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KaÏd˘ musí b˘t obchodníkem . ..

archinews/editorial

Je obchodníkem, ãasto odpovídáme na otázku,
kde pracuje nûkdo z na‰eho blízkého okolí.
Odpovûì vût‰inou nezní pﬁíli‰ obdivnû, spí‰
naopak, jaksi s despektem. Nevím, zda je to
dáno na‰í ãtyﬁicetiletou zku‰eností (nebo nezku‰eností) z centrálnû ﬁízené ekonomiky,
nebo se jedná o je‰tû star‰í problém vnímání
této profese v ãeské kotlinû. VÏdyÈ i napﬁíklad Slovník ãesk˘ch synonym Karla Paly a Jana V‰ianského
(Nakladatelství Lidové noviny, 2001) uvádí pod heslem obchodník synonyma: podnikatel, byznysmen, expresívnû k‰eftaﬁ,
k‰eftsman.
Obchodník je ten, kdo umí dobﬁe nakoupit a pﬁedev‰ím dobﬁe
(podot˘kám a serióznû) prodat. Umût prodat zboÏí, své v˘robky,
musí umût i v˘robce. A to je dÛvod, proã nûkteﬁí v˘robci staveb-
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ních komponent po uplatnûní CAD (Computer Aided Design)
technologií jiÏ pﬁed nûkolika lety nabídli projektantÛm elektronické katalogy konstrukãního ﬁe‰ení sv˘ch produktÛ. Katalogy od té
doby pro‰ly v˘vojem, kter˘ lze charakterizovat jako zﬁeteln˘ posun
od technické k obchodní stránce. Nabízejí kromû jiného prostorové
modely v˘robkÛ s dÛrazem na jejich prezentaci a prodej.
A co architekti? I ti musí kromû navrhování a projektování pﬁece
umût své projekty prodat. Tﬁeba i s pomocí jako pﬁíklad uveden˘ch
elektronick˘ch katalogÛ.
Co z toho vypl˘vá? KaÏd˘ musí b˘t obchodníkem, kaÏd˘ s nûãím
obchoduje. A kdo se obává, Ïe by jej nûkdo mohl nazvat k‰eftaﬁem,
mÛÏe si ve v˘‰e zmínûném slovníku nalistovat jiné heslo. Slovu
obchodovat jsou zde pﬁiﬁazeny dvû úrovnû synonym. Ta první
uvádí pouze jeden v˘raz: dûlat obchody. A to uÏ zní serióznû.
Tomá‰ Lejsek lejsek@cegra.cz
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Centrum pro podporu
poãítaãové grafiky âR

O nové podobû webov˘ch stránek Centra pro
podporu poãítaãové grafiky (www.cegra.cz) jsme
informovali v minulém ãísle. Po ‰esti mûsících
jejich provozu se dá ﬁíci, mimo jiné podle statistiky pﬁístupÛ, jeÏ jsou podrobnû vedeny od
26. ãervence, Ïe plnû odpovídají potﬁebám uÏivatelÛ ArchiCADu a zájemcÛ o informace
o hardwaru a softwaru pro projektování.
Poãet shlédnut˘ch stránek, resp. ukazatel jejich
náv‰tûvnosti, potvrzuje, Ïe zájem o server
neustále roste. (obr. 1) Informace uvedené na
www.cegra.cz jsou navíc prÛbûÏnû doplÀovány
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v závislosti na dotazech a pﬁipomínkách uÏivatelÛ. Jako pﬁíklad lze uvést zavedení pﬁehledu
aktualizovan˘ch stránek webu. (obr. 2, 3)

Architektonická studie pﬁes internet
E-Architekt, novou sluÏbu umoÏÀující objednat
si architektonickou studii pﬁes internet, pﬁipravuje server o bydlení a stavebnictví (http://stavocentrum.cz). Server spolupracuje s architekty,
kteﬁí vyuÏívají technologii firmy Graphisoft
ProjectXChange. Zájemci budou moci na základû vyplnûní vstupního formuláﬁe poslat na server zadání, tj. svou pﬁedstavu o budoucím domû, a objednat si za pﬁijatelnou cenu zpracování
studie. ( obr. 4 ) Studie bude postupnû v rÛzn˘ch
stádiích rozpracovanosti prezentována opût
pﬁes internet a klient bude moci k vytváﬁené
studii pﬁidávat své poznámky a doplÀující poÏadavky.
Po zapracování v‰ech pﬁipomínek bude klientovi zaslána kompletní studie v rozsahu – pÛdorysy v‰ech podlaÏí, ﬁez, pohledy a trojrozmûrné
zobrazení objektu. ( obr. 5 ) Vydavatelem serveru je
Stavocentrum, dceﬁiná spoleãnost Internet Info
(Lupa, Mû‰ec apod.).
2

1

3

Poãet shlédnut˘ch stránek na www.cegra.cz neustále roste
(Pozn.: Pﬁi mûﬁení se poãítá pouze shlédnutí celé stránky.
Poãet shlédnut˘ch ãástí stránky, napﬁ. obrázkÛ, tedy
není hodnocen.)

