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business partner
ArchiCAD 9.0?
JiÏ v prosinci!

Tû‰íte se na novou verzi ArchiCADu? 

Od ArchiCADu jsem pfii pofiízení oãekával jeho
rychlé zaãlenûní do chodu kanceláfie a zv˘‰eni
efektivity zpracování projektové dokumentace.
Oba dva cíle se nám postupnû dafií realizovat.
Pfii práci s ArchiCADem 8.1 jsme ov‰em narazili
na nûkteré jeho ãásti, které je tfieba zdokonalo-
vat. Jednou z nich je kvalita vizualizace, kterou
v souãasné dobû fie‰íme externím vizualizaãním
softwarem, a jejíÏ v˘razné zlep‰ení by mûla
pfiinést právû verze 9. Vûfiím, Ïe zdokonalení 
vizualizace nebude v devítce jedin˘m dílkem
do mozaiky komplexnosti ArchiCADu.

ArchiCAD jsme do projekce pofiídili nedávno
a postupnû se pfie‰kolujeme z ovládání obec-
ného 2D systému na vyuÏívání moÏností Archi-
CADu 8.1. Upgradovat ArchiCAD ve chvíli, kdy
se teprve seznamujeme se základním princi-
pem tohoto softwaru, by bylo pfiedãasné. 
Upgrade projekãního systému povaÏuji vzhle-
dem k neustále se vyvíjejícím technologiím
a komunikaãním formátÛm za dÛleÏitou vûc.
KaÏdou investici je ov‰em potfieba dobfie na-
ãasovat, aby se co nejdfiíve zhodnotila.

ANO
ADAM RUJBR, 
Adam Rujbr Architects,
adam.rujbr@archall.cz

NE
Robert Roseck ,̆ 
SUDOP Brno,
rrosecky@sudop-brno.cz

V‰echno, co se dûje, dûje se k lep‰ímu
„Nic není trvalé, kromû zmûny,“ fiekl antick˘ filozof Hérakleitos z Efezu. Tento v˘rok, provázející
celou historii lidstva, je charakteristick˘ zejména pro dne‰ní hektickou dobu. Zmûny nás atakují
na kaÏdém rohu, a to obraznû i doslova. Nové pozmûnûné v˘robky, sluÏby a technologie . . . Jsme
obûÈmi zmûn a souãasnû jsme jejich iniciátory. 
Zmûn je tolik, Ïe je velmi tûÏké se v nich orientovat. Které jsou dobré a které ‰patné a jsou vÛbec
nûjak dÛleÏité zrovna pro nás? Jak se v tom má ãlovûk vyznat? 
Bohudík (nebo snad bohuÏel) je to jako se v‰ím: kaÏd˘ sám. A navíc, kdy je zmûna natolik smys-
luplná a pozitivní, Ïe se stává inovací? KdyÏ nás posunuje o stupeÀ v˘‰.
Inovace pfiedstavuje uvedení nového nebo v˘znamnû zlep‰eného v˘robku nebo sluÏby na trh
anebo zavedení nového nebo podstatnû zlep‰eného technologického procesu. Inovace je zaloÏena
na v˘sledcích technického pokroku, kombinacích existujících technologií nebo vyuÏití dal‰ích 
znalostí. 
Jako zmûnu mÛÏeme chápat poslední ãíslo ArchiNEWS, které se pfieváÏnû vûnuje nejnovûj‰í verzi
ArchiCADu. Kromû toho vám pfiiná‰íme informace o novém vzdûlávacím systému, jehoÏ souãástí 
je bezplatné ‰kolení ArchiCADu, o hardware a doplÀkov˘ch programech. Na posledním stranû 
se doãtete o zajímavém projektu bytového domu Klimentka. A pokud jde o zmínûné inovace, 
posouzení devítky necháme na vás. TOMÁ· LEJSEK lejsek@cegra.cz

R˘sovací prkno se promûnilo ve 2D CAD a stÛl pro
vytváfiení prostorov˘ch modelÛ ve 3D modeláfi.
TûÏko se dnes hledá nûkdo, kdo s takov˘m systé-
mem nepracuje, a vût‰ina je pfiesvûdãena, Ïe ten
jejich je optimálnû vyladûn .̆ (Dokonce i ti, ktefií
pracují pouze s tuÏkou, protoÏe uÏ mûli dostatek
pfiíleÏitosti si u kolegÛ vybaven˘ch CADem ujasnit,
Ïe nûco takového nepotfiebují.) Proã si ale tolik
projektantÛ stûÏuje, Ïe termíny investorÛ jsou nemys-
litelné a odmûny za projektování neodpovídající?

Co to je TC
TC (Transition Club) je vzdûlávací systém, kter˘
vysvûtluje, jak vyuÏít koncept virtuální budovy pro
kaÏdodenní projekãní praxi. Zku‰enosti poslední
doby totiÏ jasnû dokazují, Ïe jedinû systém pra-

TRANSITION CLUB

PfiibliÏnû deset let architekti a projektanti 
intenzivnû zavádûjí do sv˘ch kanceláfií CAD
systémy. Vesmûs se jedná o CADy, které
„pouze“ pfievedly klasick˘ zpÛsob práce 
na poãítaã.

