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Chcete se seznámit
s ArchiCADem 7.0?

Urãitû se mnou budete souhlasit, Ïe pﬁáním kaÏdého, kdo alespoÀ jednou hrál kostky,
bylo, aby mu padla ‰estka. Je to totiÏ bingo, v˘hra, zkrátka jackpot. Pﬁívlastkem magické se ale v rÛzn˘ch souvislostech mÛÏe honosit ﬁada ãísel. O sedmiãce se ﬁíká, Ïe
pﬁiná‰í ‰tûstí. Nevûﬁím sice v ãáry a kouzla, ale tyto my‰lenky mû napadly, kdyÏ jsem
poprvé otevﬁel poslední verzi ArchiCADu. 7.0. Napadlo mû, sedmiãka je jedniãka.
Doufám, Ïe mi prominete poãáteãní neváÏné letní uvaÏování. Faktem ale je,
Ïe sedmiãka potvrzuje, Ïe poãítaãov˘ program, jehoÏ ovládání je navíc jednoduché, mÛÏe usnadnit uÏivateli zpracování projektové dokumentace a pﬁitom mu
nechat prostor pro vlastní tvÛrãí ãinnost. Z tohoto dÛvodu se poslední verze
ArchiCADu stala hlavním tématem ArchiNews, které právû drÏíte v ruce. Jen bych chtûl pﬁipomenout,
abyste pﬁi ãtení nebyli zaskoãeni ilustracemi s anglick˘m textem. Sedmiãka bude samozﬁejmû mít ãeskou mutaci, která v dobû uzávûrky ArchiNews nebyla je‰tû plnû k dispozici. Ale v této chvíli, kdy na‰e
noviny ãtete, je jiÏ dokonãena.
Na závûr bych rád podûkoval v‰em, kteﬁí se zúãastnili na‰í soutûÏe hp photosmart je tu pro Vás!, kterou
jsme vyhlásili v minulém ãísle. Va‰e odpovûdi byly zajímavé stejnû tak jako spektrum respondentÛ, v nûmÏ
znaãn˘ podíl tvoﬁí architekti a projektanti, kteﬁí nejsou uÏivateli ArchiCADu. Tento fakt spolu s pﬁeváÏnû
pozitivními odpovûìmi znamená, Ïe ArchiNews jsou tím, ãím jsme chtûli, aby byly: Zdrojem podnûtÛ na
téma hardware a software v architektuﬁe a stavitelství. Pokud jde o va‰e pﬁipomínky, nejãastûji postrádáte
ceny v˘robkÛ. Je to pochopitelné, ale na‰ím cílem je pﬁiná‰et informace dlouhodobûj‰í platnosti, a mezi
Tomá‰ Lejsek lejsek@cegra.cz
takové ceny poãítaãÛ nepatﬁí.

Nehledejte nás na ForARCHu, tentokrát
pﬁijedeme za Vámi my
10. 9. – 14. 9.
ArchiCAD 7.0 pro uÏivatele pﬁedchozích
verzí – Brno, Ostrava a Praha
18. 9. – 12. 10.
ArchiCAD 7.0 pro nové zájemce – série
prezentací a konzultaãních dnÛ po celé âR
15. 10. – 19. 10.
veletrh INVEX
pavilon A1, stánek ã. 8
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2D zobrazení je vlastností kaÏdého objektu, která
je k nûmu pﬁipojena, ale kterou lze upravovat
samostatnû, aniÏ by se 3D model mûnil. Parametriãnost napﬁíklad znamená, Ïe pﬁi umístûní stolu
do interiéru je k dispozici nastavení, zda má prvek
mít tﬁi nebo ãtyﬁi nohy, nebo moÏnost zobrazení
krokve v pÛdoryse pouze osou a obrysem, nebo
pouze osou.