Chcete získat v˘hodu?
Zajímavou nabídku pro v‰echny, kdo mají
SupportPack ArchiCADu anebo o jeho poﬁízení
uvaÏují, pﬁipravila Cegra. V rámci prosincové
akce totiÏ má pro jeho vlastníky zajímav˘ dárek
a pro ostatní v˘hodnou slevu. Podrobnûj‰í informace v kanceláﬁích Cegra. www.cegra.cz/kontakt/
seznam.php/kancelare

Proã projektujete
v ArchiCADu?
Ing. arch. Pavel Hrãek
AH ateliér Praha
„Projekty zpracováváme digitálnû – od
v˘tvarnû prostorové studie aÏ po realizaãní
dokumentaci. To je dÛvod, proã pouÏíváme
ArchiCAD.“ ahatelier@ahatelier.cz
Kosmetick˘ salon Vivendi
Rekonstrukce lázeÀského domu Beãva, Teplice nad Beãvou
Rekonstrukce a pﬁístavba Gastrocentrum, Láznû Bohdaneã
Komerãní centrum Karviná
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JiÏní 870, 500 03 Hradec Králové,
tel./fax 495 407 127,
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Budova VO·S, OkruÏní 10,
370 21 âeské Budûjovice,
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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
Jiﬁí Rudolf – Studio JR, Koﬁenského 5/1517,
412 01 Litomûﬁice, tel. 604 591 227,
e-mail studiojr@cmail.cz
Projekt AA, Blahoslavova 9,
360 01 Karlovy Vary, tel./fax 353 575 928,
e-mail projekta@mbox.vol.cz

2, 3 Seznam aktualizovan˘ch stránek je pﬁístupn˘ na Home page
kliknutím na odkaz Aktualizováno vlevo dole
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Internetov˘ formuláﬁ zadání dispozice domu
a dal‰ích poÏadavkÛ v E-Architekt

Prodejce pro Slovensko
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E-Architekt – projekt v oknû internetového prohlíÏeãe.
V levé ãásti je uveden seznam dokumentÛ, které jsou
k dispozici (napﬁ. i animace). V pravé dolní ãásti je
zobrazen zvolen˘ dokument, kter˘ lze libovolnû zvût‰ovat,
a do nûhoÏ lze doplÀovat poznámky a pﬁipomínky

CadArch
Pútnická 1, 917 05 Trnava,
tel. 033/53 46 671, fax 033/53 46 672,
e-mail cadarch@nextra.sk, www.cadarch.sk

