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ARCHINEWS 1.03
„Projektování v ArchiCADu pﬁipomíná práci s virtuální stavebnicí, se kterou
se v reálném ãase a prostﬁedí vytváﬁí model skuteãnosti, pouÏiteln˘ pﬁi v‰ech
stupních projektování,“ ﬁíká ing. arch. Tomá‰ Klanc. Více na s. 4
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Relaxace – ãas jít o krok dál
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Úplná integrace 2D dokumentÛ do 3D modelu,
zlep‰ení a zjednodu‰ení uÏivatelského rozhraní
a nav˘‰ení „hrubého“ v˘konu programu (pﬁebudování jádra programu umoÏÀující vyuÏití
OpenGL a dal‰ích technologií, a to i pro práci
s parametrick˘m modelem) jsou hlavními novinkami, které nabízí ArchiCAD 8.0 www.cegra.cz/
home/seznam.php/archicad, www.cegra.cz/
produkty/seznam.php/acad80.
Osmiãka stejnû jako pﬁedcházející verze ArchiCADu vychází z koncepce virtuální budovy. Zpracování projektové dokumentace ale díky jejím
vlastnostem probíhá je‰tû rychleji.
O nov˘ch funkcích ArchiCADu 8.0 se více doãtete na vnitﬁní dvoustranû. Pro pﬁehlednost jsou
rozdûleny do tﬁech kategorií: 2D dokumentace,
model a komunikace.
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MoÏnost vypoãítat obrázek v paralelním pohledu,
vkládání modelu do fotografie a shader typu
„billboard“ patﬁí mezi hlavní pﬁednosti poslední

K ALENDÁ¤
OSMIâKA
OFICIÁLNÍ
Praha
Brno

V

·etﬁete sv˘m ãasem a projektujte v ArchiCADu, budete mít více ãasu relaxovat. Tak zní
slogan Graphisoftu, kter˘ plnû vystihuje nové funkce poslední verze tohoto programu.
Osmiãka díky 3D modelování, plné provázanosti modelu s v˘kresy vãetnû detailÛ
a obousmûrné provázanosti databáze vlastností objektÛ s jejich grafick˘m zobrazením
jakoby roz‰íﬁila virtuální budovu ve v‰ech jejích dimenzích.
V témûﬁ stejném období, kdy vám pﬁedstavujeme novou verzi ArchiCADu, oslavila CEGRA
osmé narozeniny. Pﬁi této pﬁíleÏitosti jsme se na chvíli zastavili a poloÏili si otázku, co bychom
mohli je‰tû zlep‰it. Na na‰e nové webové stránky jste si jiÏ zvykli a ãasto je, coÏ nás tû‰í,
pouÏíváte. V˘sledkem na‰í malé narozeninové relaxace jsou nové ArchiNEWS a anketa, v níÏ
budou na na‰i, ale tﬁeba i va‰i otázku odpovídat dva uÏivatelé ArchiCADu, pﬁedstavitelé
opaãn˘ch názorÛ. Vy se pak budete moci k jejich odpovûdím vyjádﬁit na www.cegra.cz a po
slosování získat uÏiteãnou v˘hru. Tﬁeba kﬁeslo, na kterém na obrázku sedím.
V nov˘ch ArchiNEWS vám chceme dát více prostoru a mluvit zejména o tom, jak s programem pracujete. Toto vydání jsme sice vûnovali zejména osmiãce, ale v pﬁí‰tích ãíslech
opût naleznete stálé rubriky.
Vûﬁím, Ïe vám osmiãka pﬁinese více ãasu k relaxaci a posune vás pﬁi projektování
o krok dál. My relaxaci uÏ máme za sebou. A zda na‰e krátké oddychnutí stálo za to,
posud’te sami.
TOMÁ· LEJSEK lejsek@cegra.cz
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verze Art•lantisu www.cegra.cz/produkty/seznam.
php/artlantis. (podrobnûj‰í informace naleznete
na s. 3)
Art•lantis je vizualizaãní program, kter˘ prostorov˘m objektÛm, resp. cel˘m scénám, pﬁiﬁazuje
barvy, povrchy, svûtla a dal‰í efekty. Finální vizualizaci vypoãítá jako obrázek, animaci, virtuální
scénu (mov), virtuální objekt (mov) nebo studii
oslunûní. Pro zjednodu‰ení vyuÏívá knihovnu
materiálÛ (shaderÛ), které jsou matematick˘m
popisem povrchu. Vlastní materiály lze ale také
vytváﬁet. ·kála vizualizaãních efektÛ Art•lantisu