Zpracování kompletní projektové
dokumentace
ArchiCAD je nástroj pro zpracování kompletní
projektové dokumentace a zaruãuje provázanost
jednotliv˘ch dokumentÛ, ãímÏ znaãnû zvy‰uje
produktivitu práce a odstraÀuje riziko chyb ‰patn˘m pﬁenesením informace z jednoho dokumentu
do druhého.
ArchiCAD 7.0 koncepci virtuální budovy dále proNejnovûj‰í verzi ArchiCADu – jednoho z nejpouÏívanûj‰ích projekãních systémÛ – uvede v ãeské
mutaci na ná‰ trh bûhem záﬁí Centrum pro podporu poãítaãové grafiky âR (www.cegra.cz).
Podstatné novinky a vylep‰ení, které ArchiCAD 7.0
pﬁiná‰í, se t˘kají zejména vlastní projekãní ãinnosti,
a to jak návrhu modelu, tak i automatizace zpracování projektové dokumentace, sdílení informací,
tj. zpracování rÛzn˘ch datov˘ch formátÛ, a sdílení
dokumentace prostﬁednictvím internetu. Podstatné
v‰ak také je, Ïe, zatímco ostatní CADy se stále je‰tû
pot˘kají se 3D, ArchiCAD vstoupil jiÏ do dimenze
ãtvrté. K objektÛm virtuální budovy pﬁiﬁazuje dal‰í
parametr – ãas.
ArchiCAD je 2D/3D integrovan˘ parametrick˘
projekãní systém. Integrace 2D a 3D znamená, Ïe
sice systém pracuje se 3D modelem, ale 2D dokumenty nejsou získávány jako prost˘ pÛdorysn˘ ãi
pohledov˘ prÛmût 3D, nebo tzv. „ﬁíznutého“ modelu.

hp photosmart
je tu pro Vás!

V˘hercem soutûÏe hp photosmart je tu pro Vás! se stal Pavel KoÏan˘ z opavské projekãní
kanceláﬁe Atria, která se zab˘vá navrhováním pozemních staveb, a to aÏ do fáze zpracování provádûcí dokumentace. Pracují zde dva architekti a tﬁi stavební inÏen˘ﬁi, kteﬁí dosud
pracovali klasick˘m „ruãním“ zpÛsobem. Karel Komárek (Atria) ale k tomu dodává: „Po
absolvování bezplatného kurzu ArchiCADu jsme zjistili, Ïe pracovat s CADem by nám nedûlalo
potíÏe, a Ïe navíc ArchiCAD v podstatû splÀuje na‰e potﬁeby. Z tohoto dÛvodu jsme se rozhodli,
Ïe si jím vybavíme na‰i kanceláﬁ. Oãekáváme nejen zv˘‰ení produktivity ãinnosti, ale i zlep‰ení komunikace s jin˘mi firmami a zpracování vizualizací a prezentací pro na‰e klienty.“
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hlubuje a rozvíjí. Funkce urãené pro zpracování
projektu cel˘ proces je‰tû více automatizují.
Konkrétním pﬁíkladem mÛÏe b˘t interaktivní provázanost v˘pisu truhláﬁsk˘ch v˘robkÛ a modelu,
vãetnû v˘kresÛ, kde zmûna rozmûru okna, provedená v tabulce, automaticky aktualizuje model
i v˘kresy.
Dal‰í roz‰íﬁení nové verze se t˘ká komunikace,
pﬁedev‰ím moÏnosti zanést do projektu anotace
i bez pouÏití ArchiCADu, a naãíst tyto pﬁipomínky
zpût do projektu, ve kterém se stanou souãástí
modelu.
NejdÛleÏitûj‰í novinkou, kterou sedmiãka pﬁiná‰í,
je pﬁipojení dal‰ího parametru k objektÛm, a to

ãasu. Projekt lze pouÏít pro simulaci v˘stavby,
nebo demolice objektu.

Naãítání podkladÛ
Mezi první pﬁíkazy pﬁi zpracování projektové dokumentace v ArchiCADu, které zjednodu‰í projektování, patﬁí bezesporu naãtení podkladÛ. Program
umoÏÀuje zvolit, jak˘m zpÛsobem a jaké podklady
budou vyuÏity. Nejãastûj‰ími jsou zamûﬁení nebo
v˘kresy ve formátu DWG a DXF, ale i DGN.
Podklad lze naãíst jako nov˘ projekt, pﬁipojit jej
ke stávajícímu projektu, nebo pouÏít jen jako
podklad (tj. externí referenci – XREF). (obr. 1, 2, 3)
(pokr. na s. 2)

