
Nejvy‰‰í obytná 
budova svûta 
Nejvy‰‰í obytná budova svûta
Eureka Tower, která vyroste
v roce 2003 v Sydney do v˘‰-
ky 81 podlaÏí, je navrÏena
a konstruována pomocí 3D
konceptu virtuální budovy.
Její autofii, architekti Nation
Fender Katsalidis (NFK), zná-
mí díky fiadû ocenûní sv˘ch
projektÛ obytn˘ch a komerã-
ních mrakodrapÛ, pouÏívají
pro návrh a zpracování doku-
mentace tohoto objektu v˘-
hradnû ArchiCAD. „Bylo nám
od zaãátku jasné, Ïe tradiãní
postupy pro vytvofiení studie
a zpracování dokumentace
nebudou tak efektivní, aby
mohly splnit nároãné poÏadav-
ky prostfiedí orientovaného
na rychlost a kontrolu financí,“
vysvûtluje Nonda Katsalidis,
spoleãník a ‰éf projektu, a do-
dává: „Díky pouÏití 3D virtuální

budovy, jsme byli nejen schopni dodat celou
provádûcí dokumentaci ve stanoven˘ch termí-
nech, ale bûhem tohoto procesu i zkou‰et rÛzné 
varianty návrhu.“ www.eurekatower.com.au

Architektonická soutûÏ
Graphisoft vypsal architektonickou soutûÏ 
na zpracování Graphisoft Park Conference
Center v Budape‰ti s cenou pro v˘herce ve
v˘‰i 30 000 USD. Graphisoft Park se rozkládá
na plo‰e 7,5 ha u Dunaje. Park je komplexem
high-tech budov z cihel, skla a oceli, jeÏ jsou
harmonicky sladûny s památkami industriální
architektury, které stojí na stejném území.
V dobû finálního dokonãení, v roce 2004, bude
park zahrnovat 15 administrativních budov,
kdy 80 % plochy parku zÛstane pro zeleÀ.
V souãasné dobû probíhá registrace, koneã-
n˘ termín pro odevzdání podkladÛ je 31. 5.
2002. www.graphideas.com, competition@graphisoft.com

vatelÛm. JiÏ dnes v‰ak musí mít svÛj dopad, pro-
to bude napfiíklad provádûna dÛsledná kontrola
legálního pouÏívaní programu pfii technické pod-
pofie, poskytované firmou Cegra.

Devadesátipatrová budova Eureka Tower v australském Sydney se v roce
2003, kdy se plánuje její dokonãení, pravdûpodobnû stane nejvy‰‰í obyt-
nou budovou svûta. Svou velikostí se tak zafiadí na první místo mezi
velké svûtové projekty a realizace, které jsou od návrhu aÏ po provádûcí
dokumentaci zpracovány prostfiednictvím 3D konceptu virtuální budovy
(VB). Eureka Tower je ukázkou toho, jak si dne‰ní technologie VB do-
vede poradit i s komplexem úloh, jeÏ realizace „mamutích“ projektÛ
pfiedstavuje. A v tomto pfiípadû se uÏ samozfiejmû nejedná jen o 2D
technickou dokumentaci, ale o celou fiadu dokumentace vãetnû marke-
tingov˘ch nástrojÛ potfiebn˘ch k prodeji prostor budovy je‰tû pfied reali-
zací projektu nebo podkladÛ ke správû objektu.
Ukazuje se, Ïe integrace v‰ech tûchto v˘stupÛ do jednoho modelu repre-
zentovaného virtuální budovou, je tou nejlep‰í cestou. Je proto pfiíjemné
sledovat zrod takov˘ch projektÛ, jako je tfieba ostravsk˘ vûdecko-techno-
logick˘ park (viz s. 4). Pak totiÏ nezb˘vá jen vûfiit, Ïe i u nás budou
aplikovány nejmodernûj‰í postupy navrhování a projektování v maxi-
mální mífie.

Tomá‰ Lejsek lejsek@cegra.cz

Já vûfiím. A co vy?
První ãtvrtletí roku je obdobím, kdy firmy zvefiej-
Àují své hospodáfiské v˘sledky. Pro uplynul˘ rok
jsou podle anal˘z v˘voje evropského trhu a zejmé-
na v˘roãních zpráv vût‰iny v˘robcÛ softwaru pro
architekturu a stavebnictví (AEC CAD) charakte-
ristické stagnace, ãi dokonce pokles investic ve sta-
vebnictví, se kter˘mi v tomto oboru souvisí obdobn˘
trend i v oblasti informaãních technologií.
Je zajímavé, Ïe v âeské republice na rozdíl od toho-