ARCHICAD-TALK

Jak se podûlit o znalosti a zku‰enosti t˘ka-
jící se ArchiCADu? Jak se nechat inspirovat,
rozvíjet vûdomosti a zefektivnit svou práci
na projektech? Odpovûdi mÛÏete nalézt
v internetov˘ch diskusních skupinách.

ArchiCAD-Talk je internetové diskusní forum zfiíze-
né firmou Graphisoft s cílem umoÏnit uÏivatelÛm
ArchiCADu vzájemné sdílení informací. Po jedno-
duchém pfiihlá‰ení máte jedineãnou pfiíleÏitost
vymûÀovat si zku‰enosti, komentáfie a dotazy
s ostatními uÏivateli této sluÏby. Aãkoli jsou dis-
kuse urãeny v prvé fiadû pro neformální komu-
nikaci, Graphisoft je pravidelnû sleduje, vybírá
ty nejzajímavûj‰í a publikuje je v rubrikách pfií-
mo zamûfien˘ch na podporu programu (Tips&
Tricks, ArchiGuide atd.).

Od A do Z
Témata diskusí jsou pfiehlednû rozdûlena do tfií
hlavních skupin: Obecné diskuse, Specifické
problémy a Ostatní. První v sobû zahrnuje téma-
ta t˘kající se ArchiCADu jako produktu na trhu
a jeho srovnání s podobn˘mi programy, „v˘vo-
jáfiská“ témata a vzdûlávací politiku firmy Gra-
phisoft. 

Specifické problémy, jak uÏ napovídá sám
název, se zamûfiují na ‰iroké spektrum problé-
mÛ t˘kajících se kaÏdodenního pouÏívání Archi-
CADu. Od poãáteãní instalace, pfies konstruo-
vání, GDL objekty a rendering aÏ po otázky
kompatibility a nastavení hardwaru. Tipy&Triky,
pfiání uÏivatelÛ, reference a moÏnost zadávání
inzerátÛ najdete ve skupinû Ostatní.

Jak se zapojit?
K pouhému proãítání diskusních pfiíspûvkÛ ne-
potfiebujete b˘t registrovan˘m ãlenem, staãí se
pfiihlásit jako host (guest). Pokud se chcete plno-
hodnotnû zapojit do diskusí, ãi dostávat pfiímé
odpovûdi na svoje dotazy, je jiÏ tfieba registra-
cí projít. Celé stránky jsou v anglickém jazyce
a i oficiálním diskusním jazykem je angliãtina.
Îe je toto diskusní fórum trefou do ãerného, po-
tvrzuje pfies 1500 registrovan˘ch ãlenÛ a pfies de-
set tisíc odeslan˘ch pfiíspûvkÛ. Více na adrese
http://archicad-talk.graphisoft.com, jejich nûmec-
kou obdobu najdete na http://archiforum.net.

TOMÁ· VEJMELKA vejmelka@cegra.cz

cující s „informaãním modelem“ budovy, dokáÏe
zásadnû zmûnit produktivitu práce. TC vychází ze
zku‰eností získan˘ch bûhem 5 let organizování
bezplatného ‰kolení ArchiCADu. Toto dvoudenní
‰kolení je v˘chozím bodem celého procesu, o nûmÏ
se pfiedpokládá, Ïe vyústí v sérii dal‰ích konzul-
tací a testování nového systému práce na vlast-
ních projektech. Koncepce TC bere v úvahu fakt,
Ïe zavádûní nového systému musí b˘t peãlivû
pfiipraveno, a Ïe je nutné zachovat kontinuitu
s pfiedchozím zpÛsobem práce.

Pro koho a jak
TC je urãen pro v‰echny, ktefií chtûjí nebo potfie-
bují zv˘‰it svou produktivitu a nevûdí, jak na
to. Úvodní trénink se sestává z definování cílÛ
a ‰kolení ArchiCADu. Pracuje se ve skupinû ma-
ximálnû 10 studentÛ, kdy kaÏd˘ má k dispozici
poãítaã. ·kolení je organizováno v místech pfií-
mého pÛsobení CEGRA. 

Informace o termínech ‰kolení naleznete na
www.cegra.cz/slaprez/kurzy.php

TOMÁ· LEJSEK lejsek@cegra.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
e-mail cegra@cegra.cz, www.cegra.cz

Poboãky

Jelínkova 20, 616 00 Brno-Îabovfiesky
tel./fax 541 215 883
e-mail brno@cegra.cz

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

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

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

Budova VO·, OkruÏní 10, 
370 21 âeské Budûjovice
tel./fax 387 426 355
e-mail cb@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
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Graphisoft sbírá podnûty pro v˘voj ArchiCADu
od projektantÛ a architektÛ z celého svûta a je-
jich poÏadavky zapracovává do nov˘ch verzí. 

V˘chozím bodem se v posledním upgradu
programu – devítce – stalo zachování podpory
obou platforem: MacOS a Windows a sladûní v‰ech
funkcí programu do „dobfie promazaného stroje“.

UÏivatelské rozhraní
V ArchiCADu 9 si lze kompletnû nastavit v‰e,
co se t˘ká pracovního prostfiedí. (obr. 1, 2) Od
vlastní struktury menu, pfies klávesové zkratky
aÏ po nástrojové paletky, které je také moÏno
libovolnû definovat. Nástrojové paletky se samy
„magneticky“ pfiichytávají k okrajÛm obrazovky
a fiadí se za sebe. 