hardware www.cegra.cz/hardware/hardware.html
Test poãítaãÛ pro projektování v ArchiCADu
Centrum pro podporu poãítaãové grafiky âR otestovalo v˘kon vybran˘ch typÛ poãítaãÛ pro 3D projektování
a rendrování v ArchiCADu.
Testování konkrétnû probûhlo v ArchiCADu 6.5CZ, R3
a pro test byl pouÏit model Rekonstrukce (Nastavení fotozobrazení: Efekty, Renderovací technologie: ArchiCAD,
Metoda: Max. kvalita, Vyhlazení: Max. kvalita, Efekty:
Vrcholové svûtlo, PrÛhlednost, Hladké povrchy, Textury,
Zdroje svûtla: Slunce, Vrhání stínÛ: Slunce, Velikost
a pozadí: 1000 x 1000 dpi, rozli‰ení 72 dpi).
V˘sledky testu (viz tab.) ukázaly, Ïe nejvût‰í vliv na v˘kon poãítaãe má pouÏit˘ procesor a dostatek operaãní
pamûti, pﬁiãemÏ 64 MB je doporuãené minimum a nav˘‰ení na 128 aÏ 256 MB mÛÏe práci v˘raznû urychlit.
Obecnû platí, Ïe nároky na pamûÈ poãítaãe rostou s velikostí modelu. (Pozn.: U poãítaãe oznaãeného v tabulce písmenem F byl v˘poãet fotozobrazení pﬁeru‰en pro
nedostatek virtuální pamûti.)
Kontrolní provedení stejného testu v ArchiCADu 7.0 Int, R1
u poãítaãe pojmenovaného v testu jako model C ukázalo,
Ïe v˘sledky lze povaÏovat za odpovídající i pro ArchiCAD
7.0, neboÈ bylo dosaÏeno stejn˘ch hodnot. Z hlediska
vnitﬁních algoritmÛ nedo‰lo mezi verzemi 6.5 a 7.0 ke
zpomalení systému, coÏ znamená, Ïe ArchiCAD vy‰‰í
verze na stejném stroji zÛstává stejnû rychl˘.

Jak zefektivnit práci s plotry HP DesignJet
Tiskov˘ jazyk HP-GL/2
Barevné inkoustové plotry HP DesignJet ﬁady 500 ve své
základní konfiguraci neobsahují tiskov˘ jazyk HP-GL/2.
Jazyk je k dispozici jako volitelné pﬁíslu‰enství ve formû

SíÈové pﬁipojení pomocí JetDirectu a USB

HP-GL/2 karty, jeÏ lze pro tisk z ArchiCADu rozhodnû
doporuãit. Bez karty je moÏno z ArchiCADu, resp.
PlotMakeru pouze „tisknout“, pﬁidáním karty se aktivuje
volba „kreslit“.
V˘hodou je, Ïe jazyk HP-GL/2 umoÏÀuje rychlej‰í zpracování celé tiskové úlohy. Poãítaã je v˘raznû ménû zaneprázdnûn, v˘poãet tiskové úlohy probíhá pﬁímo v plotru.
Pﬁidání karty navíc nav˘‰í pamûÈ plotru o 16 MB RAM
a umoÏní pﬁípadné její dal‰í doplnûní (pamûÈ se osazuje pﬁímo na kartu). Dostatek pamûti je neoceniteln˘ zejména pﬁi zpracování vût‰ích tiskov˘ch úloh.
Mezi pﬁednosti plotru HP DesignJet ﬁady 800 a vy‰‰í ve
srovnání s niÏ‰ími ﬁadami mimo jiné patﬁí, Ïe tiskov˘ jazyk
HP-GL/2 stejnû jako dostatek operaãní pamûti jsou souãástí základního vybavení.

