc plnû 
modifikovatelné

2 3D objekty lze z alba pfietáhnout 
rovnou do scény

3 Pro interiér, kde je dÛleÏité osvûtlení, 
je v˘poãet pomocí radiozity témûfi 
nezbytností

Kompatibilita:
DWG/DXF, 3DS, ArchiCAD

Doporuãená konfigurace:
PowerMAC G5 bi-pro 1,8 Ghz, 1 GB RAM,
Mac OS X 10.3.9, 10.4.x, OpenGL grafická
karta s 128 MB pamûti, QuickTime 6.x

PC Intel Pentium 4 CPU, 3 Ghz, 1 GB RAM,
Windows XP SP2, OpenGL grafická karta
s 128 MB pamûti, QuickTime 6.x

Cena: 15 900 Kã bez DPH (komerãní licence),
1 900 Kã bez DPH (licence pro studenty)
Demo verze: zdarma na http://www.
artlantis.com/download/demo/

se tím zpomaluje jen mírnû, zejména pfii zapnu-
té radiozitû.

Podpora 3D objektÛ
Dal‰í velkou novinkou je, Ïe Artlantis R podporu-
je vlastní 3D objekty. JiÏ se nejedná jen o „pla-
cat˘“ 2D billboard, ale plnohodnotn˘ 3D objekt
s namapovanou texturou a dokonce i s moÏností
vlastních svûtel. Objekt je moÏné vytvofiit jednodu-
‰e pfiímo ve scénû: staãí jen nûco oznaãit (napfi.
stolek) a uloÏit jako objekt do tzv. alba. Tento ob-
jekt lze potom umísÈovat do jakékoliv dal‰í scény.
Stejnû jako 2D billboardy, tak i 3D objekty jsou jiÏ
volnû ke staÏení z internetu. Ov‰em pokud sáhne-
te po profesionálních objektech od Abventu, pak
mÛÏete u stromÛ a rostlin oãekávat zmûnu jejich
vzhledu i podle daného období. Prostû strom je
v zimû bez listí a vlãí máky kvetou v ãervnu. 

Unikátní pohlednice
Artlantis R má fiadu nov˘ch drobností, které
pomáhají vytvofiit vizualizaci a zjednodu‰it prá-
ci, ale opravdov˘m unikátem v oblasti vizuali-
zaãních nástrojÛ je tzv. „pohlednice“. Jedná se
o zcela novou technologii (PostCard™) pro sdí-
lení informací. Technologie umoÏÀuje vytváfiet
alba projektÛ z jednoduch˘ch JPEG obrázkÛ,
které v sobû nesou kompletní informace o po-
uÏit˘ch materiálech – Shaderech. Ty lze potom
my‰í pfietáhnout z pohlednice pfiímo do právû
zpracovávané scény.

LUBO· CIPRA cipra@cegra.cz
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32MAXONFORM
MaxonFORM je externí modeláfi pro 
vytváfiení nov˘ch objektÛ nebo úpravu – 
„zdeformování“ – objektÛ jiÏ v ArchiCADu
vytvofien˘ch.

Objekty takto vytvofiené pfiitom mají v‰echny
pfiednosti objektÛ virtuální budovy, tzn. lze na-
stavovat jejich zobrazení ve 2D dokumentech
a lze jim pfiifiadit vlastnosti pro v˘kazy nebo 
jiné dal‰í v˘poãty. Modeláfi vychází z plnû funkã-
ního modelovacího jádra Cinemy 4D (v podsta-
tû „ofiezaná“ Cinema 9.1). 

Základem je jednoduchost
MaxonFORM poskytuje komplexní soubor funkcí
pro modelování a modifikaci polygonového mo-
delu, a to na souãasné ‰piãce 3D modelovacích
programÛ. Systém pracuje jednodu‰e. Pro spu-
‰tûní modelovacího prostfiedí v ArchiCADu jsou
dvû moÏnosti. 
– v menu ArchiCADu Úpravy (kde po instalaci

MaxonFORMu zcela dole pfiibude poloÏka 
MaxonFORM Tool) vybrat Nov˘ objekt. Maxon-
FORM se spustí a lze zaãít modelovat

– ve 3D oknû ArchiCADu oznaãit poÏadovan˘
objekt (zeì, deska, prvek atd.) a na stejném
místû menu vybrat Editovat vybran˘ objekt.
V oknû obecného modeláfie se zobrazí vy-
bran˘ objekt pfiipraven˘ k editaci, ostatní 
objekty jsou v‰ak také viditelné v reÏimu
„rentgen“ tak, aby vybranou konstrukci ‰lo
editovat pfiesnû a se v‰emi souvislostmi.