znáte to? www.cegra.cz/prouziv/znateto.php
Jak vytvoﬁit vlastní okno
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I kdyÏ existuje ﬁada programÛ doplÀujících
ArchiCAD, vût‰inu úloh, pro které jsou
urãeny, lze zpracovat, i kdyÏ sloÏitûji, v samotném ArchiCADu. Pro ty, jeÏ nemají napﬁ.
RoofMaker pro tvorbu krovÛ, ArchiFormu pro
modelování, ArchiTiles pro návrh obkladÛ,
nebo ArchiGlazing pro tvorbu oken a zimních
zahrad, uvádíme následující pﬁíklad, jak
vytvoﬁit vlastní okno.
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Nov˘ knihovní prvek typu okno se v ArchiCADu tvoﬁí stejnû jednodu‰e jako cokoliv jiného. Základním pravidlem je, aby se absolutní
v˘chozí projekãní bod 0,0 rovnal i modelovacímu bodu 0,0. Toto pravidlo oceníme zvlá‰tû
pﬁi pozdûj‰í editaci souﬁadnic a zmûnû prvku
na parametrick˘. Okno modelujeme jako nárys
a Z-ová nula je rovina zdi, tj. tlou‰Èka zdi jde
do plusov˘ch Z souﬁadnic (obr. 1), do které se
okno bude vkládat. Okno samo ﬁeÏe otvor do 3
zdi podle obrysového obdélníku.
Pokud jde o otvor pro okno nepravidelného tvaru, ve verzích ArchiCADu niÏ‰ích neÏ 6.0 bylo
tﬁeba otvor vyplnit a celkem sloÏitû maskovat
hrany. U souãasn˘ch verzí je postup jednodu‰‰í.
Uvedete-li v jazyce GDL pﬁíkaz Wallhole s parametry otvoru, ArchiCAD bude automaticky ﬁezat
otvor podle tohoto pﬁíkazu.
Postup, jak vytvoﬁit parametry a nepsat je, je
následující. Nejprve si okno vymodelujeme.
Rám nejlépe pomocí desky, pak pﬁidáme pﬁíãky ãlenûní, sklo, zde se fantazii meze nekladou. Podstata spoãívá v tom, Ïe souãasnû
s oknem uloÏíme desku, která má právû tvar
otvoru (data desky jsou totoÏná s potﬁebn˘mi
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daty otvoru). Doporuãujeme ID: desku nazvat
dva ﬁádky zaãneme !, ãímÏ se z tohoto ﬁádku
Pokud ArchiCAD nehlásí chybu v popisu GDL,
vloÏíme do zdi. Nyní jiÏ máme okno, ale otvor
napﬁ. Otvor (obr. 2), abychom ji v GDL mohli léje obdélníkov˘, proto se musí jednodu‰e uprastane jen poznámka. Dále vytvoﬁíme nov˘ ﬁádek tak byl postup správn˘.
pe najít. Na uvedeném pﬁíkladu (obr. 3) je deska
Pomocí volby 2D symbol mÛÏeme upravit pÛvit GDL popis.
a zapí‰eme Wallhole mezera (pozn.: mezera
umístûna níÏ a obarvena na ãerveno, coÏ ale
dorysn˘ vzhled symbolu – jen 2D pro pÛdorys
není podmínkou. Dále nastavíme kameru Para- Knihovní prvek v GDL snadno otevﬁeme tak, Ïe musí b˘t uvedena). Poté napí‰eme ãíslo, které
udává poãet definovan˘ch bodÛ otvoru 5 (opí- (obr. 9).
jej oznaãíme a zvolíme Soubor/Otevﬁít prvek
lelní pohled 270°, pÛdorys a okno zobrazíme
Na závûr bychom chtûli upozornit na to, Ïe
‰eme seshora), oddûlíme ãárkou a zapí‰eme
knihovny (obr. 7). Pokud bychom jej neoznaãili
ve 3D oknû (obr. 4). Nyní z 3D okna zvolíme
tvoﬁen˘ otvor musí b˘t konvexní. Konvexní
a chtûli na disku vyhledat, musíme zvolit typ
ãíslo 2 (doporuãujeme – podrobnûji v GDL
Soubor/UloÏit jako … a vybereme ArchiCAD
otvory lze kombinovat, a sloÏit tak i tvar konArchiCAD okno *.win, jinak bychom ho nevimanuálu) a opût oddûlíme ãárkou.
okno *.win.
Nakonec opravíme poslední parametr na v‰ech kávní (viz manuál GDL s. 201).
Po zobrazení dialogu zvolíme editovateln˘ GDL dûli. Po otevﬁení okna GDL zvolíme tlaãítko
3D popis a posuneme se aÏ k definici otvoru
ﬁádcích (body otvoru) na parametr 7, v‰echny
popis a uloÏíme (obr. 5 a 6). Okno je automatic(nebo jak jsme desku pro otvor nazvali). První
hrany jsou viditelné (obr. 8) a zvolíme UloÏit.
Lubo‰ Cipra cipra@cegra.cz
ky nastaveno v knihovnû, tak jej pro zkou‰ku
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Malá kanceláﬁ
(1– 2 uÏivatelé)

Stﬁední kanceláﬁ
(5 uÏivatelÛ)

Velká kanceláﬁ
(10 a více uÏivatelÛ)

Grafická pracovní stanice

Procesor Pentium 4 nebo
Athlon, 256 MB RAM, grafika
s podporou OpenGL, CD-RW,
Windows XP Prof.,
monitor 19"–21"

SíÈová stanice, Pentium 4,
256 MB RAM, grafika
s podporou OpenGL,
Windows XP Prof.,
monitor 19"–21"

SíÈová stanice, Pentium 4,
256 MB RAM, grafika
s podporou OpenGL,
Windows XP Prof.,
monitor 21" nebo LCD 18"

Orientaãní cena

42 000

50 000

50 000 – 70 000

Server

–

Server základní tﬁídy,
napﬁ. Compaq Proliant ML310
(1 procesor, 1 harddisk,
konfigurace dle specifick˘ch
potﬁeb firmy)

Server stﬁední tﬁídy,
napﬁ. HP server tc4100
(2x procesor, 3x harddisk,
zálohovací mech. DAT 40i)

Orientaãní cena

0

40 000

100 000

Laserová tiskárna pro
obchodní korespondenci

HP LaserJet 1200 nebo
HP Color LaserJet 2500L

HP LaserJet 2200 nebo
HP Color LaserJet 2500

HP LaserJet 4200N nebo
HP Color LaserJet 4600N

Orientaãní cena

12 000 – 35 000

20 000 – 40 000

46 000 – 82 000

Barevná inkoustová
tiskárna A3

HP DeskJet 1220C

HP Color InkJet cp1700

HP Business Inkjet 2600

Orientaãní cena

10 500

15 000

35 000

Notebook

HP OmniBook xe4500,
Pentium 4, 256 MB RAM,
CD-RW, 14" TFT displej
(1024x768)