Nové HP DesignJety ﬁady 500 a 800 rovnûÏ na rozdíl
od HP plotrÛ star‰ích ﬁad pracují s vy‰‰ím barevn˘m
rozli‰ením (od 600 do 2400 dpi), ãímÏ v˘raznû (cca
o 60 %) narÛstá velikost tiskové úlohy pro zpracování.
Pro rychlej‰í tok dat mezi poãítaãem a plotrem je proto
vhodné místo pﬁipojení pﬁes paralení port zvolit síÈové
pﬁipojení pomocí JetDirectu (printserveru), nebo alespoÀ pﬁes port USB. Pokud je plotr pﬁipojen˘ pﬁes paralelní port, nedoporuãuje se mít na nûm je‰tû osazen
hardwarov˘ klíã. ¤e‰ením je do kaÏdého poãítaãe nainstalovat dal‰í paralelní port.
Ladislav Prodûlal

prodelal@cegra.cz

V˘sledky testování stolních poãítaãÛ a notebookÛ (v sekundách)
Model
A
B
C
D
E
F

Typ poãítaãe
HP Vectra VL800
(P4-1.3GHz/256MB/Win2000)
PC AMD Athlon
(1GHz/256MB/WinME)
HP Vectra VL400
(PIII-800MHz/128MB/Win2000)
HP OmniBook XE3
(PIII-700MHz/128MB/Win98)
PC Cel (700MHz/64MB/Win98)
HP Vectra VE
(PII-233MHz/32MB/Win95)

âarové 3D okno

3D okno shader

Fotozobrazení

3

33

54

4

37

70

4

45

77

6
9

50
85

98
225

15

140

310

Pozn.: âas v˘poãtu fotozobrazení byl testován po zpracování 3D barevného okna (fáze 5).
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(pokr. ze s. 1)
Cílem v˘robce ArchiCADu, firmy Graphisoft, bylo spolupráci jednotliv˘ch specializací co nejvíce usnadnit. Z tohoto dÛvodu program
umoÏÀuje pro kaÏdého partnera vytvoﬁit pﬁevodní, resp. komunikaãní filtr, jehoÏ v˘hodou je, Ïe se v˘raznû sníÏí mnoÏství úprav na obou
stranách. Filtr funguje oboustrannû a je schopen definovat napﬁ.
#LTYPECONV
!AutoCAD <-> ArchiCAD konverze typÛ ãar.
!Formát:
!AutoCAD_linetype
ArchiCAD_linetype
DASHDOT
ãerchovaná
! DASHDOT <-> ãerchovaná
#TEMPLATE_FILE
!Write the full pathname of an existing DXF or DWG file here if you want to use it
!as a template file. The filename extension (.DXF or .DWG ) is ignored, the name applies
10
!to both formats. If the specified file doesn‘t exist, the 2D save works without template
!file at all.
!D:\MyWork\Template
! Windows: Template.Dwg and Template.Dxf in D:\MyWork
!Work:MyWork:Template
! Macintosh: Template.Dwg and Template.Dxf in Work:MyWork

Nastavení pracovního prostﬁedí
Pro rychlou úpravu pracovního prostﬁedí je moÏné pouÏít atribut
manaÏer, ve kterém lze doplnit potﬁebné typy ãar, v˘plní a dal‰ích
nastavení z pﬁipraven˘ch databází, nebo z internetu pﬁímo od v˘robcÛ.
Pro zcela nové projekty ArchiCAD 7.0 nabízí jejich otevﬁení podle
‰ablony, která je souhrnem nastavení jako pracovní jednotky, jednotky pro kótování apod.

Práce s knihovnami
Sedmiãka v˘raznû zjednodu‰ila práci s knihovnami. Ve‰kerá nasta13
vení se v dÛsledku jejich grafického ovládání stala velmi pﬁehledn˘mi, a navíc jsou doplnûna moÏnostmi pro vlastní rozpoãty, nebo
správu majetku.
Nejv˘znamnûj‰í novinkou, pokud jde o knihovny, je jejich moÏná
provázanost s v˘robci prostﬁednictvím internetu. Napﬁíklad potﬁebuje-li projektant pouÏít ve svém projektu okno VELUX, mÛÏe si dan˘
prvek vybrat na pﬁíslu‰né internetové adrese (www.velux.cz) a taÏením
(drag&drop) jej pﬁímo do projektu, zpracovaného v ArchiCADu,
osadit. Prvek se nahraje do poãítaãe. Av‰ak, vrátí-li se k nûmu projektant po nûjaké dobû, staãí jedno kliknutí a prvek se sám aktualizuje podle nejnovûj‰í verze v˘robce na internetu. (obr. 4, 5a, 5b, 5c, 6)

