
Schopnost rychle komunikovat je nutností…

…Firma HOCHTIEF je jedním z nejvût-
‰ích stavebních koncernÛ v evropském
i svûtovém mûfiítku. HOCHTIEF plánuje,
financuje, staví a zpracovává projekty
v‰eho druhu. Zaujímá tak na národ-
ních a mezinárodních trzích – jako
dodavatel globálních fie‰ení – neza-
mûnitelnou pozici.

V roce 1991 byla zaloÏena samo-
statná dcefiiná spoleãnost koncernu HOCHTIEF Projektent-
wicklung GmbH. Tato relativnû mladá firma od svého po-
ãátku pfiikládá otázce kvalitního zpracování projektÛ
velk˘ v˘znam. V˘sledkem jsou „projekty s budoucností“, 
tj. projekty námi tvofiené od koncepce, pfies realizaci aÏ
po jejich pfiedání na klíã zákazníkovi. Klient je vÏdy stfie-
dem pozornosti – tato zásada platí jak pfii zpracování ná-
vrhu, tak i pfii realizaci projektu. Zárukou pro intenzivní
kontakt s klienty a trhem je osm poboãek HTP s centrálou
v nûmeckém Essenu.

âeská poboãka HTP je autorem a investorem projektu
moderního kanceláfiského komplexu budov Hadovka

www.cegra.cz
www.cadarch.sk

ArchiNews
Centrum pro podporu poãítaãové grafiky âR s. r. o.
pro uÏivatele a pfiíznivce ArchiCADu. Jaro 2000.
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ArchiCAD 6.5
Nejnovûj‰í verze ArchiCADu získala bûhem nû-
kolika mûsícÛ mnoho nov˘ch uÏivatelÛ, ãeská
verze www.cegra.cz/produkty/produkty.html bude uve-
dena na trh na 5. mezinárodním stavebním ve-
letrhu v Brnû. ArchiCAD 6.5 posunul koncepci
Virtuální budovy opût o krok dál – jak v oblas-
ti 3D, tak pfii tvorbû technické dokumentace
a ve vykazování. Uvedení programu bude spo-
jeno se zajímavou nabídkou pro roz‰ífiení poãtu
instalací ArchiCADu. Nové funkce a doplÀky 
reprezentuje moÏnost distribuce objektÛ GDL 
pomocí plug-in funkce do internetov˘ch prohlíÏe-
ãÛ The GDL Object Web Plug-in. www.graphisoft.com/ 
products/gdl_plugin/ Varianta pro právû vydan˘
Velux CAD 2000.
S verzí 6.5 se budou moci zájemci seznámit i bû-
hem série prezentací po celé âR, která probûh-
ne ve dnech od 9. do 26. kvûtna. www.cegra.cz

Stojí za to nav‰tívit
Rozsáhlé informace vãetnû podkladÛ do CAD,
údaje o âR apod. najdete na www.bau-info.at (ser-
ver mÛÏete ovládat ãesky). Jedním z míst, kde
lze získat aktuální informace o stavebnictví, a to
navíc v celkem pfiehledné formû, je www.vega.cz.
Stále více v˘robcÛ nábytku, ale i konstrukãních
prvkÛ publikuje svÛj sortiment na internetu. 
Za pomoci technologie firmy Graphisoft mÛÏe
vzniknout elektronick˘ katalog pouÏiteln˘ 

v jakémkoli CADu. www.studiof.cz/intercad/kpk/gdl/
NezapomeÀte si nejdfiíve nainstalovat GDL Object
Web Plug-in! Stránky www.studiof.cz jsou rovnûÏ
dobrou ukázkou toho, jak mÛÏe vypadat pre-
zentace obchodní firmy (Studio Furniture s. r. o.).
¤adu knihovních prvkÛ vyvinut˘ch pfiímo pro
ArchiCAD najdete na www.archal.cz/archicad/.

