
V zajetí standardÛ

âas bûÏí. âtvrté ArchiNews jsou na svûtû

a nejnovûj‰í verze ArchiCADu uÏ není

novinkou ani v âechách. „·estpûtka“

se stala dostateãn˘m impulsem, aby 

se za pouhé dva mûsíce více neÏ 

sto uÏivatelÛ rozhodlo pov˘‰it svÛj

systém. 

A jak vidí v˘voj ArchiCADu jeho v˘robce? Slogan Graphi-

softu zní: Je‰tû lep‰í... 

3D technologie parametrick˘ch objektÛ je tak vpfiedu,

Ïe i samotné zpracování pÛdorysÛ a fiezÛ je v˘raznû

rychlej‰í a levnûj‰í neÏ pfii pouÏití 2D programu. ArchiCAD

se stal jednou z cest do prostfiedí virtuální budovy, budo-

vy postavené z GDL (Geometric Description Language)

objektÛ. Je jedním z nástrojÛ, pomocí kter˘ch lze tuto bu-

dovu vytváfiet a pracovat s ní. Navíc je zde Cadlink umoÏ-

Àující, aby se specialisté TZB mohli pohybovat ve stejné

budovû (Graphisoft koupil firmu Cymap), dále AxisVM
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urãen˘ pro statiky (Graphisoft zpfiístupnil svÛj kód 

ostatním firmám) a samotn˘m Graphisoftem vyvinut˘

ArchiFM (Facility Management) pro správu a fiízení 

budov. 

Jsme v zajetí standardÛ. Celé roky jsme mûli „ty svoje“,

teì si zvykáme na standardy Evropské unie. Doba a pro-

stfiedí vytváfiejí a formulují nová pravidla. Komunikaãním

standardem CAD se stal DXF, resp. DWG. 

CAD je svût „computer aided designÛ“, kde elementár-

ním prvkem pro sdûlení informace je ãára, etalonem 

r˘sovací prkno. Ná‰ svût je v‰ak svûtem reáln˘ch objektÛ,

jehoÏ poãítaãové standardy teprve vznikají. Dne‰ní vir-

tuální obraz tohoto svûta je tvofien virtuálními objekty.

Nejlépe takov˘mi, které mají stejné a stejnû promûnlivé

vlastnosti jako ty reálné. S mal˘m rozdílem – mají fiadu

dal‰ích pfiíjemností. 

ArchiCAD s GDL virtuálními objekty pracuje. A GDL

má v‰echny pfiedpoklady se standardem stát.

Tomá‰ Lejsek lejsek@cegra.cz
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Archi Hot News
Firma Cymap uvedla novou verzi programového
balíku Cadlink 9.0, kter˘ je urãen pro TZB vãetnû
posouzení energetického systému. www. graphisoft.
com/corporate/press/cadlink9.html, www.cymap.com Cad-
link, kter˘ je uÏ i na na‰em trhu, pfiedstavuje kon-
cepãní pohled na celou budovu ve v‰ech sou-
vislostech. 
V˘robci softwaru pro statické v˘poãty se pfiedhá-
nûjí s vazbou na konstrukãní programy. „Souboj“
firem Skanska Software www.skanskasoftware.com
a Inter-CAD www.axisvm.com/index.html o propojení
na ArchiCAD je pfiínosem pro v‰echny zúãast-
nûné. AxisVM maìarské firmy Inter-CAD bude
uveden na ãesk˘ trh letos na podzim. 
ArchiFM je 2D/3D integrovan˘ systém pro faci-
lity management (FM), kter˘ pfiedstavuje spo-
jení koncepce virtuální budovy a databáze. www.
graphisoft.com/products/fm.html Zku‰enosti nûmecké
televize RTL s ArchiFM jsou více neÏ pozitivní
a ani ãesk˘m firmám nic nebrání v jeho zave-
dení. 
GDL Object Plug-in pro prohlíÏení GDL prvkÛ
pouze v internetovsk˘ch prohlíÏeãích je k dis-
pozici jiÏ del‰í dobu. Av‰ak fiada nástrojÛ pro
práci s GDL prvky a jejich distribuci se dále roz-
‰ifiuje. www.graphisoft.com/gdl/ GDL Object Explorer
je urãen pro prohlíÏení elektronick˘ch katalogÛ
a následn˘ export vybran˘ch objektÛ v fiadû da-
tov˘ch formátÛ. GDL Object Publisher slouÏí
pro rychlou tvorbu katalogÛ a GDL Object Adapter nabízí moÏnost práce s GDL objekty se

v‰emi jejich pfiednostmi i v prostfiedí AutoCADu
(v. 14 a 2000). 
Data pro Piranesi, kter˘ je perliãkou pro „fajn‰-
mekry“, jiÏ exportuje i ArchiCAD. www.informatix.
co.uk Piranesi, jeÏ si mÛÏe pofiídit i ãesk˘ uÏivatel,
naãte model a ten pak slouÏí pro prostorovou
malbu.