V‰echna tato usnadnûní slouÏí k vût‰ímu kom-
fortu a ke zv˘‰ení produktivity práce. Vzhled
prostfiedí lze pfii spou‰tûní programu vybrat
z pfiedvolen˘ch reÏimÛ – zaãáteãník, pokroãil˘
a expert. Je jen na uÏivateli, zda zviditelní co
nejvût‰í mnoÏství funkcí na úkor velikosti pra-
covní plochy nebo naopak. (obr. 3)

Knihovny a knihovní prvky
Vyhledávání v knihovnách mÛÏe b˘t ãasovû ná-
roãné, protoÏe jsou rozsáhlé (v nové verzi jsou
opût propracovanûj‰í). Proto nabízí devítka hle-
dání prvku podle jména. Staãí zadat pfiíkaz napfi.
„najdi v‰echny prvky * thon *“ a ArchiCAD bles-
kovû zobrazí v‰echny Ïidle „thonetky“. (obr. 4)
Tyto prvky je pak moÏno v pÛdoryse vybrat jed-
noduch˘m kliknutím na jejich obrysy (odpadá
nutnost hledání úchytov˘ch bodÛ). 

V pÛdoryse je dále moÏné pouÏití tohoto in-
teligentního v˘bûru k oznaãování prvkÛ zabíra-
jících urãitou plochu (desek, zdí, v˘plní atd.).
UkaÏte do plochy desky (hrany se vût‰inou kryjí
s jin˘mi objekty), kliknûte a prvek bude oznaãen.
Nesplete se ani pfii kliknutí do otvoru. 

Knihovní prvky mohou mít (na rozdíl od ver-
ze ArchiCADu 8.1) speciální body pro jejich edi-
taci pfiímo ve v˘krese. Ve v˘krese v fiezu je napfi.
moÏnost pfiepracovat dûlení oken. Tyto body je
moÏné rozli‰it tvarovû (kosoãtverec) a novû i ba-
revnû (barva je nastavitelná).

Práce se 2D v˘kresy
âára je prvek, kter˘ se má jednak urãit˘m zpÛ-
sobem zobrazovat, ale zároveÀ nûjak exporto-
vat nebo archivovat. Nyní lze u kaÏdé ãáry urãit
kategorii, podle které se chová pfii vykreslení
a pfii exportu. âáru je moÏné zafiadit do skupin:
V˘kresová ãára – jednoduchá 2D ãára
¤ezová ãára – obrysová ãára 3D prvku 
v rovinû fiezu
Dûlicí ãára vrstev – dûlicí ãára mezi vrstvami
sendviãov˘ch konstrukcí
Podobné nastavení najdeme i u v˘plní. (obr. 5) 
Devítka dále pfiiná‰í moÏnost zapnout vlastní
‰rafování objektÛ typu deska, síÈ a stfiecha
i v pÛdoryse. To lze vyuÏít napfiíklad pro zobra-
zení spárofiezu podlahy. (obr. 6) Dále pfiibyly
nové moÏnosti voleb zobrazení. Nyní lze samo-
statnû nastavovat styl fiezov˘ch, v˘kresov˘ch
a povrchov˘ch v˘plní. 

ARCHICAD 9
NejdÛleÏitûj‰í novinkou ArchiCADu 8.1 bylo pfiepsání kódu programu pro nové technologie,
podporovaná akcelerovaná grafika (a to hlavnû ve 3D – OpenGL), boolean operace, 
nové moÏnosti nastavení pracovního prostfiedí, ruãní kresba, v˘kres detailu a správa 
dokumentace zcela nov˘m PlotMakerem. Co více tedy mÛÏe nová verze pfiinést?

Pfiibyla také nová grafická znaãka sloupu.
Jednotlivé prvky lze zobrazit i na jin˘ch podla-
Ïích, neÏ na kter˘ch byly vytvofieny. (obr. 7) 
ArchiCAD vylep‰il a roz‰ífiil oblíbené modifikaã-
ní paletky. Pfii modifikaci oblouku mÛÏete na-
pfiíklad novû tento oblouk „ofsetovat“. Také 
jiÏ nemusíte pfiepínat mezi editaãní (pfiidej bod,
vytvofi oblouk atd.) a operaãní (pfiesuÀ, rotuj,
násob atd.) paletkou. (obr. 8, 9, 10, 11, 12, 13)

Práce s texty
Asi nejvût‰í zmûnu (ze 2D prvkÛ) zaznamenal
nástroj text. Textové bloky lze tvofiit se v‰emi
vymoÏenostmi znám˘mi z wordu. Je moÏné
pouÏívat tabelátory, mûnit písmo, jeho velikost
a barvu a libovolnû formátovat text. Celému
textovému bloku lze proporcionálnû mûnit ‰ífiku,
v˘‰ku nebo proloÏení znakÛ. (obr. 14, 15)

Je moÏné nastavit i podklad textu i rámeãek
(to je dÛleÏité hlavnû na nepfiehledn˘ch v˘kre-
sech). Podklad mÛÏe b˘t prÛhledn ,̆ v barvû pa-
píru nebo barevn .̆ Text lze zkopírovat z jiného
programu (napfi. z wordu) a libovolnû vloÏit do

ArchiCADu pfies schránku. Bude vypadat úplnû stej-
nû. Lep‰í nástroje na zpracování textu jsou snad
uÏ jen ve speciálních publikaãních nástrojích.