·kolení
·kolení ArchiCADu neustále pokraãují – bez-
platná, urãená pro seznámení s programem,
a placená, tematicky a specializovanû zamû-

kanceláfie a partnefii
www.cegra.cz/zastoupeni/ 
zastoupeni.html

Centrum pro podporu 
poãítaãové grafiky âR, s. r. o.
Holeãkova 9, 150 00 Praha 5
tel. 02/573 100 90, 573 100 93, 
fax 02/573 141 06, e-mail cegra@cegra.cz,
www.cegra.cz

Palackého 174, 612 00 Brno, tel./fax
05/412 15 883, e-mail hubacz@cegra.cz

Masná 10, 702 00 Ostrava,
tel./fax 069/611 40 14, e-mail minks@cegra.cz

Budova V·UP Zlín, Tfi. T. Bati 4342, 
760 01 Zlín, tel./fax 067/39 454, 
e-mail pise@cegra.cz

JiÏní 870, 500 02 Hradec Králové,
tel./fax 049/54 11 127, 
e-mail ptacek@cegra.cz

Budova VO·S, OkruÏní 10,
370 01 âeské Budûjovice,
mobil 0603/167 465, e-mail vesely@cegra.cz

CadArch, s. r. o.,
Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava,
tel./fax 07/496 14 020, 
e-mail cadarch@mail.eurotel.sk,
www.cadarch.sk

Partnefii
FoMAC, s. r. o., Krajinská 7, 
370 01 âeské Budûjovice,
tel. 038/34 393, fax 038/36 645

Hill Production, Na Hrázi 15, 
750 00 Pfierov, tel. 0641/288 211,
fax 0641/212 226, e-mail hill-pro@archweb.cz,
www.archweb.cz

Jifií Rudolf – Studio JR, Kofienského 5/1517,
412 01 Litomûfiice,
tel. 0604/59122, 0603/737234

Projekt AA, Blahoslavova 9, 
360 09 Karlovy Vary, tel./fax 017/25 928, 
e-mail projekta@mbox.vol.cz

Softech, s. r. o., Radobyãická 7, 
301 32 PlzeÀ, tel./fax 019/72 26 294,
e-mail kasik@softech.cz,
www.softech.cz/archicad

v˘stavy www.cegra.cz

16. – 20. dubna
5. mezinárodní 
stavební veletrh
Brno
Centrum pro podporu 
poãítaãové grafiky âR
uvádí
ArchiCAD 6.5 v âR
Pavilon Z-II, stánek 155

HP DeskJet
¤adu tiskáren HP DeskJet (barevn˘ inkoustov˘ tisk 
do formátu A3 nebo A4) ãeká v období od bfiezna
do ãervna rozsáhlá, témûfi kompletní obmûna.
V‰echny nové modely jsou vybaveny kromû paralel-
ního portu i rozhraním USB a lze je tak pfiipojit 
nejen k PC, ale i k novûj‰ím produktÛm Apple
Macintosh (tedy G3, G4 a iMac). 
Pro tisk do formátu A3+ (papír A3 poti‰tûn˘ aÏ do
okraje) je urãen nov˘ HP DeskJet 1220C, kter˘ je jiÏ
vybaven technologií vrstvení barev PhotoRet III,
pfiedstavenou poprvé s loÀsk˘m modelem 970Cxi.
Fotografické kvality tisku je dosaÏeno umístûním aÏ
29 mikrokapek inkoustu na jeden tiskov˘ bod. Pfii 
tisku na fotopapír dokáÏe tiskárna dosáhnout rozli-
‰ení aÏ 2 400 x 1 200 dpi, velmi dobfie v‰ak vypa-
dají i v˘stupy na papír obyãejn˘. Oproti star‰ímu 
typu DeskJet 1120C je nová tiskárna dvakrát rych-
lej‰í – tiskne aÏ jedenáct stran textu za minutu.
Zabudovan˘ software HP Smart nabízí mnoÏství
funkcí, usnadÀujících tvorbu dokumentÛ – napfi.
zmûnu mûfiítka nebo umístûní více dokumentÛ na
jednu stránku. V˘hodou je rovnûÏ moÏnost pfiipoje-
ní do sítû pfies externí tiskov˘ server. 
Tiskárna HP DeskJet 840C nahradí na trhu oblíbené
modely 710 a 720C. Tato pomûrnû levná tiskárna
s technologií PhotoRet II pro tisk s rozli‰ením aÏ
1200 dpi je ideální pro provoz v domácnosti.
Zajímavostí je moÏnost dokoupit k tiskárnû v˘mûnn˘
barevn˘ kryt, takÏe uÏivatelé iMacÛ ji mohou  „sla-
dit“ se sv˘m poãítaãem.

Plotry
U HP plotrÛ fiady 400 jiÏ skonãila moÏnost získání
slevy vrácením star‰ího plotru pfii pofiízení nového
HP DesignJetu. Dále v‰ak tato ‰ance platí pfii koupi

plotru vy‰‰í fiady DesignJet 1050 a 1055, kde lze
v pfiípadû vrácení libovolného star‰ího plotru dosáh-
nout slevy cca 37 tisíc korun (dle aktuálního kurzu
USD). Podmínkou je odevzdat star˘ plotr do 14 dnÛ
od zakoupení nového.