V obou pfiípadech se vytvofií spojení mezi Archi-
CADem a MaxonFORMem, pfiípadnû plnou Cine-
mou 4D. Po odeslání vytvofieného ãi upraveného
objektu zpût do ArchiCADu vznikne nov˘ kni-
hovní prvek. Prvek podporuje zobrazení pÛdory-
su s definovatelnou v˘‰kou fiezu a parametrické
materiály. Pokud tedy editujete stfiechu na nûja-
kou skofiepinu, pÛvodní stfiecha bude nahraze-
na knihovním prvkem ve tvaru, kter˘ jste v Ma-
xonFORMu vytvofiili.

Co v‰e lze modelovat?
Od základních objektÛ (na úrovni MaxonFORMu
parametrick˘ch – napfi. krychle mÛÏe mít oblé
hrany) aÏ po témûfi nepopsatelné tvary. K dispo-
zici je prostfiedí, kde lze vidût jedno okno nebo
nastavit libovoln˘ poãet oken s rÛzn˘mi pohledy,
ve kter˘ch se v‰e automaticky aktualizuje. 

Pro zjednodu‰ení práce jsou k dispozici rÛz-
né modifikátory, pomocí kter˘ch lze jak˘koliv
tvar jednodu‰e deformovat, vyhladit atd.

Na závûr lze jen dodat: Pokud jste mûli pocit,
Ïe vás ArchiCAD omezuje pfii vytváfiení organic-
k˘ch tvarÛ, pak MaxonFORM je jednoznaãnou
odpovûdí (pfiípadnû Cinema 4D 9.1 + plug-in pro
ArchiCAD).

LUBO· CIPRA cipra@cegra.cz

Kompatibilita:
ArchiCAD 9

Doporuãená konfigurace:
Viz ArchiCAD 9

Cena: 15 900 Kã bez DPH (komerãní licence),
MaxonFORM pro studenty je automatickou
souãástí ArchiCADu 9 EDU

1 Dispoziãní návrh a rozpracování konstrukce 
zaãíná v ArchiCADu. Zde je i definován budoucí
objekt organického tvaru (to by bylo moÏné 
napfiíklad i vodorovnou deskou). Tento objekt,
kter˘ bude dále tvarován, je nutné oznaãit 
a celou konstrukci kliknutím my‰i pfienést 
do prostfiedí organického modeláfie.

2 Pomocí nástrojÛ MaxonForm lze pÛvodní plá‰È 
budovy sloÏené ze stejn˘ch Ïeber pfietvofiit 
v podstatû do libovolného organického tvaru
a konstrukci kliknutím my‰i pfienést zpût 
do ArchiCADu.

3 Plá‰È budovy si zachovává v‰echny 
vazby na pÛvodní archiCADovské prvky 

a lze jej i dále modifikovat. V na‰em 
pfiípadû jsou otvory vytvofieny pomocí 
boolean operací.

4 Modelovací prostfiedí umoÏÀuje pracovat 
souãasnû v nûkolika oknech.

5 Objekty lze deformovat v podstatû 
jak˘mkoliv zpÛsobem.

6 Objekty lze posléze modifikovat vzájemnou 
interakcí ãi jejich pfiesunováním nebo 
kopírováním.

7 Vytvofiené objekty se skládají z jednotliv˘ch 
polygonÛ (plo‰ek). S tûmi lze pracovat 
samostatnû.



KNIHOVNY www.cegra.cz/produkty/knihovny.php

DISKUSNÍ FORUM www.archiforum.cz

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

CENTRUM PRO PODPORU
POâÍTAâOVÉ GRAFIKY âR

Nad Obcí I 1392/2, 140 00 Praha 4
tel. 257 310 090, fax 257 314 106
cegra@cegra.cz, www.cegra.cz

Poboãky

Jelínkova 20, 616 00 Brno-Îabovfiesky
tel. 541 215 883, fax 541 245 474
brno@cegra.cz

Masná 10, 702 00 Ostrava
tel. 596 114 014, fax 596 130 634
ostrava@cegra.cz

Kvítková 4703, 760 01 Zlín
tel./fax 577 439 454
zlin@cegra.cz

JiÏní 870, 500 03 Hradec Králové
tel. 495 407 127, fax 495 401 189
hk@cegra.cz

Budova VO·, OkruÏní 10, 
370 21 âeské Budûjovice
tel./fax 387 426 355
cb@cegra.cz

Partnefii

FoMAC, ·kroupova 5/1520, 
370 06 âeské Budûjovice
tel. 602 258 153
fomac@fomac.cz

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

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

SoftWorks, Anenská 114/4, 
412 01 Litomûfiice
tel./fax 416 733 923
softworks@softworks.cz
www.softworks.cz

ARCHIFORUM: ZAPOJTE SE DO DISKUSE

Internetové diskusní forum uÏivatelÛ ArchiCADu, Artlantisu, SketchUpu 
a MaxonFormu je vefiejnû pfiístupné od 1. fiíjna na www.archiforum.cz. 

