
ARCHINEWS 1.06
www.cegra.cz

®

EDITORIAL
FOKUS
AKTUÁLNù
SOFTWARE
ZNÁTE TO
KNIHOVNY
PROJEKT

ARCHINEWS 1.06

FOKUS AKTUÁLNù

business partner

Rok desítek
Trvale udrÏitelná architektura, green building a nízkoenergetické stavby jsou stále frekventovanûj-
‰ími termíny. Energetická nároãnost budov proniká i do zákonn˘ch norem. Smûrnice Evropského
parlamentu a Rady 2002/91/ES o energetické nároãnosti budov z 16. 12. 2002 mûla b˘t zaãlenûna
do národních pfiedpisÛ ãlensk˘ch zemí EU do leto‰ního 4. ledna. Vládní návrh novely zákona 
ã. 406/2002 Sb., kterou se má implementace u nás uskuteãnit, je nyní ve schvalovacím procesu.
Novela by mûla vstoupit v platnost od 1. ãervna, jedním z poÏadavkÛ normy je Energetick˘ certi-
fikát budovy. 
Tlak na energeticky úsporné domy mÛÏeme oãekávat i od investorÛ. Navrhnout estetick˘ a záro-
veÀ energeticky úsporn˘ dÛm je úkol pro architekty a projektanty. UÏivatelé ArchiCADu mají oproti
jin˘m v˘hodu. Virtuální budovu zpracovanou pro stavební projekt lze pfiímo analyzovat a optimali-
zovat energetick˘mi programy.
Poslední verzi ArchiCADu, desítku, pfiedstavil Graphisoft koncem dubna, ãeská lokalizace bude 
dokonãena v nejbliÏ‰í dobû. Desítka je nejzásadnûj‰ím poãinem v historii tohoto software. Vûfiím,
Ïe to ocení hlavnû ãe‰tí architekti a projektanti, nejen uÏivatelé ArchiCADu. Tûch je v âR jiÏ 
10 000 . . . TOMÁ· LEJSEK lejsek@cegra.cz

Lidská pamûÈ má krásnou, i kdyÏ nebezpeãnou
vlastnost – to hor‰í ãasem zapomenete, to 
lep‰í si zapamatujete a je‰tû ãasto do rÛÏova
pfiimalujete. 

PfiíkladÛ je celá fiada
KaÏd˘ stavafi s dlouholetou praxí by si urãitû
vybavil své záÏitky a zku‰enosti. Pod tíhou
vzpomínek by ale snad dnes nemûnil poãítaã
za prkno témûfi nikdo. Nevûfiíte? Staãí jen za-
vzpomínat. Nekoneãné kreslení na „pauzáky“,
kdy pfii zmûnovém fiízení bylo mnohdy lep‰í 
rovnou zaãít znovu a naãisto. Tfiikrát vy‰krábané
místo nechtûné pfiíãky uÏ ani sebelep‰í inkoust
prostû nepfiekryl. Vyná‰ení zamûfiení stávajícího
stavu komplikovan˘ch a nepravoúhl˘ch objektÛ
z terénu, kdy ãlovûk musel b˘t ãasto více neÏ
zdatn˘m geometrem, aby to na papífie (v malém

DOBR¯ SLUHA, ZL̄ PÁN?
âas od ãasu mÛÏeme od projektantÛ i architektÛ zaslechnout povzdech: „Jak nám b˘valo,
kdyÏ jsme kreslili na prknû. âlovûk si mohl vûci v klidu rozmyslet, nic nemuselo b˘t
hned a navíc jsme nemuseli strkat peníze do vylep‰ení softwaru ãi hardwaru.“ MoÏná 
to sami znáte, nostalgie ãíhá za kaÏd˘m rohem.

a nepfiesném mûfiítku) nûjak hned napoprvé
„vy‰lo“ i na druhém konci v˘kresu. Pfiem˘‰lení
nad pÛdorysy, jak to asi dopadne v prostoru –
pfii konstruování pohledÛ a fiezÛ se (i pfii nejvût‰í
prostorové pfiedstavivosti autora) ãasto ukázaly
nové a neãekané problémy, mající za následek
dal‰í zpûtné pfiepracování pÛdorysÛ. Popisová-
ní a kótování v˘kresÛ, kdy ani lupa ãasto ne-
odhalila, jaká ãíslice u kóty trÛní. Archivace
a pfienos v˘kresÛ, kdy celé místnosti zabíraly
letité nánosy neãiteln˘ch archivních paré . . .

