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Projektování bez poãítaãe je handicapem
… od zaãátku své praxe, tj. od roku 1982,
jsem vytváfiel prostorové modely z rÛzn˘ch
materiálÛ. To byla ta pfiíjemnûj‰í ãást mé
práce. Po odsouhlasení návrhu ve fázi modelu následovalo kreslení projektové dokumentace, pfiesnûji fieãeno nekoneãné hodiny
u r˘sovacího prkna strávené kreslením mnoha opakujících se nebo podobn˘ch detailÛ.
Jakákoliv poÏadovaná zmûna znamenala
úmorné pfiekreslování, ‰krabání v matricích apod. Proto jsem se
v roce 1994 rozhodl pro radikální fie‰ení – pro projektování pomocí poãítaãe a po „vyzkou‰ení“ rÛzn˘ch softwarÛ, jako napfi.
AutoCAD, ALLPLAN a SPIRIT, pro ArchiCAD firmy Graphisoft.
Hlavním kritériem pro mne byla filozofie prostorového modelování objektÛ. ArchiCAD umoÏÀuje tvofiit projekt souãasnû ve 2D i 3D,
generovat z modelu fiezy, pohledy, detaily, v˘kazy v˘mûr, konstrukãní v˘kresy, realistické perspektivy, studie oslunûní, prÛchod
objektem apod. Data jsou ve „virtuální“ budovû integrována,
zmûna v jednom pracovním oknû se pfienese do v‰ech ostatních.
Díky jednoduchému ovládání ArchiCADu jsem byl schopen svou
první zakázku zpracovat po asi ãtrnáctidenním seznámení se

s programem. TûÏi‰tû mé práce spoãívá ve zpracování studií a projektové dokumentace do úrovnû projektu pro stavební povolení.
ArchiCAD mi umoÏÀuje spolupracovat se specialisty – zpracovateli provádûcí dokumentace, a to i kdyÏ pouÏívají jin˘ software –
nejãastûji se jedná o AutoCAD s rÛzn˘mi nástavbami. Podklady
jim pfiedávám na discích ZIP ve formátech DXF nebo DWG.
Pfiínos ArchiCADu je pro mou práci zásadní. V˘stupy z poãítaãe jsou s ruãnû kreslen˘m v˘kresem nesoumûfiitelné, jednoduché
provádûní i rozsáhl˘ch zmûn v projektu je samozfiejmostí. Nejvíce
práce paradoxnû zabere, kromû vytváfiení virtuálního modelu,
kompletace projektové dokumentace. Nepfiehlédnuteln˘m faktem
je, Ïe investofii poãítaãové zpracování projektu vyÏadují.
Do mé práce vstupují neustále nové prvky. Dnes je to pfiedev‰ím internet, kter˘ pfiedstavuje nevyãerpateln˘ zdroj aktuálních
informací v mém oboru. UmoÏÀuje nejen pfiístup k informacím
o v˘robcích, stavebních materiálech a technologiích, ale i „staÏení“
v˘robkÛ a jejich pouÏití v projektu, „staÏení“ knihovních prvkÛ,
volnû nabízen˘ch programÛ apod. Internet rovnûÏ chápu jako
prostfiedek komunikace a pfiedávání dat (napfi. mezi zpracovateli
projektové dokumentace nebo mezi zpracovateli a klientem)
a v neposlední fiadû jako úãinnou formu prezentace své práce.
ak. arch. Lubomír Hru‰ka, Studio Delta

novinky www.cegra.cz
·kolení
Bezplatná ‰kolení ArchiCADu, jichÏ se zúãastnilo více neÏ 500 zájemcÛ, slouÏí k seznámení
se s programem, nejsou urãena pro uÏivatele.
Kurzy v Praze jsou pofiádány vÏdy druh˘ a ãtvrt˘ t˘den v mûsíci pro maximálnû 10 osob a podle zájmu probíhají i v Brnû, Zlínû, Ostravû, Plzni,
Karlov˘ch Varech a dal‰ích mûstech. ¤ada specializovan˘ch ‰kolení (napfi. problematika v˘kazÛ a rozpoãtÛ) je zamûfiena na ty, ktefií potfiebují
prohloubit své znalosti. Tato ‰kolení jsou placená.
BliÏ‰í informace o v‰ech ‰koleních www.cegra.cz/
skoleni/skoleni.html, registrace skoleni@cegra.cz.

Internet konference
Smyslem konference je propojit on-line projekãní
kanceláfie mezi sebou a zároveÀ s CPPG. Základní podmínkou úãasti je pfiihlá‰ení uÏivatele
do databáze www.cegra.cz/konference/konference.html.
KaÏd˘ pfiihlá‰en˘ má moÏnost komunikovat se
v‰emi ostatními odesláním poÏadavku na jednu
e-mailovou adresu konference@cegra.cz. Server konference poÏadavek automaticky roze‰le na adresy v‰ech pfiihlá‰en˘ch. KaÏd˘ má moÏnost
odpovûdût. Pokud se jedná o technick˘ dotaz,
zapojuje se do fie‰ení problému i CPPG. To znamená, Ïe do konference je moÏné zasílat nejenom poÏadavky na fie‰ení problému, ale i nabídku spolupráce, soubory apod. Jednodu‰e
fieãeno, konference je klasick˘ e-mail, kter˘ uÏivatel odesílá ze svého poãítaãe, s tím rozdílem,
Ïe jej obdrÏí více úãastníkÛ najednou.