Matrox G400 DH – moÏnost 
dvoumonitorového reÏimu
Jedním z poÏadavkÛ na kvalitní grafickou stanici pro
architekta ãi projektanta je maximalizace pracovní
plochy – tedy místa na monitoru. Zajímav˘m fie‰e-
ním je dvojobrazovkov˘ reÏim, kter˘ reálnû zdvoj-
násobí pracovní plochu Windows 98 tím, Ïe ji zo-
brazí na dvou monitorech. Toto umoÏÀuje grafická
karta Matrox G400 DualHead. 

L. Prodûlal
prodelal@cegra.cz

fiená. Informace www.cegra.cz/skoleni/skoleni.html, re-
gistrace skoleni@cegra.cz

The Graphisoft International Design
Competition 2000 
Témata sedmého roãníku jsou vypsána, staãí 
se jen zaregistrovat. www.gsprize.com/register.html
Oproti pfiedchozím roãníkÛm je vyhlá‰ena pou-
ze jedna kategorie, jak pro studenty, tak pro 
architekty. V letech 1998 a 1999 byl mezi oce-
nûn˘mi t˘m ze Slovenska, takÏe – nenechme se
zahanbit! www.gsprize.com

hardware 
www.cegra.cz/hardware/hardware.html

HP DeskJet 1220C
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znáte to?

cd rom CHKZ a HOB

knihovny v praxi

realizace

Office Park v Praze 6. Tento projekt je typick˘m pfiíkladem
inovaãního pfiístupu firmy k na‰im zákazníkÛm.

Pfii realizaci zámûrÛ v âeské republice se HTP logicky
snaÏí spolupracovat s ãesk˘mi architekty a projektanty.
Rozsah a nároãnost projektÛ klade na partnery – archi-
tekty a inÏen˘ry – vysoké nároky. Je témûfi nemyslitelné,
Ïe by pracovali jinak neÏ za pomoci v˘poãetní techniky.
Objem zpracovan˘ch dat, rychlost a flexibilita jsou krité-
ria pro firmu velmi dÛleÏitá. Samozfiejmû, Ïe koncepãní
a architektonick˘ návrh hraje v kvalitû v˘sledného pro-
duktu svou neopomenutelnou roli, ale zpÛsob a kvalita
jeho zpracování získávají na stále vût‰ím v˘znamu. Uka-
zuje se, Ïe zpracování architektonického návrhu formou
prostorového poãítaãového modelu je velkou pfiedností,
a Ïe s rozvojem informaãních technologií se bude hodno-
ta „virtuální budovy“ stále zvy‰ovat. Poãítaãe jsou rovnûÏ
jedním ze stavebních prvkÛ internetu – prostfiedí pro
rychlou a pfiesnou v˘mûnu informací. 

To znamená, Ïe schopnost rychle komunikovat je nut-
ností pro kaÏdého, kdo chce obstát ve stále více konku-
renãním prostfiedí…

Dipl.- Ing. Architekt Pavel Vecán  htp@mbox.vol.cz



znáte to? www.cegra.cz/znateto/znateto.html

Vytvofiení polovalbové stfiechy
Jedním z moÏn˘ch fie‰ení je následující
postup – vytvofiíme standardní stfiechu
(1), pak trojúhelník polovalby, referenãní
ãára je ve v˘‰ce poÏadované spodní hra-
ny stfiechy (2), oznaãíme jednu stranu
stfiechy a s klávesou CTRL klikneme na
hranu trojúhelníku – kurzor mercedes (3),
totéÏ provedeme na druhé stranû (4), 
po tûchto krocích by mûl b˘t trojúhelník

ofiezan˘ podle stfiechy, ozna-
ãíme jednu stranu stfiechy a po-
mocí nástroje rozdûlit podle
hrany – kurzor mercedes troj-
úhelníku rozdûlíme a pfieby-
teãn˘ díl smaÏeme (5), totéÏ
provedeme na druhé stranû
stfiechy (6). 
A na závûr? 
V˘sledek ve 3D oknû.

á Jak nakreslit ãáru 
urãující v˘‰ku na stfie‰e
Oznaãíme stfiechu, na jejíÏ
rovinû chceme ãáru vytvofiit,
a pak vybereme nástroje/
operace s ãarami/vytvofiit 
ãáru úrovní stfiechy. Nastaví-
me parametry a ãára je ho-
tova.Tento postup pouÏí-
váme vût‰inou na pfiesné
osazení v˘‰ky spodní hrany
stfie‰ního okna.