HP OmniBook xe4500,
Pentium 4, 256 MB RAM,
CD-RW, 15" TFT displej
(1024x768)

HP OmniBook xt6200,
Pentium 4, 512 MB RAM,
15" TFT displej
(1400x1050)

Orientaãní cena

50 000

55 000

70 000

Plotr

HP DesignJet 100, A1 nebo
HP DesignJet 500, A0+

HP DesignJet 500, A0+
(vãetnû HP-GL/2 karty
a printserveru HP JetDirect)

HP DesignJet 800, A0+ nebo
HP DesignJet 1050C, A0

Orientaãní cena

37 000 – 99 000

120 000

175 000 – 215 000

Celková poﬁizovací hodnota
hardwaru (orientaãnû)

A) 1x pracovní stanice,
1x HP LaserJet 1200,
1x HP DesignJet 100

A) 3x síÈová stanice, 1x server,
2x notebook, 1x HP LaserJet
2200, 1x HP cp1700, 1x plotr
vãetnû pﬁíslu‰enství

91 000

455 000

A) 5x síÈová stanice s monitorem typu CRT 21", 1x server,
5x notebook, 1x HP LaserJet
4100N, 1x HP Business InkJet
2600, 1x HP DesignJet 800, A0+
956 000

B) 1x notebook, 1x HP Color
LJ 2500L, 1x HP DeskJet
1220C, 1x HP DesignJet 500

B) 3x síÈová stanice, 1x server,
2x notebook, 1x HP Color
LaserJet 2500, 1x HP cp1700,
1x plotr vãetnû pﬁíslu‰enství

194 500

475 000

Hardware v projekãní kanceláﬁi. A za kolik
Jaké vybavení je nejvhodnûj‰í a zároveÀ cenovû
nejv˘hodnûj‰í? Jak˘ poãítaã a tiskárnu potﬁebuji? Kolik taková varianta stojí? Vyplatí se mi
to? To jsou otázky, které se kaÏdému vybaví,
rozhoduje-li se o nákupu jakéhokoli zaﬁízení.
Cegra se pokusila usnadnit sv˘m uÏivatelÛm
orientaci v nabídce na trhu.
KaÏd˘, kdo zpracovává projekty digitálnû, potﬁebuje
základní vybavení: kromû softwaru minimálnû poãítaã
a tiskárnu, popﬁ. plotr. V následující tabulce je uvedeno doporuãené hardwarové vybavení pro pracovi‰tû
s ArchiCADem, a to v závislosti na poãtu uÏivatelÛ. Uvedené údaje je tﬁeba brát jako orientaãní. BliÏ‰í informace o vût‰inû produktÛ jsou k dispozici na www.cegra.cz/
produkty/hardware.php a ve v‰ech kanceláﬁích Cegra.

Co pﬁiná‰í zima 2002/3
HP DesignJet 100. Cenovû dostupná barevná
inkoustová tiskárna pro formáty A4 aÏ A1, vhodná
zejména pro jednotlivce, nebo malé pracovní skupiny.
Nepodporuje podávání z role, tiskne prodlouÏen˘
formát A1 aÏ do délky media 1 625 mm. Maximální
rozli‰ení 1200 x 600 dpi. Záruku lze prodlouÏit na
3 roky.
HP Color LaserJet 2500. Barevná laserová tiskárna
pro formát A4 za velmi atraktivní cenu (cena základního modelu nepﬁesahuje 40 000 korun bez DPH),

vhodná pro men‰í pracovní skupiny, s doporuãen˘m
zatíÏením do tﬁiceti tisíc stran za mûsíc. Nabízí kvalitu
tisku 600 x 600 dpi s technologií HP ImageRet 2 400.
Tiskárna emuluje tiskov˘ jazyk PostScript. Pﬁipojení do
sítû ethernet zajistí voliteln˘ tiskov˘ server HP JetDirect.
Záruku lze prodlouÏit na 3 roky.
HP OmniBook xt6200. Nová ﬁada HP notebookÛ
vy‰‰í tﬁídy s procesorem Intel Mobile Pentium 4 a grafikou ATI Mobility Radeon (na externím monitoru podporuje rozli‰ení 1600 x 1200 bodÛ). Vysoce kvalitní 15“ TFT
displej nabízí rozli‰ení 1400 x 1050 bodÛ. Notebook
je dodáván s interní mechanikou kombinující DVD-ROM
a CD-RW, se síÈovou kartou s moÏností bezdrátového
pﬁipojení a operaãním systémem Windows XP Professional CZ. Hmotnost notebooku je pouh˘ch 2,41 kg.
Záruku lze prodlouÏit na 3 roky.