Rychle a efektivnû
DÛvod nostalgického srovnávání je i moÏná kousek
„vedle“. O dne‰ní dobû se ãasto mluví jako o us-
pûchané. ByÈ to lze jen tûÏko kvantifikovat a nûkdy
je to moÏná jen pouhá v˘mluva, faktem zÛstá-
vá, Ïe stále vût‰í míra tzv. informaãního smogu

CAD: Kde se vzal, tu se vzal 
Stanovit milníky rozvoje CAD technologií u nás není snadné. Neexistují Ïádné dny „D“, kdy by
naráz nov˘ pfiístup (napfi. pfiechod od 2D k 3D) vytlaãil staré technologie. S v˘jimkou sametové
revoluce, která pfiesunula CAD aplikace z fií‰e snÛ do dosahu ‰iroké odborné vefiejnosti. Pfiesto
alespoÀ mal˘ pohled do historie po pomysln˘ch „pûtiletkách“:
� pfied rokem 1990: CAD technologie se k nám dostaly pomocí obskurních importních programÛ

RVHP, ne‰lo o nijak ‰irokou implementaci a r˘sovací prkno bylo takfika v˘hradní alternativou
� 1990–1995: nové IT technologie po revoluci doslova zaplavují âR; 2D CAD systémy, tedy jaká-

si „elektronická r˘sovací prkna“, zaãínají b˘t populární, rozbíhá se jejich masová v˘uka na
technick˘ch vysok˘ch ‰kolách

� 1996–2000: zejména pfies strojírenství, které díky své vût‰í homogenitû dodnes Ïene v˘voj
v oblasti kupfiedu, se i mezi stavafii váÏnû debatuje o 3D modelování v CAD aplikacích;
2D v˘kresy nemohou poskytnout komplexní a okamÏitû srozumiteln˘ pohled na objekt, doda-
teãné a nákladné zadávání vypracování 3D vizualizací pro klienty zpomaluje návrhov˘ proces

� 2001–2005: zavádí se masovûji nejen komplexní modelování virtuálních 3D objektÛ (vãetnû
okamÏité integrované vizualizace), ale také fie‰ení pro komunikaci mezi projektanty a dokonce
i podpora soubûÏného projektování (více projektantÛ mÛÏe soubûÏnû pracovat na jednom
projektu); po vzoru „strojafiiny“ se hitem má pomalu, ale jistû stát tzv. parametrické 3D mo-
delování

� 2006–2010: dÛraz v˘vojáfiÛ CAD systémÛ i poÏadavky uÏivatelÛ pravdûpodobnû budou smû-
fiovat k dal‰ímu v˘raznému zjednodu‰ení ovládání CAD aplikací, zefektivnûní jejich v˘konu 
na nov˘ch hardwarov˘ch platformách, pfiímé integraci alespoÀ základních anal˘z a v˘poãtÛ 
(finanãních, procesních ãi tfieba statick˘ch), zlep‰ení v komunikaci v rámci projekãních t˘mÛ
i vÛãi klientovi, usnadnûní v˘mûny a zabezpeãení elektronick˘ch dat, zavedení správy dat 
po celou dobu Ïivotnosti stavebních objektÛ (ve spojení s Facility Management) apod.

Více informací o historii CAD: mbinfo.mbdesign.net/CAD-History.htm nebo Computer Design
3/2005 (Mysleli jsme si, Ïe jsme pupek svûta – ãlánek o nástupu CADÛ v âR).

dopadá na kaÏdého z nás. Nové technologie, mo-
bily ãi komunikátory poãínaje a tfieba e-maily, SMS
a ICQ zprávami konãe, dokáÏí nejen pomoci rych-
le vyfie‰it profesní problém, ale i efektivnû ãlovû-
ka odvádût a ru‰it od kreativní práce. Dfiívûj‰í
klid socialistick˘ch projekãních kanceláfií je pryã.
Dnes je tfieba pracovat rychle, efektivnû a s ne-
ustál˘m ohledem na u‰etfiené finance, které jsou
pro klienta témûfi vÏdy aÏ na prvním místû.

Prostor pro invenci a nápad
I v âeské republice máme pfiístup k nejmodernûj-
‰ím CAD systémÛm a návazn˘m aplikacím, které
v˘raznû usnadÀují návrh staveb doslova ve v‰ech
fázích jejich vzniku. Dravé, rychle rostoucí, ale
na druhé stranû dodnes místy nezdravé je pro-
stfiedí na‰eho stavebnictví. Místo na kvalitu je
ãasto orientováno na nejniÏ‰í cenovou nabídku,
strohé ekonomické formule stále je‰tû vytûsÀují
opravdu komplexní a tfieba i neotfiel˘ pfiístup. Nepla-
tí to pouze pro oblast realizace staveb, ale i pro
vlastní architektonick˘ a stavební návrh. Staãí se
projet po na‰ich vesnicích a mûstech a nejed-
noho architektonicky citlivého ãlovûka aÏ zabolí
u srdce. Domy se staví podle tisíckrát opakova-
n˘ch typov˘ch projektÛ, bez invence a respektu
k okolí, jedin˘m hlavním kritériem b˘vá pofiizova-
cí cena, a i to je mnohdy více neÏ sporné. Ale
abychom nebyli pesimisty, i tady se snad stále
více bl˘ská na lep‰í ãasy a klientela stavebníkÛ
je den ode dne nároãnûj‰í a uvûdomûlej‰í. Pomo-
cí dne‰ních moderních CAD systémÛ totiÏ mohou
b˘t i jejich nejnároãnûj‰í vize efektnû i efektivnû
virtuálnû vyzkou‰eny a posléze realizovány. Stále
vût‰í procento klientÛ to jiÏ dokáÏe ocenit a vyuÏít.