ß Automatické datum
Pomocí jazyka GDL lze získat i aktuální
datum z poãítaãe, které mÛÏeme pouÏít 
jako souãást razítka. Jak takov˘ jednodu-
ch˘ prvek vytvofiit? Soubor/nov˘ knihovní
prvek typu objekt. Zvolíme 2D popis, 
coÏ je GDL popis 2D symbolu a opí‰eme
podle pfiíkladu. Soubor uloÏit. K aktuali-
zaci staãí ALT+ pfiestavût. Kdo by chtûl 
vûdût více, mÛÏe si pfieãíst návod v adresáfii
ArchiCAD 6.0\DoplÀky ArchiCADu\âti
mne\Co je DateTime GDL.htm

Jak pfiidat do knihovního prvku 
parametr ceny
Nejprve si otevfieme prvek Soubor/otevfiít prvek 
knihovny. Stiskneme tlaãítko dal‰í v parametrech 
a vytvofiíme novou promûnnou,
kterou pojmenujeme napfi. Cena,
zadáme políãko pro uÏivatele
Cena prvku a nastavíme typ 
promûnné reálné ãíslo a cenu.

Jak dostat do rozpoãtu parametry knihovního prvku 
Na v˘krese máme pouÏity knihovní prvky s parametrem cena.
Vytvofiíme nov˘ v˘pis pro prvky pomocí tlaãítka vytvofiit kopii a pojmenujeme ho. Dále nastaví-
me, odkud bude rozpoãet brát své údaje – Filtry, v tomto pfiípadû jen z knihovních prvkÛ, které
mohou leÏet ve v‰ech vrstvách a ve v‰ech podlaÏích (viz obr.). Nastavíme Komplexnost, to zna-
mená, které údaje chceme vypisovat. Vybereme jméno knihovního prvku (v pfiípadû, Ïe chceme
vybrat je‰tû dal‰í, stiskneme CTRL, aby nedo‰lo k odznaãení pfiedchozí volby). Vybereme volbu
jako v knihovních prvcích. Zleva pfiesuneme prvky pro rozpoãet ceny pomocí tfií ‰ipek (oznaãit
vlevo – stisknout èèè a prvek se vypí‰e vpravo). Nakonec se omezíme jen na v˘pis parametrÛ
obsahující reálné promûnné. Potvrdíme OK. Nastavíme Formát – ArchiCAD tfiídí rozpoãtované prv-
ky také podle pofiadí vypisovan˘ch hodnot. Pomocí oboustranné ‰ipky se pofiadí dá zpfieházet.

Dûrav˘ materiál
Potfiebujete zobrazit drátû-
n˘ plot nebo perforovan˘
plech? Ti, co mají Art••lantis,
ve kterém se textura dá 
pfiímo odmaskovat, to mají
bez problémÛ. A jak po-
stupovat v ArchiCADu?
Nejdfiíve budeme potfiebo-

vat dûravou texturu,
tj. bitmapu ve for-
mátu TIF s uloÏe-
n˘m kanálem, kter˘
obsahuje masku
prÛhlednosti. To
znamená, napfi. ve
Photoshopu  (v ji-
ném programu 
by byl postup jin˘)
otevfieme  bitmapu
(viz obr.). Pokud 
to, co má b˘t prÛ-
hledné má stejnou barvu, pak zvolíme v˘bûr/
rozsah barev a tuto barvu vybereme. Zvolíme
v˘bûr/doplnûk a pak v˘bûr/uloÏit v˘bûr.
Vznikne nov˘ kanál a pro ten platí – co je 
ãerné, bude prÛhledné, co je bílé, bude ne-
prÛhledné. Pro odstíny ‰edé platí, Ïe ãím
tmav‰í, tím prÛhlednûj‰í. Nakonec uloÏíme 
kopii ve formátu TIF. Ten, kdo nemá prÛhled-
ná místa v jedné barvû, musí svoji masku 
vytvofiit sloÏitûji. To uÏ je mimo rozsah tohoto
ãlánku, proto doporuãujeme publikaci „Velká 
kniha o Photoshopu“ (Lekce 5 – masky a ka-
nály). Nyní se vrátíme do ArchiCADu. Otevfie-
me volby/materiály a vytvofiíme nov˘ materiál 
tlaãítko vytvofiit kopii. Zvolíme tlaãítko pokro-
ãilí a okno se zvût‰í na v‰echny volby. Dále 
zvolíme tlaãítko upravit texturu, vybereme 
svoji texturu (musí b˘t souãástí naãten˘ch 
knihoven) a zatrhneme tlaãítko prÛhlednost.

