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Autorizace ARCHICADu 

− Nová možnost propojit svůj ARCHICADu s vaším GSID přímo v prostředí úvodní obrazovky.  

− Ověřením svého ARCHICADu pomůžete společnosti GRAPHISOFT poskytovat podporu 
a obsah, který je lépe přizpůsoben vašim konkrétním potřebám. Přihlášení rozpozná druh 
vaší licence a usnadní její aktivaci a zprávu. Zároveň aktivuje funkce programu dle druhu 
zakoupené licence. 

− Přihlášení do GRAPHISOFT ID můžete přeskočit, ale po uplynutí určité doby bude k použití 
plné verze ARCHICADu vyžadováno ověření. Jinak můžete použít demo režim a kdykoli 
se přihlásit a pokračovat v plné verzi ARCHICADu.  

− Zároveň zde zůstává stávající možnost 
přihlásit ARCHICAD ke svému GSID, 
kterou naleznete ve spuštěném 
programu vpravo dole. 
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Geodetický bod 

− Práce v reálných souřadnicích (například S-JTSK) byla v ARCHICADu často komplikovaným 
procesem. GRAPHISOFT nově vyvinul nástroj Geodetický bod nahrazující doplněk Update 
Survey Coordinate. 

A. Princip 

− Na začátku je důležité si uvědomit, že nástroj Geodetický bod nám slouží k tomu abychom 
v ARCHICADu vytvořili sekundární souřadnicový systém. 

− Objekt kreslený v souřadnicovém systému ARCHICADu by se měl nacházet co nejblíže 
Projektovému počátku. Díky čemuž výrazně snižujeme nároky na výpočetní výkon našeho PC. 

− Abychom mohli vykazovat reálné geodetické souřadnice a koordinovat náš projekt 
s ostatními profesemi je nezbytné znát pozici počátku souřadnicového systému S-JTSK, který 
nám reprezentuje právě Geodetický bod. 

B. Nastavení 

− Nástroj nalezneme na Nástrojové liště.  

− Pokud klikneme na ikonu, zbarví se do modra. 
Nyní bude v pracovním prostoru geodetický bod 
viditelný graficky. Jeho velikost se bude 
přizpůsobovat na základě měřítka. 

− Klikneme-li na bod, je možné jej libovolně 
přesunout a tím nastavit jeho vzdálenost od 
Projektového počátku. 

− Zobrazit souřadnice geodetického bodu: 

• Umožňuje zobrazit nebo skrýt 
informace o pozici bodu 
v pracovním prostředí 

− Nastavit projektová sever: 

• Umožňuje změnit směr severu 
vzhledem k základnímu souřadnicovému systému ARCHICADu. 

• POZOR! Změna orientace severu současně natočí celý souřadnicový systém 
definovaný Geodetickým bodem! 
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− Přiblížit na geodetický bod: 

• Pracovní prostředí se přiblíží na 
pozici Geodetického bodu. 

− Nastavení umístění: 

• Otevře nastavení Umístění 
projektu. Zde je možné nastavit 
podrobnosti o názvu a umístění 
projektu včetně adresy, 
zeměpisné šířky a délky (slouží 
pro Energetické hodnocení), 
nadmořskou výšku (umožňuje 
vykazovat při kótování). Zároveň 
zde nalezneme podrobnější 
nastavení Geodetického bodu. 

C. Umístění 

− Správné nastavení Geodetického bodu 
podléhá v zásadě dvěma základním 
informacím: 

1) Vzdálenost Projektového počátku od 

počátku souřadnicového systému S-

JTSK 

2) Natočení projetu vzhledem ke 

skutečnému severu 

− Známe-li tyto dva údaje je zde několik pracovních postupů, jak Geodetický bod nastavit. Níže 
jsou popsány 2 základní způsoby: 

I. KATASTRÁLNÍ SITUACE V PRACOVNÍM LISTU: 

− Katastrální situaci v reálných souřadnicích vložím do Pracovního listu. 

− V Pracovním listu naleznu bod odpovídající Projektovému počátku projektu. 

− Odměřím pootočení projektu vůči severu dle S-JTSK a zkopíruji souřadnice Projektového 
počátku v Pracovním listu. 

− Natočím půdorys pomocí funkce Nastavit orientaci tak, abych měl sever směrem nahoru. 

− Aktivuji nástroj Geodetický bod. Bod přesunu do Projektového počátku a nastavím 
Projektový sever směrem nahoru. 

− Kliknu na Geodetický bod a vložím zkopírované souřadnice Projektového počátku 
z Pracovního listu. Souřadnice zadám jako kladné. 