J. I. P. hlásí
Zkontrolujte si verze operaãních systémÛ, zda
jsou pfiipraveny na rok 2000! Windows 95 OSR
1 4.00.950 nejsou pfiipraveny, Windows 95 OSR
2 4.00.950 B jsou pfiipraveny po nainstalování
„service pack“. www.microsoft.cz Windows NT 4.0 B
jsou pfiipraveny po nainstalování „service pack 5“,
niÏ‰í verze „service pack“ nejsou pfiipraveny.
Windows 98, stejnû jako operaãní systémy
MacOS (7.5.x a vy‰‰í), nemají s pfiechodem do
roku 2000 Ïádné problémy.www.cegra.cz/jip/jip.html

Stojí za to nav‰tívit
Málokdo z nás má ãas na „surfování“. KdyÏ
v‰ak víme, kde hledat, vyplatí se to. Informace
o obchodních partnerech naleznete nejen
v obchodním rejstfiíku www.justice.cz, ale napfiíklad i v Administrativním registru ekonomick˘ch subjektÛ. Zde, na stránkách Ministerstva
financí, je k dispozici i seznam fyzick˘ch
osob. wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html Potfiebujete znát

á á Autorsk˘ kolektiv AH atelier Praha a Stopro s. r. o.,
á v˘robní komplex v Dubai, Spojené arabské emiráty.

telefonní ãíslo a adresu obchodního partnera?
www.iol.cz Máte problém s pfiedáváním velk˘ch
objemÛ dat mezi ateliéry a chcete konzultovat
fie‰ení ‰ité na míru právû vám? Pfiipojení pevnou
linkou umoÏÀuje takové transfery 24 hodin
dennû pfii znaãném zkrácení doby pfienosu
oproti klasickému pfiipojení pfies telefon. Informujte se v Inicii s. r. o. www.ini.cz TrikÛ pfii práci
s ArchiCADem je celá fiada. Nûkteré najdete na
ersonal.ibernet.com/personal/gdl/entrance. html. ¤ada
v˘robcÛ nábytku nabízí svÛj sortiment i v elektronické formû. Zajímavé „kousky“ mÛÏete získat i ve ·védsku. www.skandiform.se Prezentace
architektonick˘ch ateliérÛ na webu nab˘vají na
dÛleÏitosti pfii získávání kontaktÛ! Podívejte se
na webovou stránku AH atelier Praha, kterou
vytváfií Ing. Zdenûk Mencl. www.mencl.cz

Va‰e profesní úspûchy a ArchiCAD
Úspû‰nost softwaru lze mûfiit poãtem jeho instalací. Mnohem podstatnûj‰í jsou v‰ak úspûchy,
popfi. ocenûní v soutûÏích apod., uÏivatelÛ
ArchiCADu.
Ing. arch. E. DaÀková (viz s. 4) a ing. arch.
R. Jufiík získali se sv˘mi projekty ocenûní
v soutûÏi Nejlep‰í projekt cihlového rodinné-

á á Ak. arch. L. Hru‰ka zvítûzil ve 3. roãníku architektonickoá -v˘tvarné soutûÏe Vitrablok a v architektonicko-designérské
soutûÏi na mûstsk˘ mobiliáfi pro památkovou zónu v Ostravû.

ho domu pro pfií‰tí tisíciletí vypsané firmou
Wienerberger Cihláfisk˘ prÛmysl a. s. CPPG
pfiivítá informace i o va‰ich úspû‰ích.
cegra@cegra.cz

á á vivat archi.s – soutûÏní návrh J. Murly, J. Magasanika, K. Loskotové a I. Bartáka. Porota ocenila my‰lenku umístûní v˘stavního prostoru do podzemí, umístûní vstupÛ a ponechání nadzemního prostoru v parkové úpravû. Za pozoruhodné fie‰ení
pokládá porota dispoziãní vazbu a vyuÏití nábfieÏí Vltavy.
á International Graphisoft Competition – v profesionální kategorii byl jiÏ po druhé ocenûn slovensk˘ t˘m Martina Danáka,
Petera Osuski a Branislava Loskota z Art Studia Joko v Tmavû
(téma sci-fi novela W. Gibsona).

vivat archi.s
V˘sledky anonymní soutûÏe pro studenty vysok˘ch a stfiedních ‰kol, jejímÏ pfiedmûtem bylo
zpracování ideového návrhu architektonického
fie‰ení Pavilonu ãeské architektury 20. století
na území Prahy, byly vyhlá‰eny 25. listopadu
v Galerii J. Fragnera na vernisáÏi v˘stavy nazvané podle soutûÏe vivat archi.s. Vyhla‰ovateli
soutûÏe byly ãasopis Architekt, Hewlett-Packard
s. r. o. a Centrum pro podporu poãítaãové grafiky âR s. r. o. Porota ve sloÏení M. Sedlák
(pfiedseda), J. HÛrka, L. Kuba, J. ·épka a J. Horsk˘ po dÛkladném zhodnocení prací neudûlila
první cenu. Byly udûleny dvû druhé ceny a tfietí cena. Druhou cenu získal návrh A. Kekuly
(Fakulta stavební âVUT, cena: 20 000 Kã, sw
Art°lantis Render, pro ‰kolu plotr HP 750 C)
a návrh J. Murly, J. Magasanika, K. Loskotové
a I. Bartáka (Fakulta architektury TU Liberec,
cena: 20 000 Kã, sw StartKit ArchiCAD, pro ‰ko-

lu plotr HP 750 C). Tfietí cena byla udûlena
M. Hujerovi a I. Hrabincové (Fakulta architektury TU Liberec, cena: 8 000 Kã, sw ArchiCAD Edu,
pro ‰kolu plotr HP DJ 450C). Jednotlivé soutûÏní
práce budou moci zájemci zhlédnout na vybran˘ch ‰kolách po celé republice. Podrobnû o soutûÏi Architekt 12/99, www.cegra.cz/souteze/souteze.html