Stojí za to nav‰tívit
Chcete znát porovnání AEC systémÛ? www.cadcam-
magazine.co.uk/htm/_reviews/050001.htp Chcete si pfie-
ãíst, co se pí‰e v ãasopisech zab˘vajících se
CAD? www.cadalyst.com Knihovny GDL prvkÛ?
Chodící postaviãky? www.objectsonline.com/archicad.
html CD s knihovnou Animated People ãeské fir-
my Alfaville v‰ak dostanete za mnohem v˘hod-
nûj‰ích podmínek jinde. Kde? www.cegra.cz/produkty/
produkty.html Nejvût‰í databanka bezplatn˘ch kni-
hovních prvkÛ a textur pro ArchiCAD? www.archal.
cz/archicad

ArchiCAD standardem
Popularitu technologie GDL potvrzuje poãet uÏi-
vatelÛ ArchiCADu. Zajímav˘m pfiíkladem je nû-
meck˘ Mnichov. V regionu s 5 000 architekty
projektuje v ArchiCADu 500 uÏivatelÛ vlastní-
cích 1 000 licencí. www.graphisoft.de/partners/index.
html#plz8
ArchiCAD www.cegra.cz/archicad je zafiazen do v˘uky
na mnoha ãesk˘ch vysok˘ch i stfiedních ‰ko-
lách. Napfi. ostravská Stfiední prÛmyslová ‰kola
roz‰ifiuje poãet poãítaãov˘ch uãeben ze tfií na
ãtyfii (kaÏdá s 20 pracovi‰ti). Doposud opou‰tûlo
‰kolu roãnû 150 ÏákÛ se znalostí ArchiCADu.
Kolik to bude pfií‰tí rok? 

Bezplatná ‰kolení
Bezplatná ‰kolení ArchiCADu pokraãují, neboÈ
zájem architektÛ a projektantÛ o dÛkladné 
seznámení s programem stoupá. Cílem ‰kole-
ní je prolomit bariéry vÛãi poãítaãovému zpra-
cování projektu, ukázat jeho pfiednosti a pfie-
dev‰ím poskytnout úãastníkÛm úroveÀ znalostí,
na které mohou zaãít samostatnû pracovat.
Kurzy v Praze jsou druh˘ a ãtvrt˘ t˘den v mûsíci.
Informace www.cegra.cz, registrace skoleni@cegra.cz

Export dat z ArchiCADu do Piranesi – 3D model je podkladem 
pro vyjádfiení pfiedstav pomocí 2D umûleck˘ch technik

Návrh Ateliéru FACT do architektonicko-konstrukãní soutûÏe 
Lávka pro chodce a cyklisty Hole‰ovice – Karlín

Virtual BuildingTM získává ocenûní
Po titulu Best Architectural CAD z roku 1999 zís-
kal ArchiCAD dal‰í prestiÏní ceny. Cena IT for
Construction Award, která byla ArchiCADu udû-
lena v kvûtnu v Birminghamu na v˘stavû inter-
build 2000, byla zároveÀ i ocenûním koncepce
virtuální budovy, neboÈ ArchiCAD zde byl pre-
zentován spoleãnû se softwarem Cadlink. 
ArchiFM byl pfied uvedením na americk˘ trh bû-
hem konference A/E/C Systems 2000 oznaãen
ãasopisem Cadalyst jako Top Ten Product pro
uÏivatele CAD. Cadalyst oznaãil toto nové CAFM
fie‰ení (Computer-Aided Facilities Management)
jako pfielom ve vyuÏití objektovû orientovaného
návrhu pro správu a fiízení budov. www.graphisoft.
com/corporate/press/cadalyst.html
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Inteligentní interiérové prvky
Zatímco datov˘ formát DWG se stal standardem
pro v˘mûnu v˘kresové dokumentace, standar-
dy pro komunikaci v prostfiedí virtuální budo-
vy se teprve vytváfiejí. Datov˘ formát GDL, kte-
r˘ s virtuálními objekty pracuje, má pro své
vlastnosti, jako jsou parametriãnost, jednoduch˘
zpÛsob nastavení a velmi mal˘ objem dat, v‰ech-
ny pfiedpoklady se takov˘m standardem stát.
Následující pfiíspûvek seznamuje s nûkter˘mi,
ne bûÏnû znám˘mi, vlastnostmi jazyka GDL
a následnû moÏnostmi parametrizace – na pfiíkla-
dû flexibilního prvku pro modelování kanceláfi-
sk˘ch stolÛ. Co se t˘ãe jednotliv˘ch prvkÛ, jsou
pouÏity – z dÛvodu minimalizovat rozsah kni-
hoven pro zafiizování interiérÛ – prvky s maxi-
mální moÏnou flexibilitou. 