− Po nastavení Geodetického bodu můžete natočení půdorysu vrátit zpět do původní 
pozice. 

 

+ Výhodou tohoto postupu je eliminace rizika, kde mohou v pracovním prostoru zůstat 

objekty vzdálené daleko od Projektového počátku. Zároveň Vám v pracovním listu 

zůstává katastrální situace, skrze kterou si můžete kdykoliv ověřit, zdali jste nastavení 

provedli správně. 

− Nevýhodou je větší pracnost. 
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II. KATASTRÁLNÍ SITUACE V PŮDORYSE: 

− Vložím katastrální situaci (v reálných souřadnicích) přímo do půdorysu. 

− V Projektovém počátku vytvořím grafický symbol. Nejlépe Aktivní bod a šipku směrem 
nahoru. 

− Označený symbol a katastrální mapu seskupím pomocí Ctrl+G.  

− Katastrální mapu společně s grafickým symbolem přesunu k Projektovému počátku a 
natočím jí dle potřeby, aby odpovídala projektu. 

− Symbol šipky se mi nyní přesunul do počátku souřadnicového systému, kam stačí umístit 
Geodetický bod a nastavit sever dle směru šipky. 

− DŮLEŽITÉ! Nezapomeňme smazat symbol šipky, který by jako objekt vzdálený příliš 
daleko od Projektového počátku, mohl způsob snížení výkonosti a chyby v programu. 

 

+ Výhodou je menší pracnost, grafické zadávání. 

− Nevýhodou je hledání prvků v půdoryse a riziko ponechání prvků daleko od 

Projektového počátku a tím vzniklé problémy. 
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D. Souřadnicové body 

− Máme-li správně nastavený 
Geodetický bod můžeme využít 
Objektu „Objekt souřadnicový bod 
25“ a vykazovat reálné souřadnice 
kontrolních bodů přímo v půdoryse 
nebo v tabulce.  

− V nastavení objektu stačí nastavit, 
aby se souřadnice vykazovali 
vzhledem k Souřadnicovému bodu.  

− Body umístěné v půdoryse lze 
vykazovat v tabulce. Narozdíl od 
doplňku v z předchozí verze již není 
třeba hledat příslušný parametr 
v Parametrech knihovního prvku, 
ale souřadnice X, Y, Z jsou součástí 
obecných parametrů ARCHICADu.  

E. Import  

− Díky Geodetickému bodu je nově možné 
importovat soubory DWG, a modulů (IFC, PLN, mod) vztažené přímo k němu. Koordinace 
souborů je tedy pouze otázkou správného nastavení. 
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DWG 

− Aby bylo možné vložit DWG kresbu vztaženou ke Geodetickému bodu je zapotřebí využít 
nástroje Soubor > Externí obsah > Připojit Xref nebo Soubor > Spolupráce > Spojit 

− Při importu DWG jako Xref nebo 
pomocí Spojit stačí zakliknout 
možnost Zachovat počátek 
spojovaného souboru a natočit podle 
geodetického bodu. 

− Příkaz Spojit naimportuje do 
ARCHICADu všechny atributy souboru. 
Na rozdíl od funkce Xref již nelze 
jednoduše tyto atributy zpětně 
odstranit. 

− DOPORUČENÍ: V rámci zachování co 
nejčistší struktury projektu 
doporučujeme naimportovat DWG 
jako Xref. Následně na něj umístit 
stejné DWG jako kresbu a Xref včetně 
atributů odstranit. Kresba si při 
aktualizaci již zachová pozici, ale na 
rozdíl od Xrefu nenaimportuje do 
projektu žádné zbytečné atributy.  

Moduly 

− Při importu modulů je zde také 
dostupná možnost automaticky 
umístit soubor dle Geodetického bodu. 
Podmínku ovšem je, aby v obou 
souborech byl Geodetický bod 
nastavený korektně.  

F. Export  

− Soubory DWG a IFC je možné 
vyexportovat také na základě 
Geodetického bodu. 

− Export DWG podléhá nastavení 
převodníku DWG pro export. V záložce 
Volby ukládání > Zarovnat počátek 
souboru lze zvolit možnost „s 
geodetickým bodem“. 

− Při exportu IFC lze změnit nastavení 
souřadnicového systému skrze IFC 
převodník > Převod geometrie > 
Umístit IFC parcelu na: > Geodetický 
bod 
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2D/3D navigace 

− V nové verzi programu přibylo několik funkcí pro 
efektivnější orientaci v pracovním prostředí. Jedná 
se zejména o přepínání mezi jednotlivými typy 
zobrazení jako je půdorys, 3D zobrazení, řez 
a pohled.  