Pokud inÏen˘fii pfied lety od nástupu CAD
systémÛ ãekali, Ïe o co dfiíve a o co kvalitnûji
svou práci odvedou, o to více budou ohodno-
ceni a o to ménû budou mít pfiesãasÛ, mohou
b˘t dne‰ní realitou ãásteãnû zklamáni. Tato oãe-
kávání nakonec nenastala pouze u pfiechodu
z prken na 2D CADy, ale také pfii pfiechodu od
2D v˘kresÛ k 3D modelÛm budov. I podle mezi-
národních prÛzkumÛ totiÏ národ v srdci Evropy
tráví prací stále o mnoho hodin mûsíãnû více,
neÏ je prÛmûrem v Evropské unii. Ale mûli by-
chom si moÏná uvûdomit, Ïe i ten nejlep‰í CAD
systém, se kter˘m udûláte práce více, je dobr˘m
sluhou, ale mÛÏe b˘t i zl˘m pánem. Nauãme 
se moderní CAD systémy umût vyuÏít pro dobro
klienta i dobro své – tu moÏnost dnes máme.

TOMÁ· VÍT tomas.vit@cpress.cz
autor je ‰éfredaktorem ãasopisu Computer Design

Architektu(h)ra: 
Studentsk˘ workshop na Je‰tûdu
Ve dnech od 12. do 14. kvûtna vyvrcholí 
v prostorech je‰tûdského vysílaãe Architek-
tu(h)ra. Workshop, jehoÏ cílem je vyzkou-
‰et moÏnosti nedávno uvedeného nástroje 
MaxonForm v návaznosti na ArchiCAD. 
Je‰tûdského finále se zúãastní 18 nominova-
n˘ch studentÛ. Hlavními lektory a porotci
jsou Henri Achten (FA âVUT, TU Eindhoven) 
a Milo‰ Florián (FA âVUT). Více informací 
a následnû i v˘sledky workshopu na
http://www.e-architekt.cz/architektuhra/ 

Je‰tûd, foto Milan Drahanovsk˘

Revitalizace b˘valého lihovaru a návrh dostavby
areálu pro potfieby nové v˘stavní galerie – 
ateliérová práce, FA VUT v Brnû, ateliér v˘robních
staveb, Martin Rosa, 2006 (zpracováno v Archi-
CADu a MaxonFormu)
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Rok 2006? ArchiCAD 10 a celkem
10 000 legálních licencí ArchiCADu v âR!
www.archiforum.cz  www.archishop.cz



SOFTWARE http://www.cegra.cz/produkty/seznam.php/archiphysik

ARCHIPHYSIK®: FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI BUDOVY
Sofistikovan˘ software pro zpracování energetick˘ch modelÛ je k dispozici jiÏ více neÏ
dvû desetiletí. Vesmûs se v‰ak jedná o systémy, které vyÏadují hlubokou znalost dané
problematiky i vlastního software. V˘sledkem je, Ïe pouze specialisté dokáÏou zpracovat
stavebnû-fyzikální v˘poãty, a Ïe energetická anal˘za se vytváfií pouze jednou jako finální
fáze projektu. Dnes ale existuje nûkolik aplikací, které umoÏÀují zpracování energetick˘ch
anal˘z jiÏ v prÛbûhu stavebního projektu. Virtuální budova ArchiCADu je zdrojem v‰ech 
informací o konstrukci, a ty jsou pfiímo pfiístupné aplikacím, jako je ArchiPHYSIK®, nebo
prostfiednictvím datov˘ch standardÛ (IFC) dal‰ím programÛm pro simulaci energetického
chování budov.

ArchiPHYSIK (APH) je samostatná aplikace
(s pfiím˘m propojením na ArchiCAD) pro návrh,
v˘poãet a optimalizaci fyzikálních vlastností 
budovy (tepelnû-izolaãní vlastnosti, difúze par
a zvuková izolace). APH disponuje databází
stavebních materiálÛ, komponent a lokalit âR,
jeÏ zabezpeãuje pfiesné a reálné v˘poãty. Pfied-
pfiipravené formuláfie u nás vyÏadovan˘ch do-
kumentÛ znaãnû zjednodu‰ují generování certi-
fikátÛ. V˘poãet tepeln˘ch ziskÛ a ztrát a difúze
par probíhá v grafickém prostfiedí. U-hodnotu
a odolnost proti sráÏení par lze poãítat a mûnit
pro kaÏd˘ prvek samostatnû zmûnou tlou‰Èky
konstrukãní vrstvy ãi pouÏitého materiálu.
APH je vyvíjen rakouskou firmou A-NULL EDV
GmbH. V˘voj probíhá ve spolupráci s VídeÀ-
skou technickou univerzitou a Donau-Univer-
sität Krems. âeská verze programu je k dispo-
zici od dubna.