Ceny jsou uvedeny
v Kâ bez DPH

B) 5x síÈová stanice s LCD
panelem 18", 1x server,
5x notebook, 1x HP Color
LaserJet 4600N, 1x HP
Business InkJet 2600,
1x HP DesignJet 1050C, A0
1 132 000

knihovny www.cegra.cz/produkty/knihovny.php
Instalace GDL Adapteru je urãena pouze pro uÏivatele AutoCADu (Release 14, 2000, 2000i, 2002,
ADT2.0, ADT3.0, LT97, LT98, LT2000, LT2000i,
LT2002). Jedná se o funkci, která jim pﬁímo
v AutoCADu umoÏní pracovat s parametrick˘mi
GDL objekty.
GDL Plug-in je doplnûk do browserÛ a umoÏÀuje
zobrazovat GDL objekty na internetov˘ch stránkách. Tuto funkci nabízí i www.wilkhahn.com, odkud
lze stahovat i aktualizace katalogu v˘robkÛ. CD
lze objednat v kanceláﬁích Cegra.

Elektronické katalogy v praxi
O vyuÏití elektronick˘ch katalogÛ v˘robkÛ pﬁi poãítaãovém zpracování projektÛ jiÏ v dne‰ní
dobû, kdy investoﬁi kladou stále vût‰í nároky na projektanty, není pochyb. V˘sledkem
spojení práce s CAD programem a tûmito katalogy je nejen pﬁesn˘ a skuteãnosti odpovídající,
ale i rychleji zpracovan˘ projekt.
Jako první katalogy z hlediska v˘voje vznikaly
knihovny 2D konstrukãních detailÛ ve formátu
DXF ãi DWG, kter˘mi dnes disponuje jiÏ vût‰ina
v˘robcÛ. Dal‰ím typem, rovnûÏ pouÏívan˘m nûkolik let, jsou katalogy textur. Ty jsou nabízeny
zejména takov˘mi firmami, jako jsou v˘robci keramick˘ch obkladÛ a stﬁe‰ních krytin, nebo dodavatelé potahÛ. Na rozdíl od konstrukãních detailÛ
slouÏí katalogy textur hlavnû pro zpracování vizualizací.
Pro zpracování vizualizací, resp. práci s modelem, jsou urãeny i katalogy obsahující 3D modely v˘robkÛ (napﬁ. nábytku), které vyuÏívají
technologii GDL. Tﬁídimenzionální GDL objekt
totiÏ slouÏí pro vizualizaci a souãasnû se zobrazuje ve 2D dokumentaci (podle poÏadavkÛ dan˘ch normou apod.). Navíc se jedná o objekt
parametrick˘. To znamená, Ïe napﬁíklad celá
v˘robní ﬁada mÛÏe b˘t reprezentována pouze
jedním „prototypem“, pﬁiãemÏ objekt s sebou
nese i informace pro v˘kazy a rozpoãty. To je
hlavní dÛvod, proã technologii GDL vyuÏívá
pro své katalogy, v nichÏ jsou prezentovány

v podstatû celé konstrukce budov vãetnû interiéru, ﬁada firem.

Listování katalogem Wilkhahn. Vlevo je seznam v˘robních ﬁad, nahoﬁe objekty
z vybrané ﬁady, vpravo vybran˘ prvek a moÏnost nastavení jeho parametrÛ
Ukládat prvky lze z CD i z internetu, a to v rÛzn˘ch CAD formátech

Okno v˘bûru v˘robkÛ ÎPSV. V levé ãásti je seznam, napravo se zobrazuje
vybran˘ v˘robek. Zde lze v˘robkem natáãet ãi mûnit jeho nastavení
V˘bûr konkrétního v˘robku pomocí rozbalovací roletky

Wilkhahn www.wilkhahn.com
Katalog renomovaného nûmeckého v˘robce nábytku (ve‰ker˘ sortiment je dostupn˘ v âR) je
ukázkou vyuÏití GDL pro podporu projektantÛ
pracujících nejen v ArchiCADu ale i v jin˘ch
CADech. CD ROM neobsahuje Ïádnou firemní
prezentaci, soustﬁedí se pouze na katalog v˘robkÛ
a softwarové nástroje pro práci s ním. Po vloÏení
CD do poãítaãe je nutno zvolit jazyk a instalaci
jednoho ze tﬁí programÛ: GDL Object Adapter,
GDL Object Explorer a GDL Object Plug-in.
GDL Explorer je základní prohlíÏeã celého katalogu (grafické uÏivatelské rozhraní je v podstatû totoÏné s prací s knihovními prvky v ArchiCADu).
Katalogem lze listovat, prohlíÏet jednotlivé objekty, mûnit jim parametry a posléze je uloÏit ve zvoleném CAD formátu pro dal‰í pouÏití. UÏivatelé
ArchiCADu nebo AutoCADu s nainstalovan˘m
GDL Adapterem mohou objekty umísÈovat do projektu postupem „drag and drop“.