to trendu poãet uÏivatelÛ ArchiCADu a objem investic vynaloÏen˘ch na
jeho pofiízení stoupá. Do ArchiCADu a softwaru, roz‰ifiujícího jeho funkã-
nost, bylo vloni u nás investováno 32,6 mil. korun, coÏ pfiedstavuje 14,4%
meziroãní nárÛst. Tento fakt si lze vysvûtlit tím, Ïe ãe‰tí architekti a projek-
tanti pochopili moÏnosti a pfiedev‰ím pfiednosti vyuÏití ArchiCADu. VyuÏívají
jej jako systém budoucnosti, kter˘ mimo jiné produktivnû fie‰í nejÏhavûj‰í
úkol dne‰ka — zpracování 2D technické dokumentace. A to natolik efek-
tivnû, Ïe i v pfiípadû, kdy objem projekãních zakázek neroste, je investice
do zkvalitnûní zpÛsobu práce cestou ke zv˘‰ení zisku projekãní kanceláfie.

www.cegra.cz

ArchiNews
Centrum pro podporu poãítaãové grafiky âR 
pro uÏivatele a pfiíznivce ArchiCADu. Jaro 2002.
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Virtuální budova standardem
Smûr, jak˘m se budou vyvíjet AEC CAD systémy,
ukázal loÀsk˘ rok. Vize automatického r˘sova-
cího prkna je pfiekonána, moderní CAD nesimu-
luje „r˘sování“ stavebního díla, ale naopak v˘voj
smûfiuje ke standardu virtuální budovy, vytvofie-
né Graphisoftem. 
Z pohledu ArchiCADu byl rok 2001 rokem uve-
dení verze 7.0. Hodnotu „sedmiãky“ dokumen-
tuje poãet prodan˘ch upgradÛ. Bûhem listopa-
du bylo dodáno uÏivatelÛm 151 upgradÛ, coÏ
pfiedstavuje nejrychlej‰í „upgradovací“ proces
v historii ArchiCADu v âesku. Pokud jde o no-
vé instalace, jejich prodej dosáhl témûfi dvou
set. V tomto smûru hrají stále v˘znamnûj‰í roli
firmy, které na ArchiCAD pfie‰ly z jiného CAD
systému.
Je faktem, Ïe rÛst investic do ArchiCADu by ve
skuteãnosti mohl b˘t je‰tû mnohem vy‰‰í.
Odhadem lze totiÏ fiíci, Ïe poãet nelegálnû po-
uÏívan˘ch licencí programu roste rychleji neÏ
poãet licencí legálních. To je v˘voj, kter˘ se beze-
sporu ve finále otoãí proti takto „‰etfiícím“ uÏi-

kontakt
www.cegra.cz/kancelareapartneri
Centrum pro podporu 
poãítaãové grafiky âR
Kanceláfie

Holeãkova 9, 150 00 Praha 5
tel. 02/57 31 00 90, 57 31 00 93, 
fax 02/57 31 41 06, e-mail cegra@cegra.cz,
www.cegra.cz

Palackého 174, 612 00 Brno, tel./fax
05/41 21 58 83, e-mail hubacz@cegra.cz

Masná 10, 702 00 Ostrava,
tel. 069/61 14 014, fax 069/61 30 634,
e-mail minks@cegra.cz

Le‰etín II/ 651, 
760 01 Zlín, tel./fax 067/74 39 454, 
e-mail pise@cegra.cz

JiÏní 870, 500 03 Hradec Králové,
tel./fax 049/54 11 127, 
e-mail ptacek@cegra.cz

Budova VO·S, OkruÏní 10,
370 21 âeské Budûjovice,
tel./fax 038/74 26 355
e-mail vesely@cegra.cz

Partnefii

FoMAC, Norberta Fr˘da 19, 
370 05 âeské Budûjovice,
tel./fax 038/43 234, 
e-mail fomac@mbox.terms.cz

Hill Production, Popovická 414/39, 
751 24 Pfierov II, tel./fax 0641/21 22 26,
e-mail kopec@archweb.cz

Jifií Rudolf – Studio JR, Kofienského 5/1517,
412 01 Litomûfiice, tel. 0604/59 12 27,
0605/84 63 32, e-mail studiojr@cmail.cz

Projekt AA, Blahoslavova 9, 
360 01 Karlovy Vary, tel./fax 017/35 75 928,
e-mail projekta@mbox.vol.cz

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

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

Investice do ArchiCADu a s ním souvisejícího softwaru v âR 
(v mil. Kã)

Poãítaãov˘ model 
pro vizualizaci Eureka
Tower je zpracován
v ArchiCADu. Doku-
mentace je vytváfiena
ze stejného modelu.