Hlavní vlastnosti
– Typy v˘poãtÛ (podle ISO a EN): tepelná 

nároãnost, faktor difúzního odporu, zvuková
izolace, ekologick˘ vliv

– Obsah knihovny: stavební materiály a kompo-
nenty (U-hodnoty, λ-hodnoty, eco-index a data,
akustické v˘poãty, tepelné mosty, místní kli-
matická data, pfieddefinované formuláfie

– VyuÏití: architekti a projektanti, ktefií chtûjí
optimalizovat své projekty z pohledu energe-
tické nároãnosti, úfiady, jeÏ se vyjadfiují k pro-
jektÛm a sbírají data ze svého regionu (napfi.
emise CO2 ve vztahu ke Kjótskému protoko-
lu), v˘robci materiálÛ a konzultanti v oblasti
spotfieby energií

Vazba ArchiCAD – ArchiPHYSIK
Propojení ArchiCADu a APH umoÏÀuje export mo-
delu stavby do APH a v˘poãet poÏadovan˘ch
hodnot a návrh optimální konstrukce. Spoãítané
hodnoty lze pfienést zpût do ArchiCADu. Toto
obousmûrné spojení pfiiná‰í okamÏitou informaci
o tom, jak zmûny v konstrukci ovlivní chování
budovy, a umoÏní tak optimalizovat projekt
z pohledu energetické nároãnosti jiÏ od jeho
úvodních fází (studie).

Postup práce v ArchiCADu
Nejprve je nutné nainstalovat ArchiPHYSIK.lib
k aktivním knihovnám ArchiCADu. Tato knihovna
obsahuje oznaãení severu a pozdûji do ní bu-
dou uloÏeny v˘sledky v˘poãtÛ a GDL objekty
elementÛ – stûn a podlah definovan˘ch v APH.
RovnûÏ je nutné nainstalovat komunikaãní 
mÛstek – doplnûk, a to pfies Správce doplÀkÛ
z menu Nástroje. Pak pÛjde uloÏit archicadov-
sk˘ projekt pro APH pfies menu Soubor/UloÏit
jako (*.aps). V dialogu Exportu se zobrazí se-
znam v‰ech elementÛ; pokud je potfieba vyne-
chat pfii exportu nûkteré typy elementÛ nastaví
se právû zde. Pro efektivní vyuÏití archicadov-
ského projektu je nutné pracovat se 3D mode-
lem a vytápûn˘ prostor budovy vyznaãit 3D
zónami. Pro rozdílné elementy je dobré pouÏít
rozdílné ‰rafury nebo jména kompozit a pfii
vlastním exportu aktivovat pouze relevantní
vrstvy (napfi. terén je skryt). (obr. 1 a 2)

Postup práce v ArchiPHYSIK
Ve spu‰tûném APH se vytvofií nov˘ prázdn˘ do-
kument a definuje umístûní budovy, APH podle

Dal‰í aplikace s vazbou na ArchiCAD
Green Building Studio® http://www.greenbuildingstudio.com/ je bezplatná internetová sluÏba, kte-
rá umoÏÀuje spoãítat energetickou nároãnost budovy a odhadnout náklady na energii jiÏ ve fázi
studie. Komunikaãní mÛstek (plug-in) pfievádí archicadovsk˘ model pfiímo do XML formátu GBS.

EnergyPlusTM http://www.eere.energy.gov/buildings/energyplus/ reprezentuje novou generaci simu-
laãních programÛ, které slouÏí k minimalizaci spotfieby energie. Optimalizace projektu je provádû-
na na základû simulace jednotliv˘ch procesÛ (vytápûní, osvûtlení, vûtrání a dal‰í toky energií).
EnergyPlus je samostatn˘ v˘poãetní engine bez grafického uÏivatelského prostfiedí.

ECOTECT® http://www.ecotect.com/ je jeden z nástrojÛ, ve kterém je energetická anal˘za jedno-
duchá a pfiesná a má vypovídající grafick˘ v˘stup. Jedná se o komplexní návrhov˘ systém, jenÏ
spojuje intuitivní 3D modelovací prostfiedí s rozsáhl˘mi analytick˘mi funkcemi (sluneãní energie,
topení, svûtlo a akustika).

RIUSKA® ttp://www.granlund.fi/granlund_eng/frameset_etusivu.htm je komplexní systém pro
dynamickou simulaci energetick˘ch tokÛ. Poãítá vnitfiní teploty jednotliv˘ch místností, lze jej
pouÏít pro posuzování a dimenzování HVAC systémÛ i pro v˘poãet ztrát a ziskÛ celé budovy.
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Nejjednodu‰‰í zpÛsob, jak simulovat v ArchiCA-
Du dlaÏbu, je vytvofiit nov˘ materiál s texturou,
a ten aplikovat na desku. Textura dlaÏdice by
mûla obsahovat spáru, aby byl pfii opakování
textury vidût i spárofiez. V pfiípadû, Ïe textura
z elektronického katalogu v˘robce dlaÏby spáru
nemá, je nutné ji vytvofiit v bitmapovém edito-
ru (Adobe Photoshop). Spára kolem dlaÏdice je
vlastnû pÛlka spáry, celá spára vznikne aÏ pfii
sloÏení textury z více dlaÏdic. U sloÏitûj‰ích ob-
kladÛ je moÏné v bitmapovém editoru pfiipravit
cel˘ svisl˘ pruh dlaÏdic nebo celou skladbu.
Poklad dlaÏby lze pfiesnûji simulovat následn˘m
pfiemístûním ãi pootoãením textury. (obr. 1)