A RCHI FORUM

je ‰iroká, naleznete zde mlhu, zrcadlení, mûkké
stíny, hloubku ostrosti a velmi dÛleÏit˘ v˘poãet
(simulace) globálního osvûtlení.
Program lze bez nadsázky zvládnout za dvû
hodiny. S konstrukãními CADy komunikuje
prostﬁednictvím formátÛ DWG, DXF, 3DS, IGES,
RIB, VRML, GSR (ARC+), FAC (EletricImage)
a ZOOM.
Vazba s ArchiCADem 8.0 je propracovanûj‰í,
umoÏÀuje opakovanû opravovat i upravovat
model pﬁi zachování jiÏ hotové vizualizaãní
práce.

www.cegra.cz

ArchiCAD je nástrojem pro sestavení modelu stavby, jenÏ je následnû
samozﬁejm˘m zdrojem pro zpracovaní vizualizace i 2D technické
dokumentace. VyuÏíváte jej v‰ak i pro v˘kazy a rozpoãty?
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V˘kazy pouÏíváme, ale pﬁipravujeme je
pouze cílenû u konkrétních konstrukcí,
jejichÏ v˘kaz je snadn˘ a pﬁehledn˘.
Vût‰inou navíc pouze navrhneme konkrétní konstrukci pro úãel v˘kazu, ale
nepouÏíváme ji dále do v˘kresu. DÛvodem je pﬁíli‰ná „automatizace“ ArchiCADu a z ní plynoucí nedÛvûra k reálnosti
v˘kazu napﬁ. po provedení zmûn. Dále
tomuto nástroji zas aÏ tolik nerozumíme.

Zab˘vám se zejména projekty interiérÛ a vizualizací, proto funkci v˘kazÛ a rozpoãtÛ vyuÏívám
minimálnû. Snad jedinû pro rychlou pracovní
kontrolu poãtu prvkÛ. Rozpoãty si ve formû nabídek nechávám dûlat od pﬁípadn˘ch dodavatelÛ. DÛvodem je, Ïe vût‰ina m˘ch projektÛ se
pﬁeváÏnû skládá z atypick˘ch ãástí, které se
v dal‰ích zakázkách pﬁíli‰ neopakují. Zatím pracuji s ArchiCADem 6.5 a tato funkce mi v této
verzi pﬁipadá zbyteãnû sloÏitá. Obávám se, Ïe
v dal‰ích upgradech nebude zjednodu‰ena.

VáÏení uÏivatelé,
vyuÏíváte ArchiCAD pro v˘kazy a rozpoãty? AÈ uÏ je va‰e odpovûì jakákoli, mÛÏete se
zúãastnit do 31. 5. 2003 na‰í ankety na www.cegra.cz. Tﬁi vylosovaní získají kﬁeslo Relax,
ãepici a triãko od firmy Graphisoft. V˘sledky hlasování budou uveﬁejnûny na www.cegra.cz
a v ArchiNEWS 2.03. V˘herci budou kontaktováni firmou CEGRA. Námûty na otázky, prosím,
posílejte na adresu cegra@cegra.cz.

FoMAC, ·kroupova 5/1520,
370 06 âeské Budûjovice,
tel. 602 258 153,
e-mail fomac@fomac.cz
Hill Production, Popovická 414/39,
751 24 Pﬁerov II, tel./fax 581 212 226,
e-mail kopec@archweb.cz
Jiﬁí Rudolf – Studio JR, Koﬁenského 5/1517,
412 01 Litomûﬁice, tel. 604 591 227,
e-mail studiojr@cmail.cz
Projekt AA, Blahoslavova 9,
360 01 Karlovy Vary, tel./fax 353 575 928,
e-mail projekta@mbox.vol.cz
Softech, Denisovo nábﬁeÏí 6,
301 31 PlzeÀ, tel./fax 377 226 294,
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
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ARCHICADU 8.0

Zpracování projektové dokumentace díky vlastnostem ArchiCADu 8.0 probíhá ve srovnání
s pﬁedcházejícími verzemi je‰tû rychleji.
Nové funkce ArchiCADu pﬁedstavujeme pro názornost ve tﬁech kategoriích: 2D dokumentace,
model a komunikace.