14

Stﬁe‰ní a rohová okna a svûtlíky
Práce se stﬁe‰ními okny probíhá jednodu‰e. Stﬁe‰ní okno nebo jin˘
obdobn˘ prvek projektant umístí na stﬁechu s tím, Ïe se prvek
„sám“ správnû osadí a vyﬁízne si otvor. Pﬁi jakékoli manipulaci se
stﬁe‰ním oknem, nebo se stﬁechou je v‰e modifikováno automatic- 15
ky. Stejn˘m zpÛsobem funguje i osazení rohového okna do zdi.
Hloubka provázanosti práce na projektu je tak dÛkladná, Ïe napﬁíklad pﬁi jakékoli zmûnû rohového okna, nebo zdí, ve kter˘ch je
osazeno (vãetnû jejich úhlu), jsou ve‰keré úpravy provedeny samy.
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(obr. 7, 8, 9)

âasto pouÏívané prvky a nastavení
Pﬁi del‰í práci na projektu se nûkterá nastavení, nebo v˘bûry a práce
s nimi opakují. Z tohoto dÛvodu v ArchiCADu 7.0 pﬁibyla nová paletka
pro oblíbené prvky, se kter˘mi stejnû tak jako s jejich nastaveními
lze rychle pracovat, pﬁiãemÏ nastavení je moÏno naãíst i od vedoucího projektu. Dal‰í v˘hodou je, Ïe podobn˘ postup lze pouÏívat
i pro v˘bûr pohledu pro zákazníka ve 3D oknû.

DoplÀky pro zdi, stﬁechy a desky
ArchiCAD 7.0 pﬁedstavuje i roz‰íﬁení, t˘kající se zdí, desek a stﬁech,
ãímÏ pﬁispívá k velmi rychlému doladûní detailÛ projektu. Tak je
17

18

19

20

21

22

20

23

25a

25b

24

napﬁíklad moÏné: zdi pﬁevést na dﬁevûné konstrukce, vytváﬁet ze‰ikmené zdi, nebo automatické
obklady místností vãetnû oli‰tování.
Roz‰íﬁení desek je urãeno pro podlahy a stropy,
pﬁiãemÏ v‰e automaticky reaguje na jakoukoli
zmûnu v projektu. To znamená, zmûníme-li okno, pﬁidáme dveﬁe, nebo posuneme zeì, v‰e se
aktualizuje. V obkladu se správnû objeví nové
otvory stejnû jako u dﬁevûné konstrukce nebo
‰ikmé zdi. Pﬁedností je, Ïe aktualizace lze spojit
s jednotliv˘mi prvky, nebo hloubûji se zónou.

Automatické konstrukce
a osazení vazníkÛ
Pokud je tﬁeba v projektu navrhnout dﬁevûné, nebo kovové vazníky, staãí pouÏít nástroj na jejich
tvorbu. Zadání je velmi jednoduché. Jednotlivé
prvky vazníku se nejprve vynesou pomocí rÛznobarevn˘ch ãar a poté se vytvoﬁí pomocí dialogu.
Vazníky je vhodné kreslit v ﬁezu, kde je nejlépe
vidût, jak má prvek vypadat. Vazník se nakonec
sám umístí do modelu v místû, kde byl veden
ﬁez. (obr. 15, 16, 17, 18)

(obr. 10, 11, 12)

Interaktivní v˘pis truhláﬁsk˘ch v˘robkÛ

Nástroj SíÈ
Pro vût‰í stavby je urãen doplnûk pro navrhování
základních konstrukcí, jako jsou sloupy a nosníky. Podklad lze vytvoﬁit v síti klasické, nebo
„pavuãinové“. (obr. 13, 14)

Pﬁi dokonãování projektu lze vyuÏít vazbu mezi
tabulkou oken a dveﬁí. V tabulce lze upravit velikost oken podle aktuálních poÏadavkÛ s tím, Ïe
se okna jak v projektu, tak v tabulce aktualizují.
(obr. 19)

Zákres do fotografie
V pﬁípadû, potﬁebuje-li projektant osadit model
do fotografie, pouÏije v ArchiCADu 7.0 novou
funkci, která umoÏÀuje zjistit pozici kamery
z fotografie. „Zji‰tûnou“ kamerou se pak model
vyrendruje. (obr. 20)