International Graphisoft Competition
Vyhlá‰ení v˘sledkÛ leto‰ního roãníku soutûÏe,
kterého se zúãastnilo okolo 400 úãastníkÛ, probûhlo 22. fiíjna v PafiíÏi. âleny poroty, které
pfiedsedal francouzsk˘ architekt F. Soler, byli
zástupci svûtov˘ch odborn˘ch periodik – J.-P.
Cousin (Architecture d’Aujourd’hui – Francie),
S. Amelar (Architectural Record – USA), C. Slessor
(The Architectural Review – Velká Británie),
Ch. Schittich (Detail – SRN) a K. Aoki (Nikkei
Architecture – Japonsko). www.gsprize.com

znáte to? www.cegra.cz/znateto/znateto.html
Posunutí s odeãtením
Pfii ãíselném zadání soufiadnice mÛÏu kdykoliv k pÛvodní hodnotû (místo, kde je kurzor) jakoukoliv hodnotu pfiiãíst nebo odeãíst. Napfiíklad – potfiebuji posunout okno 10 cm od rohu místnosti. Roh okna uchopím, posunu do rohu místnosti a oznaãím
soufiadnici, kterou chci zadat (x). Dále zadám hodnotu, o kterou
se má z rohu posunout, a znaménko + nebo – místo klávesy
Enter. Zadaná hodnota se podle zvoleného znaménka od pÛvodní hodnoty, kde byl kurzor, pfiiãte nebo odeãte.

Umístûní poãátku
Poãátek umístím kliknutím na ikonu a pfiesunutím do místa,
kde má kurzor tvar za‰krtnutí. Návrat do absolutního poãátku
0,0 provedu dvojklikem na ikonu. Z nostalgie pfiipomínám, jak
se to dûlá ve verzi 5.0 (funguje i v ‰estce). Umístím kurzor do
místa, kde má podobu za‰krtnutí a stisknu (Shift + Alt) pro PC
nebo (Opt + Shift) pro Mac. Do absolutního poãátku se vrátím tak, Ïe tento poãátek
oznaãím a stisknu Delete.

Knihovní prvek vytvofien˘
z boãního pohledu
Jak vytvofiit sloÏitûji vytvarovan˘ prvek?
Staãí si pfiedstavit, Ïe nejlépe jde tvarovat deska, tak ji pouÏiji. Ale boãnice
má stát v prostoru a deska jde tvarovat
jen pÛdorysnû. Proto vytvaruji boãnice
v pÛdoryse, cel˘ prvek nechám leÏet
na boku a zbytek rovnûÏ domodeluji
z desek. Finta spoãívá v tom, Ïe prvek
nahlédnu z boku (vidím pÛdorys prvku). Nyní prvek uloÏím do knihovny.
Prvek po zadání do pÛdorysu neleÏí
na boku, ale stojí.

Zmûna sklonu stfiechy
v prostoru
Ve 3D oknû si oznaãím stfiechu, z nástrojového rámeãku zvolím nástroj
stfiechy a v bodû na stfie‰e podrÏím
tlaãítko my‰i pro Mac nebo levé tlaãítko na my‰i pro PC, po rozbalení
menu vyberu poslední ikonu a pak
toãím a toãím.

KaÏd˘ jistû ví, Ïe jak˘koliv software
je potfieba prÛbûÏnû doplÀovat novinkami. AÈ uÏ se jedná o odstranûní drobn˘ch problémÛ, o vylep‰ení
komunikace s ostatními programy
nebo povy‰ování aktuální verze o nové nástroje a knihovní prvky. Je podstatnû pohodlnûj‰í se podívat prostfiednictvím internetu na stránku,
která v‰echny tyto informace obsahuje a umoÏÀuje si potfiebné soubory stáhnout do svého poãítaãe, neÏ
je zji‰Èovat telefonicky nebo po‰tou.
Na www.cegra.cz/download/download.html
si mÛÏete stáhnout volné knihovny
od partnerÛ CPPG, inovované doplÀky fie‰ící komunikaci s ostatními
programy, „patches“ povy‰ující
ArchiCAD na aktuální podverzi
(subrelease) a nástroje usnadÀující
práci s ArchiCADem. V‰echny soubory dostupné na této stránce jsou
zdarma.

hardware
www.cegra.cz/hardware/hardware.html
Apple
Konec roku je obdobím, kdy v˘robci
v˘poãetní techniky uvádûjí na trh velké
mnoÏství novinek. Je tomu tak i letos –
a nejvíce se toho zatím asi dûje kolem
produktÛ Apple Macintosh. Koncem
záfií se oficiálnû pfiestaly prodávat úspû‰né PowerMacintosh G3, aby je od
poloviny fiíjna postupnû na ãeském
trhu nahradila nová fiada poãítaãÛ
PowerMac G4.