2D DOKUMENTACE
Základem kaÏdé práce na vût‰ím projektu je
udrÏení poﬁádku v datech a v˘kresech a souãasnû moÏnost rychle s projektem a jeho ãástmi
pracovat. Tuto funkci v ArchiCADu 8.0 plní nov˘
správce projektu, kter˘ v˘raznû ‰etﬁí ãas pﬁi
práci na jednotliv˘ch ãástech v˘kresové dokumentace (obr. 1).
Správce projektu
Funkce spravuje v‰echna data virtuální budovy:
pÛdorysy, ﬁezy, detaily, rozpoãty, obrázky, animace a doplÀkové informace o projektu. Z tûchto
dat lze vytváﬁet vlastní sloÏky s v˘kresy (katalogy – sady), napﬁ. studie, provádûcí projekt
nebo specializace.
Nastavení se provádí jednodu‰e prost˘m taÏením
(drag&drop) a nasta1
vením. Tímto zpÛsobem je moÏno kdykoliv na jedno kliknutí
pﬁepnout projekt
z provádûcího projektu do podkladÛ pro
specializace a ihned
s v˘kresem pracovat.
Stejnû se definují
i sloÏky s v˘kresy
(sady) pro publikaci
a prezentaci projektu.
Z nich lze vytvoﬁit
sadu internetov˘ch

Snad nejvût‰í pﬁedností je, Ïe jiÏ není nutné
pro PlotMaker ukládat v˘kresy. V osmiãce jsou
v˘kresy vybírány pﬁímo z projektu ArchiCADu,
coÏ v˘raznû zjednodu‰uje následnou archivaci
projektu. (obr. 5, 6)

Na v˘krese je moÏné vybrat místo, ze kterého
chceme vykreslit detail, a z nûj nechat vygenerovat jeho v˘kres. V˘sledkem je v˘kresov˘ prostor s pﬁipravenou 2D kresbou z v˘chozího
podkladu. Tuto plochu stejnû jako oddûlen˘ ﬁez
lze aktualizovat podle v˘kresu. Detail je moÏné
dále ve 2D dopracovat do poÏadované podrobnosti a lze do nûj umístit jiÏ hotov˘ v˘kres detailu
produktu z CD v˘robce. Na závûr lze jednotlivé
v˘kresy sesazovat v tiskové sestavû.

Pravdûpodobnû nejvíce patrnou zmûnou, kterou pﬁineslo „pﬁeprogramování“ ArchiCADu pomocí nejvyspûlej‰ích technologií, je hardwarová
podpora 3D prostoru. Jedná se o technologii
OpenGL, platformu pouÏitelnou pro v‰echny
operaãní systémy.

PlotMaker
Hotové v˘kresy je moÏné jednotlivû tisknout
pﬁímo z ArchiCADu. Druhou moÏností je vytvoﬁit
z nich tiskové sestavy v PlotMakeru, kter˘ také
prodûlal v˘znamné zmûny. Kompletní správa
tiskov˘ch dokumentÛ je zaloÏena na principu
ArchiCADu. Lze vytváﬁet ‰ablony listÛ, do nichÏ
lze umisÈovat rámeãek a razítko.
Náhledy tiskov˘ch sestav je moÏné zobrazit
i barevnû. Na obrazovce mÛÏe mít kaÏd˘ v˘kres
samostatné okno, pﬁiãemÏ v‰echna mohou b˘t
zobrazena souãasnû.
Hotové v˘stupy urãené k tisku lze také publikovat na internetu, nebo poslat klientovi v sadû
*.html dokumentÛ.