A. Příkaz Vybrat ve… 

− První novinkou je možnost vybrat to co máme 
označeno v půdoryse také ve 3D zobrazení. Tato 
funkce se aktivuje pomocí pravého tlačítka myši 
a kliknutím na Vybrat ve 3D (Shift+F5). 

− Na stejném principu funguje tento příkaz také 
v řezech a pohledech.  

− Zároveň je možné jej využít opačným směrem 
a označený prvek ve 3D vybrat v půdoryse pomocí 
Vybrat v půdorysu. 

B. Příkaz Skrýt ve 3D 

− Další novinkou je možnost skrývat označené prvky ve 3D prostoru. Tento příkaz doplňuje již 
existující a hojně využívaný příkaz Zobrazit výběr ve 3D (F5).  

− Stejně jako u vyfiltrovaného 3D zobrazení pomocí příkazu Zobrazit výběr ve 3D, můžeme 
i naše zobrazení upravené pomocí příkazu Skrýt ve 3D (Alt+F5) uložit do Mapy zobrazení, 
která se tento stav bude pamatovat.  

− Pokud bychom chtěli znovu zobrazit všechny skryté 
prvky, stačí využít příkaz Zobrazit vše (Ctrl+F5), 
nebo zrušit veškerá zobrazení a zmáčknout F5. 
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Schodiště 

A. Nová metoda výpočtu schodiště  

− Nastavení "Vypočítat délku" 
zahrnuje novou metodu 
"Podél sečny" pro výpočet 
délky stupňů; což splňuje 
německé i české normy pro 
způsob výpočtu schodiště. 

− Touto metodou můžete 
umístit schodišťové stupně 
podél výstupní čáry tak, že 
délka stupně je měřena rovně 
(přímá délka mezi průsečíky výstupní čáry a hranami stupně). 

− Stávající metoda "Podél oblouku" zůstává nezměněna a je výchozím nastavením. 

− Výpočty se liší jen o malé odchylky, ale na delších schodištích se může jednat i o celé 
centimetry. 

B. Odemknutí referenční čáry pro flexibilnější návrh schodiště  

− Ramena schodiště se mohou automaticky 
natahovat a zkracovat podle toho, jak 
měníte umístění nebo editujete tvar. 
Abyste toto umožnili, v nastavení schodiště 
odškrtněte políčko "Zamknout referenční 
čáru". (Dostupné pouze s metodou "Podél 
sečny".) 

 

− Pokud odemknete referenční čáru, všechna 
ramena mezi podestami budou 
automaticky vybrány a odemčeny.  

− To znamená, že se referenční čára bude 
hýbat podle toho, jak chceme vykreslit 
schodiště. Dosáhneme tak rychleji 
požadovaného tvaru, bez toho abychom 
zkoušeli více variant a tvarů referenční 
čáry. 
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− Tato dodatečná flexibilita vám umožní vyhnout se nereálným geometriím a konfiguracím, ale 
vytvořit libovolné schodiště bez Řešitele. 

C. Automatické podesty: Nastavení geometrie podesty  

− Často při vykreslování stupňů u podesty nevíme, kde se připočítává přidaná délka k minimální 
délce podesty. Nyní lze nastavit na jakou stranu se tato další délka připočítává a také jak ji 
zobrazit. 

− Když vyberete možnost automatické délky podesty, můžete nyní určit, jak bude rozmístěna 
zbývající délka při další editaci schodiště (Dostupné pouze s metodou "Podél sečny".) :  

• Začátek podesty,  

• Konec podesty 

• Rovnoměrně.  

− Při editaci schodiště (když potřebujeme delší rameno) mění se dynamická délka stupně, nebo 
tato přidaná délka k podestě. 

− Pro ověření vynášení délek zapněte nové zobrazení Výpočtové vodicí čáry podesty schodiště 
(Zobrazení > Volby zobrazení).  

  



 

14 
 

D. Nové možnosti pro Zkosené stupně se stejnou délkou  

− Každý z typů zkosených stupňů (Jeden bod, Dva body, Vedlejší výstupní čára, Základní čáry) 
nyní umožňuje vybrat ze tří možností zalomení stupně: 

• Zalomení: podstupnice 

• Zalomení: symetrický stupeň 

• Zalomení: asymetrický stupeň (nové!): Umístění stupně podél výstupní čáry nemá 
žádné omezení geometrie 

− Doporučujeme zvolit typ zalomení před vykreslováním schodiště. Takto se schodiště zamkne 
v rohu kosých stupňů a zůstane tak zarovnané. Máme tak větší kontrolu nad vykreslováním 
křivočarých schodišť.  
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Knihovny 

A. Obecně 

− Nová verze přinesla četná vylepšení základních knihoven. Mezi výčet nových objektů patří: 

• Rozkládací pohovka 

• Záclona 

• Ramínka 

• Věšák 

• Stoly 

• Židle 

• Matrace 

• Grill 
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B. Kuchyň 

− Výrazné obnovy se dočkali objekty Kuchyně. Obsahují zbrusu nové nastavení, které umožňuje 
detailněji přizpůsobit objekty vlastním potřebám.  