Proã projektujete v ArchiCADu?
„ArchiCAD je vynikající prostfiedek pro základní koncepãní projekãní práci 
architekta. Jako takov˘ ho v projekci uÏíváme,“ fiíká Robert Jufiík, fieditel divize
projekce UNISTAV, a dodává: „Za velmi dobrou také povaÏuji ‰irokou ‰kálu 
pomocn˘ch nástrojÛ – 3D zobrazení, fiezy, pohledy nebo rozpoãty –, které lze
v reálném ãase snadno pouÏít. Je také vítan˘m pomocníkem pfii prezentacích
práce na‰í spoleãnosti u klientÛ.“ jurikr@unistav.cz, www.unistav.cz
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rekonstrukce, DÛm pánÛ z Lipé, Brno
novostavba, bankovní dÛm, Brno

soutûÏ O nejlep‰í projekt RD pro 3. tisíciletí
v˘robní areál Hobas, Uherské Hradi‰tû

Nav‰tivte virtuální budovu 
IBF 2002
Mezinárodní stavební veletrh Brno
23.– 27. dubna
Pavilon E, stánek ã. 26  
Centrum pro podporu poãítaãové grafiky
60 m2 – ArchiCAD 7.0 – software 
pro HVAC a facility management – 
plotry Hewlett-Packard
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Vytvofiení ‰ablony
Jednou z funkcí, které nabízí ArchiCAD 7.0, je
Soubor/Nov˘ ze ‰ablony. Funkce je zcela nová,
proto není popsána ani v manuálu. Jak tedy
udûlat vlastní ‰ablonu? Jako ‰ablonu ArchiCAD
chápe kaÏd˘ soubor pln, kter˘ má bezprostfied-
nû pfied svou koncovkou text „..._tpl“, to je napfi.
„moje nová ‰ablona_tpl.pln“. 
·ablona má dvû moÏná pouÏití. PouÏijeme-li
pfiíkaz Nov˘ ze ‰ablony, vytvofií se nov˘ prázdn˘
projekt a prostfiedí se nastaví podle zvolené
‰ablony. Pouze knihovny zÛstanou beze zmû-
ny podle naposledy pouÏitého projektu. Pokud
ale otevfieme soubor ‰ablony jako bûÏn˘ pln,
pak se podle ‰ablony vytvofií nov˘ projekt
vãetnû knihoven. (obr. 1)

Virtuální realita s vyuÏitím 3D grafické karty
O programu EON jsme se jiÏ zmínili na setkání uÏivatelÛ. Z ArchiCADu se ukládal formát 3DS, 
kter˘ jsme konvertovali v EON a uloÏili jako virtuální realitu. Pomocí internetového prohlíÏeãe
jsme se mohli procházet ve skuteãnû virtuálním prostoru, a to v reálném ãase s vyuÏitím 3D
grafické karty (DirectX nebo OpenGl) a pouÏit˘ch textur. Nyní bychom chtûli pfiedstavit doplnûk,
vytvofien˘ pfiímo pro ArchiCAD (od 6.5 v˘‰e), ve kterém je moÏno si scénu prohlíÏet, nebo ji 
uloÏit pro klienta. Zku‰ební verzi EON FastView Limited Edition (LE), urãenou pouze k prohlíÏení
(omezeno na 40 000 trojúhelníkÛ), si lze stáhnout na adrese www.eonreality.com/fastview. 
Informace jsou k dispozici na www.eonreality.com/tutorials/tipsandtricks.pdf. (obr. 2)

Zrcadlení v ArchiCADu
UkáÏeme si mal˘ trik, jak vytvofiit v ArchiCADu
zrcadlo, nebo napfi. zrcadlící podlahu.
Co je to odraz na podlaze? Je to pokraãování
prostoru, kter˘ je jen zrcadlovû otoãen˘. âím
více povrch zrcadlí okolí, tím více zaniká jeho
samotn˘ vzhled. JestliÏe se tedy podlaha (vãet-

nû textury) zprÛhlední a pod ní je zrcadlovû 
otoãen˘ prostor, pak je trik hotov˘. 
Jak na to? Nejprve potfiebujeme zrcadlen˘ prostor.
Vybereme v‰e nad rovinou zrcadlení a uloÏíme 
jako knihovní prvek (nastavení pro zrcadlící pod-
lahu – pohled zespodu, úhel 270°). Nov˘ knihovní 
prvek vloÏíme do pÛdorysu, zrcadlíme kolem osy x a prosto-
rovû posuneme pod podlahu. Podlahu ztenãíme na 0 a zprÛ-
hledníme. Mírou prÛhlednosti nastavujeme i míru zrcadlení.
Pak uÏ jen necháme vypoãítat vizualizaci. (obr. 3 – 6)