Velmi ãasto zapome-
neme nastavit velikost
mapování textury 
(jak veliká textura se
bude na objektu opa-
kovat). UÏ v náhledu
v materiálech by mûla
b˘t vidût prÛhlednost,
jinak jste nûkde udû-
lali chybu. 
Hlavice sloupku je 
terén a má jeden 
bod navíc uprostfied. 

Plot je deska nebo zeì, ale tlou‰Èka plotu 
je co nejmen‰í, abychom dûrování nevidûli
dvakrát (mapuje se na obû strany).

ManaÏer atributÛ, kte-
r˘ je v menu volby,
má moÏnost odstranit
v‰echna nepouÏitá 
nastavení (tlaãítko –
Odstranit nepouÏité),
v na‰em pfiípadû vrst-
vy. NepouÏitou vrst-
vou se rozumí vrstva,
která není pfiifiazena
Ïádnému nástroji 
a je prázdná. ManaÏer
atributÛ je velmi siln˘
nástroj pro správu
jednotliv˘ch nastave-
ní, ale o tom aÏ nû-
kdy pfií‰tû.

Vymazání nepouÏit˘ch 
(prázdn˘ch) vrstev 
pomocí 

ManaÏeru atributÛ

zvolíme nástroje/nástroje externí
povely/doplnûní kóty parapetu/
doplnit. Nastavíme jednotky a do
oznaãené kóty se doplní parapet.

Pokud není Ïádná kóta okna oznaãena, t˘ká 
se nastavení v‰ech kót. Volba obnovit aktuali-
zuje hodnoty po zmûnû. Volba smazat odstra-
ní kótu parapetu.

L. Cipra  cipra@cegra.cz

Jak pouÏít doplnûk pro 
kótování parapetu 

Pfiíkladem moÏností API funkcí je vytvofiení
funkce pro kótování oken podle poÏadavkÛ 
architektÛ a projektantÛ.
Okno standardnû okótujeme a oznaãíme kótu,
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knihovny v praxi 
www.cegra.cz/produkty/produkty.html
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bohemiagres Keramika z Chlumãan
CD ROM se stává nepostradatelnou pomÛckou
práce architekta a projektanta, neboÈ je nej-
vhodnûj‰ím médiem pro získání velkého mnoÏ-
ství kvalitních informací. Nedílnou souãástí 
CD ROM b˘vá rovnûÏ podpora ve formû textur,
knihoven materiálÛ nebo dokonce knihoven
kompletních prvkÛ pro pouÏití v rÛzn˘ch ty-
pech programÛ. Internet je pak prostfiedkem
pro uvádûní aktuálních novinek.

Jedním z CD, kter˘ jistû v‰ichni architekti
a projektanti ocení, je bohemiagres Keramika
z Chlumãan, kter˘ je zpracován v ãeské, anglic-
ké a polské verzi (moÏnost instalace MS Internet
Explorer 4.1 CZ).

Hlavní stránka odkazuje na rÛzné ãásti prezen-
tace, mimo jiné obsahuje nenápadn˘ odkaz o tech-
nick˘ch podmínkách prohlíÏení a o barvách. Do-
poruãujeme nejprve zkontrolovat barevnost pro
správné zobrazení vzorkÛ dlaÏeb, neboÈ zvlá‰tû
star‰í monitory by mohly barvy zkreslovat.

V levé ãásti obrazovky jsou uvedeny jednotli-
vé v˘robní série keramick˘ch dlaÏdic bohemia-
gres. Napfiíklad první poloÏka obsahuje velmi kva-
litní a pfiehledn˘ katalog v˘robkÛ série TAURUS
s kompletními náhledy na jednotlivé fiady dlaÏ-
by vãetnû uloÏení obrázkÛ. Jedná se o formáty
GIF a JPG. Jistû zaujme pomûrnû velká velikost
formátu GIF (pouÏívá jen 256 barev) oproti JPG
(24-bitová barva + ztrátová komprese), kter˘ je
témûfi poloviãní. Doporuãujeme pro detaily po-
uÏívat textury JPG 600 x 600 bodÛ (rozli‰ení, které
je málo, kde vidût) a pro ostatní pouze náhledy
z adresáfie „small“ GIF 142 x142 bodÛ (v nûkte-
r˘ch pfiípadech mÛÏe pfiinést lep‰í v˘sledek neÏ
velká textura z dálky). U velk˘ch textur je moÏ-
no také volit mezi dlaÏbou bez spáry a se spárou,
coÏ v nûkter˘ch aplikacích mÛÏe u‰etfiit spoustu
práce. Jedniãku s hvûzdiãkou si zaslouÏí poznám-
ka o RGB barvû spáry, jako negativum bychom
mohli uvést, Ïe nûkteré textury jsou ‰patnû na-
svícené, napfi. textura „r5“.