− Objekty jsou rozděleny do 3 kategorií:  

• Horní skříňka 

• Spodní skříňka 

• Vysoká skříň 

− Každá z nich obsahuje dalších 7 podkategorií: 

• Rohová C 

• Rohová L 

• Rohová S 

• Zkosená 

• Standardní 

• Koncová 01 

• Koncová 02 
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Nová geometrická metoda prostupu 

− Nástroj Prostup byl upravený tak, aby umožňoval větší flexibilitu tvaru prostupů. 
Ke stávajícím geometrickým metodám obdélníku a kruhu přibyla nová – polygonální. 

− Nyní můžete vytvořit prostup libovolného 
tvaru, včetně možnosti využít kouzelnou 
hůlku, nebo upravit stávající obdélníkové 
a kruhové prostupy na polygonální tvary. 
Úpravy můžete provádět pomocí známých 
funkcí ve 2D i 3D zobrazeních včetně řezů 
a pohledů. Všechny vlastnosti prostupů 
můžete dále využít při tvorbě popisek, 
tabulek a napojování na ostatní prvky. 

− Pokud se jedná o prostup, který prochází více 
prvky, upravení jeho tvaru se všechny 
prostupy aktualizují. Takto flexibilní nástroj 
nám umožňuje vytvářet ještě přesnější 3D 
model budovy s přesnějšími výpočty objemů. 
Prostup se dá také použít k vytváření nik a dutin v prvcích. 
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Vylepšení grafických stylů 

A. Vylepšené zadávání pozadí barev pomocí RGB  

− Pro zvýšení flexibility grafických stylů můžete nyní vybírat z libovolných RGB barev pro 
povrchové materiály i pera pozadí výplní. 

− Není třeba vytvářet specifickou sadu per, pokud potřebujete sladit barevnost 2D a 3D 
zobrazení. 

− Toto vylepšení ocení hlavně lidé, co vytváří grafické diagramy v různých fázích dokumentace. 

− V pravidlech grafických stylů lze jednoduše překliknout na ikonu RGB kola místo nastavení 
per a povrchů. 
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Textury povrchových materiálů v řezech / pohledech 

A. Nastavení pohledů 

− Textury povrchových materiálů je možné zobrazit v řezech, pohledech a interiérových 
pohledech. Pro zapnutí vykreslování textur je třeba nastavit přímo v bodu zobrazení v záložce 
zobrazení modelu. 

− Rozšířené možnosti nastavení umožňují v těchto 2D zobrazeních použít stejné textury jako ve 
3D okně. Všechny generované pohledy s povrchy budou tak mít synchronizovanou textur 
s řezy a 3D výstupy.  

− Jakmile změníme texturu povrchového materiálu, změny se projeví ve 3D zobrazeních, tak 
i v řezech a pohledech (podobně jak funguje vektorové šrafování).   
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B. Stínování objektů 

− Nové možnosti stínování vytvářejí na 
texturách realistické stíny dle pozice 
slunce v nastavení zobrazení. Je to 
zejména poznat na oblých objektech. 

 

 

C. Nové nastavení půdorysných výplní 

− V půdoryse tuto funkci nahrazují výplně, které 
mají nové nastavení – zobrazení povrchové 
výplně dle materiálu. 

− Všechny tyto povrchové materiály a jejich 
textury jsou synchronizovány v celém projektu 
v nastavení atributů – povrchové materiály 
a v okně textury. 
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TZB POPISKA 

− Vypisujte data TZB prvků, jako např. systém TZB nebo průměr potrubí. 

− Popiska jde vložit do půdorysů, řezů i 3D dokumentu jako ostatní 
chytré popisky. 

− Všechna data, co by měla popiska vypisovat lze nastavit ve vlastním 
nastavení popisky. 

− Popiska může vypisovat: 

• ID prvku 

• Název a ID TZB systému 

• Rozměry obou konců potrubí 

• Klasifikace a vlastnosti elementu (až 4 hodnoty) 
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Výpočtová pravidla 

− V předchozích verzích ARCHICADu bylo 
možné v tabulkách komponent vypsat 
pouze "čisté" hodnoty ploch a objemů: 
otvory byly vždy odečteny.  