Nové knihovní prvky

www.cegra.cz 
Znaãka pro okna – bublina s voliteln˘mi parametry
Legenda materiálu – s grafick˘m rozhraním pro nastavení (obr. 7)

http://archicad.saalmann.de/kmw/
Doplnûk roz‰ifiující moÏnosti ArchiCADu obsahuje tfii sady
nástrojÛ. První slouÏí pro práci s vrstvami a elementy, obsa-
huje pfiíkazy jako napfi. isolate, tj. vypne v‰echny vrstvy 
mimo vrstev oznaãen˘ch prvkÛ. Dále nabízí pfiíkazy pro 
zarovnání objektÛ a zajímavé je pouÏití vícenásobného
kopírování. (obr. 8)

GDLCENTRAL.COM
Server nabízí mimo jiné GDL 
katalogy reáln˘ch v˘robkÛ
(obr. 9)

Lubo‰ Cipra 
cipra@cegra.cz

Apple

PowerMac G4
NejdÛleÏitûj‰í novinkou u modelÛ pracovních 
stanic PowerMac G4 jsou procesory na 
vy‰‰ích frekvencích (od 800 MHz do 
2 x 1 GHz) a v˘konné grafické karty 
GeForce 4MX, resp. ATI Radeon 7500. 
UÏivatelé jistû ocení i optickou 
mechaniku SuperDrive, která 
ãte a zapisuje na CD i na DVD. 
Celkov˘ design PowerMac G4 
je shodn˘ s pfiedchozími 
modely.

iMac 2
Pro modelovou fiadu iMac 2 
je charakteristické v˘razné 
zv˘‰ení v˘konu (procesor G4,
vût‰í pevné disky a více operaãní 
pamûti v základní v˘bavû) a zcela nov˘ 
design. Poãítaã má tvar bílé polokoule a na kovo-
vém rameni s kloubem je uchycen 15“ LCD displej
s rozli‰ením 1 024 x 768 bodÛ. V poãítaãi je osa-
zen procesor PowerPC G4 o frekvenci aÏ 800 MHz
a nejvy‰‰í model je vybaven v˘suvnou optickou 
mechanikou SuperDrive, která ãte a zapisuje na
CD i DVD. 

PowerBook G4 Titanium
Modely PowerBook G4 Titanium s procesory na
frekvencích G4 667 MHz, resp. 550 MHz, jsou 
vybaveny optickou mechanikou Combo, umoÏÀující
nejen ãíst CD a DVD, ale i zapisovat na CDRW.
Kvalitní 15,2“ ‰irokoúhl˘ TFT displej umoÏÀuje 
pracovat v rozli‰ení 1 152 x 768 bodÛ.

Hewlett-Packard

HP Color InkJet printer cp1700
Barevná inkoustová tiskárna pro formát A3+ s oznaãe-
ním cp1700 se oproti zavedenému modelu HP DeskJet
1220C li‰í inkoustov˘m systémem. Nová cp1700 po-
uÏívá ãtyfii tiskové hlavy a zároveÀ ãtyfii inkoustové
náplnû, ãímÏ se sniÏují provozní náklady na tisk. Tiskár-
na vyuÏívá pfii barevném tisku technologii vrstvení 
barev PhotoRet III, na fotopapír tiskne v rozli‰ení aÏ 
2 400 dpi. Je urãena pro vy‰‰í provozní zatíÏení
(max. 5 000 stran mûsíãnû) a poradí si i s pomûrnû
velk˘mi tiskov˘mi soubory. HP nabízí tiskárnu i s du-
plexem, jeÏ potiskne obû strany papíru bez zásahu
uÏivatele. Standardní záruãní lhÛtu tiskárny (12 mû-
sícÛ) lze za pfiíplatek prodlouÏit na 36 mûsícÛ.

HP SupportPack 
K vût‰inû produktÛ HP, na které je poskytována
standardní dvanáctimûsíãní záruka, lze dokoupit
tzv. SupportPack. Jedná se o prodlouÏení záruãní
lhÛty na v˘robek na 36 mûsícÛ, popfi. o pfiedpla-
cení servisu pfiímo u uÏivatele místo opravy v servis-
ním stfiedisku. SupportPack je v pfiípadû zájmu tfieba
objednat do 180 dnÛ od zakoupení produktu, pro
kter˘ je urãen. VyuÏití této sluÏby lze doporuãit 
zejména u draÏ‰ích produktÛ (plotry, laserové 
tiskárny, notebooky a digitální fotoaparáty).

Ladislav Prodûlal prodelal@cegra.cz

Notebooky mají vnûj‰í titanov˘ plá‰È stejn˘ jako 
jejich pfiedchÛdci. Díky nûmu se vyznaãují vysokou
odolností a vzhledem k velikosti displeje nízkou
hmotností. 