Po uloÏení textur lze vytisknout náhledy
z InfraView nebo lépe z ACDSee (CD ROM také
obsahuje nastavení materiálÛ pro 3D Max a ob-
jekty i textury pro ArCon). 

Dal‰í z poloÏek obsahuje technické para-
metry, rozmûry a tabulku balení. Co víc si 
mÛÏe architekt nebo projektant pfiát. Z této vy-

CD ROM Chlumãansk˘ch keramick˘ch závodÛ a Keramiky Horní Bfiíza

Pfii volbû a navrhování obkladÛ a dlaÏeb je estetické hledisko kro-
mû technick˘ch parametrÛ v˘robku jedním z nejdÛleÏitûj‰ích. Kon-
krétní volba keramick˘ch dlaÏdic a obkladaãek – barvy, designu,
formátu, zpÛsobu kladení, sladûní podlahy a stûny – není vÛbec
jednoduchá. Jak pro profesionály, ktefií dennû s keramikou pracují,
tak pro malé stavebníky a investory, pro které je bezesporu obtíÏné
rozhodnout se nad návrhem projektanta ãi bytového architekta,
a pfiedstavit si, jak bude realizace ve skuteãnosti vypadat.

¤e‰ení nabízí moderní CAD software, s jehoÏ pomocí je moÏno
vytvofiit virtuální model budoucí budovy, domku nebo bytu. Má v‰ak
jednu slabinu – pracuje s abstraktními knihovnami textur dlaÏeb a ob-
kladÛ, kobercÛ, dfievûn˘ch podlah apod., které na trhu neexistují a tak
neumoÏÀují vytvofiit reáln˘ návrh konkrétního interiéru.

Z tohoto dÛvodu se v˘robci stavební keramiky – Chlumãanské 
keramické závody a. s. a Keramika Horní Bfiíza a. s. – pfied nûkolika
lety rozhodli ve spolupráci s distributory CAD software vytvofiit kni-
hovny vlastních v˘robkÛ v elektronické podobû uloÏené na CD ROM.
Vy‰li tak vstfiíc nejen projektantÛm, kter˘m umoÏnili vybírat z rozsáh-

lého portfolia keramick˘ch dlaÏeb a obkladÛ, ale i stavebním firmám
a investorÛm, ktefií navrÏenou keramiku mohou bez problémÛ zakou-
pit v rozsáhlé síti smluvních prodejcÛ keramiky po celé âR.

Elektronické katalogy CHKZ a HOB obsahují prohlíÏeã Internet
Explorer, s jehoÏ pomocí je moÏno postupnû procházet kompletní sor-
timenty dlaÏdic a obkladÛ vãetnû v‰ech dekorativních doplÀkÛ. Jsou

ãlenûny podle jednotliv˘ch sérií a programÛ ve formû náhledov˘ch
obrázkÛ, které umoÏÀují v˘bûr konkrétní dlaÏdice nebo obkladaãky,
její zvût‰ení, zkopírování a pfienesení pfiíslu‰ného designu v˘robku do
projektu. Textury v podobû JPG nebo GIF souboru jsou kompatibilní
s vût‰inou bûÏnû pouÏívaného CAD software v âR.

Oba v˘robci maximálnû vyuÏívají kapacity CD ROM k tomu, aby

projektantÛm poskytli ve‰-
keré potfiebné údaje o vy-
braném v˘robku. Z toho
dÛvodu jsou moÏnosti uÏití
kaÏdé skupiny v˘robkÛ
podrobnû slovnû charak-
terizovány. U kaÏdé série
(programu) jsou pfiehled-
nû uvedeny technické 
parametry a v tabulkách
pak pfiehled vyrábûn˘ch
formátÛ, tlou‰tûk a typÛ
povrchÛ jednotliv˘ch v˘-
robkÛ. Pro toho, kdo hledá
inspiraci, jsou pfiipraveny
virtuální dÛm a nejzají-
mavûj‰í realizace staveb
a interiérÛ s pouÏitím v˘-
robkÛ CHKZ a HOB.