Hardwarová podpora 3D prostoru
NárÛst rychlosti vykreslení prostoru (v nové verzi jsou ve 3D oknû zobrazeny i textury) je pﬁi
správné kombinaci procesoru a grafické karty
aÏ osminásobn˘. Ve 3D oknû se lze u stﬁedních
projektÛ procházet v reálném ãase a souãasnû
je moÏno s nimi pracovat jako dosud.
Osmiãka nabízí celou ﬁadu „ovládacích moÏností“:
otoãením koleãka na my‰i dosáhneme pﬁiblíÏení
nebo oddálení, zmáãknutím koleãka se posune
obraz. My‰í lze uchopit okna nebo dveﬁe v modelu a otevﬁít je. Lze vytáhnout zásuvku u skﬁíÀky.
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V˘kresy detailÛ
ArchiCAD pouÏívá dva typy v˘kresového prostoru,
a to pÛdorys, kter˘ lze kreslit podle podlaÏí,
a v˘kresové ﬁezy. V poslední verzi navíc nabízí
v˘kresov˘ prostor pro detaily.

Rohová okna
V‰echna okna z knihovny ArchiCADu se mohou
chovat jako rohová.
MoÏnosti 3D zobrazení
V prostoru je moÏné naprosto pﬁesnû osadit jak
vektorové ‰rafy, tak textury. Souãástí poslední
verze je také nov˘ render pro kreslení „od ruky“
(vãetnû ‰rafování). Obsahuje asi dvacet nastaven˘ch typÛ zobrazení, s jejichÏ pomocí se dá
vytvoﬁit témûﬁ jak˘koliv vlastní styl kreslení.
(obr. 9 – 14)
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1
2
3
4

Dialog Správce projektu
Dialog nastavení ﬁezu / pohledu
Dialog pro v˘‰kové osazení terénu
Dialog nastavení v˘‰kové
8
referenãní úrovnû
5
Pracovní prostﬁedí PlotMakeru
6
Naãítání podkladÛ do tiskov˘ch
sestav z projektu
7
Otevﬁení okna v prostoru
8
Nastavení pro boolenovské operace
9 – 14 RÛzné styly v˘poãtu „kreslicího“ renderu
7

6

V˘kresov˘ ﬁez
ArchiCAD má dva typy ﬁezu: prostorov˘ pro
práci v prostoru a v˘kresov˘ pro automatické
vykreslení v˘kresu ﬁezu nebo boãního pohledu (pﬁi zachování provázanosti s virtuální
budovou).
V˘kresov˘ ﬁez je u osmiãky moÏné vykreslit
s nulovou tlou‰Èkou. To znamená, Ïe jsou vy12
kresleny jen objekty umístûné v lomené ãáﬁe
ﬁezu. Nová verze umoÏÀuje nastavit hloubkovû
omezen˘ ﬁez a definovat styly vykreslení ﬁezu
pﬁed / za vymezenou distancí. Mimo projektové
nuly lze definovat dal‰í dvû v˘‰kové úrovnû
a pﬁi manipulaci s objekty urãovat hodnotu,
vÛãi které bude v˘‰ka zadávána. Terén je tedy
moÏné vyná‰et v souﬁadnicích nadmoﬁské v˘‰ky.
(obr. 2, 3, 4)

PrÛniky tûles a hmot
Pﬁi tvorbû virtuální budovy nelze nûkdy vystaãit
jen se skládáním objektÛ a hmot na sebe, proto
byly do ArchiCADu implementovány boolenovské
operace (sãítání, odeãítání, prÛnik objektÛ atd.).
Odeãítat lze opravdu jakékoliv objekty ArchiCADu. Napﬁ. od zdi lze naprosto pﬁesnû odeãíst
knihovní prvek koule. Navíc se neustále udrÏuje
vztah mezi odeãten˘mi objekty, coÏ umoÏÀuje
v jakékoliv fázi projektu udûlat zmûnu. (obr. 8)

MODEL

5

9
stránek s projektem nebo uloÏit dokumentaci
pﬁímo na FTP server. Sadu je moÏné rovnou
tisknout na tiskárnû nebo na plotru.
Souãástí instalace ArchiCADu je také PDF virtuální
tiskárna, coÏ umoÏÀuje celou sadu pﬁímo uloÏit
do PDF dokumentÛ.