Jednoduchá komunikace
nejen prostﬁednictvím internetu
V prÛbûhu zpracování projektu, ale i po jeho
dokonãení probíhá komunikace projektanta
s jednotliv˘mi partnery a s investorem. K tomuto úãelu slouÏí funkce Publikovat projekt.
Prezentace projektu, tj. pÛdorysÛ, detailÛ, ﬁezÛ,
pohledÛ, perspektiv a v˘kazÛ, lze uloÏit jako
celek na harddisk, nebo pﬁímo na FTP server,
nebo je lze vytisknout. Klient má moÏnost do
projektu doplnit úpravy (pouze pomocí inter-

25c

netového prohlíÏeãe), které pﬁímo z prezentace
odesílá na e-mail projektanta. Projektant si úpravy
naãte zpátky do svého projektu, a upraví jej podle pﬁipomínek klienta. (obr. 21, 22)

Simulace stavby
ArchiCAD 7.0 umoÏÀuje vytvoﬁit ãasov˘ harmonogram a simulaci stavby. To znamená to, co
doposud bylo moÏné zpracovat pouze jin˘mi
prostﬁedky, je souãástí ArchiCADu 7.0. Projektant má moÏnost navrhnout posloupnost prací
na stavbû, tj. její celkov˘ ãasov˘ harmonogram
vãetnû importu dat z programu Microsoft Project,
a v‰e vizuálnû prezentovat zákazníkovi. (obr. 23,
24, 25a, 25b, 25c)

Lubo‰ Cipra

cipra@cegra.cz

Nové funkce ArchiCADu 7.0
Název
Publikování projektu

ProhlíÏení projektu
Anotace projektu
Oblíbené nastavení
ManaÏer ‰ablon
Pﬁipojení DXF/DWG

Rohová okna

Stﬁe‰ní okna

Vytváﬁení vazníkÛ
(TrussMaker)
Interaktivní v˘pis
truhláﬁsk˘ch v˘robkÛ
VyuÏití OLE
v PlotMakeru
DoplÀky
(pro zdi, desky
a stﬁechy)
Upravit pohled
SíÈ
Simulace v˘stavby
Úpravy zdí
(Wall Wizard)
Vnitﬁní pohledy
Správce ID prvkÛ
Naãíst knihovny
Informace
o knihovních prvcích
Skica

Popis
Nástroj publikuje v‰echny dokumenty, které lze získat z virtuální budovy vãetnû 2D
pÛdorysÛ, ﬁezÛ, pohledÛ, 3D ﬁezÛ, animací a v˘kazov˘ch tabulek. Dokumenty jsou
seskupeny do sestav urãen˘ch pro jednotlivé partnery a mohou b˘t uloÏeny na
harddisk, poslány po síti nebo pﬁes internet, nebo vyti‰tûny.
Nástroj ProhlíÏení projektu je sada Java skriptÛ, která umoÏÀuje prohlíÏení a doplÀování poznámek do technické dokumentace; ArchiCAD nemusí b˘t nainstalován.
Funkce pro zobrazení a zpracování poznámek v dokumentaci, vkládá poznámky
od konzultantÛ zpût do virtuální budovy a vytváﬁí z nich objekty.
Pomocí nové paletky lze ovládat a vyvolat nejãastûji pouÏívané nastavení nástrojÛ
a dﬁíve vybran˘ch objektÛ, a to i z jin˘ch projektÛ.
Pﬁi spu‰tûní ArchiCADu si uÏivatel vybírá ze ‰ablon nastavení pracovního prostﬁedí.

V˘hody
ProjectXChange (prostﬁedí nástrojÛ Publikování, prohlíÏení a anotace projektu) –
koordinace pracovních postupÛ s moÏností vyuÏití internetu. Nové metody pro
zpracování informací bûhem fáze projektování s cílem sníÏit potﬁebn˘ ãas a náklady
pﬁi komunikaci se spolupracovníky a klienty.