O historii a souãasnosti CHKZ nebo HOB se mÛÏe zájemce dozvû-
dût více v informaci o v˘robci nebo si mÛÏe promítnout krátk˘ spot
o technologii v˘roby keramick˘ch obkladaãek a dlaÏdic.

Stejnû rychle, jako se mûní vkus v oblékaní, mûní se i design ke-
ramick˘ch obkladÛ a dlaÏeb. Technici a designefii v Chlumãanech
a Horní Bfiíze reagují na tyto zmûny v˘vojem jejich nov˘ch vzorÛ.
Novinky jsou na CD ROM uvedeny vÏdy pod pfiíslu‰nou kapitolou.
V˘voj ve v˘robû je v‰ak rychlej‰í neÏ obmûna prezentaãních mate-
riálÛ a CD ROM, proto oba v˘robci zvefiejnili svou prezentaci 
vãetnû tûch nejaktuálnûj‰ích novinek na internetu na adresách
www.chkz.cz a www.hob.cz, odkud je moÏno vybrané textury opût jed-
nodu‰e a rychle zkopírovat.

A na co se mohou zájemci o v˘robky Chlumãansk˘ch keramick˘ch
závodÛ a Keramiky Horní Bfiíza v leto‰ním roce tû‰it? Na dubnovém
veletrhu IBF v Brnû bude ve spoleãném stánku CHKZ a HOB prezento-
vána kompletní kolekce roku 2000 vãetnû hork˘ch novinek, k dispo-
zici budou v‰echny potfiebné prezentaãní materiály vãetnû v˘‰e uve-
den˘ch CD ROM. Na podzimním veletrhu FOR ARCH bude pfiedstavena
s pfiedstihem kolekce pro rok 2001 a budou pfiipraveny nejen nové
prezentaãní materiály v podobû katalogÛ, prospektÛ a vzorkovnic, 
ale i nová „cédéãka“ CHKZ a HOB.

Informace: Lasserberger s. r. o., 
tel. 019/7811811, fax 019/7973128, e-mail info@lbpl.cz

soké kvality nevyboãuje ani zbylá ãást CD.
A jak pouÏít CD ROM v Art°lantisu

a ArchiCADu?
V Art°lantis 3.5 (vizualizaãní nadstavba

pro ArchiCAD, AutoCAD, Arc+, MiniCAD
a dal‰í) se model potahuje, osvûtluje a v˘-
slednû vizualizuje (velice jednodu‰e fieãeno).
Po uloÏení potfiebn˘ch textur z CD katalogu
do vlastního adresáfie lze postupovat násle-

dujícím zpÛsobem. Máme naãten˘ model, klik-
neme na podlahu a v náhledu materiálu se vy-
bere podlaha. Za‰krtneme tlaãítko textura a po-
mocí tlaãítka vytvofiit vybereme správnou
texturu ze svého adresáfie. Doporuãujeme pou-
Ïívat texturu bez spáry pro lep‰í fiízení tlou‰Èky
a barvy spáry. Dále nastavíme velikost na roz-
mûr dlaÏdice a polovinu tlou‰Èky spáry. Na pod-
laze se objeví jedna dlaÏdice. Za‰krtneme opa-
kování vodorovnû, opakování svisle a máme
celou podlahu. Se stisknut˘m CTRL a taÏením
my‰i texturu správnû umístíme. Dále mÛÏeme
vloÏit dal‰í jiÏ neopakující se textury pro rÛzné
vzory, doladit lesklost a hrbolatost jednotliv˘ch
textur a nakonec upravit barvu spáry. 

V ArchiCADu je nejjednodu‰‰í nadefinovat
materiál s texturou dlaÏby (pouÏíváme texturu
se spárou). Toto fie‰ení má v‰ak nûkterá omezení.
Proto se zamûfiíme na popis s vyuÏitím knihov-
ního prvku dlaÏdice. GDL (jazyk knihovního prv-
ku) umoÏÀuje parametricky mûnit velikost dlaÏ-
dice, její texturu, umístûní, otoãení a pfiípadnû
deformaci. Takové prvky pak lze jednodu‰e vy-
skládat, vizualizovat nebo dokonce rozpoãtovat.
Není to jednoduché, ale urãitû to stojí zato.