Druhou moÏností je postupnû dlaÏbu a obklad
vyskládat z jednotliv˘ch dlaÏdic. K tomu je tfieba
„inteligentní“ knihovní prvek, napfiíklad právû
zde popsaná dlaÏdice. Pomocí této dlaÏdice lze
vytvofiit libovolnou dlaÏbu nebo obklad. Knihovní
prvek dlaÏdice (dlazdice02_9. gsm je ke staÏení
napfi. na http://www.archiforum.cz/viewtopic.php?
t=260) musí b˘t umístûn v naãten˘ch knihovnách.
Konkrétní typ dlaÏdice je definován pfiifiazením
textury. Pfiifiazení textury probûhne zadáním její-
ho jména (název bez koncovky) v dialogovém
oknû nastavení knihovního prvku. Je tfieba dát
pozor na to, Ïe i textury musí b˘t umístûny v na-
ãten˘ch knihovnách. (obr. 2)

DlaÏdice se osazuje stejnû jako ve skuteãnosti.
Znamená to, Ïe se mezi dlaÏdicemi tvofií spára.
Proto je pro zjednodu‰ení moÏné zapnout chy-

tací body na ose spáry. Pro pfiípad osekávání
dlaÏdic lze graficky editovat jejich tvar, a tím
vytváfiet libovolné vzory. (obr. 3)

Pro provedení obkladu mÛÏeme dlaÏdici oto-
ãit do svislé polohy, kde lze také vytváfiet libo-
volné vzory. Zde asi nejvíce vyuÏijeme metody
práce ve 3D. Pokud jsou obklady jiÏ vytvofiené,
lze pro pfiesné doladûní pouÏít i nástroj fiez. KaÏdá
dlaÏdice má pro jednodu‰‰í v˘bûr chytací bod
uprostfied (platí pro pÛdorys, fiez a 3D okno).
DlaÏdice mÛÏe b˘t pomocí obrysového pera také
vybarvena. Pero se rovnûÏ pouÏívá pro rozli‰ení
jednotliv˘ch vzorÛ a s metodou najít a vybrat
umoÏÀuje jednoduchou v˘mûnu vzorÛ. (obr. 4)

DlaÏdici lze také pfiifiadit hodnoty pro roz-
poãet a tyto v rámci napfi. interaktivní tabulky
umístit do v˘kresu. (obr. 5)

Vizualizace v „lightworksu“ (Nastavení foto-
zobrazení/Rendrovací engine Lightworks) umoÏ-
Àuje detailní nastavení odleskÛ a zrcadlení; lze
pouÏít pfiedvolené typy nebo nastavit vlastní
hodnoty. (obr. 6, 7 a 8) V˘sledná vizualizace,
pfiímo generovaná z virtuální budovy, je zpraco-
vána velmi rychle a pfiitom dosahuje profesio-
nální úrovnû. (obr. 9)

Pro v˘‰e popsan˘ postup návrhu koupelny
byly pouÏity prvky, resp. elektronické katalogy,
v˘robcÛ pÛsobících na ãeském trhu. DlaÏba
a obklad firmy Lasselsberger, série India, umy-
vadlo Mio 1071 z produkce Laufen – Roca – JIKA,
vana Evolution s boãními panely, (pokr. str. 3)

umístûní nastaví klimatické údaje. V sekci CAD
spojení se nastaví pravidla pro import, a ten se
spustí. Po nûkolikavtefiinové anal˘ze souboru APH
zobrazí v‰echny nalezené elementy a vybídne
k „promapování“ elementÛ je‰tû nepropojen˘ch.
Po dokonãení procedury importu se v‰echny ele-
menty zobrazí v seznamu elementÛ. (obr. 3 a 4)

Obousmûrné propojení mezi APH a Archi-
CADem se aktivuje v nabídce CAD spojení/Kon-
trolovat soubor. To zabezpeãí automatickou 
aktualizaci stavebnû-fyzikálních v˘poãtÛ pfii
zmûnû stavebního projektu. KaÏd˘ export pro-

veden˘ v ArchiCADu pfiimûje APH k pfiepoãtu
projektu a uloÏí v˘sledky do adresáfie knihovny
ArchiPHYSIK.lib. U krátk˘ch v˘poãtÛ je v˘sledek
automaticky zobrazen v ArchiCADu. U del‰ích
v˘poãtÛ je nutné kliknout na tlaãítko Update.
Konstrukce stûn a desek vypoãtené v APH (vãet-
nû grafÛ prÛbûhu teploty) lze vloÏit jako GDL
objekty zpût do projektu ArchiCADu, resp.v˘kre-
sové dokumentace. To se v APH provede klik-
nutím na tlaãítko GDL Export. APH uloÏí GDL
a HTML soubory do adresáfie ArchiPHYSIK.lib.
(obr. 5, 6 a 7)

Kompatibilita s ArchiCADem:
ArchiCAD 6.5– 9 a StartEdition (Mac i Windows)

Ceny
APH elements: 11 900 Kã (bez DPH) – kompletní
katalogy, základní v˘poãty
APH standard: 29 900 Kã (bez DPH) – kompletní
katalogy, základní v˘poãty, formuláfie certifikátÛ
vyÏadovan˘ch v âR