Struktura této databanky informací ve velké 
mífie odpovídá pfiedloze, celosvûtové diskusní
skupinû uÏivatelÛ ArchiCADu, ArchiTalk. Cílem 
ArchiFORa je zhodnotit dlouhodobé zku‰enosti
s jeho sledováním a v neposlední fiadû zacho-
vat jistou kompatibilitu ve struktufie, a tím
umoÏnit uÏivatelÛm ArchiCADu jednodu‰‰í 

orientaci v obou diskusích.
O ãem se bude mluvit? 
Diskuse jsou podle tematick˘ch zamûfiení 
rozdûleny do pûti hlavních kategorií: 
Obecná diskuse – prostor pro obecné pfiíspûv-
ky zamûfiené na ArchiCAD a pro nabídky ‰kole-
ní a v˘vojáfie nov˘ch doplÀkÛ

ArchiFORUM je klasickou konferencí, pfiehlednost je prioritou.

ArchiCAD – nejobsáhlej‰í skupina diskusí posti-
hující v‰echny oblasti práce s ArchiCADem. Od
zpÛsobu navrhování, pfies pouÏívání a tvorbu
knihovních prvkÛ aÏ po export do ostatních 
datov˘ch formátÛ a v˘mûnu informací
Dal‰í programy – prostor pro uÏivatele ostat-
ních programÛ spolupracujících s ArchiCADem –
Artlantisu, SketchUpu a MaxonFormu
Námûty na vylep‰ení – nezbytná souãást 
kaÏdého fóra, námûty uÏivatelÛ na vylep‰ení 
práce

JAK TO VIDÍM DNES?
ING. ARCH. HYNEK ·IMON simon.hynek@quick.cz

S ArchiCADem a s poãítaãem vÛbec jsem zaãal pracovat
pfied ãtyfimi roky, k ãemuÏ mû donutily okolnosti. Nechtûl
jsem také b˘t neustále závisl˘ na kresliãích a konstrukté-
rech. Ostatní kolem mne vyuÏívali internet a data pfiedá-
vaná digitálnû. V té dobû jsem mûl jiÏ 22 let projektové
praxe za sebou. 

KdyÏ jsem se poprvé s ArchiCADem seznamoval, nic
jsem s poãítaãem prakticky neumûl, maximálnû napsat nûco ve wordu. Proto mé zaãátky 
nebyly jednoduché a rychle mi to moc ne‰lo. 

Na‰tûstí jsem mûl zakázku, která nebyla sloÏitá, a termín netlaãil. Byla od studie po projekt
pro provedení a navíc to byly dva stejné domy. Pouze v situaci zrcadlovû obrácené. Postupo-
val jsem v sestavování modelu domu pomalu, krok za krokem, pûknû podle pfiíruãek. . .

Zaãínal jsem tehdy s ArchiCADem 6.5. Nyní uÏ mám verzi 9.0 a k tomu Artlantis 4.5, v nûmÏ
kaÏdou zakázku vizuálnû a prÛbûÏnû klientovi prezentuji. Pracuji jako architekt sám a práci
organizuji pouze sobû, od studie po projekt pro stavební povolení. Vím, Ïe nevyuÏívám a ne-
umím zdaleka v‰e, co program nabízí, ale to je v˘voj. To uÏ vím. ☺

SCHIEDEL A VIRTUÁLNÍ BUDOVA

GDL knihovna v˘robkÛ firmy Schiedel (komínové systémy) je pfiíkladem vyuÏití moÏností
virtuální budovy. Vysoká parametriãnost a perfektní zpracování prvkÛ knihovny ulehãují
virtuálnímu modelu budovy jeho hlavní poslání – zefektivnit práci projektanta.