L. Cipra cipra@cegra.cz

Vizualizace ArchiCad a Art°lantis Render, ing. arch. Eva Pouzarová



1 Pohled na stûny – vstupní hala, pfiíjem pacientÛ  2 Perspektivní pohled – vstupní hala, pfiíjem 
pacientÛ  3 PÛdorys – specifikace prvkÛ interiéru  4 PÛdorys – specifikace povrchÛ  5 Tabulka – 
v˘kaz v˘mûr  6 Tabulka – specifikace povrchÛ, typizace pokojÛ  7 Perspektiva – barevnost lázeÀského 
pokoje  8, 9 Perspektiva – kolonáda s ka‰nou  10 Foto realizace kolonády s ka‰nou  11 Perspektiva – barevné 
fie‰ení koupelny lázeÀského pokoje  12 Foto realizace koupelny  

akce: Interiér pavilonu Vesel˘ – 
Léãebné láznû Bohdaneã, a. s. 
zpracoval: AH ateliér Praha, KfiíÏová 47, 
150 39 Praha 5, tel. 02/515 50 900, 
fax 02/515 50 901 
e-mail ahatelier@ahatelier.cz
autorsk˘ kolektiv: Ing. arch. Pavel Hrãek, 
Ing. arch. Eva Pouzarová, Ing. arch. Jaroslav
Jirkal, Ing. Zdenûk Mencl, Petra Beckerová
investor: Medeia Bohemia a. s.
datum projektu interiéru:
12/1998 – 03/1999
realizace interiéru: 04 – 07/1999
dodavatel stavební ãásti: Level a. s., Praha 5
dodavatel interiéru: Intex v. d., Ledeã 
nad Sázavou

Pavilon Vesel˘ je ãtyfipodlaÏní objekt. V prv-
ním podlaÏí jsou u hlavního vstupu navrÏeny
provozy centrálního pfiijmu pacientÛ, hlavní
vstup do lázní a pracovi‰tû individuálních re-
habilitací. Ve druhém aÏ ãtvrtém podlaÏí jsou
situovány pokoje, které jsou vybaveny hygie-
nick˘mi buÀkami (WC, sprcha a umyvadlo).
Vût‰ina pokojÛ je dvojlÛÏkov˘ch (kapacita 197
lÛÏek) a od spoleãn˘ch komunikací jsou oddû-
leny pfiedsíÀkami. V objektu jsou navrÏeny dva
samostatné vertikální komunikaãní uzly, hlav-
ním je uzel s pfiímou vazbou na provozy indi-
viduálních rehabilitací a balneoprovozu. Pro-
jekt byl zpracován v období ãtyfi mûsícÛ na
základû projektu k realizaci stavby, vypraco-
vaného generálním projektantem stavby
(Arch. kanceláfi Ing. arch. Pavel Maléfi, CSc.),
pfiiãemÏ obû architektonické kanceláfie zpra-
covávaly své projekty v ArchiCADu. 
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Cel˘ projekt interiéru byl zpracován digitál-
nû – od v˘tvarnû prostorové studie aÏ po defi-
nitivní soubornû v˘tvarné, barevné a dispo-
ziãní fie‰ení, vãetnû dokumentace pro provedení
interiéru a v˘kazÛ v˘mûr. Jednotlivé prvky in-
teriéru byly podrobnû zdokumentovány v sa-
mostatné pfiíloze – katalogu prvkÛ, ve kterém
byl kaÏd˘ prvek zachycen ve 3D zobrazení
formou barevné perspektivy (fotorender) a ãa-

rov˘ch axonometrií s popisy jednotliv˘ch materiálÛ a ve
2D zobrazení pÛdorysem s pfiíslu‰n˘mi boãními pohledy, 
kótami a upfiesÀujícími poznámkami pro v˘robu (povrcho-
vá úprava, barevnost, detaily provedení, kování atd.).
V‰echny prvky interiéru byly sefiazeny do pfiehledné tabulky –
Seznamu interiérov˘ch prvkÛ se základními informacemi
o kaÏdém prvku. Tato pfiíloha byla rovnûÏ podkladem pro v˘-
bûrové fiízení na dodavatele interiéru.
Pro obklad v‰ech hygienick˘ch bunûk v objektu pavilonu byl
vybrán sortiment keramick˘ch obkladÛ a dlaÏeb v˘robce
Keramika Horní Bfiíza a. s. DÛvodem této volby byl nejpfiízni-
vûj‰í pomûr ceny a kvality vãetnû dostateãné ‰kály barevností
a rozmûrÛ.

. . . cel˘ projekt interiéru byl
zpracován digitálnû – 
od v˘tvarnû prostorové 
studie aÏ po definitivní
soubornû v˘tvarné, barev-
né a dispoziãní fie‰ení,
vãetnû dokumentace pro
provedení interiéru 
a v˘kazÛ v˘mûr. . .