Struktura parametrÛ prvku Stul.gsm. Délku,
v˘‰ku i ‰ífiku tohoto prvku lze volnû mûnit ve
2D i 3D oknû. Parametr Varianta podnoÏe umoÏ-
Àuje zvolit libovolnou pfiednastavenou sestavu:

deskovou podnoÏ, jednu z pûti variant kovové
podnoÏe nebo ãtyfii trubkové nohy. Varianty se
volí pomocí roletového menu, pfiiãemÏ pfiedna-
stavené hodnoty tlou‰Èky stolní desky, zkosení
horní hrany a materiál podnoÏe lze rovnûÏ mû-
nit. Podle potfieby lze doplnit i katalogov˘ kód
a cenu (obr. 1).

Úschova nastaven˘ch parametrÛ. Pfii pouÏití
typov˘ch fiad není tfieba znovu nastavovat
v‰echny parametry, neboÈ nejen jednotlivé prv-

ky, ale i celé sestavy lze ukládat ve formû maker
do samostatn˘ch sloÏek – knihoven maker. Makra
se do projektÛ vkládají pomocí volby Soubor/
Spojit nebo taÏením my‰í po otevfiení sloÏky
maker v PrÛzkumníkovi. Nastavením variant zá-
kladních parametrÛ lze vymodelovat prakticky
v‰echny bûÏné obdélníkové stoly (obr. 2, 3).

Model stolní desky. K modelování obecného
tvaru stolní desky slouÏí parametr Deska, popis
tvaru. Trojúhelníková deska 80 x 80 cm se po-

pí‰e fietûzcem: 0 0 1 .8 0 1 0 .8 1, kter˘ v tomto
pfiípadû pfiedstavuje tfii trojice ãísel. KaÏdá troji-
ce popisuje jeden roh polygonu, kter˘m je mo-
delována deska. První ãíslo je soufiadnice x, druhé
soufiadnice y, tfietí je maska – zde vÏdy 1 (obr. 4).

Desky s obloukem. Maska se pouÏívá pfii defi-
nici obloukÛ, podobnû jako v pfiíkazu POLY_.
Pokud je zápis fietûzce del‰í neÏ 30 znakÛ, je
nutno jej rozdûlit do více fiádkÛ (Deska, pokraã. 1
a pokraã. 2) (obr. 5). 
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Italsk˘ Cesar s podporou pro ãeské architekty
Italská firma Cesar, která vyrábí klasick˘ i moderní kuchyÀsk˘ nábytek, 
vstupuje na ãesk˘ trh prostfiednictvím firmy Studio Furniture. 
Kuchynû Cesar, pro nûÏ je charakteristick˘ nejen jejich design, ale i kvalita provedení, nabízejí fiadu variant
a fie‰ení – skfiíÀky v provedení dfievo, melamin nebo lak, dvífika klasická, posuvná, vyklápûcí, shrnovací, 
prosklená, s dfievûn˘m a kovov˘m rámeãkem, celodfievûná, lakovaná nebo laminátová. DoplÀkov˘m 
kompoziãním prvkem jsou zadní stûny – nerezové nebo v designu dvífiek. Av‰ak nejnovûj‰ím trendem jsou
zavû‰ené spodní skfiíÀky a fie‰ení kompozice kuchynû v modulech.