To jsou moÏnosti práce s knihovními prvky
v prostoru. (obr. 7)
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11

13

14

KOMUNIKACE

A OSTATNÍ NÁSTROJE

5

2

1

Nastavovací nástroj pro komunikaci s formátem
DWG byl v osmiãce pﬁepracován. Potﬁebné volby
pro komunikaci je moÏné nastavit graficky. Napﬁíklad lze vybrat písmo a urãit, které nejvíce
odpovídá tomu, jeÏ pouÏívá ve svém CADu subdodavatel. Stejnû se nastavují ãáry, ‰rafy
a ostatní informace. (obr. 1)

3

4

Multiãára
Multiãára pﬁedstavuje nov˘ styl kreslení ãáry,
kdy je moÏné v jednom kroku kreslit kﬁivku
pomocí pﬁímek a obloukÛ. Toto kreslení se
pouÏívá i u ostatních prvkÛ, jako je zeì, deska
atd. (obr. 2)
UÏivatelské nastavení dialogov˘ch oken
V ArchiCADu 8.0 je moÏné nastavit v‰echny
dialogy podle potﬁeb: uspoﬁádání informací
(dÛleÏitûj‰í jsou umístûny vpﬁedu), nebo mnoÏství informací (zmen‰ení okna s nastavením
tak, aby v nûm zÛstaly jen potﬁebné informace). V rychlém nastavení mÛÏe b˘t jakákoli
poloÏka. (obr. 3, 4, 5)
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11

7

„Rychlé“ paletky
8
Zjednodu‰ilo se ovládání pomocí rychl˘ch paletek.
Napﬁ. na v˘kresu je moÏno vybrat desku, objeví
se rychlá paletka, v níÏ lze vybrat operaci, která
9
bude s deskou provedena. (obr. 6, 7, 8)
Orientace v projektu
Jak jiÏ bylo zmínûno, 3D koleãko my‰i bylo
v nové verzi ArchiCADu plnû aplikováno. Pro
pﬁehledn˘ a rychl˘ pohyb po projektu pﬁibylo
nové okno. (obr. 9)

1

Grafické nastavení oboustranné komunikace
prostﬁednictvím formátÛ DWG/DXF
2
V jednom kroku lze kreslit kﬁivku
pomocí pﬁímek a obloukÛ
3, 4, 5 Roz‰íﬁen˘ inforámeãek
6
Rychlá paletka; poslední ikona
pﬁepíná volby
7
Rychlá paleta desky
8
Rychlá paleta zdi
9
Okno rychlého posuvu po v˘krese
10
Dialog nastavení knihovního prvku
11
Interaktivní v˘pis zdí

Nastavení knihovních prvkÛ
Nové rozhraní pro nastavení prvkÛ umoÏÀuje
rychleji a pﬁehlednûji nastavovat jejich parametry. (obr. 10)
„âíselné“ ovládání modelu
ArchiCAD doposud pouÏíval obousmûrnou provázanost na virtuální budovu v pÛdoryse, v˘kresovém ﬁezu, prostorovém ﬁezu a prostoru
a v˘kazu oken a dveﬁí. Tato funkce se u osmiã-

A RT • LANTIS 4.5
PROJEKT

ky roz‰íﬁila i na interaktivní v˘pisy v‰ech objektÛ. To znamená, Ïe v seznamu zdí lze pﬁepsat
hodnotu u nûkteré poloÏky a zmûna se projeví
v celém projektu.
Napﬁíklad zdi mÛÏeme setﬁídit podle materiálu
a ve v˘pisu mÛÏeme získat údaj aÏ o 182 zdech
tﬁeba s povrchem „omítka venkovní ‰edá“.
Nastavíme-li ale jinou barvu, mÛÏeme okamÏitû
klientovi ukázat novou barevnou kombinaci
fasády. (obr. 11)
LUBO· CIPRA cipra@cegra.cz
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MoÏnost vypoãítat obrázek v paralelním pohledu,
vkládání modelu do fotografie a shader typu „billboard“ patﬁí mezi hlavní pﬁednosti poslední verze
Art•lantisu. Propojení vizualizaãního programu
s ArchiCADem 8.0 je je‰tû propracovanûj‰í, umoÏÀuje opakovanû opravovat i upravovat model pﬁi
zachování jiÏ hotové vizualizaãní práce. (obr. 1)
V˘poãet obrázku v paralelním pohledu
Art•lantis 4.5 oproti pﬁedcházejícím verzím, ve
kter˘ch bylo moÏné nastavit pouze perspektivu,
poãítá obrázek v paralelním pohledu. Souãasnû
s v˘poãtem paralelního pohledu (nejãastûji se
vyÏadují pÛdorysy, bokorysy apod.) lze nastavit
i mûﬁítko a kvalitu pro tisk (dpi). (obr. 2)