PowerMac G4 na své pfiedchÛdce plynule navazují designem (pouze modrou barvu nahradila grafitová), av‰ak
uvnitfi stroje do‰lo k v˘razn˘m zmûnám. Tou nejpodstatnûj‰í je procesor
nové generace PowerPC G4 s jednotkou Velocity Engine. Sestava G4 svou
rychlostí pfiekonává stejnû taktovaná
PC s Pentiem III o neuvûfiiteln˘ch 100 –
200 %. Procesor PowerPC G4 je prvním mikroprocesorem urãen˘m pro
bûÏn˘ prodej, kter˘ dokáÏe zpracovat
více neÏ jednu miliardu operací za
vtefiinu (1 gigaflop), a prolamuje tak
hranici mezi bûÏn˘mi poãítaãi a superpoãítaãi. Rychlosti procesoru jsou
pfiizpÛsobeny i systémové sbûrnice,

podporující pfienos aÏ 100 MB za sekundu, operaãní pamûÈ lze roz‰ífiit aÏ
do 1,5 GB, hard disky mají velikost od
10 do 27 GB, grafická karta ATI RAGE 128 se 16 MB pamûti splÀuje poÏadavky nároãn˘ch uÏivatelÛ. Cel˘
systém lze velkoryse roz‰ifiovat pfiidáváním dal‰ích hard diskÛ (UltraATA/66
i SCSI), aÏ tfií grafick˘ch karet atd.
PowerMac G4 si zachoval pfiednosti
svého pfiedchÛdce, i pokud jde o snadn˘ pfiístup ke v‰em roz‰ifiujícím komponentÛm uvnitfi odji‰tûním jediné
páãky na boãním krytu. V˘konnost
PowerMac G4 se samozfiejmû nejlépe
osvûdãí pfii provozování tûch nejnároãnûj‰ích grafick˘ch aplikací, pfii
sloÏit˘ch v˘poãtech, rendrování, 3D vizualizacích, zpracování digitálního
videa apod.
Prvním typem PowerMac G4 na na‰em
trhu je verze G4/350 MHz, do konce
roku se objeví i verze 400 a 450 MHz.
Poãítaãe Power Macintosh G4 lze doporuãit jako nejlep‰í momentálnû dosaÏiteln˘ stroj pro ‰piãkové grafické
pracovi‰tû. Jako kvalitní, navíc designo-

vû sladûn˘ doplnûk k nim lze doporuãit
novou sérii monitorÛ Apple Studio
Display (17‘ nebo 21‘), pro nejnároãnûj‰í je pfiipraven Apple Cinema
Display – LCD-display s 22‘ TFT obrazovkou.
Dal‰í horkou novinkou od Apple je
iBook – notebook s „iMacovsk˘m“
designem. Je postaven na procesoru
PowerPC G3 300 MHz a je kompletnû
pfiipraven pro pfiipojení na internet.
Nabízen je ve dvou variantách –
„mandarinkové“ a „borÛvkové“ a zaruãenû kaÏdého na první pohled
upoutá sv˘m designem.

Hewlett-Packard
Firma Hewlett-Packard uvedla nedávno na trh plotry HP DesignJet 488CA.
Jedná se o zafiízení vybavená jazykem
Adobe PostScript 3 a softwarov˘m
RIPem pro grafické aplikace Mac
i Windows. Plotr tak poskytuje cenovû
dostupné fie‰ení pro firmy, které poÏadují v˘stupy ve formátu A0, pfiíp. A1,
a potfiebují kromû tisku ãárov˘ch v˘kresÛ i kvalitní tisk barevn˘ch obrazÛ.
Dal‰í novinkou je tiskárna HP Design
Jet ColorProCAD – zafiízení formátu
A3+ pouÏívající „plotrovsk˘“ jazyk
HP/GL2 s voliteln˘m PostScriptem. Dá
se fiíci, Ïe se jedná o zmen‰en˘ plotr,
velmi dobfie vyuÏiteln˘ v architektonick˘ch a projekãních ateliérech apod.
Vzhledovû podobná novinka HP DJ
ColorPro GA najde své vyuÏití v grafick˘ch oborech – poskytuje fotorealistické v˘stupy do formátu A3+, standardnû obsahuje PostScript3 a RIP pro
Windows i Mac.
Obû tyto nové tiskárny, podobnû jako
napfi. plotry HP fiady 1000, je moÏno
pfied pfiípadn˘m zakoupením vyzkou‰et
v rámci akce HP Try&Buy.
A je‰tû jedna novinka od HP: Na
leto‰ním Invexu získala tiskárna

Náhled na knihovní prvek nebo
projekt
Nejprve si ve vypoãítaném fotozobrazení zkopíruji to, co
chci mít v náhledu.
Otevfiu si okno
náhled na projekt

Aktualizace ArchiCADu

a vloÏím. U náhledu knihovního prvku si musím otevfiít jeho editaci a také zvolím z rozbalovacího menu náhled.
L. Cipra cipra@cegra.cz

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
HP DeskJet 970CXi (A4) ocenûní
„Kfii‰Èálov˘ disk“. Co pfiiná‰í nového?
Tak tfieba technologii PhotoRet III,
umoÏÀující fototisk i na bûÏn˘ papír
(aÏ 29 mikrokapek inkoustu na jeden
obrazov˘ bod), automatick˘ duplex
(potisk obou stran papíru bez zásahu
uÏivatele) nebo indikátor úrovnû inkoustu. A navíc je velice rychlá –
zvládne aÏ 12 stran za minutu.