(Pozn.: V‰echny nové poãítaãe Apple pracují 
s operaãním systémem MacOS X.)
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knihovny ArchiCADu www.cegra.cz/produkty/software/knihovny

Knihovny GDL
Elektronické katalogy (knihovny) pro CAD
systémy pro‰ly v˘vojem – od katalogÛ 2D
symbolÛ, pfies 2D konstrukãní detaily 
a 3D modely aÏ po souãasné 3D modely 
objektÛ, které lze vyuÏít ve 2D v˘kresech.

Nejprogresivnûj‰í katalogy jsou zaloÏeny na bázi
GDL (Geometric Description Language). Jejich poãet
roste geometrickou fiadou, coÏ je mimo jiné dáno
následujícími vlastnostmi objektÛ, vytvofien˘ch GDL: 
• jednoduchost – programovací jazyk GDL má

intuitivní grafické rozhraní, jeho prvky lze 
vytváfiet jednodu‰e, uÏivatel nemusí b˘t progra-
mátorem,

• parametriãnost – GDL vytváfií parametrické 
objekty, byl vyvíjen pro popis stavebních konstruk-
cí a pro nû typick˘ch vlastností (napfi. materiál)
a grafické znázornûní konstrukcí a objektÛ ve
2D v˘kresech (napfi. detailnost prokreslení podle
mûfiítka),

• moÏnost prezentace na internetu – technologie
GDL po instalaci doplÀku (plug-in) do webového
prohlíÏeãe umoÏÀuje publikovat knihovny na 
internetu nezávisle na softwaru,

• univerzálnost – z GDL lze uloÏit objekty i do 
jin˘ch CAD formátÛ (napfi. DWG, nebo 3DS),

• malá velikost – GDL objekty jsou malé, lze je
jednodu‰e distribuovat i prostfiednictvím internetu.

V âeské republice nabízí svÛj sortiment formou kni-
hoven objektÛ GDL jiÏ celá fiada v˘robcÛ. Jako první
se zaãaly objevovat katalogy interiérového zafiízení
(napfi. velmi dobfie zpracovan˘ a rozsáhl˘ katalog
olomoucké firmy Mobilia), v souãasné dobû v‰ak
jiÏ existuje fiada knihoven i ryze stavebních prvkÛ
(napfi. konstrukãní program Porotherm).

Tomá‰ Lejsek lejsek@cegra.cz

Jika Laufen
Jika Laufen, katalog sanitárního zafiízení firmy
Laufen CZ o velikosti 58 MB, má devût fiad
(Vany, Festa, Lukas, Lyra, Olymp, Rigo, Urinals,
Ostatní a Speciality) a obsahuje 109 prvkÛ. Je
urãen pro verzi ArchiCADu 6.5 a vy‰‰í.
Knihovna byla zpracována pfievodem 3D mode-
lÛ do ArchiCADu a pfievodem 2D symbolÛ DWG
pro pÛdorys a obsahuje grafickou volbu zmûny
materiálu a poloÏky pro rozpoãet. Instalaãní 
CD ROM je zpracován pro nûkolik CAD systé-
mÛ. Informace o jeho dostupnosti jsou uvedeny
na www.laufen.cz. 
âást vûnovaná ArchiCADu má nûkolik nedostatkÛ.
Místo souboru knihovny.pla (archiv – multiplat-
form), kter˘ mûl prvky zpfiístupnit i pro uÏivate-

! 3D model jednoho z prvkÛ ukazuje propracování tvaru objektu
!! Dialogové okno pro zvolení konkrétního prvku a nastavení 

jeho vlastností vãetnû grafické volby materiálu 

"" 3D model prvku z knihovny
" Dialogové okno pro zvolení konkrétního prvku a nastavení 

jeho vlastností

Spedos
Informaãní systém automatick˘ch dvefiních a vra-
tov˘ch systémÛ firmy Spedos obsahuje informace
o v‰ech jejích v˘robcích, nabízí CAD data pro zpra-
cování 2D a 3D dokumentace nebo pro tvorbu
fotorealistick˘ch vizualizací. Informace o dostup-

" Dialogové okno pro v˘bûr a nastavení parametrÛ 
konkrétního v˘robku

le MacOS, je zde umístûna jen knihovna pro PC,
u níÏ je také drobná chyba. V knihovnû chybí
textura náhledu barevného vzorníku. Soubory
pla pro MacOS i zmínûnou texturu lze získat
v Centru pro podporu poãítaãové grafiky, textu-
ra je navíc umístûna na www.cegra.cz.
Modely jsou zpracovány velmi detailnû, a proto
je tfieba poãítat s jist˘m zpomalením v˘poãtu 
pfii vût‰ím mnoÏství prvkÛ. Z CD ROMu je moÏ-
né pouÏít i 2D symboly fiezu v DWG. Do
ArchiCADu je lze naãíst pfies doplnûk AutoCAD
xref.