ÎPSV www.zpsv.cz
Prezentace firmy ÎPSV Uhersk˘ Ostroh, obsahující i v˘robky pro stavebnictví se zamûﬁením na Ïelezniãní, silniãní a pozemní stavby, je pﬁíkladem
komplexního firemního web serveru, kde katalog
v˘robkÛ je pouze jeho, i kdyÏ hlavní, souãástí.
V katalogu je uvedeno 519 v˘robkÛ. Pro stavebnictví jsou zajímavé stropní pﬁeklady, zámkové
dlaÏby a betonové tvárnice. Server vyuÏívá nûkolik
technologií. Pro prohlíÏení elektronické dokumentace (textové návody vãetnû ilustraãních obrázkÛ
a schémat) je tﬁeba nainstalovat Adobe Acrobat
http://www.zpsv.cz/software/acrobat/ar505cz.exe.
On-line prohlíÏení 2D v˘kresÛ zaji‰Èuje prohlíÏeã
staÏiteln˘ z http://www.zpsv.cz/software/whip/
whip4.exe a on-line prohlíÏení 3D modelÛ vyuÏívá
GDL Plug-in staÏiteln˘ z http://www.gdlcentral.com.
Server tedy nevyuÏívá technologii GDL pouze
jako podporu projektantÛ pracujících s ArchiDialog nastavení transformace formátu 3DS do GSM (jazyk GDL)
v aplikaci od spoleãnosti Vitra
Transformovan˘ prvek pouÏit˘ v prostﬁedí ArchiCADu
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CADem, ale jako technologii pro prezentování
3D parametrick˘ch modelÛ na internetu. To pﬁiná‰í mimo jiné moÏnost tﬁí nastavení zobrazení
pro vy‰‰í pﬁehlednost nebo rychlost manipulace
s prvky v prostoru. Pro získání CD je nutno kontaktovat ÎPSV.
Vitra www.vitra.com
Sortiment renomovaného v˘robce nábytku je rovnûÏ dostupn˘ v âR. Souãástí firemního serveru je
i katalog v˘robkÛ, na kter˘ se lze ov‰em dostat
i pﬁímo, a to na www.furnish.net. K pﬁístupu na tento
server je tﬁeba mít heslo, které je moÏno získat
pﬁímo v praÏské kanceláﬁi Vitra koncept. Vlastní
katalog je prezentován ve formátu DWG a 3DS
(pozn.: PÛvodnû DOSové 3DStudio 1– 4, dnes 3DS
Max 5. Tento formát umí ukládat vût‰ina modeláﬁÛ. Jeho v˘hodou oproti DWG je, Ïe 3DS umoÏÀuje ukládat i informace o svûtlech a mapování
textur).
Pro uÏivatele ArchiCADu je zde volnû staÏiteln˘
doplnûk pro vytváﬁení knihovního prvku GSM
(GDL) z formátu 3DS. Prvek se konvertuje vãetnû
umístûní textury, která, pokud je v souboru 3DS
uloÏena, se vytvoﬁí sama.
V nastavení je moÏné vymûÀovat orientaci os
a mûﬁítko. Pro znalce GDL pﬁevodník vytvoﬁí objekty mapované texturou pﬁíkazem TEVE s UV
souﬁadnicemi textury. Po pﬁevodu je moÏné nastavit vlastní materiály místo pÛvodních. Doplnûk byl
vytvoﬁen pﬁímo pro firmu Vitra.
Lubo‰ Cipra cipra@cegra.cz
Tomá‰ Lejsek lejsek@cegra.cz
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software
www.cegra.cz/produkty/seznam.php/zoomgdl
Zoom GDL 2.0
PoÏadavky uÏivatelÛ na nové katalogy prvkÛ na bázi technologie GDL
objektÛ motivovaly v˘robce softwaru k vytvoﬁení nástrojÛ pro jejich
vytváﬁení. Jedná se o plnû parametrické objekty, které v sobû zahrnují
3D model, 2D symbol a informaci pro v˘kazy. GDL prvky lze samozﬁejmû vytváﬁet pﬁímo v ArchiCADu, specializovan˘ nástroj má v‰ak
nûkolik v˘hod. Tou hlavní je, Ïe se v podstatû jedná o 3D software,
kter˘ umoÏÀuje modelovat zcela obecné tvary.
ZOOM se objevil jako samostatn˘ polygonov˘ software na platformû Apple
jiÏ v dobû ArchiCADu 5. S verzí 1.1 byl upraven i pro Windows. Na tuto
verzi pﬁímo navazuje ZOOM GDL 2.0, polygonov˘ modeláﬁ urãen˘ pro vytváﬁení parametrick˘ch GDL objektÛ.
Po dﬁívûj‰ích pokusech Graphisoftu s Vizual GDL se tak definitivnû objevilo
nûco nového pro komplexní tvorbu knihovních prvkÛ se zachováním nûkter˘ch vlastností znám˘ch z ArchiCADu. Tento software nevyÏaduje Ïádnou
znalost programování v jazyce GDL.
Za pomoci ZOOM GDL je moÏné uloÏit samostatnû pÛdorysn˘ vzhled, a to
dokonce ve formû dvou variant pro rÛzná mûﬁítka. To platí i pro 3D model.
Vytvoﬁen˘ objekt si v ArchiCADu zachovává parametriãnost vãetnû pouÏit˘ch povrchÛ. Pokud se podíváme hloubûji do vzniklého kódu GDL vidíme,
Ïe krychle, koule, nebo vytaÏen˘ objekt se pﬁevedly do odpovídajících popisÛ GDL, zatímco skoﬁepiny do binárního kódu (coÏ zaji‰Èuje rychlost
v˘poãtu).
ZOOM GDL umoÏÀuje i zpûtnou editaci jiÏ vytvoﬁen˘ch objektÛ tak, jako
pracuje napﬁ. StairMaker pro schodi‰tû. JestliÏe narazíme na nutnost zmûny
na modelu aÏ pﬁi práci s ním v ArchiCADu, lze pﬁímo z ArchiCADu spustit
ZOOM GDL, model opravit a v˘sledek se ihned v ArchiCADu projeví.
Co se t˘ká tvarÛ, které mÛÏeme se ZOOMem vytvoﬁit, v‰e závisí jen na na-
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Pomocí nástrojÛ Polyline je moÏné vytvoﬁit hladké prostorové kﬁivky
a z nich pomocí pﬁíkazÛ nástroje Surface vytváﬁet plochy
Nástroje Surface (plochy). Popis (zleva doprava): plocha z dvou protilehl˘ch kﬁivek,
plocha vzniklá taÏením jedné kﬁivky po kﬁivce druhé, plocha ze ãtyﬁ okrajov˘ch kﬁivek
(typ coons), plocha – povrch na/za sebou umístûn˘ch kﬁivkách, pát˘ nástroj
navíc umoÏÀuje pouÏít omezující kﬁivku. Poslední dvû volby jsou taÏené skoﬁepiny.
Pﬁehled v‰ech nástrojÛ. Zajímav˘ je pﬁedposlední nástroj ze skupiny Solid,
kter˘ umoÏÀuje podle kﬁivky vytahovat nebo zapou‰tût do plochy rÛzné v˘stupky
(písma, prohlubnû, osazení atd.).
Pracovní prostﬁedí ZOOMu.
Vytváﬁet model lze v kterémkoli z oken.
6, 7, 8 Ukázky pouÏití ZOOMu.
Modelovat lze jak jednotlivé detaily, tak komplexní scény.
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‰ich pﬁedstavách a ‰ikovnosti. Pomocí kﬁivek se definují plochy a tûlesa, ta
se dají navzájem sãítat, odeãítat, získávat jejich prÛniky (tzv. booleanovské
operace) nebo lze pracovat pﬁímo na úrovni jednotliv˘ch bodÛ tûles.
Software lze také jednodu‰e pouÏít k pﬁevodu objektÛ z jin˘ch formátÛ do
GDL knihovního prvku. DÛleÏitou vlastností programu je skuteãnost, Ïe jeho
základní ovládaní je shodné s ArchiCADem (pravítka, zadávání souﬁadnic,
inteligentní kurzor, dûlící body atd.).
Co ﬁíci závûrem? Snad jen to, Ïe v prostﬁedí Windows existují jiní, moÏná
i sofistikovanûj‰í „modeláﬁi“, ale s Ïádn˘m z nich nelze vytváﬁet parametrické GDL objekty.
Lubo‰ Cipra cipra@cegra.cz