První souãástí knihovny je dnes nejroz‰ífienûj‰í
komínov˘ systém Uni*** Plus, dokonãují se
systémy Absolut a Kerastar. Nastavení jednotli-
v˘ch prvkÛ je pfies znaãn˘ poãet parametrÛ 
jednoduché, u v‰ech je k dispozici kromû kla-
sick˘ch textov˘ch parametrÛ i grafick˘ panel
slouÏící k lep‰í orientaci. Knihovna vyuÏívá moÏ-

nosti novûj‰ích verzí GDL, pfii zobrazení v pÛdo-
rysu nebo 3D oknû je moÏné nûkteré z para-
metrÛ nastavovat graficky pomocí editaãních
bodÛ.

Knihovní prvky jsou plnû parametrické. 
Nastavování parametrÛ je grafické.

Knihovna vytvofiená pro ArchiCAD rovnûÏ slouÏí 
pro prezentaci sortimentu Schiedel na internetu. 
I zde je vyuÏita parametriãnost objektÛ.

P¤EHLED KNIHOVEN, NOVù ZPRACOVAN¯CH PRO ARCHICAD

HELUZ
Komplexní ciheln˘ systém firmy HELUZ, 
SUPE®THERM-JIST®OP. Verze pro PC i MAC,
kompatibilní s ArchiCADem 7.0, 8.1 a 9.0. 
Souãástí knihovny jsou ‰ablony pro v˘kazy.

OlympsDOOR
GaráÏová vrata a pohony vjezdov˘ch bran. Kni-
hovna parametrick˘ch objektÛ – garáÏov˘ch
vrat. Souãástí knihovny jsou ‰ablony pro v˘ka-
zy. Aktualizováno pro ArchiCAD 9. Distribuce na
CD ROM vãetnû prohlíÏeãe GDL Explorer (moÏ-
nost uloÏit i formáty 3DS, DWG a DXF). K dis-
pozici u v˘robce.

MARTELA
V˘znamn˘ skandinávsk˘ v˘robce nábytku, jehoÏ
sortiment je dostupn˘ v âR. Katalog lze získat
na vyÏádání u SUMA Interior. Je dodáván jako
samostatná knihovna pro ArchiCAD 8.1 a 9. Sou-
ãástí katalogu je i aplikace GDL Explorer, kter˘
umoÏÀuje prvky prohlíÏet (2D i 3D), mûnit jejich
parametry a posléze je uloÏit ve formátu DWG,
DXF, 3DS a IFC. 

Detailnost zpracování není jen prestiÏní sna-
hou firmy Schiedel o realistické zobrazení,
uplatní se totiÏ i ve vytváfiení seznamÛ, dal‰í
souãásti dokumentace vytváfiené ArchiCADem
plnû automaticky. Souãástí knihovny je nûkolik
‰ablon pro tvorbu v˘pisÛ prvkÛ, komponent 
ãi seznamÛ zón, ve kter˘ch jsou prvky Schiedel
umístûny. Zvlá‰tû v˘pisy komponent komínÛ po-
uÏit˘ch v projektu jsou vzhledem k detailnosti
prvkÛ opravdu dobrou funkcí.

Externí souãástí knihovny je také moÏnost
nastavení komína pfies webové rozhraní. To 
se skládá ze dvou ãástí. Levá jsou urãena pro
nastavení parametrÛ prvkÛ podobnû jako 
v ArchiCADu. Pravá vyuÏívá plug-in GDL Web
control, kter˘ zmûny okamÏitû zobrazí. Prvkem
mÛÏete otáãet, zobrazovat ho ãarovû nebo 
fotorealisticky a dokonce ho editovat pomocí
grafick˘ch editaãních bodÛ. Po nastavení lze
seznam komponentÛ pouÏit˘ch na komínû vy-
tisknout, vyexportovat nebo uloÏit jako HTML
stránku.

Knihovna Schiedel kompatibilní s Archi-
CADem 8.1 a 9 sv˘m zpracováním plnû vyho-
vuje poÏadavkÛm virtuální budovy a je jednou
z jejích vlajkov˘ch lodí.

TOMÁ· VEJMELKA vejmelka@cegra.cz

Ostatní – odkazy na zajímavé stránky, inzerce
a informace o zajímav˘ch událostech

Garantem zdárného startu fóra je CEGRA, ãlen
softwarové podpory zmínûn˘ch programÛ. Jeho
úkolem bude také vybírat a zpracovávat zajíma-
vé námûty a umisÈovat je do speciální skupiny
Tipy a triky, coÏ by mûlo pfiedev‰ím uÏivatelÛm
u‰etfiit ãas s prohledáváním pfiíspûvkÛ.