Notebooky
Pro pracovi‰tû uÏivatelÛ ArchiCADu je
vhodné preferovat notebooky s vût‰ím
displejem (14.1‘) a dostateãnû v˘konnou grafikou umoÏÀující plnohodnotnû
pouÏívat notebook nejen v terénu, ale
i pfii práci v kanceláfii (kde lze v˘stup
z notebooku vyuÏít na klasick˘ monitor). Tûmto poÏadavkÛm odpovídají
napfi. notebooky Umax ActionBook
667T, za ‰piãku lze povaÏovat model
NEC Versa LX s 14.1‘ TFT displejem,
jenÏ pracuje na procesoru Pentium II/
400 MHz a pouÏívá v˘konnou videokartu ATI 3D Rage-LT Pro s 8 MB pamûti na sbûrnici AGP. Tento model lze
doporuãit jako velmi vhodné zafiízení
pro uÏivatele ArchiCADu.

L. Prodûlal
prodelal@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

Partnefii
FoMAC s. r. o., Krajinská 7,
370 01 âeské Budûjovice,
tel. 038/34 393, fax 038/36 645
Hill Production, Kozlovská 49,
750 00 Pfierov, tel./fax 0641/212 226
Phoenix, Kulturní dÛm, 261 02 Pfiíbram,
tel./fax 0306/635 146
Softech s. r. o., Radobyãická 7,
301 32 PlzeÀ, tel./fax 019/72 26 294
Projekt AA s. r. o., Blahoslavova 9,
360 09 Karlovy Vary, tel./fax 017/25 928

knihovny ArchiCADu
www.cegra.cz/produkty/produkty.html
ArchiCAD a POROTHERM
Spoleãnost WIENERBERGER Cihláfisk˘ prÛmysl a. s.
zaãlenila jako první z firem svÛj v˘robní sortiment
do programu ArchiCAD, kter˘ zpracovala uÏ do
verze ArchiCADu 4.5. Nyní je volnû k dispozici verze pro ArchiCAD 5.0 (která samozfiejmû pracuje
i s ArchiCADem 6.0). Knihovna POROTHERM –
podrobn˘ katalog – umoÏÀuje vybran˘ prvek okamÏitû pouÏít v projektu a navíc s moÏností 2D ãi
3D pohledu vãetnû v˘pisu pouÏit˘ch materiálÛ.

Popis produktu a instalace
Roz‰ifiující knihovna POROTHERM je dodávána
na disketách v samorozbalovacích archivech.
Podle vyuÏití jsou knihovny rozdûleny celkem
na tfii archivy:

Cihly
Archiv je uspofiádán jako katalog v˘robního programu tvarovek pro zdûní svisl˘ch konstrukcí.
U kaÏdého knihovního prvku lze zobrazit jeho
rozmûry (ãisté i stavební) a fyzikální vlastnosti,
které potfiebuje projektant pro navrhování staveb
(tepeln˘ odpor, souãinitel tepelné vodivosti, souãinitel prostupu tepla, hmotnost a cena). V této
ãásti knihovny je zaãlenûn i doplÀkov˘ sortiment,
tj. rohové, poloviãní a vyrovnávací tvarovky, to
znamená, Ïe kromû základního vyobrazení a vlastností je moÏné „vymodelovat“ jak 2D, tak 3D vazbu budoucí stûny i v komplikovaném místû.
Pfieklady a stropy
Knihovna Pfieklady slouÏí téÏ jako katalog, ale je
urãena pfiímo pro projekãní a modelovací ãinnost v ArchiCADu. Pfieklady umístíme pfiímo do
pÛdorysu podlaÏí nad urãen˘ otvor. Pfii zadávání rozmûru pfiekladu prvek automaticky nabízí
jen v˘robní délky pfiekladu, je zobrazen buì jako obrys s moÏností volby druhu obrysové ãáry
a pera nebo jako prÛmût jednotliv˘ch tvarovek
pfiekladu. Pfii koneãném v˘pisu prvkÛ se pfieklady rozdûlují podle druhu a délky s informací
o pouÏitém betonu a druhu v˘ztuÏe.
V knihovnû Stropy je obsaÏen kompletní sorti-

CD ROM POROTHERM

ArchiCAD a Graphisoft jsou registrované obchodní známky firmy Graphisoft R&D Software Development Rt.
V‰echny ostatní znaãky, názvy v˘robkÛ a obchodní známky patfií jejich pfiíslu‰n˘m majitelÛm.