Jména znaãek, produktÛ nebo ochrann˘ch známek náleÏí pﬁíslu‰n˘m majitelÛm.

Pﬁehled vybran˘ch firem, jejichÏ
elektronické katalogy v˘robkÛ,
zaloÏené na technologii GDL, lze
vyuÏít pﬁi projektování v ArchiCADu
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realizace
Stavební spoﬁitelna âeské spoﬁitelny –
centrála Praha
Projekt administrativní budovy Stavební spoﬁitelny âS v Praze
na Vinohradské ulici ﬁe‰il ãtyﬁi základní úkoly: rekonstrukci
stávajícího sedmipodlaÏního objektu, v˘stavbu nového bloku
v západní ãásti pozemku, demolici stávajících men‰ích budov
a navrÏení parku na novû vzniklém prostoru (námûstí).
Vlastní rekonstrukci pÛvodní budovy pﬁedcházela demolice nízkopodlaÏních objektÛ poloprovozÛ a skladÛ s v˘jimkou administrativní ãásti, která slouÏila jako staveni‰tû. Objekt rekonstrukce
obsahuje sedm nadzemních a jedno podzemní podlaÏí.
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âelní pohled s námûstím. Foto Pavel ·techa
Severní fasáda
JiÏní fasáda
Interiér, pÛdorys 3. podlaÏí
PÛdorysy 3. podlaÏí, provádûcí dokumentace
Konstrukãní detail fasády
Koordinaãní situace
¤ez A – A
âelní pohled s námûstím. Poãítaãová vizualizace
Zavû‰ená reflexní fasáda. Poãítaãová vizualizace
Námûstí od Vinohradské tﬁídy. Poãítaãová vizualizace