Stabos
Knihovna hliníkov˘ch systémÛ pro stavebnictví
a zimní zahrady dodávan˘ch firmou Stabos, 
kterou tvofií 23 prvkÛ a 90 detailÛ, má 7,5 MB
a je urãena pro verze ArchiCADu 6.0 a vy‰‰í.
Informace o dostupnosti lze získat pfiímo u fir-
my Stabos.
Tato zdafiilá knihovna byla vytvofiena v zahrani-
ãí pfiímo pro ArchiCAD. V pÛdorysu lze volit

mezi tfiemi moÏnostmi zobrazení – standardní
náhled na pÛdorys, pÛdorys s v˘pisem kompo-
nentÛ a kompletní v˘kres. Prvky jsou parame-
trické podle moÏností v˘robce.
Knihovna se z CD ROMu zkopíruje na disk 
bûÏn˘m zpÛsobem. Zpoãátku se mÛÏe zdát, Ïe 
chybí instalátor, protoÏe knihovna po pfiekopí-
rování nefunguje na 100 %. Av‰ak najdeme-li
v adresáfii ArchiCADu sloÏku ArchiCAD data
a v ní vytvofiíme prázdn˘ textov˘ soubor 
„address.txt“, pak knihovna funguje bezchybnû.

Lubo‰ Cipra cipra@cegra.cz

Prima Fenestra 2001 
Katalog firmy Fenestra stfie‰ní okna obsahuje 
informace o stfie‰ních oknech Prima Fenestra,
ukázky referenãních staveb a podrobné mon-

táÏní návody vãetnû pûtaãtyfiicetiminutové obra-
zové prezentace. Na CD ROMu jsou CAD data
pro ArchiCAD a data ve formátech DWG, DXF
a 3DS, která je moÏno si stáhnout na www.archweb.
cz/prima-fenestra. 3D modely lze prohlíÏet pfiímo
z CD ROMu pomocí prohlíÏeãe GDL Object
Web Plug-in a 2D v˘kresy také pomocí prohlí-
Ïeãe AutoDESK WHIP!.

Saint-Gobain Isover 
CD ROM Nízkoenergetick˘ dÛm s CAD detaily
firmy Saint-Gobain Isover âR obsahuje detailní
skladby konstrukcí podle koncepce nízkoener-
getického domu, vãetnû jejich stavebnû-technic-
k˘ch vlastností a podrobného popisu skladby.
Detaily jsou na CD ROMu k dispozici i v CAD
formátech DWG, DXF, pln a pla. Katalog je pfií-
kladem, jak lze s 2D detaily zpracovan˘mi ve
formátu DWG pracovat pfiímo v ArchiCADu po-
mocí funkce AutoCAD xref. Detaily lze prohlíÏet
i bez pouÏití CAD systému pomocí prohlíÏeãe
AutoDESK WHIP! Kompletní CD ROM je umís-
tûn na www.isover.cz/cad.

! Katalog je dostupn˘ na internetu
!! Internet umoÏÀuje zobrazení jednotliv˘ch detailÛ a jejich 

následné staÏení ve zvoleném CAD formátu

! Umístûní prvkÛ na internetu vyuÏívá moÏností technologie 
GDL – prohlíÏení 3D objektÛ pfii pozmûÀování jejich nastavení

nosti jsou uvedeny na www.spedos.cz a www.archweb.cz.
Dokumentace, prospekty, 2D v˘kresy (DWG,
DXF) i 3D modely (DWG, DXF, 3DS a GDL) lze
pfiímo prohlíÏet z CD ROMu, kde jsou umístûny
potfiebné softwarové instalace. 
Firma Spedos nabízí ucelen˘ systém sv˘ch v˘-
robkÛ v parametrickém formátu GDL, kter˘ umoÏ-
Àuje virtuálním zpÛsobem pfiedvést v‰echny vlast-
nosti, parametry ãi moÏnosti pouÏití tûchto v˘robkÛ.
Dvefie, turnikety a vrata lze otevírat a otáãet, jejich
rozmûry nebo barvu mûnit. Takto virtuálnû na-
stavené v˘robky je moÏno exportovat do jin˘ch
CAD systémÛ nebo pfiímo vizualizovat.

Radomír Kopec
kopec@archweb.cz

VELUX 
CD ROM VELUX obsahuje firemní materiály
a data pro nûkolik CAD systémÛ. Je pravidelnû
aktualizován, nejnovûj‰í verze bude k dispozici
v dubnu. Informace o dostupnosti katalogu jsou
uvedeny na www.VELUX.cz.