POROTHERM servis pro projektanty –
kvalita, úspory a konkurenceschopnost
O kvalitû, uÏitné hodnotû a v˘hodách cihlového
systému POROTHERM pro stavebníky a investory
uÏ bylo popsáno mnoho stránek a nejjednodu‰‰ím
mûfiítkem jeho vlastností je stále rostoucí poptávka. Ménû známé jsou sluÏby spoleãnosti WIENERBERGER pro projektanty a architekty a také aktivity, které vedou ke zvy‰ování kvality pfiipravovan˘ch
staveb, sniÏování jejich ceny a které umoÏÀují roz‰ífiit nabídku projekãních firem smûrem k investorÛm a stavebním firmám.
Snahou spoleãnosti ve vztahu k projektantÛm je
pfiedev‰ím usnadnit a urychlit proces projektování
s vyuÏitím systému POROTHERM, nabídnout standardizovaná a systémovû správná konstrukãní fie‰ení, zaruãit kvalitu a vysokou uÏitnou hodnotu
staveb a poskytnout prostfiedky k roz‰ífiení a zkvalitnûní sluÏeb projekãních kanceláfií ve vztahu k je-

ment stropních nosníkÛ, stropních vloÏek a vûncovek s moÏností v˘bûru jako v katalogu. Prvky
jsou ale zejména urãeny pro tvorbu kladecího
plánu stropu s následn˘m v˘pisem materiálu.
Celou konstrukci stropu vytvofiíme jako zvlá‰tní
podlaÏí.
Konstrukci stropu vyskládáme pomocí keramick˘ch nosníkÛ (zde je opût moÏnost zobrazení
jako u pfiekladÛ) a stropních vloÏek MIAKO.
Délky keramick˘ch nosníkÛ jsou téÏ automaticky pfiizpÛsobovány v˘robním rozmûrÛm. Pro vnûj‰í obvod stropu pouÏijeme dal‰í prvek z kompletního cihlového systému – vûncovku. Vymodelované
podlaÏí slouÏí jako kladeãsk˘ v˘kres stropu.
Vzhledem k v˘poãetní nároãnosti máme moÏnost zapnout 3D model prvkÛ jen v místû fiezu
virtuálním objektem. Pfii v˘pisu prvkÛ se nasãítávají jednotlivé prvky, u nosníkÛ a pfiekladÛ se
do v˘pisu zaznamenává pouÏit˘ beton a druh v˘ztuÏe.

Vlastnosti
Asi nejdÛleÏitûj‰í souãást knihovny, vycházející
z inteligentních v˘plní programu ArchiCAD.
Tyto v˘plnû kromû 2D informace (tj. druhu ‰rafury) s sebou nesou i informaci o pouÏitém materiálu. Tuto „vlastnost“ lze potom pouÏít na vytváfiené konstrukce pfii projekãní ãinnosti. Zeì,
která je vytvofiena pomocí vlastnosti POROTHERM, se následnû ve v˘pisu materiálu pfiesnû
spoãítá a vypí‰e se spotfieba tvarovek, malty na
zdûní a omítání vãetnû informace o fyzikálních
vlastnostech zdiva z pouÏit˘ch tvarovek.
Celá roz‰ifiující knihovna je vytvofiena tak, Ïe projektant vytváfií s pouÏit˘mi prvky projektovou dokumentaci a zároveÀ modeluje v prostoru virtuální budovu, kterou je schopen pomocí ArchiCADu
vizuálnû kontrolovat ve 3D. Tím eliminuje moÏné
nesrovnalosti, které není schopen si okamÏitû
z v˘kresu pfiedstavit. V neposlední fiadû je moÏné
provést v˘kaz pfiesného mnoÏství prvkÛ pouÏi-

t˘ch v projektu, vãetnû spotfieby malt, omítek atd.

jich zákazníkÛm. Tím projektantÛm ‰etfií ãas a náklady a zároveÀ poskytuje konkurenãní v˘hody.
Základem je práce sedmi mobilních technick˘ch poradcÛ, pfiipraven˘ch kdykoli pomoci a
poradit pfiímo na pracovi‰ti projektanta na celém
území âR. Ve‰keré informace o POROTHERMu
jsou soustfiedûny na firemním CD ROMu a hlavním pfiínosem ve vztahu k projektování jsou pfiedev‰ím pfiehledné a vyãerpávající technické informace o jednotliv˘ch v˘robcích, fie‰ení detailÛ
stavebních konstrukcí, které je moÏné pfiímo kopírovat do v˘kresÛ, statické v˘poãty stûn a stropÛ
pro vyrábûn˘ sortiment, program pro v˘poãet
spotfieby jednotliv˘ch cihlov˘ch blokÛ, jejich doplÀkÛ (poloviãních, rohov˘ch a vyrovnávacích
blokÛ), keramick˘ch pfiekladÛ nad otvory a kopie
v‰ech dokladÛ potfiebn˘ch pro stavební povolení
i kolaudaci stavby.
Nespornou v˘hodou CD ROMu je moÏnost aktualizovat údaje prostfiednictvím internetu – aÈ uÏ
se jedná o aktuální ceny nebo o nové v˘robky,
kontakty, úãast spoleãnosti WIENERBERGER na
v˘stavách a veletrzích, prodejních místech v okolí