4

1

Vkládání modelu do fotografie
Postup je jednoduch˘. Fotografii umístíme na
pozadí modelu a podle ní vizuálnû nastavíme
osy a zkreslení prostoru. Pak definujeme osy
v modelu. Nakonec v‰e necháme program spoãítat. Lze ﬁíci, Ïe pﬁedstavuje jeden z nejlep‰ích
zpÛsobÛ umisÈování do fotografie, jaké se
v souãasnosti pouÏívají. (obr. 3 – 7)

2
3
4
5, 6
7

Shader typu „billboard“
Jedná se o nov˘ typ materiálu, kter˘ se pouÏívá
na osazování fotografií do libovolného místa
5

6

8
9

Práce v Art•lantisu je intuitivní a rychlá.
Vychází z pﬁístupu „drag&drop“
a nastavování grafick˘ch ovladaãÛ.
V˘sledek akce se zobrazuje ihned
Dialogové okno nastavení paralelního pohledu
Náhledové okno po nastavení perspektivy
Okno pro osazení
Nastavení umístûní osy modelu pro osazení
v pohledu a pÛdorysu
V˘sledná montáÏ modelu do fotografie
a souãasné pouÏití billboardÛ
Knihovna billboardÛ zelenû
Dialogové okno nastavení billboardu
7

scény (stromy, postavy, obrazy atd.). Billboard
si sám hledá vazby na jiné jiÏ existující plochy,
napﬁ. podlaha nebo deska stolu. Následnû jej
lze natáãet podle potﬁeby ke kameﬁe nebo jej
8

nechat natáãet automaticky. MoÏné je také nechat
billboard zrcadlit nebo mûnit jeho velikost.
LUBO· CIPRA cipra@cegra.cz
9

R EALIZACE
A

REKONSTRUKCE

V¯ROBNÍ HALY
NA OBCHODNÍ A KANCELÁ¤SKÉ PROSTORY
Pﬁedmûtem projektu a realizace byla rekonstrukce hole‰ovické prÛmyslové haly Tesly
Elektrosignál a její pﬁestavba na obchodní, reprezentaãní a kanceláﬁské prostory
spoleãnosti Bosscan Praha. V˘robní objekt se skládal z jednopodlaÏních prostor (se
svûtlou v˘‰kou minimálnû 7 m, s jeﬁábov˘mi halami, bez infrastruktury, bez zateplení
a s nízk˘m uÏivatelsk˘m standardem). Vestavba je navrÏena do dvou v˘robních hal
o celkov˘ch pÛdorysn˘ch rozmûrech cca 25 x 25 m. Zastﬁe‰ení haly bylo provedeno
ze sbíjen˘ch dﬁevûn˘ch vazníkÛ.
Realizace
Z dÛvodÛ rychlosti a faktu, Ïe architektonická
kanceláﬁ rekonstrukci také realizovala, nebyla
zpracována detailní projektová dokumentace
(s v˘jimkou nutn˘ch schémat a profesí pro stavební ﬁízení).
V prostorách obou hal bylo vestavûno dal‰í
podlaÏí z ocelové konstrukce. Hlavní vstup do
prostor servisu a kanceláﬁí je z Bubenské ulice,
zásobování pﬁes pﬁilehlou halu, která dále ústí
do vnitrobloku areálu. Z ulice vede vstup do
recepce s obchodem a showroomem. Prostor
je dvoupodlaÏní – s atriem umoÏÀujícím prÛhled do druhého podlaÏí, svûtlo dopadá
shora a navíc funguje propojení a kontakt
zamûstnancÛ.
Místnosti v prvním podlaÏí jsou technického
rázu: servis, logistika, sklad a hygiena. Na
B