Podpora pro architekty
Studio Furniture pfiipravilo pro architekty, vedle dnes uÏ bûÏn˘ch katalogÛ, moÏnost zpracování návrhu 
dispoziãního fie‰ení kuchynû v software v˘robce Aredo a vizualizace v ArchiCADu (popfi. data ve formátu
DWG/DXF a VRML)

První specializované studio Cesar sídlí na adrese: 
Ruská 1343, Praha 10, tel./fax 02/727 316 47, e-mail cesar@studiof.cz, 
konzultace a schÛzky 0602/490 769, 0602/144 511 www.studiof.cz

Definice atypové podnoÏe. Rozmûry pÛvodnû
definující délku a ‰ífiku stolu vymezují v pfiípadû
individuální definice desky rozmûry podnoÏe.
Pokud nevyhovuje standardní skladba podnoÏe,
je moÏno ji definovat individuálnû parametrem
PodnoÏ, popis skladby. PodnoÏ volnû stojícího
stolu je zpravidla sloÏena ze tfií prvkÛ: levého
boku, pravého boku a svlaku (trnoÏe). Lev˘
a prav˘ bok má u deskové podnoÏe tvar obdél-
níku, u kovové pak tvar mnohoúhelníku. Pokud
nevyhovuje Ïádn˘ z pfieddefinovan˘ch tvarÛ
(v parametru Varianta podnoÏe), je moÏno pou-
Ïít individuální definici v parametru Profil, popis
tvaru (obr. 6, 7).

Odkazy na pfiíklady pouÏití. Vhodnou parametri-
zací prvku Stul.gsm www.studiof.cz/intercad/download/
stul.gsm lze vymodelovat dostaãující ‰kálu stolÛ
pro bûÏnou projekãní praxi. V souboru www.studiof.
cz/intercad/download/moduly.exe jsou uloÏena makra
s parametrizací pro uvedené pfiíklady. 
V˘‰e popsan˘ postup je moÏno aplikovat
i u skfiíÀového nábytku, kde je úãinn˘ zejména
parametr popisující skladbu dvífiek (jednokfiíd-
lová, dvojkfiídlová, zásuvky, niky) a skladbu 
polic.

Jifií Kupec intercad@iol.cz
Autor pfiíspûvku Jifií Kupec, web.iol.cz/intercad, se dlou-

hodobû zab˘vá problematikou 3D modelÛ interiéro-

v˘ch prvkÛ, pfiiãemÏ ArchiCAD a jeho grafick˘ jazyk

GDL povaÏuje za svÛj základní pracovní nástroj.

Spolupracuje s fiadou ateliérÛ, pro nûÏ vytváfií projekty

a 3D modely kanceláfisk˘ch, komerãních i bytov˘ch

interiérÛ. Zpracování 3D modelÛ nábytkov˘ch fiad

a stavebních v˘robkÛ v dÛsledku rozvoje CAD systémÛ

ve stavební i interiérové projekci pfiedstavuje stále 

vût‰í podíl jeho práce.

z n a ã k o v é  k u c h y n û
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‰kolení www.cegra.cz

Specializovaná ‰kolení
ArchiCADu

18. – 19. 7. ArchiCAD produktivnû –
verze 6.5

21. 7. Knihovní prvky – obecnû
15. – 16. 8. GDL – zaãáteãníci
17. – 18. 8. Rozpoãty
31. 8. Rozpoãty – pouze tfiídûní,

vlastnosti a seznam
1. 9. Knihovní prvky – obecnû

registrace skoleni@cegra.cz

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

Zálohovací zafiízení 
Spolehlivé ochranû dat, jejichÏ ztrátu mohou zpÛso-
bit napfi. viry, havárie systémÛ, omyly uÏivatelÛ nebo
Ïivelné pohromy, je nezbytné vûnovat pozornost. 
Ztráta dat (jejich cena zpravidla v˘raznû pfievy‰uje
cenu hardware, na kterém jsou uloÏena) mÛÏe mít
katastrofální následky, tj. neodevzdání projektu v ter-
mínu a s tím spojené pfiímé finanãní ztráty, náklady
na práci zamûstnancÛ, ktefií musí stejnou práci dûlat
dvakrát apod. 
MoÏností, jak spolehlivû zálohovat firemní ãi soukro-
má data a v pfiípadû potfieby je zcela obnovit, je nû-
kolik (rozhodnû v‰ak v dne‰ní dobû jiÏ nelze dopo-
ruãit z dÛvodu velmi nízké spolehlivosti a malé
kapacity klasické diskety):
– mechaniky zip: vhodné pro zálohování men‰ích

objemÛ dat a jejich snadn˘ pfienos (kapacita 100 MB
nebo 250 MB na 1 médium), 

– zafiízení jaz: na jedno médium se vejde aÏ 2 GB
dat,

– „vypalovací“ mechaniky CD-R a CD-RW: na jedno
médium lze zálohovat aÏ 650 MB dat,