− V ARCHICADu 25 najdete nové "hrubé" 
a "podmíněné" plochy a objemy prvků. 

− Podmíněné plochy a objemy lze nastavit 
v předvolbách projektu. 

− V nastavení výpočtových pravidel lze 
nastavit ignorování prostupů dle typu 
prvku (horní část) a také dle klasifikace 
materiálu komponenty (střed). 

− Vždy se nastavuje hodnota plochy 
prostupu, a menší prostupy, než tato 
hodnota budou ignorovány. 

 

A. Výsledek konfigurace v tabulce komponent 

− Hrubé hodnoty ignorují otvory v prvcích 
a podmíněné hodnoty buďto odečítají, 
nebo ignorují otvory v prvcích v závislosti 
na velikosti – v souladu s tím, co mnohé 
normy požadují.  

− Takto například můžeme nastavit chytré 
počítání ploch v závislosti na materiálu. 

− V sendviči máme trapézový plech (který se 
musí skládat po dílech, a tak nemůžeme do jeho plochy počítat otvory) a betonovou zálivku 
(která se připravuje přesně na kubíky) a tyto dva materiály budou vykazovat jinou plochu v 
závislosti na výpočtových pravidlech a klasifikacích materiálů vrstev sendviče. 
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Ostatní vylepšení 

A. RVT kompatibilita 

− Doplněk pro import souborů RVT je nyní implementován přímo do 
programu.  

Import RFA 

− Soubor > Knihovny a objekty > Import RFA jako 
GDL objekt… 

− Rodiny z Revitu je nyní možné importovat jako typ 
TZB prvek. Při importu je zde možnost rozhodnout, 
zdali se bude jednat o Zařízení nebo Trubky. 

− Prvek naimportovaný jako Zařízení bude obsahovat 
možnost nastavení napojení stejně jako knihovní 
prvky ARCHICADu. 

Export 3D RVT model 

− Modely z ARCHICADu je možné exportovat 
v nejnovějším formátu RVT 2021. 

Moduly RVT 

− Připojování RVT modulů nově pracuje také 
s filtrem disciplín v Revitu. Tedy to co vidíme 
v Revitu při exportu dostaneme po importu do 
ARCHICADu.  

B. Seznamy čar 

− Nové grafické zobrazení nabídky čar 
napříč programem. 

C. 2D texturová výplň 

− Nástroj Výplň nabízí novou kategorii 
výplně na základě Povrchových materiálů. 

− Vzhledem k více úrovním povrchové 
výplně zde máme na výběr ze tří 
možností: 

• Barevná výplň 

• Povrchová výplň 

• Texturová výplň 

D. Náhled v nastavení Objektu 

− Pokud budu rotovat náhledem v nastavení Objektu (vyjma půdorysu) nebude mít tako akce 
vliv na pozici objektu v modelovém prostoru. 

E. Hromadné nastavení kombinací vrstev 

− Potřebuji-li zviditelnit vrstvu u více kombinací zároveň je to nyní možné. Stačí označit více 
kombinací vrstev v pravém sloupci, zapnout nebo vypnout konkrétní vrstvy a kliknout na 
Aktualizovat. 

F. Podpora Metal engine na macOS 

− Operace využívající grafický výkon mohou nově pracovat také s Metal enginem, který by měl 
zajistit zrychlení výpočtu jednotlivých operací. 
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Vylepšení spolupráce se Statikem 

A. Hromadného umístění podpor 

− Archicad 25 nyní disponuje možností automatického umístění podpor v Analytickém modelu. 
Funkci vyvoláme přes menu 3D model > Prvky pro analýzu konstrukce > Vytvořit podpory 
konstrukce … 

− Podpory můžeme umístit na 1D nebo 2D členy. Pokud označíme konkrétní prvky, budou se 
podpory umisťovat pouze na ně, v opačném případě se podpory vytvoří na všech 
konstrukcích. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

− Z oblíbeného nastavení můžeme definovat, jaký typ podpory bude využit. 

− Posledním krokem je určit, kde se daná podpora vytvoří. V případě 1D členu můžeme volit 
Uzel nebo Hranu. U 2D členu je k dispozici třetí volba Plocha. Ilustrační obrázek vyvoláme 
pomocí ikony informace. 

 

B. Vylepšení pravidel pro analýzu konstrukce 

AC24           AC25 

  

− Pokud se v projektu vyskytuje situace, kdy dochází k výškovém uskočení desky, ale zároveň 
jsou desky konstrukčně propojeny, je vhodné ze statického hlediska tuto excentricitu 
zanedbat.  