Publikace
Doposud bylo moÏné prezentovat v˘kresy pfies
internet Publikací. Pomocí Revieweru je pak
mohl zákazník prohlíÏet a v pfiípadû potfieby
dokreslovat. Nyní lze pfii prohlíÏení pouÏívat
nové nástroje na mûfiení délek. Po nakreslení
v˘plnû je patrn˘ její obsah. V neposlední fiadû
je moÏné mûfiit úhly. V‰echny úkony se samo-
zfiejmû provádí prostfiednictvím internetového
prohlíÏeãe a pomocí dat, která vygeneroval 
ArchiCAD. (obr. 16) 

„Navigátor“ projektu umoÏÀuje jednotliv˘m
pohledÛm pfiifiadit rÛzné styly kotování. To na-
pfiíklad znamená, Ïe v˘kresová dokumentace
mÛÏe obsahovat v˘kresy v palcích a milimetrech
souãasnû. Publikace do PDF byla jiÏ zahrnuta
v osmiãce. Nyní je PDF typ souboru publikace
nejen virtuální tiskárnou. Pokud zaloÏíte publi-
kaãní PDF sloÏku, mÛÏeme se rozhodnout, zda

dokumenty sloÏky budou samostatné nebo slou-
ãené do jednoho dokumentu. Nejste omezeni
ani formáty, do dokumentu PDF lze uloÏit rÛzné
velikosti papíru souãasnû (napfi. A1 a A4). (obr. 17)

Pro dokonalej‰í ochranu lze místo vodozna-
ku (bûÏn˘ text na pozadí) pouÏít jin˘ PDF do-
kument, kter˘ se tak stane podkladem nového
dokumentu. Pfiíklad: firemní PDF dokumenty se
ukládají na firemní PDF papír. SíÈ pro ãíslování
kreseb je novou volbou v PlotMakeru, vyuÏitel-
nou pro sloÏitûj‰í v˘kresové sestavy, jeÏ zacho-
vává jednoduchost automatického ãíslování.
Dílãí v˘kresy se ãíslují podle pfiedem nastave-
ného v˘kresového schématu a zároveÀ podle
svého umístûní na v˘krese. (obr. 18)

Vizualizace
Vizualizace je dÛleÏitou souãástí prezentace pro-
jektu. (obr. 19) V ArchiCADu je nové rendrovací
jádro, které vychází z technologie Lightworks.
Tato technologie podporuje témûfi v‰echny bûÏ-
né standardy: procedurální povrchy, simulace
nerovnosti, odlesku a prÛhlednosti pomocí ob-
rázkÛ (bitmap) a renderování procedurálního
pozadí i popfiedí, mûkké stíny a vysoce kvalitní
odrazy. 

Lze fiíci, Ïe ArchiCAD 9 má více moÏností na-
stavení (obr. 20) a mÛÏe tak udûlat kvalitnûj‰í
obrázek neÏ souãasná verze Art*lantisu 4.5.
Zajímavostí je, Ïe renderovací technologie pod-
poruje víceprocesorové sestavy a na nich dosa-
huje (úmûrnû k poãtu procesorÛ) krat‰ích v˘po-
ãetních ãasÛ (dvouprocesorová sestava je asi
o 30 aÏ 40 % rychlej‰í). V souvislosti s touto
technologií pfiibyly do ArchiCADu nové lampy
pomáhající rychleji simulovat odraÏené svûtlo
pronikající oknem do místnosti nebo svûtlo
odraÏené od oblohy.

DWG/DXF a IFC
DWG/DXF komunikace zvládá formáty DWG pod-
le standardu DWG 2004. Vylep‰ila se i práce
s XREFy. Nastavení komunikace ArchiCAD – Auto-
CAD obohatily nové volby. ·rafy se nyní mohou
ukládat do vrstev podle toho, zda jsou v˘kre-
sové, fiezové nebo povrchové. Pfii vkládání tex-
tu je moÏné nezávisle urãit jeho velikost pomo-
cí mûfiítka. (obr. 21) 

DWG formát lze ukládat jako jednoduch˘ do-
kument (v‰e v jednom) nebo dokument s pfii-
pojen˘mi XREFy. V˘kresové sestavy lze ukládat
v celku nebo jen ofiezané na prvky viditelné 
na papífie. DWG kresby je moÏné vloÏit do Archi-
CADu pomocí metody Drag&Drop – napfi. z plo-
chy vezmete soubor DWG a rovnou ho pfietáh-
nete do otevfieného projektu (pokud pfiitom
podrÏíte „ctrl“, DWG soubor se stane XREFem
pfiipojen˘m k projektu). 

V internetovém prostfiedí umoÏÀuje ArchiCAD
pouÏití techniky I-DROP. Z www stránky obsahu-
jící detaily v DWG a podporující technologii
AutoCADu I-DROP je moÏné pomocí Drag&Drop
pfietáhnout detail pfiímo do ArchiCADu. 