– pofiízení druhého hard disku: pfii souãasném v˘-
razném poklesu cen hard diskÛ se nejedná o vel-
kou investici, na druhém hard disku je moÏno 
nastavit „zrcadlení“ dat, ãímÏ se pfiedejde ztrátû
v pfiípadû poruchy prvního disku, nikoliv v pfiípa-
dû poÏáru nebo zniãení celého poãítaãe, 

– páskové  mechaniky: vhodné pro zálohování vel-
k˘ch objemÛ dat, systému jako celku, ne jednotliv˘ch
souborÛ, na jednu pásku DDS3 se vejde 24 GB
dat, páska je nejspolehlivûj‰ím a v pomûru
k mnoÏství uloÏen˘ch dat cenovû nejpfiíznivûj‰ím
médiem, nev˘hodou je pomal˘ zápis (zálohování
se spou‰tí zpravidla pfies noc). 

A na závûr. Zálohovaná data by mûla b˘t uchována
oddûlenû od poãítaãe, neboÈ napfi. v pfiípadû poÏá-
ru v místnosti, v níÏ je server i datové pásky, zálo-
hování pfiíli‰ nepomÛÏe.

Zdroj: Hewlett-Packard
Ladislav Prodûlal prodelal@cegra.cz

Velkoformátov˘ skener
Velkoformátov˘ skener DeSKan Express firmy Aba-
kosdigital Imagespty nabízí pfiesnost a kvalitu, kterou
ãasto nedosahují prÛchodové, nûkolikanásobnû draÏ-
‰í skenery. 
Skener, kter˘ je urãen pro malé a stfiední objemy
skenování a nevyÏaduje Ïádné speciální znalosti
a zku‰enosti uÏivatele, tvofií ve spojení s vektorizaã-
ním programem ProVec kompletní systém pro pfie-
vod papírov˘ch podkladÛ do vektorové formy.
DeSKan Express je zaloÏen na pohyblivém formátu
A4. V˘kresy aÏ do formátu A0 jsou skenovány
v pruzích, které jsou pak automaticky spojeny do

jednoho „beze‰vého“ obrázku. Tento zpÛsob skeno-
vání, kdy je dokument pevnû uchycen a pohybuje 
se skener, vyluãuje moÏnost po‰kození dokumentu
(napfi. star˘ch v˘kresÛ). 
Skener DeSKan Express má následující parametry:
skenování dokumentÛ do velikosti A0, uloÏení ve 
formátech PCX, BMP, TIFF a JPEG, optické rozli‰ení
100–600 dpi, pfiipojení k PC pfies paralelní port,
v˘konn˘ editor rastrov˘ch obrázkÛ s funkcemi kres-
lení ãar a obloukÛ, zadávání pfieddefinovan˘ch blo-
kÛ, separace do vrstev a kopírování mezi vrstvami
s rozdílnou barevnou hloubkou, individuální kalib-
race pro zaji‰tûní maximální pfiesnosti apod. 
PoÏadavky na HW: Pentium 233 MHz a vy‰‰í, 128
MB RAM, Windows 95, 98, 20 MB místa na HD pro
instalaci, doporuãen˘ 1 GB místa pro práci

Program ProVec 3.5
Pfii vektorizaci libovolnû velk˘ch souborÛ rastrov˘ch
obrázkÛ je jedin˘m omezením velikost dostupné pa-
mûti. Program ProVec firmy Abakosdigital Images-
pty poskytuje fiadu nástrojÛ pro úpravu rastrÛ pfied
samotn˘m procesem vektorizace. 
ProVec nabízí ‰irokou ‰kálu nastavení mnoha uÏiva-
telsk˘ch parametrÛ vektorizace a moÏnost náhledu
vektorizace pfied spu‰tûním procesu pfievodu dané-
ho souboru. Nesporn˘mi pfiednostmi jsou dostupná
cena, jednoduché ovládání a rychlé a spolehlivé al-
goritmy.