stavby a o obchodním servisu. Souãástí CD ROMu
jsou dokonce videosekvence, které ukazují správné technologické postupy pfii stavbû.
Ve‰keré potfiebné informace pro projektanty
poskytuje spoleãnost i v ti‰tûné podobû (tzv. „mapy“) a obû verze jsou plnû podfiízeny potfiebû získat vyãerpávající informace o moÏnostech fie‰ení
celé hrubé stavby co nejjednodu‰‰ím zpÛsobem
a ‰etfiit tak drahocenn˘ ãas projektanta.
PouÏití kompletního cihlového systému POROTHERM v projektu je zárukou kvality konstrukãního fie‰ení hrubé stavby s pfiihlédnutím k potfiebám
investora. Systém zároveÀ umoÏÀuje zjednodu‰ení, zrychlení a zkvalitnûní technologick˘ch postupÛ stavebním firmám.
Program pro v˘poãet potfieby prvkÛ POROTHERM mÛÏe slouÏit nejen jako podklad pro rozpoãty ãi kalkulace v koneãn˘ch a vÏdy aktuálních
cenách, ale také pro v˘pis materiálu. Pfiitom díky celoplo‰né distribuci a dopravû zdarma je
POROTHERM zcela dostupn˘ a nedochází k cenov˘m „pfiekvapením“.
Jedním z podkladÛ je také kapesní technolo-

gická pfiíruãka urãená pfiedev‰ím stavebním firmám a individuálním stavebníkÛm, která srozumitelnou formou popisuje správné postupy pro zdûní, omítání a kladení stropÛ.
K v˘hodám systému POROTHERM pfii projektování patfií moÏnost projektovat i mimo pÛdorysn˘
modul pfii zachování nízké pracnosti bûhem následné realizace. Klíãem tohoto fie‰ení je tzv. vyrovnávací cihla, která pruÏnû pfiizpÛsobuje svou
délku od 90 do 22,5 cm. Tento v˘robek, ale i dal‰í, vycházejí pfiímo z potfieb projektantÛ, stavebních
firem i investorÛ a jsou podloÏeny vûdomostmi
a ‰piãkov˘m v˘vojem nejvût‰ího svûtového v˘robce cihláfiského zboÏí. Velkou pozornost vûnuje
a. s. WIENERBERGER pfii trvalém v˘voji nov˘ch
v˘robkÛ pfiipomínkám a podnûtÛm projekãních
i realizaãních firem. Dokladem péãe o kvalitu je
certifikát âSN ISO 9002.
Díky stále aktuálnímu adresáfii zájemcÛ o informace si kaÏd˘ mÛÏe b˘t jist˘, Ïe pracuje vÏdy
s nejnovûj‰ími údaji, navíc techniãtí poradci jsou
pfiipraveni poskytnout pomoc pfii instalaci CD ROMu.
Velmi se vyplácí spolupráce jiÏ pfii zpracování
studie, dobrá pfiíprava totiÏ pfiiná‰í velké úspory
ãasu pfii dal‰ích etapách projektování.
Do nabídky sluÏeb technick˘ch poradcÛ patfií také pomoc pfii autorském dozoru, posuzování kvality
zdûní a za‰kolování pracovníkÛ stavebních firem.
Zájem o projekty z POROTHERMu zvy‰uje dobrá marketingová strategie firmy, pfiímé kontakty
s investory, ale také velká soutûÏ pro projektanty
a architekty Nejlep‰í projekt cihlového rodinného
domu pro pfií‰tí tisíciletí s velmi atraktivními cenami a soutûÏ o nejhezãí a nejkvalitnûj‰í stavbu
realizovanou systémem POROTHERM, kterou vyhlásila spoleãnost WIENERBERGER ve spolupráci
s âesk˘mi novinami.
Co fiíci závûrem – snad jen zmínit firemní heslo
spoleãnosti, které skuteãnû vystihuje její chování:
WIENERBERGER – jednodu‰e lep‰í.

Budoucnost a v˘voj
Knihovna je neustále aktualizována podle
sortimentu firmy WIENERBERGER Cihláfisk˘
prÛmysl a. s. a upravována podle nov˘ch verzí
ArchiCADu. Nyní se pfiipravuje knihovna pro
ArchiCAD 6.0 s pfiímou vazbou na aktualizaci
po síti internet. Do této chvíle byla celá knihovna postavena jako „pasivní“. Nová verze
ArchiCADu umoÏÀuje naãítání externích databází (tj. v na‰em pfiípadû aktuální informace,
napfi. cenové). Na internetu bude moÏno si
tuto knihovnu aktualizovat www.softech.cz/archicad/
wienerberger nebo www.wienerberger.cz a následnû
pomocí ArchiCADu vytvofiit objednávku pro urãitého dodavatele v˘robního programu WIENERBERGER podle regionu.
Petr Kasík kasik@softech.cz

www.wienerberger.cz

Cihlov˘ rodinn˘ dÛm
Studie rodinného domu, navrÏeného na pfiání stavebníka z cihelného systému Porotherm, byla pfiihlá‰ena do soutûÏe Nejlep‰í projekt cihlového rodinného domu pro pfií‰tí tisíciletí. Pfiedmûtem soutûÏe,
jejímÏ vypisovatelem byla firma Wienerberger
Cihláfisk˘ prÛmysl a. s., byly projekty rodinn˘ch domÛ z libovolného kompletního cihlového systému
s maximálními náklady na vlastní stavbu do 7 000 000
korun. Studie pfiímûstské vilky jednoduchého architektonického v˘razu i dispozice ing. arch. E. DaÀkové byla ocenûna Zvlá‰tní cenou Porothermu.
DÛm je navrÏen pro klasickou ãtyfiãlennou rodinu
s moÏností vyuÏít místnost s vlastním pfiíslu‰enstvím
v pfiízemí rÛzn˘mi zpÛsoby – pracovna, pokoj hostÛ apod. Hmotovû je fie‰en jako dva v˘‰kovû rozdílné kvádry, kolmo do sebe zasazené, ãímÏ je dvoupodlaÏní ãást pfii pohledu z ulice opticky potlaãena
a dÛm získává dojem jednopodlaÏní stavby. K vytvofiení tohoto dojmu napomáhá i rozdílnost materiálÛ pouÏit˘ch v pfiízemí a v patfie. Svislé i vodorovné konstrukce jsou navrÏeny z cihelného systému