Standardní souãástí ArchiCADu 9 je podpora
formátu IFC, a to aÏ do návaznosti vlastního
nastavení parametrÛ u prvkÛ. Tyto volby jsou
viditelné v nastavení prostfiedí typu Professio-
nal. V tom také lze pomocí jednoduchého roz-
hraní provádût databázové dotazy pomocí SQL,
a získávat tak libovolné informace z databáze
projektu.

LUBO· CIPRA cipra@cegra.cz
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CEGRA HODNOTÍ DEVÍTKU

TOMÁ· VEJMELKA,
technická podpora ArchiCADu od r. 2004

SnaÏil jsem se devítku hodnotit jako uÏivatel. V praxi
jsem pouÏíval 6.5 a po Applu se mi nechtûlo vracet
na PC (co si budeme namlouvat, vizuálnû jsou stále
nesrovnatelné). Musím fiíct, Ïe modré ikony v devítce
rozdíl zjemnily. I automatické zakotvování paletek ke
stranám obrazovky se souãasnou zmûnou velikosti
pracovní plochy mû potû‰ilo. UÏ se mi nestane, Ïe 
pfii vsazení projektu na celou obrazovku skonãí pÛlka
kresby pod nástrojov˘mi paletkami. Dal‰í pfiíjemností
je „Zachování zvût‰ení po Pfiestavûní“ a pfiítomnost
viditeln˘ch úchytÛ u kótovacího textu. U‰etfií zbyteã-
né a ãasto zdlouhavé klikání, dosud potfiebné pro
opûtovné zobrazení rozpracované ãásti v˘kresu. Nové
je koneãnû zobrazení sloupÛ s ãerchovan˘m osov˘m
kfiíÏem v pÛdoryse a moÏnost pfiipojit v˘plÀ k desce
v pÛdorysném zobrazení, ãímÏ odpadá nutnost do-
kreslovat ‰rafy ruãnû. 

LUBO· CIPRA,
technická podpora ArchiCADu od r. 1998

ArchiCAD 9. Nejvíc jsem se tû‰il na nov˘ render Light-
works. Otevfiel jsem si star‰í model. Nová rozhraní
nastavení materiálu jsem rychle zvládl a obrázek vy-
padal lépe. Zkusil jsem stíny. Objevil jsem nov˘ typ
svûtla „lampa – slunce“. Stín vrÏen˘ od sloupu se
postupnû rozostfiil jako ve skuteãnosti a na rychlosti
v˘poãtu se to témûfi neprojevilo. Pokus 2: vrÏen˘ stín
na pozadí. Nalézám materiál „lapaã stínÛ“. Objekty
vrhly korektní stíny na fotografické pozadí. 
Líbilo se mi nastavení ikon, menu a ukotviteln˘ch pa-
letek. ArchiCAD okamÏitû vypadá jinak. Takhle mi to
vyhovuje. Nov˘ a nulovat – super: ArchiCAD mi moje
nastavení nezniãil. Roz‰ífiené chování ESC, tak na to
si rychle zvyknu. Nevidíte v info rámeãku potfiebné
nastavení? Zatoãte koleãkem! Je toho spousta, kaÏd˘
si nûco najde. Nástroj text nemá chybu, DWG mi otev-
fielo zatím v‰echno. A spousta drobností, které zpfií-
jemÀují kaÏdodenní ãinnost . . . 

GDL Central.com
GDL Central je on-line katalog stavebních prvkÛ v GDL
formátu na www.gdlcentral.com. V˘robci nabízen˘ch
komponentÛ jsou známé spoleãnosti (napfi. Andersen,
Velux a Villeroy&Boch). Knihovní prvky je moÏno 
stahovat zdarma po registraci a po doruãení e-mailu
s pfiihla‰ovacím jménem a heslem. Do katalogu GDL
Central se lze pfiihlásit pfies dialog „log in“. Aby byla

KAM NA KNIHOVNÍ PRVKY

Dostupnost knihovních prvkÛ je stále aktuální téma. Internetov˘ch zdrojÛ je v souãasnosti
celá fiada, následující pfiíklady reprezentují jejich dvû základní kategorie: server, kter˘ nabízí
„obecné“ objekty a zároveÀ odkazy na reálné v˘robce a server konkrétního v˘robce.

funkce internetového prohlíÏeãe správná, je nutné
mít nainstalovan˘ „GDL Web Control plug-in“ od
Graphisoftu (instalaãní soubor je k dispozici zdarma
na www.graphisoft.com/products/object_technology/
downloads). K dispozici je ‰iroká ‰kála v˘robkÛ (Ïid-
le, svûtla, prvky zahradní architektury, vozidla, ale
napfi. i rohoÏky), které jsou pfiehlednû fiazeny na levé
stranû okna jak podle v˘robcÛ, tak podle jejich typÛ.
Ukládání prvkÛ je standardní (pomocí tlaãítka „save“),

BAREVNÉ LASEROVÉ VS INKOUSTOVÉ

Minolta zahájila podzimní reklamní kampaÀ na barevné laserové tiskárny, 
kterou postavila na tvrzení, Ïe náklady na tisk jsou u nich niÏ‰í neÏ u inkoustov˘ch. 
Je to skuteãnû pravda a proã?