Základní charakteristika ProVec:
– OCR: ‰iroká ‰kála funkcí pro automatické a ma-

nuální rozpoznání písma zaji‰Èuje správn˘ pfievod
textÛ,

– editace rastrÛ: úplné editaãní funkce pro úpravu
rastrov˘ch obrázkÛ – kreslení, separace do vrstev,
separace textu, ãi‰tûní „‰umu“ atd.,

– náhled: náhled na v˘sledek pfied provedením 
procesu vektorizace na celém souboru usnadÀuje
pfiesné nastavení (pro dosaÏení optimálních v˘sled-
kÛ automatické vektorizace rÛzn˘ch typÛ rastro-
v˘ch obrázkÛ),

– manaÏer vlastností: interaktivní zpÛsob nastavení
vede uÏivatele úpravou rÛzn˘ch parametrÛ a do-

voluje i uÏivateli bez odborn˘ch zku‰eností dosáh-
nout vynikající kvality vektorizace, mj. je moÏno
nastavit rozpoznání typu a tlou‰Èky ãáry, manipu-
laci s prÛseãíky a mezerami, v˘stupní formát sou-
boru – DXF, DGN, ARC/Info, Progis Wingis (ADF)
a MapInfo (MIF/MID), osov˘ nebo obrysov˘ zpÛ-
sob vektorizace a mnoho dal‰ích parametrÛ,

– transformace: transformace soufiadnic pfievádûn˘ch
rastrov˘ch souborÛ na skuteãné svûtové soufiadni-
ce umoÏÀuje odeãíst skuteãné svûtové soufiadnice
v kterémkoliv místû obrázku, transformovat rastro-
v˘ podklad na rastr s odpovídajícími soufiadnice-
mi a vektorizovat pfiímo do reáln˘ch soufiadnic
bez pfievodu v CAD/GIS systémech,

– ukládání pohledÛ: ukládání aktuálních pohledÛ
a zvût‰ení pro lep‰í a rychlej‰í orientaci ve v˘kresu,

– odmûfiování: funkce odmûfiování s odeãtením sou-
fiadnic a vzdáleností v rÛzn˘ch jednotkách,

– dávkové zpracování: nastavení procesu vektori-
zace více souborÛ najednou bez dohledu operáto-
ra je moÏno provést v textovém procesoru.

PoÏadavky na HW: PC s 486 procesorem a vy‰‰í, 16
MB RAM (32 MB doporuãeno), Windows 95, 98, NT,
10 MB místa na HD pro instalaci, paralelní port.

www.abakos.com.au
Patrik Minks minks@cegra.cz

V jaké elektronické podobû posílat v˘kresy e-mailem?
Pfiedpokladem úspû‰ného odeslání, resp. prohlédnutí dat pfiíjemcem e-mailu, je 
pfiizpÛsobení formátu zasílan˘ch dat poãítaãovému vybavení pfiíjemce. 

Jak posílat náhled na projekt jako bitmapu
V ArchiCADu provedeme uloÏit jako a zvolíme formát GIF. ArchiCAD uloÏí bitmapu
celého pÛdorysu v nastaveném zvût‰ení. Zde je tfieba dát pozor na velké zvût‰ení
rozsáhlého pÛdorysu, neboÈ bitmapa by mohla b˘t pfiíli‰ velká. Takto uloÏen˘ obrá-
zek lze poslat e-mailem. A jak si ho prohlédne pfiíjemce? Ve vût‰inû pfiípadÛ se mu
zobrazí pomocí po‰tovního klienta. Dal‰í moÏností je, Ïe pfiesune obrázek na okno
internetovského prohlíÏeãe (drag & drop). Pro prohlíÏení obrázku je moÏno si stáhnout
freeware IrfanView 3.17. www.softwarecenter.net/irfanview/

Jak posílat projekt jako DWF
Formát DWF umoÏÀuje pomocí internetovského prohlíÏeãe zobrazit v˘kres stejnû
jako v CAD systému. Pfiedpokladem je instalace doplÀku pro prohlíÏeã (napfi. WHIP!).
www.autodesk. com/cgi-bin/whipreg.pl V ArchiCADu provedeme uloÏit jako a zvolíme for-
mát DWF. Název uloÏeného souboru nesmí obsahovat diakritická znaménka. Nej-
úspornûj‰í je tzv. binary compresed. A prohlíÏení? Pokud má pfiíjemce nainstalovan˘
doplnûk, staãí dvojklik na soubor, aby se otevfiel prohlíÏeã, potfiebné funkce se 
odkryjí po kliknutí prav˘m tlaãítkem my‰i. Tento formát je zejména vhodn˘ pro ty,
ktefií nemají moÏnost prohlíÏet projekt pomocí ArchiCADu.