TOMÁ· VEJMELKA vejmelka@cegra.cz
LUBO· CIPRA cipra@cegra.cz
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Hmotová koncepce domu vychází z tématiky
„ulity“ a „jádra“. Pfii koncipování vnitfiních pro-
stor byla vûnována zv˘‰ená pozornost spoleã-
n˘m, prostorovû komfortním komunikaãním
prostorám domu, odpovídajícím charakteru 
komunitního bydlení.

Dispoziãní fie‰ení 
Objekt je navrÏen jako tfiípodlaÏní, nepodskle-
pen˘ schodi‰Èov˘ bytov˘ dÛm, kter˘ nabízí cel-
kem devût bytov˘ch jednotek, z toho tfii byty
1+1, 2 byty 2+kk a 4 byty 2+1. 

1. NP je vûnováno zázemí bytÛ (koãárkárna,
kotelna a sklepní kóje). 2. + 3. NP má totoÏnou
dispoziãní skladbu bytÛ na kaÏdém podlaÏí.

Ve skladbû a funkãní náplni jednotliv˘ch vnitfi-
ních prostor ve vztahu ke svûtov˘m stranám je
uplatnûno téma „bariérové“ dispozice. V‰echny
obytné místnosti jsou situovány na jiÏní fasádu
opatfienou posuvn˘mi slunolamy, kuchynû pak
na fasádu západní a v˘chodní.

DÒM NA PÒL CESTY

Novostavba devíti nájemních bytov˘ch jed-
notek se nachází v intravilánu Vala‰ského
Mezifiíãí v ulici Pod Oborou v soused-
ství Domu na pÛl cesty 1. Pozemek je 
situován na rozhraní dvou odli‰n˘ch
typologií i mûfiítek zástavby. DÛm sv˘m
vzhledem i mûfiítkem tematizuje toto roz-
hraní, konkrétnû vytvofiením jasné hranice
mezi jedním a druh˘m typem zástavby. 
Navazuje i na pÛvodní prÛmyslov˘ 
charakter lokality, dodnes pfiipomínan˘ 
nedalekou a stále funkãní slévárnou.

Temperované komunikaãní prostory, sociální
a hospodáfiské zázemí tvofií tepeln˘ filtr („bari-
éru“) za severní fasádou objektu.

Konstrukce 
Bytov˘ dÛm je navrÏen jako podéln˘ nosn˘ sys-
tém v tradiãní zdûné technologii (zdicí materiál
v kvalitû Porotherm). Obvodové zdivo je prove-
deno z cihel tl. 440 mm, pfiíãky z dutinov˘ch 
cihel tl. 115 mm, vnitfiní nosné zdivo z dutino-
v˘ch cihel tl. 300 mm a vnitfiní nosné stûny –
oddûlující byty a schodi‰tû – jsou ze zvukoizo-
laãních cihel tl. 300 mm v kvalitû Porotherm.

Stropní konstrukce v bytech jsou provedeny
jako ÎB-filigránové desky. Ramena schodi‰tû
a stropy v hale jsou navrÏeny jako monolitické
prefabrikáty s ná‰lapnou protiskluznou stûrkou.

Fasády
Fasádu tvofií strukturální omítka, pojízdné slu-
nolamy (nylonová tkanina ‰edé barvy v Ïárovû
pozinkovan˘ch ocelov˘ch rámech) a Ïárovû po-
zinkovan˘ dûrovan˘ plech jako v˘plÀ zábradlí
francouzsk˘ch oken. 

Severní, v˘chodní a západní fasáda jsou 
provedeny v tmavû ‰edém odstínu, jiÏní fasáda 
v odstínu ‰edobílém. Závûtfií je z pohledového
vodotûsného betonu – bez omítky ãi nátûru.

Poãítaãové zpracování
Projekt byl zpracován v ArchiCADu. Vût‰ina sub-
dodavatelÛ v˘kresové dokumentace pracovala
také v CADu. V˘mûna souborÛ ve formátu DWG,
resp. komunikace ArchiCADu s jin˘mi programy,
probíhala bez problémÛ. 

ZDENùK TREFIL architekt.trefil@seznam.cz

1 Pohled severní, fotografie
2 Pohled jiÏní, fotografie
3 Interiér, fotografie
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4 Pohled severní, v˘kres 1 : 50
5 Pohled jiÏní, v˘kres 1 : 50
6 Schéma dispozice 1. NP
7 ¤ez, v˘sek z v˘kresu 1 : 50 
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