BAREVNÉ LASEROVÉ TISKÁRNY více info a objednávky hardware@cegra.cz

HP Color LaserJet fiady 2550. 
âtyfiprÛchodová barevná laserová tiskárna, 
tiskov˘ jazyk PCL. Rozli‰ení 600x600 dpi
s technologií HP ImageRet 2400; rychlost 

tisku aÏ 19 stran za minutu ãernobíle, 
4 strany za minutu barevnû. 
Cena od 12 900 Kã bez DPH

Vybavení pro ArchiCAD 9.0
ArchiCAD 9 pfiiná‰í nové moÏnosti i v oblasti v˘bûru
hardwaru. První v˘raznou zmûnou je moÏnost termi-
nálového spou‰tûní devítky, coÏ je prakticky vyuÏitel-
né ve velk˘ch projektov˘ch kanceláfiích, kdy není po-
tfieba ArchiCAD instalovat na jednotlivé poãítaãové
stanice. Druhou v˘znamnou zmûnou je implementace
renderovací technologie LightWorks. Ta má schopnost
vyuÏívat pfiímo HW souãásti poãítaãe a podporuje ví-
ceprocesorové pracovní stanice. V˘kon takovéhoto
stroje pfii renderování je témûfi lineárnû úmûrn˘ poãtu
procesorÛ v poãítaãi. 
Pfii v˘poãtu samotného renderu dochází k pfiedpfiípravû
a dokonãení v˘poãtu na binární úrovni, coÏ má za ná-
sledek sníÏení nárÛstu v˘konu. Pokud se tedy pouÏijí
dva procesory, není nárÛst 100%, ale cca 70 – 80%.

Zv˘hodnûni jsou uÏivatelé Apple Macintosh G5, kdy
celá aktuální produktová fiada má dva procesory ve
standardní v˘bavû a umí je vyuÏít. Pro uÏivatele PC to
znamená poohlédnout se po dvou- a víceprocesoro-
v˘ch poãítaãích. U HP je reprezentují pracovní stanice
fiad XW62xx a XW82xx (v cenû od 65 000 Kã bez DPH,
tj. cca dvojnásobnû vy‰‰í cena neÏ stanice jednopro-
cesorové).
K v˘konu hardwaru stojí je‰tû poznamenat, Ïe oãeká-
vanou novinkou je 64-bitová architektura poãítaãÛ PC
(napfi. AMD Athlon 64; Intel Xeon EM64T). Pro tyto pro-
cesory se chystá zaãátkem roku 2005 nov˘ operaãní
systém Windows XP Professional x64 Edition. (PouÏití
tohoto systému v ArchiCADu bude CEGRA testovat.)

PAVEL âERMÁK cermak@cegra.cz

HP Color LaserJet fiady 3550. 
In-line barevná laserová tiskárna GDI. 
Rozli‰ení 600x600 dpi s technologií 

HP ImageRet 2400; rychlost tisku 16 stran 
za minutu ãernobíle i barevnû. 
Cena od 22 000 Kã bez DPH

HP Color LaserJet fiady 3700. 
In-line barevná laserová tiskárna, tiskov˘ 

jazyk PCL. Rozli‰ení 600x600 dpi s techno-
logií HP ImageRet 2400; rychlost tisku 
16 stran za minutu ãernobíle i barevnû. 

Cena od 32 000 Kã bez DPH

Minolta Magicolor 2300W. 
âtyfiprÛchodová barevná laserová tiskárna

GDI. Rozli‰ení 1200x600 dpi; rychlost 
tisku aÏ 16 stran za minutu ãernobíle, 

4 strany za minutu barevnû. 
Cena od 9 200 Kã bez DPH

Minolta Magicolor 2350. 
âtyfiprÛchodová barevná laserová tiskárna, 

tiskov˘ jazyk PCL, síÈov˘ print server. 
Rozli‰ení 1200x1200 dpi; rychlost tisku 

aÏ 17 stran za minutu ãernobíle, 
4 strany za minutu barevnû. 
Cena od 19 700 Kã bez DPH

Minolta Magicolor 3100. 
In-line barevná laserová tiskárna, tiskov˘ 
jazyk PCL, síÈov˘ print server. Rozli‰ení

1200x1200 dpi; rychlost tisku aÏ 16 stran 
za minutu ãernobíle i barevnû. 
Cena od 42 000 Kã bez DPH

CEGRA k ovûfiení a v˘poãtu hrub˘ch nákladÛ na
tisk pouÏila oficiální stránku HP (www.naklady-
natisk.cz), kde je moÏné zadávat procenta pokry-
tí strany tisku. Minolta náklady na tisk A4 uvádí
ve sv˘ch marketingov˘ch materiálech. Z v˘poãtÛ
vypl˘vá, Ïe barevn˘ inkoustov˘ tisk rastrÛ s po-
krytím cca 70 % je levnûj‰í neÏ laserov˘ o více
jak 25 %, a to bez zahrnutí pofiizovací ceny tis-
kárny. ZároveÀ jsme ale dospûli k závûru, Ïe pfii
pouÏití barevného rastru nepfiesahujícího 10–15 %
se zbytkem pokrytí ãernobíl˘m textem ãi grafi-
kou ve stupních ‰edi opravdu vychází tisk na
laserov˘ch (CLP – color laser printer) levnûji neÏ
na inkoustov˘ch tiskárnách. 
A hlavní dÛvody, proã doporuãujeme pofiídit si CLP?
– pofiizovací cena klesla na úroveÀ pÛvodnû

ãernobíl˘ch laserovek (BWLP – Black White
Laser Printer).