izolace a stûrka). Okna byla navrÏena nová hliníková (vyklápûcí).
JiÏní fasáda objektu je chránûna proti sluneãnímu záﬁení polohovacími venkovními vertikálními hliníkov˘mi Ïaluziemi.

Dispoziãní ﬁe‰ení
V suterénu se nachází podzemní parking pro 26 aut, prostory pro
sklady, archivy a technologické zázemí firmy.
První podlaÏí umístûné v úrovni námûstí obsahuje vstupní halu
pro kontakty s klientem. Tento prostor je otevﬁen panoramatick˘m oknem do hloubky námûstí – parku, kter˘ pﬁená‰í do interiéru pﬁíjemnou atmosféru. Vstup klientÛ je orientován ãelnû do
námûstí, vstup zamûstnancÛ naopak z Kouﬁimské ulice, kde jsou
umístûna stání pro jejich auta.
Kanceláﬁské prostory v jednotliv˘ch patrech jsou ﬁe‰eny podle
dispozic zadavatele – s maximální úsporností a efektivitou ﬁe‰eAkce: Stavební spoﬁitelna âeské spoﬁitelny –
centrála Praha
Generální projektant: FACT, Îitná 2, Praha 2
Libor Hrdou‰ek, Zdenûk Korch, Vladimír Krajíc,
Radek Lampa, Libor Monhart
Investor: Stavební spoﬁitelna âeské spoﬁitelny
InÏen˘rská ãinnost: Boos
Generální dodavatel: Moravostav Brno

ní. Stávající skeletová konstrukce umoÏnila velkou variabilitu
vnitﬁního prostoru. Kanceláﬁe jsou ãlenûny pﬁestaviteln˘mi pﬁíãkami. Chodba – vnitﬁní víceúãelov˘ univerzální prostor – funguje jako komunikaãní a kontaktní centrum patra. Jsou zde sekretariáty a recepãní místnosti, jednací místa, hovorny, kuchyÀky se
stolky, patrové archivy, kopírovací centra atd. Prostor je prosvûtlen prosklen˘mi dveﬁmi a pásy z kanceláﬁí.
Pﬁedposlední ustupující podlaÏí s v˘hledem na panorama Prahy
a zeleÀ Ol‰ansk˘ch hﬁbitovÛ bylo vyãlenûno pro kanceláﬁe ﬁeditelÛ a ãleny pﬁedstavenstva.
V posledním ustoupeném podlaÏí jsou umístûny strojovny VZT,
v˘tahÛ a plynová kotelna.

Konstrukãní ﬁe‰ení
Stávající objekt je monolitick˘ Ïelezobetonov˘ skelet. Hrubá konstrukce – skelet, obvodové stûny, schodi‰tû a v˘tahové ‰achty –
zÛstaly bez zásadnûj‰ích zmûn. Podlahy, pﬁíãky, podhledy
a v‰echny povrchy jsou nové.

Technické vybavení budovy
Nová plynová kotelna a strojovna VZT jsou umístûny v posledním ustupujícím patﬁe. Vytápûní místností je zaji‰tûno podokenními radiátory. Rozvod VZT je umístûn nad rozebírateln˘mi podhledy. Návrh umoÏÀuje klimatizaci (chlazení) kanceláﬁí v pﬁípadû
poÏadavkÛ investora (napﬁ. zasedací místnosti a ﬁeditelské patro).
Slaboproudé a silnoproudé rozvody byly zaji‰tûny podle poÏadavkÛ investora.

Poãítaãové zpracování
FACT disponuje ãtyﬁmi instalacemi ArchiCADu 7.0 (Teamwork).
Vizualizace jsou zpracovávány za pomoci programÛ Art.lantis
Render a Photoshop. BûÏná kanceláﬁská agenda je provádûna na
programech MS Word a MS Excel.
Hardwarové vybavení projekãní ãásti kanceláﬁe tvoﬁí ãtyﬁi poãítaãe P4 – 1,4 GHz, plotr HP 800 DJ, tiskárna HP 1120 a HP 5L,
kopírka Xerox 790, scanner, digitální fotoaparát Nikon a dataprojektor.

Obvodov˘ plá‰È
Obvodov˘ plá‰È budovy je zateplen kontaktní fasádou (tepelná

Libor Monhart atelier@fact.cz
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