! Prvky pro ArchiCAD ve formátu GDL si lze stáhnout nebo si jen
prohlíÏet (s nastavením rÛzn˘ch parametrÛ) na www.spedos.cz.

" Dialogové okno pro v˘bûr a nastavení parametrÛ 
konkrétního dvefiního systému

GDL umoÏÀuje u kaÏdého prvku generovat mno-
ho variant s rÛzn˘m stupnûm podrobností. Jeho
uÏivatelské rozhraní ale umoÏÀuje v˘bûr pouze 
reáln˘ch variant, ve kter˘ch se pfiíslu‰n˘ v˘robek
opravdu dodává. Jednodu‰e je moÏno ovládat
i jednotlivé prvky modelu: otvírat okenní kfiídlo ãi
ventilaãní klapku, spou‰tût sluneãní clonu nebo
vnitfiní roletu.

Jifií Kupec
intercad@studiof.cz

"" Internetové prezentace v˘robcÛ neobsahují jen 
elektronické katalogy, ale komplexní informace 
o v˘robci a jeho v˘robcích, vãetnû technické 
podpory

" Dialogové okno pro nastavení konkrétního v˘robku.
Elektronick˘ GDL katalog VELUX obsahuje dva základní 
objekty Kombi a VELUX, tvofiící v˘robní program 
stfie‰ních oken VELUX vãetnû v‰ech doplÀkÛ



projekt
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Facility management v rukou architekta
Architekt ãi stavební inÏen˘r jsou u zrodu kaÏdého stavebního díla. Jejich práce 
na projektu ale vût‰inou konãí realizací stavby, zpracováním dokumentace 
skuteãného stavu. Poté je projekt odloÏen do archívu. ¤e‰ení, jak dále vyuÏít 
digitálnû zpracovanou dokumentaci a její 3D souãásti, pfiedstavuje ArchiFM. 

MoÏnostmi zhodnocení práce vynaloÏené na zpra-
cování projektu a uplatnûní znalostí ArchiCADu
pfii tvorbû systému pro správu budov se od loÀ-
ského roku zab˘vá OSA – stavební spoleãnost,
která za pomoci Centra pro podporu poãítaãové
grafiky zpracovává testovací projekt Vûdecko-
technologického parku Ostrava (VTP Ostrava).
Projekt VTP v Ostravû-Pustkovci o rozloze
pfiibliÏnû 10 ha fie‰í dvanáct objektÛ financova-
n˘ch rÛzn˘mi investory.  
Projekt ArchiFM zahrnuje správu celého areálu,

vãetnû venkovních ploch, pronájmu parkova-
cích stání a údrÏby zelenû. Pro demonstraci
správy budovy byla vybrána Multifunkãní bu-
dova I (cca 7 000 m2), která je centrální stavbou
parku. Jsou v ní navrÏeny v˘vojová pracovi‰tû,
kanceláfiské prostory, informaãní centrum, zase-
dací sály, restaurace a fit centrum. 
OSA zpracovala projekt pro stavební povolení,
dokumentaci pro v˘bûrové fiízení na zhotovitele
stavby a vizualizaci poÏadovanou investorem 
jako souãást projektu.

Stavební ãást
Architektonické fie‰ení je urãeno dvûma vzá-
jemnû kolm˘mi tfiípodlaÏními kfiídly pfiekryt˘-
mi oblouky stfiech s v˘razn˘mi ocelov˘mi 
podpûrami. Roz‰ífiené pfiízemí tvofií podnoÏ tfií-
podlaÏním traktÛm objektu. Objekt je navrÏen
jako nepodsklepen˘, rozdûlen˘ na ãtyfii dila-
taãní celky – dva jednopodlaÏní a dva tfií-
podlaÏní a bude proveden v kombinaci kon-
strukãních systémÛ ÎB monolitického a mon-
tovaného skeletu se sendviãov˘m obvodov˘m
plá‰tûm. Jednotlivé dilataãní celky jsou s ohle-
dem na konfiguraci terénu zaloÏeny v rÛzn˘ch
v˘‰kov˘ch úrovních. Vnitfiní dispoziãní fie‰e-
ní vychází z poÏadavku umístûní velkého 
mnoÏství soustfiedûn˘ch funkcí v jednom 
objektu.
Stavební projekt byl zpracován v programu
ArchiCAD 6.5 ve 3D, kdy z jednoho souboru 
byla získána stavební dokumentace, v˘pisy
místností a kubatur za pomocí zón, model pro
vizualizaci a vlastní vizualizace. Geodetické za-
mûfiení a projekty technického vybavení budo-
vy vznikaly v jin˘ch programech, za pouÏití
funkce exportu a importu AchiCADu do/z jin˘ch
formátÛ. 