− Pravidlo „Oříznutí“ je nyní vylepšeno a překrývající se části 2D prvku jsou nahrazeny přímou 
spojnicí, čímž jsme schopni výrazně redukovat počet uzlů pro následné posouzení 
konstrukce. 
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C. Nové možnosti v pravidlech pro generování analytického modelu 

 

 

− Pravidla pro generování analytického modelu vytváří konzistentní model. V případě, kdy 
dochází ke styku 3 prvků, můžeme využít možnosti odsazení 1D člen na 1D člen. 

− Ke správné funkci je nutné vytvořit 2 pravidla: 

• Odsazení Sloupu > Trám, čímž dosáhneme správného umístění 1D členu sloupu. 
K dispozici máme 4 nové možnosti odsazení. 
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• Druhým pravidlem protažení Trámu -> Sloup, dojde k protažení 1D členu trámu ve 
své ose. 

 

• Stejný princip můžeme také aplikovat v případě napojení Zdi -> Sloup. 

D. Zatížení v Archicadu 

− Nově do Archicadu vstupuje možnost přidávání a zejména uchovávání zatížení na konstrukci.  

− Jakmile máme správně připravenou konstrukci, můžeme přejít do další fáze, a tedy exportu 
SAF modelu do statického programu, například SCIA Engineer. Pod paletkou Soubor > Uložit 
jako volíme formát (.xlsx) > nyní je práce na statikovi, který přidá zatížení a konstrukci 
posoudí, následně je vhodné Exportovat do SAF ve verzi 1.0.9 

− Následně se vracíme zpět do Archicadu a přes menu 3D model > Porovnání modelu … 
porovnáme původní exportovaný SAF s nově uloženým SAF ze programu SCIA. 

− Vytvoříme nový anotační záznam se všemi změněnými prvky, čímž se také importují zatížení 
od Statika. Následně může opět dojít k úpravám konstrukce a změnám v dokumentaci. 
Následně se může celé kolo opakovat s tím, že součástí SAF již budou zatěžovací stavy, 
zatížení, kombinace což se projeví také ve statickém programu, a tedy není nutné začínat „od 
nuly“.  

− Klíčovým nastavením v SAF převodníku je zatržení možnosti Exportovat data o zatížení. 

− V Archicadu můžeme také vytvářet všechny typy zatížení a to Bodové, Lineární nebo Plošné 
v kombinaci s momentovým zatížení či vytvářet zatížení lichoběžníková. 
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− Zatížení je možno třídit do tzv. Zatěžovacích stavů, které jsou děleny na Stálé, Proměnné 
nebo Nahodilé zatížení a dále podle typu zatížení jako je Vlastní tíha, Vítr, Sníh atd. Pokud 
chceme zobrazit zatížení v 3D modelu, je možné mít zobrazen vždy pouze jeden zatěžovací 
stav do verze AC 25 3002. 

 

− Poslední možností je uchovávání kombinací zatížení. Kombinace můžeme tvořit dle kategorie 
a to MSP, MSÚ či podle národního standardu. Ikonou Přidat můžeme do kombinace připojit 
veškeré zatěžovací stavy, které jsou v projektu vytvořeny. Definicí Koeficientu a Součinitele 
zatížení kombinaci dokončíme. 

 

− Další vymožeností je automatické generování vlastní tíhy nosných prvků konstrukce. Vlastní 
tíha je počítána z tloušťky konstrukce, Objemové hmotnosti a tíhového zrychlení. Paletku pro 
přidání vlastní tíhy vyvoláme přes paletku Okno > Nástrojové lišty > Nástroje – Statika 
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A. Zóny 

− Prvním vylepšením pro nástroj Zóna je možnost jejich zobrazení v řezech, pohledech, 
interiérových pohledech a 3D dokumentu, což nám výrazně usnadní práci například při 
zadávání světlé výšky. V případě převáděného projektu z nižší verze Archicadu (24), je prvně 
nutno povolit zobrazení zón v řezech a pohledech, kde je tato volba vždy aktivní, aby 
nedocházelo k různému zobrazení při převodu projektu do verze vyšší. Nastavení nalezneme 
přes menu Volby -> Předvolby projektu -> Funkce starších verzi …. V případě nově založeného 
projektu ve verzi AC25 Updatu 2 je tato volba neaktivní automaticky. 

− V zobrazeních typu řez, pohled a interiérový pohled můžeme nyní zónu snadno editovat a 
upravovat výšku dle potřeby. 