JI¤Í âESK¯ jiri.cesky@archiphysik.cz
TOMÁ· LEJSEK lejsek@cegra.cz

OBKLADY A DLAÎBY V DEVÍTCE
ArchiCAD je systém pro návrh a projektování staveb a interiérÛ. Tentokrát jsme se v na‰í
rubrice zamûfiili konkrétnû na koupelny a sociální zázemí, zejména pak na moÏnosti jejich
vizualizace a tvorby modelu v ArchiCADu 9.
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KNIHOVNY www.cegra.cz/produkty/knihovny.php
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Obecné nastavení prvkÛ
V‰echny knihovní prvky mají uvnitfi sv˘ch vnitfi-
ních parametrÛ ve‰keré nastavení pro pouÏití
v projektu. Je moÏné kombinovat vnitfiní nasta-
vení prvkÛ s obecn˘m nastavením ArchiCADu.
V pfiípadû pouÏití více typÛ ãar je dal‰í nasta-
vení ve vnitfiních parametrech knihovního prvku.
Nastavení prvkÛ lze rovnûÏ provádût pomocí
grafické volby, která slouÏí pro rychlou a pfie-
hlednou práci. (obr. 1)

Pfieklady a panely
U pfiekladÛ a panelÛ je moÏné zvolit v˘robní fiadu
a vybrat rozmûr ze seznamu moÏn˘ch rozmûrÛ
pro dan˘ v˘robek. Rozmûr lze zvolit také taÏením
v pÛdoryse za uchopovací body na ose pfiekladu.
V˘robní fiada se volí z menu. (obr. 2)

U pfiekladu je moÏnost osazování nad otvor
pfii zachování stanoveného minimálního pfiesahu
podle katalogu. Pro zobrazení v pÛdorysu lze
volit nûkolik variant (obrys, jen koncové hrany),
a to vãetnû popisu. (obr. 3 a 4)

Znaãku je moÏné v pÛdoryse posouvat na po-
Ïadované místo graficky. U pfiekladÛ lze text navíc
natáãet podle potfieby. Velikost znaãky, font a jeho
velikost se volí v parametrech prvku, v nichÏ lze
také nastavit podrobnûj‰í volby pro 2D zobraze-
ní ve v˘kresovém fiezu. Data pro rozpoãet nejsou
editovatelná, ale pevnû stanovena v˘robcem.

Spirolly
Spiroll obsahuje ‰irokou paletu nastavení: typ
panelu – definice pevnosti (urãuje mnoÏství po-
uÏit˘ch lan); nastavení délky je po 1 cm v roz-
mezí daném v˘robcem. Dále je k dispozici moÏ-
nost zobrazení normové únosnosti pro danou
délku panelu. Graficky lze mûnit rozmûr spirollu
natahováním za rohové uchopovací body. Lze
mûnit délku i ‰ífiku (podéln˘ fiez). Pro kontro-
lu podélného a ‰ikmého fiezu je moÏné zobrazit
dutiny. Pro speciální pfiípad dvojitého podélné-
ho fiezu je tfieba zvolit parametr dolní podéln˘
fiez. 

Spiroll je také moÏné upravovat pomocí 
‰ikmého fiezu, a to na obou stranách. Je moÏ-
né pouÏít 4 varianty (bez úprav; ‰ikm˘ fiez; 
2x lomen˘ fiez; 3x lomen˘ fiez) na kaÏdé stranû.
Pfii zvolení dané volby lze dále v pÛdoryse 
graficky spiroll ofiezávat. (obr. 5)

Ve spirollu je moÏno definovat aÏ 5 v˘hra-
bÛ. Lev˘ spodní bod urãuje pozici umístûní 
v˘hrabu a prav˘ horní bod velikost v˘hrabu.
(obr. 6)

Pro 2D v˘kresy je moÏno zapnout volbu 
Zobrazit: fiez. ¤ez má chytací bod, pomocí kte-
rého jej lze pfiemísÈovat. V tomto bodû je také
skuteãn˘ fiez definován. Barva pera a znaãky
jsou automaticky definovány podle pevnosti,
ale lze je nastavit i podle své potfieby. (obr. 7) 

Zobrazení prvkÛ ve 3D
V‰echny prvky obsahují tfii volby pro zobrazení
kvality ve 3D a v fiezu:
– vysoká: zobrazení je v nejvy‰‰í moÏné po-

drobnosti, u spirollu se zobrazují i pouÏitá 
lana (obr. 8)

– stfiední: jsou vynechány definice lan, ale 
podrobnost venkovních obrysÛ je zachována
(obr. 9)

– nízká: jsou vynechány definice otvorÛ, ale
podrobnost venkovních obrysÛ je zachována
(obr. 10)

V˘kazy
Souãástí knihovny jsou tfii pfiipravené rozpoãtové
tabulky, jeÏ jsou k dispozici v menu Rozpoãet/
Seznam prvkÛ (obr. 11): Prefa_podlaÏí (prefa.lis)
– tabulka pro seznam prvkÛ v jednotliv˘ch podla-
Ïích, Prefa_panely (prefa.lis) – tabulka pro po-
drobn˘ seznam panelÛ a pfiekladÛ a Prefa_spi-
roll celkem (prefa.lis) – tabulka pro podrobn˘
seznam spirollÛ.