Správa budov
Pro správu budov je tfieba pfievést stavební 
projekt zpracovan˘ v ArchiCADu do ArchiFM.
Grafická ãást ArchiFM je modifikovan˘
ArchiCAD 6.5, k nûmuÏ jsou pfiidány funkce
ArchiFM.
ArchiFM pouÏívá formátu pln. Pfii otevfiení sou-
boru vytvofieného v ArchiCADu nedochází ke
ztrátû 2D i 3D dat, 3D pohledÛ, kamer, mate-
riálÛ atd. Z grafick˘ch dat vzniká pfievodem 
alfanumerická databáze, kterou je moÏno dále
upravovat a doplÀovat. Pro pfievod grafick˘ch
dat je nutno znát nûkteré zákonitosti, nezbytné
pro tvorbu hierarchie alfanumerické databáze
a její provázanosti s grafikou. Pokud se dané 
zásady (viz obr. 3) dodrÏí jiÏ ve fázi tvorby pro-
jektové dokumentace, vznikne soubor dat pou-
Ïiteln˘ nejen pro realizaãní dokumentaci stavby,
ale také po kolaudaci pfii správû budovy nebo
areálu. 
Projekt ArchiFM pro areál VTP byl na úrovni 
situace doplnûn o zóny pfiedstavující plochy 
zelenû a jednotlivá stání. Pro vlastní budovu 
byly upraveny sekce a kategorie místností v zó-
nách. Bylo vyuÏito knihovních prvkÛ zafiizova-
cích pfiedmûtÛ zdravotechniky a vybavení kan-

celáfií, jídelny a zasedacích místností z projektu
interiéru. Takto upraven˘ soubor byl pfieveden
do alfanumerické databáze, v níÏ se automatic-
ky vytvofiila hierarchie areál–budova–sekce–po-
dlaÏí–místnost–objekt. Databáze byla doplnûna
o dal‰í údaje, t˘kající se odpisÛ inventáfie, 
zamûstnancÛ, firem, pronajat˘ch místností, 
rozpoãtu na provoz budovy, klíãÛ, údrÏby 
atd. Tyto údaje jsou se souhlasem investora 
modelové. 
Dal‰ím krokem pak bylo vytvofiení v˘stupÛ
z databáze prostfiednictvím tvorby formuláfiÛ,
hlaviãkového papíru, objednávek atd. Pro testo-
vací projekt byly pouÏity v˘robcem definované
moÏnosti, av‰ak podle poÏadavku uÏivatele je
moÏno vytvofiit nepfieberné mnoÏství v˘stupÛ
na základû libovolnû definovan˘ch závislostí
jednotliv˘ch údajÛ.

Eva Spasovová
spasovova.e@osa-ostrava.cz

1 Celková situace VTP v Ostravû-Pustkovci 
2 Vizualizace projektu Multifunkãní budovy I.
3 Schéma systémového fie‰ení ArchiCAD – ArchiFM

Hlavní parametry souboru ArchiCADu nezbytné pro pfievod projektu 
do systému ArchiFM: 
– jedna budova odpovídá jednomu souboru ArchiCADu,
– pouÏití podlaÏí tak, jak budou fungovat pfii uÏívání objektu,
– pouÏití 3D funkcí – zdi, desky, sloupy atd.,
– maximální pouÏití knihovních prvkÛ – v˘plnû otvorÛ, prvky 

technického vybavení, stavební dílce, inventáfi, nábytek atd. 
(pozn.: v‰echny knihovní prvky ArchiCADu 7.0 mají parametry 
pro pfievod do ArchiFM pfiipraveny),

– pouÏití 3D zón – hlavního skladebného prvku budoucí alfa-
numerické databáze. Zóny je nutno umístit do vrstev podle 
budoucích sekcí budovy a vytvofiit jejich kategorie podle budoucích
funkcí místností.

4 V˘kres stavební dokumentace s návrhem vybavení interiéru – 
v˘chozí soubor pro vizualizaci a pfievod do prostfiedí ArchiFM

5 Hierarchie projektu ArchiFM, generovaná automatick˘m 
pfievodem grafické ãásti a doplnûná o údaje zamûstnancÛ

Akce: 
Vûdecko-technologick˘ park Ostrava

ãást Technická infrastruktura I
Generální projektant: 
City Invest Ostrava a ARPIK 

ãást Technická infrastruktura II
Generální projektant: 
OSA – stavební spoleãnost 

ãást Multifunkãní budova
Generální projektant: 
City Invest Ostrava a ARPIK 
(dokumentace pro územní fiízení), 
OSA – stavební spoleãnost 
(dokumentace ke stavebnímu povole-
ní a v˘bûr dodavatele)

Investor: Statutární mûsto Ostrava
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