Jak posílat data mezi uÏivateli ArchiCADu
Nejprve je tfieba si uvûdomit, jak ArchiCAD pracuje s knihovnou. PouÏíváme-li jen
základní knihovnu, lze posílat soubory PLN. Pokud jsou v‰ak v projektu pouÏity
nové prvky, je moÏno si vybrat mezi dvûma variantami. Buì zvolíme uloÏit jako 
archiv (v ArchiCADu) nebo pfiibalíme danou knihovnu k projektu. Druh˘ zpÛsob
posílání, tj. pfiibalit adresáfi s knihovními prvky samostatnû, je vhodnûj‰í.

Jak proãistit knihovní
prvky 
V knihovnû se pro kaÏd˘,
i jen jednou pouÏit˘, knihov-
ní prvek, vytváfií pomocn˘
datov˘ soubor (pro rychlej‰í
práci s knihovními prvky).
Tyto soubory, které ve své
koncovce obsahují znak &,
napfi. GS&, WI&, lze bez obav
smazat, ãímÏ se velikost 
posílané knihovny ãásteãnû

zmen‰í. Pomocí start/najít/soubory a sloÏky lze snadno cel˘ disk proãistit. Nejjedno-
du‰‰í zpÛsob je zadat náhradní znaky pro vyhledávání (*.??&), pfiiãemÏ je tfieba dát
pozor na adresáfi ArchiCADu. SmaÏete-li soubor ArchiCAD 6.5 Basic.pr&, ArchiCAD
si poslední nastavení pfiestane pamatovat. V takovém pfiípadû je tfieba smazat
i ArchiCAD 6.5 Basic.prf a ArchiCAD si po startu vytvofií nové soubory.

Pfied posláním je tfieba data „slisovat“
Projekty ArchiCADu se dají pomocí kompresního programu stlaãit o více neÏ polovinu
ãasu potfiebného na poslání. Soubory vût‰í neÏ 500 KB je vhodné rozdûlit na men‰í
bloky, aby se pfii chybû pfienosu nemusel cel˘ soubor posílat znovu, n˘brÏ jen jeho
chybná ãást. Soubory vût‰í neÏ 5 MB je ekonomiãtûj‰í pfiedávat jinak neÏ e-mailem. 

extra

Odeãtení válce od válce
v GDL
GDL je jazyk urãen˘ pro 
parametrick˘ popis 3D i 2D
objektÛ, coÏ je dÛvodem,
proã nepracuje jako klasick˘
prostorov˘ modeláfi. Pfiesto
v‰ak lze pomocí GDL vy-
tvofiit jak˘koliv tvar, napfi.
odeãtení válce od válce. à

Vik˘fie v rakouském 
ArchiCADu
Pfiíklad jednoho z nejsloÏi-
tûj‰ích vik˘fiÛ rakouského
ArchiCADu. Na nûkteré prvky
této knihovny se mÛÏeme 
tû‰it. à

Nastavení knihovního
prvku
PouÏívejte k nastavení knihov-
ního prvku, pokud je defino-
váno, grafické menu. 
Jedná se o novou vlastnost 
inteligentních parametrick˘ch
prvkÛ verze ArchiCADu 6.5. â

á Nov˘ RoofMaker
Automatizace se neustále prohlubuje. Prak-
ticky v‰e vãetnû v˘mûn probûhne „samo“.

Lubo‰ Cipra cipra@cegra.cz



akce: Rekonstrukce objektu ¤LP, 
Smetanovo nábfieÏí, Praha 1
investor: ¤ízení letového provozu âR, s.p.
autor projektu rekonstrukce:
SEA sdruÏení – ing. arch. P. Suske, 
ing. arch. M. Havelka, ing. arch. J. Jake‰, 
ing. arch. M. Tich˘
dodavatel stavby: IPS Brno
dodavatel interiéru: Studio Furniture 

Historicky cenná a památkovû chránûná budova v centru Prahy byla po
ãetn˘ch zásazích uplynul˘ch let velmi znehodnocená. Architektonické
fie‰ení rekonstrukce objektu proto usilovalo o rehabilitaci této klasicistní
budovy. Provoznû dispoziãní fie‰ení respektuje stávající dispozice ob-
jektu, hlavním obsahem stavebních úprav byla kompletní rekonstrukce
interiérÛ zahrnující v‰echny souãásti stavby, od v˘mûny podlahov˘ch
krytin, pfies repase a opravy truhláfisk˘ch a pasífisk˘ch v˘robkÛ aÏ po
kamenické a ‰tukatérské restaurátorské práce v prostorech hlavního
vstupu a schodi‰È.
Nosnou my‰lenkou rekonstrukãního zámûru bylo najít památkovû v˘-
znamné zachované ãásti interiérÛ a jejich materiálové i stylové hodnotû
podfiídit následné práce. To v‰e pod imperativem vybavit historick˘ 
objekt technologií moderní administrativní budovy, coÏ se t˘kalo i interié-
rov˘ch zabudovan˘ch prvkÛ a následného v˘bûru mobiliáfie. 