– tisk je kvalitnûj‰í – nerozpíjí se a nerozmazává
– potisknout lze cokoliv, co je tepelnû odolné

a tiskárnou „projede“

– náklady na tisk ãernobíle jsou oproti inkous-
tu v˘raznû niÏ‰í

– rychlost a kvalita ãerného laserového tisku 
je neporovnatelnû lep‰í

Seãteno a podtrÏeno
CLP jsou cenovû na stejné úrovni jako pÛvodní
BWLP. Zachovávají si v‰echny v˘hody BWLP
a jako bonus umoÏÀují kvalitní barevn˘ tisk.
CLP ale nenahrazuje tisk barevn˘ch fotografií,
nebo rendrÛ a fotozobrazení. Îádná CLP se ne-
vyrovná inkoustu, pfiípadnû ofsetu. Také vekto-
rové tisky je nutno vylouãit, protoÏe ãerná ‰ik-
má ãára bude inkoustem vÏdy rovnûj‰í. CLP se
nejlépe ujme jako nástroj prezentace. Vzhled 
firemních tiskopisÛ, faktur a obchodních nabí-
dek investorÛm bude vypadat lépe a profesio-
nálnûji. 

CLP je trend a pokud na konci roku hodláte
nûjaké peníze investovat, barevná laserová
tiskárna je rozumné fie‰ení. mÛÏete vyuÏít i funkce Drag&Drop – se stisknutou

klávesou ctrl pfietáhnete my‰í prvek z okna prohlíÏe-
ãe do pracovního okna ArchiCADu.

Vitra
Nábytek firmy Vitra je dostupn˘ ve formû GDL prvkÛ
na www.furnish.net. Pfiístup do databáze je povolen
pouze registrovan˘m ãlenÛm. Registrace v tomto pfií-
padû neprobíhá pomocí internetového formuláfie, ale
je tfieba o ni poÏádat (napfi. telefonicky) v ãeském
sídle Vitra. Kontakt je k dispozici na www.vitra.com/
addresses.
Knihovny ke staÏení najdete v sekci „Downloads for
Architects“, a to pod volbami „Product by designer“
a „Products by operational area“. Z menu „Product
by designer“ je moÏné zobrazit v‰echny objekty nebo
jen objekty navrÏené jednotliv˘mi designery (napfi.
Frank O. Ghery). „Products by operational area“ dûlí
objekty do skupin podle typÛ a oblasti jejich pouÏití.
Po zobrazení poÏadovan˘ch objektÛ vyberete kliknu-
tím ten, kter˘ chcete uloÏit (pozn.: Webové stránky
jsou relativnû nové, nûkdy vybran˘ prvek je‰tû není
k dispozici nebo je „ve v˘stavbû“). Poté z menu 
„Document of kind“ vyberete typ formátu, ve kterém
chcete prvek uloÏit – pro ArchiCAD 8.1 vyberte formát
„CAD Data (ArchiCAD 8)“. Prvek je moÏné uloÏit i pro
pouÏití v jin˘ch programech (napfi. 3D Studio nebo
AutoCAD). Po kliknutí na obrázek objektu se objeví
nabídka, zda a kam chcete soubor uloÏit.

TOMÁ· VEJMELKA

vejmelka@cegra.cz
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REZIDENâNÍ VILA KLIMENTKA

Projekt bytového rezidenãního domu Klimentka obdrÏel jiÏ pfii svém vzniku do vínku 
dva základní klíãové dary: zajímavou lokalitu a osvíceného investora. Projekt je umístûn
v rezidenãní ãásti Prahy 5, v ulici Ke Klimentce. Pozemek pfiímo sousedí s chránûn˘m
parkem pfiírodní památky Skalka. Pfiíjemné prostfiedí v zeleni doplÀuje nedalek˘ park
Ladronka.

REALIZACE

NÁZEV PROJEKTU: REZIDENCE KLIMENTKA

ARCHITEKT A GENERÁLNÍ PROJEKTANT: LOXIA A.S., AMERICKÁ 36, PRAHA 2
INVESTOR: A-TRIO PRAHA S.R.O., NA OKRAJI 335/42, PRAHA 6
GENERÁLNÍ DODAVATEL: KONSTRUKTIVA BRANKO

Poloha rezidenãní vily se nachází v sousedství
známé, a dnes jiÏ památkovû chránûné oblasti
Buìánka. Na zdej‰ích na jih obrácen˘ch svazích
se kdysi pûstovalo víno. Dnes se území profiluje
jako obytná zóna terasovû umístûn˘ch vilov˘ch
domÛ s mnoÏstvím zelenû. 

Popis objektu
Klimentka je koncipována jako terasovû fie‰en˘
objekt, reagující na prÛbûh terénních vrstev 
pozemku, o jednom podzemním a pûti nad-
zemních podlaÏích a s ustoupen˘m bytem
v 6. NP s plochou stfiechou a pochozí terasou. 