− Dalším výrazným zlepšením v oblasti zón je také 2D zobrazení popisky zóny.  V menu 
Dokument -> Zobrazení modelu -> Volby zobrazení modelu … můžeme nyní vypnout 
zobrazení standardního razítka zóny. Spolu s touto funkcí samozřejmě přibyla nová popiska 
zóny, kterých můžeme umístit libovolné množství pro různé typy výkresů a také měřítek. 
Zároveň přibyla nová skupina oblíbeného nastavení pro popisku zóny. 
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− V nastavení popisky zóny 25 můžeme zobrazovat všechny potřebné informace jako jméno 
zóny, číslo zóny … ale také rozměrové hodnoty případně Vlastnosti a Klasifikace, což se velmi 
hodí v případě výkresů specialistů jako půdorysy vytápění, vzduchotechniky či požární 
odolnosti, kde je nutno v každém výkrese zobrazovat jiné specifické hodnoty. Stejně tak je 
možné přiřazovat popisky v pohledech, řezech 3D dokumentech. 
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B. Grafický styl a průhlednost a skrýt obrysy 

− Pravidla grafického stylu nyní 
umožňují přepsat průhlednost 
povrchového materiálu. Tedy pomocí 
posuvníku je možnost nastavit intenzitu 
průhlednost. Průhlednost se projevuje 
také v zobrazeních jako řezy, pohledy, 
interiérové pohledy a 3D dokumenty. 
 

− Další novou funkcí grafického stylu je 
možnost skrýt obrysy prvků které jsou 
zobrazny jako řezané, nebo v pohledu. 
Opět tato funkce reaguje jak na 3D 
zobrazení, tak na zobrazní typu řez a 
pohled. 
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C. Seskupení prvků v tabulkách 

− Tabulky také prochází výrazným zlepšením a to v případě možnosti seskupování prvků 
v tabulkách. Každé pole v tabulce má nyní možnost Volby spojení, kterým definujeme, zda 
bude tato hodnota pro jednotlivé prvky v tabulce Jednotná, nebo se vytvoří seznam hodnot 
s vlastním oddělovačem s možností zobrazení počtu stejných, seskupených položek. Tak, aby 
bylo pole viditelné, musíme aktivovat seskupení prvků v tabulce.  

− Tímto způsobem můžeme velmi efektivně tvořit například typické tabulky dveří, oken a 
dalších výrobků bez zbytečného duplikování řádků tabulky. 

− V případě výpisu hodnotového pole typu Délka, Plocha, Objem …, bude pole pro součet 
odnot aktivní a můžeme tak rozhodnout, zda je pro nás důležitá sečtená hodnota všech délek 
trámů, nebo je nutné zobrazit každou délku trámu samostatně pro napříkald výkaz řeziva. 

− Seskupování hodnot v tabulce je také možné pro hodnoty ze Správce vlastností. 
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D. Aktualizace vlastností v modulech (Experimentální funkce) 

− V menu Pracovního prostředí > Další volby aktivujeme experimentální funkci: Zapnout 
aktualizaci vlastností v připojených modulech 

− Pokud máme do projektu připojeny externí moduly, můžeme změnu vlastností aktualizovat 
jedním kliknutím. Tato funkce se projeví v případě využití pracovního postupu exportu 
vlastností do programu Excel a následném importu. 

− Pokud po importu dat došlo ke změně prvku, který je součásti připojeného modulu, můžete 
vybrat možnost Importovat do Modulu, čímž proběhne proces synchronizace, čimž se 
vlastnosti do modulů přenesou. 

  
 
 
 

 
 
 

E. SAF 

Zobrazit/Skýt všechny zatěžovací stavy 

− Při práci se zatížením a zatěžovacími stavy, je důležité jejich třízení. V případě kdy došlo 
k importu zatížení do Archicadu například přes Porovnání modelu, měli jsme možnost zvolit 
pouze jeden konkrétní zatěžovací stav, ostatní byly ignorovány. Nyní můžeme importovat 
všechny zatěžovací stavy současně.  
Stejná situace nastvává také při práci se zatěžovacími stavy v prostředi Archicadu. Nyní 
můžeme Zobrazit nebo Skrýt všechny zatěžovací stavy současně což nám výrazně usnadní 
práci při kontrole, nebo zadávání dalších zatížení. 
Mapa zobrazení rovněž disponuje stejným nastavením.  
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Změna kotevního prvku pomocí TAB 

− Dalším pomocníkem při zadávání zatížení je možnost využití klávesy TAB, kterou dokážeme 
jako u jiných nástrojů změnit kotevní prvek, na který se zatížení přichytí. Klávesou TAB 
můžeme změnit kotevní prvek jak v půdorysném zobrazení, tak ve 3D.  

Vyhledávání zatížení CTRL+F 

− Vyhledávání pomocí CTRL+F je nyní možno vybrat konkrétní zatížení s konkrétní hodnotou 
v libovolném směru. Pro každý typ zatížení jsou dostupné jiné možnosti, dle jeho možností. 