ArchiCAD perem Evy DaÀkové
Po ‰esti letech práce s ArchiCADem mohu fiíci, Ïe
program je pfiizpÛsoben my‰lení projektantÛ a lze
ho zvládnout bez pfiedchozí zku‰enosti s grafick˘mi programy. Musím v‰ak pfiiznat, Ïe stále objevuji nové funkce programu. Vyhovuje mi, Ïe projekt je tvofien obdobnû jako pfii ruãní práci, tzn. je
ãlenûn do jednotliv˘ch podlaÏí. Hodnû pracuji
s nástrojem vrstvy, abych mohla vypínat, zapínat
ãi zamykat jednotlivé prvky. V˘born˘ je inteligentní kurzor, jehoÏ zmûna signalizuje, Ïe jsem se
chytla toho správného bodu, vybrala Ïádan˘ prvek. Pfiínosem verze 6.0 je práce ve 3D oknû, nové moÏnosti tvorby komplikovanûj‰ích tvarÛ, terénu, zdí s promûnnou tlou‰Èkou, tvorba vlastních
‰raf, seskupování prvkÛ, moÏnost jiÏ od poãátku
práce vygenerovat fiezy ãi pohledy a i v tûch pracovat a provádût zmûny apod. Knihovna prvkÛ se
s kaÏdou novou verzí roz‰ifiuje, je moÏno pouÏívat
prvky konkrétních v˘robcÛ ãi si vytvofiit vlastní.
¤ada knihoven je pfiístupná na internetu.
Projektování na poãítaãi nutí od poãátku k rozmûrové pfiesnosti. To má v˘hodu, Ïe bûhem projekto-

Porotherm. Pfiízemí aÏ do v˘‰ky parapetÛ 1. patra
je obloÏeno svûtle ãerven˘mi lícovkami Klinker.
Projekt vznikal nejdfiíve u stolu – s tuÏkou v ruce –
a pfiem˘‰lením, jak nejlépe splnit klientovy poÏadavky a pfiitom navrhnout dÛm, kter˘ je vhodn˘ do
daného prostfiedí, a kter˘ by rovnûÏ uspokojil osobu architekta.
Po vytvofiení základní pfiedstavy následovala „poãítaãová fáze“ – fáze zhmotnûní my‰lenky ve 3D, jejíÏ v˘hodou je, Ïe poãítaã jiÏ pfii hledání koneãné
podoby umoÏÀuje ovûfiit proporce, hmotové fie‰ení
i dispozici ve skuteãn˘ch rozmûrov˘ch vztazích.
Navrhovanou budovu je moÏno si prohlédnout ze
v‰ech stran. Rozpracováním více variant a hledáním rovnováhy mezi poÏadovanou dispozicí
a hmotov˘m fie‰ením postupnû vznikla „ideální“ varianta. Ta byla dopracována do v˘sledné podoby,
tj. pÛdorysy, fiezy, pohledy (1:100), axonometrie
a fotozobrazení.
Pro koneãnou vizualizaci byl pouÏit program Art°lantis
Render 3.0, kter˘ umoÏÀuje rychleji a efektivnûji
dotváfiet nasvícení, barevné a materiálové fie‰ení.

vání mám velmi pfiesnou pfiedstavu o navrhovaném objektu, a Ïe odhalím vãas chyby ve vzájemn˘ch souvislostech.
Pfii zpracování projektové dokumentace spolupracuji s projektanty, ktefií rovnûÏ projektují pomocí
poãítaãe – jednak poÏaduji v digitalizované podobû napfi. zamûfiení vãetnû zákresu katastrální
mapy a jednak pfiedávám data specialistÛm
pouÏívajícím napfi. i AutoCAD nebo ALLPLAN.
V˘mûna dat pomocí souborÛ ve formátu DWG,
popfi. DXF mezi projektanty je v˘hodou, i kdyÏ nûkdy neprobíhá bez problémÛ (napfi. pfievod písma
a ‰raf). Pfii pfiechodu do provádûcích projektÛ, kde
se pracuje pfieváÏnû ve 2D, jsou je‰tû rezervy, nûkteré nedostatky verze 6.0 vyfie‰ila.
Projektování pomocí poãítaãe je pfiínosem pfii komunikaci s klientem, kter˘ se v bûÏn˘ch stavafisk˘ch v˘kresech pfiece jen hÛfie orientuje. Klient si
mÛÏe cel˘ objekt vãetnû fasád, stfiech, dispozice
apod. prohlédnout je‰tû dfiíve, neÏ je postaven.
V kaÏdé fázi projektování lze pomocí poãítaãov˘ch v˘stupÛ pfiipravit témûfi dokonalé podklady
pro konzultace.

Rodinn˘ dÛm
Investor / soukrom˘ klient
Autor architektonického návrhu /
Ing. arch. Eva DaÀková
Architektonick˘ atelier Per‰t˘n,
Na Per‰t˘nû 10, Praha 1
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