Vykazované prvky je nutné umístit do vrstvy

Stavební pouzdra a skládací schody J.A.P.
Katalog v˘robní fiady stavebních pouzder
pro zasouvací dvefie a skládací schody
pro zabudování do stropu i do stûny.
Z pohledu ArchiCADu obsahuje parame-
trická 3D GDL data pro ArchiCAD 8.1 – 9
a Archi-CAD STE a 2D v˘kresy ve formá-
tu DWG, DXF a DWF. Katalog od firmy
HILL Production je ke staÏení zdarma na
www.archweb.cz/jap/index.htm
KUBESO – stfie‰ní okna GDL prvky
jsou urãeny pro ArchiCAD 8.1 – 9, Archi-
CAD STE a slouÏí pro v˘bûr typu okna,
jeho povrchové úpravy, lemování,
vnitfiních doplÀkÛ vãetnû materiálu,
vnûj‰í clony vãetnû simulace pfii sklá-
pûní, sklápûní a natáãení a stahovaní
doplÀkÛ. Katalog od firmy HILL Pro-
duction je ke staÏení zdarma na
http://www.kubeso.cz/CAD/index.htm
Prima Fenestra Katalog 2006 je roz‰ífien
o nové typy stfie‰ních oken a v˘bûr
typu lemování a vnitfiních doplÀkÛ.
Rámy oken a okenní kfiídla jsou profi-
lovány a mají logické mapování textur.
Standardem je moÏnost otevírání okna
a stahování Ïaluzií. Úplnou novinkou
jsou mansardová okna. GDL prvky jsou
urãeny pro ArchiCAD 8.1 – 9 a ArchiCAD
STE. Katalog od firmy HILL Production
je ke staÏení zdarma na
http://www.archweb.cz/prima-fenestra

PREFA BRNO A.S. STAVÍ VIRTUÁLNÍ BUDOVU
Prefa Brno a. s., v˘robce betonov˘ch a kompozitních materiálÛ, dílcÛ pro pozemní stavby, 
kanalizace, komunikace a ochranu Ïivotního prostfiedí, zpracovala knihovnu ãásti svého
v˘robního sortimentu, obsahující Ïelezobetonové pfieklady, stropní desky PZD, stropní
panely vylehãené a pfiedpjaté stropní panely SPIROLL. Knihovna je zpracována techno-
logií GDL 8.1. a je kompatibilní s ArchiCADem STE, 8.1, 9.0 nebo vy‰‰í (PC i Mac). 
Knihovní prvky mají databázové vlastnosti zakomponované pfiímo v sobû.

betonové konstrukce. Jednotky délky se vypi-
sují v tabulce v milimetrech, jeÏ musí b˘t také
nastaveny v nabídce Volby/pfiedvolby/v˘poãtové
jednotky. Tabulku lze tisknout pfiímo z okna roz-
poãtÛ (formát A4). Správnû se ale tabulka uklá-
dá do pohledÛ Navigátoru a pouÏívá se aÏ v pro-
stfiedí PlotMakeru, ãímÏ je zachována aktualizace
tabulky podle projektu. (obr. 12)

Tabulku je také moÏné uloÏit pro tabulkov˘ pro-
cesor (napfi. Excel). Pro export tabulky je nutné
v menu Rozpoãet/Nastavit osnovy seznamÛ… zvo-
lit záloÏku Formát seznamu a za‰krtnout volbu
Textov˘ seznam. Následnû vygenerovaná tabulka
se uloÏí pfiíkazem Soubor/UloÏit jako… Text s tabu-
látory (.txt). Souãástí knihovny je také interaktiv-
ní tabulka prefa kontrola.iss. Ta se pouÏívá pro
rychlou kontrolu oznaãení. Tabulka tfiídí panely
podle oznaãení a dal‰ích parametrÛ. Interaktivní
tabulku lze do ArchiCADu pfiídat pomocí nabíd-
ky Rozpoãet/Interaktivní tabulka/nastavení, dále
pak tlaãítkem Importovat nastavení z...

LUBO· CIPRA cipra@cegra.cz

(pokr. ze str. 2) vaniãka Perseus 90 s moÏností
obkladu a sprchov˘ kout gsrv4-90 firmy RAVAK. 

Tyto katalogy lze vnímat i jako pfiíklad práce
s rÛzn˘mi datov˘mi formáty. DlaÏby a obklady
jsou fie‰eny pomocí textur (formát .jpg): ty staãí
pfiekopírovat do knihovny ArchiCADu a podle
potfieby pfiifiadit k objektÛm deska a zeì nebo
dlaÏdice. 