 

Zobrazení zatížení v řezech a pohledech 

− Zatížení lze nyní zobrazit také v řezech a pohledech, interiérových pohledech a 3D 
dokumentech. 
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F. Vylepšení renderovacího enginu REDSHIFT 

− Pro uživatele se smlouvou SupportPack je nyní v nastavení fotozobrazení možnost výběru 
renderovacího enginu REDSHIFT. Tento engine pracuje na Grafické kartě (GPU) oproti 
původnímu enginu který naopak využívá práci Procesoru (CPU). Vlivem této zkutečnosti se 
výrazně snižuje čas potřebný k renderu. 

− Systémové doporučení pro vaše zařízení naleznete zde: 
https://www.redshift3d.com/product/system-requirements 

G. Vylepšení výpočtu schodiště  

− V Updatu 2 opět dojde k mírnému vylepšení výpočtu schodiště. Nástroj Schoditě zdokonaluje 
výpočet na základě oblouku. Vlivem tohoto přibývá nová možnost: Podél oblouku (starší 
verze), která slouží výhradně pro převáděné projekty ze starších verzí, aby nedocházelo 
k jakékoliv změně v nové verzi. Při převodu je tato možnost vždy aktivována automaticky 
čimž se zaručuje hladký převod projektu. 

H. Hrubá plocha 

− V tabulkách nyní můžeme vykázat hrubou plochu Horního povrchu, Spodního povrchu a 
Plochu povrchu hrany prvku. 

− V případě například desky je v některých případech vhodné vykázat plochu horního, či 
dolního povrchu bez otvorů v desce. V případě vykázání čisté plochy jsou otvory započítány. 
Hrubá plocha umožňuje tyto prostupy zanedbat.  

− Do čisté plochy se započítávají také prostupy, tvořené nástrojem Prostup. 
  

https://www.redshift3d.com/product/system-requirements
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I. Export prostupů do IFC 

− V novém Updatu dochází k optimalizaci exportu prostupů do IFC. V případě, kdy tvoříme 
prostup do desky je nyní vhodné rozhodnotu, zda využijeme standardní geometrický výřez, 
nebo zda zvolíme nástroj Prostup. Od nové verze AC 25 Updatu 2 se tyto elementy exportují 
do IFC různým způsobem.  

− V případě využití geometrického otvoru v desce již nedochází k překladu do ifc entity 
ifcOpeningElement, ale je tento výřez již geometrickou součástí dané desky. 

− Naopak při využití nástroje prostup je stromové zatřídění prostupu správně zachováno jako 
ifcOpeningElement. 

 

J. Zarovnání vkládáného modulu 

− Při vkládání Modulů je možno využít 
nové volby -> Zarovnat model podle 
Geodetického bodu, nebo podle 
Počátku projektu. 
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K. Umístění modelu při exportu do IFC 

− Při exportu do IFC můžeme volit, kde bude model exportován.  
 
Geodetický bod a projektový počátek 
Tato možnost je nejvyužívanější a také byla dostupná v přechozích verzích Archicadu. Pozice 
Projektového počátku je zachována s informací o Geodetickém bodu. Jedná se o výchozí 
možnost a může být využita v drtivé většině případů. 
 
Pouze počátek projektu 
Tato volba umožňuje exportovat model bez informací o reálných geodetických datech. Může 
být využito například při exportu do rozpočtových aplikací, kde natočení a umístění objektu 
nehraje roli. 
 
Pouze Geodetický bod 
Tato volba pochází ze starších verzí a dá se využít v případě kdy „chybně“ modelujeme daleko 
od počátku Archicadu ale do IFC bychom chtěli model přesunout do počátku Archicadu, což 
je pro většinu 3D programu výrazně komfortnější řešení. 
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L. Možnosti povrchového materiálu 

− V detailním nastavení povrchového materiálu trávníku můžeme nyní přesněji definovat 
segmentaci travnaté plochy od 1 do 20 bodů. Výchozí hodnota je 8. Čím nižší číslo, tím bude 
stéblo trávy rovnější a tedy render nebude tak náročný. Nižší číslo se dá využít například u 
větších travnatých ploch, kde není kladen důraz na vysokou kvalitu. Naopak čím větší číslo 
tím bude mít stéblo trávy více segmentů a tím bude vypadat realističtěji. Ovšem délka 
renderu se tím prodlouží. 

 

M. Uchování kóty při změně GDL objektu 

− V případě přichycení kótovacího řetězece k aktivnímu bodu objektu, je tato asociativnost 
zachována i v případě změny typu GDL objektu.  