Vybavení interiéru mobiliáfiem
Rozhodující bylo vybrat nejen nábytek, kter˘ by odpovídal potfiebám
moderní kanceláfie a dosáhl estetickou a kvalitativní úroveÀ rekonstruova-
né stavby, ale i vhodného dodavatele.
Koneãná volba padla na Studio Furniture a mobiliáfi italsk˘ch firem (napfi.
Archiutti, Pianca a Calligaris). Dodavatel zpracoval na základû skic 
autorÛ projektu rekonstrukce návrh vybavení interiéru kanceláfisk˘m 
nábytkem v ArchiCADu. Poãítaãov˘ 3D model umoÏnil pfii hledání 
koneãné podoby ovûfiit proporce, varianty fie‰ení vãetnû povrchov˘ch
úprav i dispozici ve skuteãn˘ch rozmûrov˘ch vztazích a prohlédnout si
interiér z rÛzn˘ch úhlÛ pohledu. Rozpracováním více variant a hledá-
ním rovnováhy mezi poÏadovanou dispozicí a navrhovan˘m fie‰ením
vznikla „ideální“ varianta. Pro koneãnou vizualizaci byl pouÏit Art°lantis
Render, kter˘ umoÏnil efektivnûji dotváfiet nasvícení a barevné a mate-
riálové fie‰ení.
Digitální zpracování návrhu rovnûÏ urychlilo a doslova umoÏnilo proces
schvalování ze strany investora, kter˘ sídlí v zahraniãí. Ve‰keré pÛdo-
rysy, perspektivy a vizualizace vãetnû rozpoãtu byly zasílány elektronic-
kou po‰tou. V souãasné dobû probíhá realizace 1. etapy projektu.

1 V˘sledná „ideální“ varianta. Prvním krokem bylo vynesení
pÛdorysu v mûfiítku 1 : 50 tak, aby byl k dispozici 3D model
jednotliv˘ch místností…

2 Nezbytnou souãástí kreativní fáze byly základní pfiedstavy
autorÛ projektu rekonstrukce ve formû náãrtÛ a skic. 

3 Na základû pfiedstavy architektÛ vznikl digitální model 
zafiízené místnosti. U typov˘ch v˘robkÛ byly pouÏity 
objekty z knihovny prvkÛ. Digitální model není snad tak 
pÛsobiv˘ jako Ïivá kresba, je v‰ak bezesporu pfiesnûj‰í 
a lze s ním dále pracovat (rÛzné úhly pohledÛ, seskupení 
do vût‰ích celkÛ apod.).

4 Recepãní pult vznikl kombinací typového nábytku 
a atypick˘ch v˘robkÛ. 

5 Aplikace textur (d˘h a textilu) umoÏnila názornû 
prezentovat budoucí prostorov˘ dojem. Zpracování 
barevn˘ch variant v této fázi projektu uÏ nepfiedstavuje 
Ïádn˘ problém. 

6 Konferenãní sál – víceúãelová spoleãenská místnost. 
Z hlediska efektivity zpracování – velikosti 3D modelu 
celého projektu, pracnosti pfii modelování jednotliv˘ch 
prvkÛ, vybavení místnosti doplÀkov˘mi pfiedmûty
apod. – bylo nutno najít pfiimûfienou míru zjednodu‰ení. 
Ponûkud stroh˘ vzhled digitalizovan˘ch modelÛ je moÏno
„zjemnit“ úãeln˘m kombinováním s naskenovan˘mi 
fotografiemi jejich reáln˘ch pfiedloh.

7 Zasedací místnost je urãena pro operativní porady. 
Investor vybral tvarovû pÛsobivou variantu sestavy stolÛ.
A nevadilo mu, Ïe zpracovatel digitalizace a vizualizace 
projektu uÏ nestihl vymodelovat podnoÏe stolÛ . . . 

8 Nadhledová perspektiva kanceláfiské ãásti.
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