Jak je to se 3D objekty? Nejjednodu‰‰í vari-
antou je pouÏití prvkÛ ve formátu pfiímo pro 
ArchiCAD (*.gsm), které nabízí katalog Laufen –
Roca – JIKA. Dal‰í moÏností je obecnûj‰í 3D
formát – *.3ds. ArchiCAD má ve své instalaci
sloÏku „nûco navíc“, ze které je moÏno dopl-
nûk pro vytváfiení knihovních prvkÛ z formátu
*.3ds doinstalovat. Následnû je moÏné z for-

mátu *.3ds vytváfiet nové knihovní prvky. Po-
kud objekt obsahuje více materiálÛ, lze je pa-
rametricky mûnit. Nejobecnûj‰ím CAD datov˘m
formátem ze zde uveden˘ch je *.dwg. Ten mÛ-
Ïe obsahovat 2D nebo 3D informace, pro kni-
hovní prvek je tfieba 3D. Postup v ArchiCAdu 
je následující: pomocí menu Soubor/GDL objek-
ty/otevfiít objekt (formát *.dwg) vytvofiíme no-
v˘ knihovní prvek. Ve vût‰inû pfiípadÛ vznikne 
„nepouÏiteln˘“ pÛdorysn˘ symbol (pÛdorys
3D objektu vãetnû trojúhelníkové struktury).
2D symbol je pak nutné upravit pomocí edita-
ce vzniklého prvku v poloÏce „2D symbol“, 
kde se odmaÏou nepotfiebné ãáry. (obr. 10)

LUBO· CIPRA cipra@cegra.cz
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PROJEKT

Alternativní energetická koncepce 
Projekt – tvar budovy, velikosti ploch otvorÛ,
sloÏení podlah, stfiechy, vytápûní, ohfiev teplé
vody, detaily oken, rámy a zasklení – byl kon-
zultován s energetick˘m auditorem. Souãástí
energetického konceptu je i krb s rozvody 
teplého vzduchu a kuchyÀská kamna na pevné 
palivo.

Konstrukce
Snahu postavit dÛm co nejrychleji s minimálním
nasazením strojové techniky bylo umoÏnûno
kanadsk˘m stûnov˘m systémem ARXX (tvárnice
z polystyrénu o tl. 2 x 8 cm, vylévané betonem).
Vnûj‰í stûny byly zatepleny dvanácticentimetro-
vou vrstvou extrudovaného polystyrenu a od
v˘‰ky jednoho metru nad terénem expandova-
ného polystyrénu. Vnitfiek domu je dfievostavba.
Stfie‰ní pfiesahy mají nejen funkci slunolamÛ,

ATW Architekti  
Poboãka vídeÀského ateliéru – projekty pro Erste Bank, ORF, Kinderdorf SOS International, 
rekonstrukce panelov˘ch domÛ, nízkoenergetické a pasivní domy, bytové domy, byty, 
kanceláfie, ordinace, interiéry, návrhy nábytkÛ, v˘stavní expozice a design spotfiebních 
produktÛ. V‰echny návrhy jsou podrobnû zpracované v ArchiCADu ve 3D. Pro prezentace 
vût‰ích projektÛ ateliér pouÏívá video.

NÍZKOENERGETICK¯ RODINN¯ DÒM PROJEKT 2000–2001; REALIZACE 04–11. 2001

Rodinn˘ dÛm, jiÏnû orientovan˘ s v˘hledem na siluetu mûsta, se nachází na pozemku
na zv˘‰ené horní plo‰inû nedaleko Prahy. Projekt vycházející z multifunkãní koncepce
bydlení respektuje flexibilitu funkcí jednotliv˘ch místností a jejich spojení k centrálnímu
dvoupodlaÏnímu prostoru. MoÏnosti centralizace a decentralizace rodinného Ïivota
umoÏÀují posuvné dûlicí elementy. Velká prosklená jiÏní stûna bez parapetu tvofií 
symbiózu mezi exteriérem a interiérem. V domû bylo pouÏito pfiírodních materiálÛ.

ale zároveÀ tvofií i ochranu vnûj‰í omítky.
De‰Èové vody jsou svedeny do biotopu, kde
vodní plochy slouÏí k zvlhãování vzduchu
a pfiepadem jsou spojeny s podzemní vodní
nádrÏí na zavlaÏování zahrady.

Technické vybavení
V objektu je navrÏeno teplovzdu‰né topení,
rozvody v podlahách a centrální stropní odsá-
vání v sociálním zafiízení. Pfiívod ãerstvého
vzduchu je veden pfies zemní kolektory (reku-
perace vzduchu). Teplou vodu zaji‰Èují solární
panely. Topení je pouze v sociálním zafiízení –
podlahové s ãasov˘m spínaãem (pouze tem-
perování) a Ïebfiíky.

ING. ARCH. JITKA MALCOVÁ,
AKAD. ARCH. MAG. ALEXANDER MANDIC,
ATW ARCHITEKTI

1, 2
Velká prosklená jiÏní stûna
bez parapetu tvofií symbiózu
mezi exteriérem a interiérem

3
Poãítaãová vizualizace interiéru
odpovídá moÏnostem ArchiCADu 5.0.
Nicménû jedná se o rychle
zpracovan˘ dokument s velkou
vypovídající hodnotou 
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4
Projekt byl zpracován v ArchiCADu 5.0.
Ve‰kerá dokumentace (pÛdorysy,
fiezy, pohledy, vizualizace)
je odvozována ze 3D modelu
(zde projekt otevfien v ArchiCADu 9)

5
PÛdorys pfiízemí 1 : 50

6
Pfiíãn˘ fiez 1 : 50

7
Pohled na jiÏní fasádu

8
Detail ukotvení skel u schodi‰tû 1 : 10
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