Poãítaãové zpracování
Architektonická kanceláﬁ je vybavena tﬁemi
desktopy s procesorem PIII 1000, 256 MHz,
10 Gb RAM. Architekti pracují pﬁedev‰ím s notebooky (PIII, 256 MHz, 10 Gb RAM) a s ArchiCADem 6.5 v síÈové verzi. Pro komunikaci je
vyuÏíván internet Mistral Speed s pﬁipojením
320 kb/s, coÏ umoÏÀuje pﬁenést soubory o neomezené velikosti. Vzhledem k velikosti harddiskÛ má kanceláﬁ jednotlivé rozpracované zakázky (roãnû cca 20 – 30) uloÏeny pﬁímo na disku.
Na CD ROM zálohuje aÏ dokonãené zakázky.
Kanceláﬁ vyuÏívá CD ROM zejména pro prezentaci – propagaãní video, fotodokumentace,
schematické plány, axonometrie a prÛvodní
texty. Má také vlastní internetové stránky
www.archi.cz, které obsahují pﬁehled o její
ãinnosti.
C

D

A
B
C
D

Konstrukce velkoplo‰né kanceláﬁe
a atria v prvním patﬁe
Ochoz atria v prvním patﬁe
Atrium v pﬁízemí
Schody do prvního patra
Foto Filip ·lapal

1 – 3 Dokumentace ke stavebnímu povolení.
V˘kresy jsou generovány ze 3D modelu
1
PÛdorys 1. NP
2
PÛdorys 2. NP
3
¤ez A – A
4
Axonometrické schéma.
Vytvoﬁeno ze stejného modelu jako v˘kresy
ke stavebnímu povolení
1

2

3

4

druhém podlaÏí jsou rozmístûny kanceláﬁe
(velkoplo‰ná a oddûlené). Prostory velkoplo‰né kanceláﬁe jsou prosvûtleny a vûtrány novou
polykarbonátovou konstrukcí, samostatné
kanceláﬁe jsou prosvûtleny a vûtrány nov˘mi
vrchními svûtlíky. Návrh byl ﬁe‰en bûhem realizace, detaily a standard byly limitovány cenou
a rychlou proveditelností. Celá akce vãetnû
vyjasÀování si stavebního programu, zpracování zadání, provádûní a schvalování trvala
tﬁi mûsíce.

ArchiCAD architekti vyuÏívají flexibilnû podle
potﬁeb konkrétní zakázky. U nûkter˘ch projektÛ
je vyuÏit „archiCADovsk˘“ model pro v‰echny
stupnû projektové dokumentace vãetnû realizaãní, u rozsáhlej‰ích projektÛ, pﬁi kter˘ch ateliér spolupracuje na ﬁe‰ení jednotliv˘ch profesí
s jin˘mi projekãními kanceláﬁemi, jsou exportované v˘kresy DWG pﬁedávány specialistÛm
a statikÛm. Tyto tzv. slepé v˘kresy jsou zpracovateli profesí doplnûny o potﬁebné údaje
a zpût pﬁedány architektÛm v ti‰tûné i digitální
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podobû (ti‰tûná podoba je pouÏita pro inÏen˘rskou ãinnost, digitální podoba je pouÏita pro
realizaci (napﬁ. rozpoãty) a v neposlední ﬁadû
pro archivaci.
Projekt vestavby obchodních prostor umoÏnil
díky dvûma dÛleÏit˘m aspektÛm – vysoké
dÛvûﬁe mezi architektem a investorem a funkci projektanta a dodavatele stavby v jedné
osobû – jindy snad ponûkud specifick˘ zpÛsob
zpracování dokumentace. Tﬁírozmûrn˘ model
byl pouÏit pro vytvoﬁení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, vizualizace nebyla vÛbec zpracována. Realizace pak probíhala na podkladû dokumentace SP a pokynÛ
architekta na místû stavby. RovnûÏ byla vyuÏívána rÛzná schémata vãetnû pﬁehledné
axonometrie. Tyto dokumenty jsou dále vyuÏívány jako materiál popisující vlastní realizaci vestavby.
Ing. arch. TOMÁ· KLANC
klanc@archi.cz
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