Umístûní stavby domu respektuje urbanis-
ticko-architektonick˘ charakter prostfiedí. Archi-
tektura novostavby reaguje na funkcionalistické
principy ãásti stávající zástavby v ulici. Vlastní
architektonické fie‰ení uÏívá jednoduchou elegant-
ní architekturu s propojením pfiíjemného v˘razu,
formy a funkce stavby. 

Nepravideln˘ pÛdorys objektu se odráÏí také
v hmotovém fie‰ení. Materiálového fie‰ení je
uÏito pro optické rozdûlení objektu na celky
odpovídající mûfiítku stávající zástavby vilové
rezidenãní ãtvrti.

V domû je navrÏeno 28 bytÛ rÛzného cha-
rakteru a velikosti od 2+kk po 5+kk. Velikosti
bytÛ se pohybují od 58 m2 do 158 m2, kaÏd˘
byt má balkon, lodÏii, terasu nebo pfiedzahrád-
ku. Nûkteré z vût‰ích bytov˘ch jednotek dispo-
nují balkonem i lodÏií a dvûma koupelnami.

Pozemek pfiiléhající k objektu je rozdûlen,
ãást je pfiidûlena k bytÛm v niÏ‰ích podlaÏí
a ãást je urãena pro spoleãné vyuÏití. 

DÛm má centrální vstup do 1. nadzemního
podlaÏí. Ve‰kerá podlaÏí jsou pfiístupná v˘tahem.
V úrovni 1. podzemního podlaÏí jsou umístûny
podzemní garáÏe (celkem 32 stání) a sklípky.

Stfie‰ní byt o rozloze cca 150 m2 má pfiístup 
pfiímo z v˘tahu.

Nosná konstrukce domu se sestává z monoli-
tického Ïelezobetonového skeletu s betonov˘mi
stropy, v horních podlaÏích je nosná vyzdívka
z ciheln˘ch blokÛ. Obvodov˘ plá‰È a vnitfiní pfiíã-
ky jsou provedeny z izolaãních ciheln˘ch blokÛ.

Obvodov˘ plá‰È domu je opatfien probarve-
nou omítkou na tepelné izolaci v kombinaci
s obkladem z fasádních panelÛ.

Poãítaãové zpracování projektu
Projekt byl od fáze stavebního povolení zpraco-
váván v ArchiCADu 7.0 jako 3D model s organi-
zovan˘m pfiístupem jednotliv˘ch projektantÛ.

dané, se v rychlosti modifikací vrátily v krátké
dobû. „Teamworková“ verze umoÏnila práci 
zefektivnit a zmûny podle poÏadavkÛ klienta
prÛbûÏnû zvládnout i pfii nároãn˘ch termínech. 

V závûreãné fázi provádûcího projektu se na
stavebním a architektonickém fie‰ení podílelo
‰est osob. Komunikace s profesními projektanty
probíhala na bázi pfiedávání podkladÛ ve for-
mátech DWG. Kromû nûkolika základních kon-
zultací probíhala komunikace v˘hradnû elektro-
nicky formou anotování projektu a aktualizací
modelu.

Vizualizace objektu byla v rámci modifikací 

Projekt pfii hledání optimálního dispoziãního
fie‰ení procházel velk˘m mnoÏstvím modifikaã-
ních dispoziãních zmûn. Po schválení stavební-
ho povolení bylo fiízení stále komplikovanûj‰í
a projekt byl pfieveden do „teamworkové“ ver-
ze. DÛsledky této zmûny, aã pro prvotní obavu
z organizace projekãního procesu dlouho odklá-

v prÛbûhu provádûcího projektu fie‰ena v Archi-
CADu, po odsouhlasení klíãov˘ch pohledÛ klien-
tem byly vybrané zábûry vizualizace zpracovány
v programu VIZ 4.0 a Lightscape.

Projektant vyuÏívá nûkolik grafick˘ch pro-
stfiedí – ArchiCAD 8.1 (teamwork 6 licencí), 
VIZ 4.0, Lightscape 3.2.1, Photoshop 6.0, 

Corel Draw 9 a AutoCAD 2002 a 2004. BûÏná
kanceláfiská agenda je zpracovávána v prostfie-
dí MS Office 2000 s MS Exchange serverem.

Hardwarové vybavení ateliéru pro grafické
zpracování tvofií 12 grafick˘ch stanic P4. Tisko-
vé zázemí zahrnuje barevné plotry HP 3500, 
HP 650, âB printcentrum OCE 9400 vãetnû
scanneru, print copy centrum (A3) OCE 3155
a Canon 285, scannery A3 Mustek P3600 a A4
HP 7400. Vybavení doplÀují digitální fotoapa-
ráty Nikon.

LOXIA A.S. firma@loxia.cz, www.loxia.cz

1 Pracovní vizualizace z úvodní fáze projektu (pohled z ulice Ke Klimentce) 
2 Vizualizace finálního stavu (pohled z ulice Ke Klimentce) 
3 Situace (dokumentace pro provedení stavby) 
4 Pohledy (dokumentace pro provedení stavby) 
5 PÛdorys 3NP (dokumentace pro provedení stavby) 
6 Pfiíãn˘ fiez objektem (dokumentace pro provedení stavby)
7 Fotografie z realizace stavby v fiíjnu 2004 (pohled z ulice Ke Klimentce) 
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