Funkce pro pﬁipojení souborÛ DXF/DWG umoÏÀuje v˘mûnu dat zcela nov˘m
zpÛsobem. UÏivatel sám nastavuje pravidla, podle kter˘ch se chovají pﬁipojené
soubory v prostﬁedí ArchiCADu. ·ablonu pro nov˘ DWG lze vytvoﬁit automaticky
podle jiÏ existujícího souboru DWG.
Rohové okno lze umístit jedním kliknutím. S obûma kﬁídly se pracuje jako s jedním
prvkem. Okno je souãástí zdi a lze jej upravovat zmûnou pouze jednoho kﬁídla
nebo zdi.
Stﬁe‰ní okna a svûtlíky se automaticky vloÏí do stﬁechy a pﬁevezmou její sklon.
ArchiCAD sám vyﬁízne otvory, geometrie prvkÛ se aktualizuje automaticky pﬁi
zmûnû oken, nebo stﬁechy.
Nástroj slouÏí ke tvorbû i sloÏit˘ch konstrukcí vazníkÛ a nosníkÛ, které jsou
generovány z osov˘ch schémat. Vazníky jsou z válcovan˘ch ocelov˘ch a dut˘ch
profilÛ nebo trámÛ.
Tabulka v˘pisu truhláﬁsk˘ch v˘robkÛ (oken a dveﬁí) s obousmûrnou aktualizací
mezi tabulkou a modelem, resp. v˘kresy.
Dokumenty, vytvoﬁené v aplikacích vyuÏívajících OLE (Object Linking and Embeding),
lze vloÏit do v˘kresov˘ch sestav PlotMakeru. Data ve vloÏen˘ch dokumentech jsou
spojena s originály a aktualizují se pﬁi jejich zmûnû.
Nástroj pﬁidá ke zdem, podlahám a stropÛm, stﬁechám a zónám dokonãovací prvky,
napﬁ. ‰ikmé pﬁizdívky, automatické navrÏení podlah vãetnû oli‰tování, podhledÛ
a stﬁe‰ní krytiny. Prvky samy rozeznají otvory a zÛstávají pﬁipojeny k v˘chozím
objektÛm.
Funkce umístí kameru do pÛdorysu tak, aby se vyrendrovan˘ snímek modelu mohl
osadit pﬁesnû do fotografie okolí.
Nástroj souãasnû umístí i velk˘ poãet sloupÛ, nosníkÛ a kótovacích ãar po lineární
nebo radiální (pavuãinové) síti.
Nástroj pﬁiﬁazuje kaÏdému prvku stavby parametr ãasu. Lze simulovat prÛbûh v˘stavby
pomocí modelu ArchiCADu, naãíst ãasové harmonogramy z Microsoft Projectu.
Funkce pﬁidává do zdí uchopovací body, upravuje hrany zdí obecného tvaru a deformuje pﬁímé zdi do obloukov˘ch, nastavuje se, jak jsou zmûnou zdi ovlivnûny otvory.
Automatické generování rozvinut˘ch vnitﬁních pohledÛ místností vãetnû oken,
dveﬁí a v‰ech dal‰ích.
Prvky mohou b˘t vybírány a seskupovány podle uÏivatelsky definovan˘ch kritérií.

ArchiCAD 7.0 pracuje se soubory AutoCADu nûkdy lépe neÏ AutoCAD
(napﬁ. export i niÏ‰ích verzí formátu DWG).

Lze pracovat se samostatn˘mi objekty; historie pﬁístupÛ k objektÛm se zaznamenává; pﬁístup ke knihovním prvkÛm na internetu je moÏn˘ pﬁímo z ArchiCADu.
Spojení na domovskou stránku (vãetnû www stránky nebo FTP serveru),
kde je umístûn knihovní prvek pouÏit˘ v projektu.
Nástroj umoÏÀuje skicování „od ruky“.

Nástroj pomáhá formovat a dodrÏovat standardy kanceláﬁe, zvy‰uje produktivitu
práce kolektivu projektantÛ.

Komplexní a inteligentní prvky lze umístit do projektu jedním kliknutím.

¤e‰ení v ArchiCADu 6.5
Samostatné ukládání dokumentu po dokumentu.
Nutnost individuálnû nastavit datov˘ formát a v‰echny
ostatní parametry pro ukládané dokumenty.

kanceláﬁe a partneﬁi
www.cegra.cz/zastoupeni/
zastoupeni.html

VyuÏití plug-in modulÛ od jin˘ch v˘robcÛ. Dokumenty lze
pouze prohlíÏet, nelze do nich dokreslovat pﬁipomínky.
–

Centrum pro podporu
poãítaãové grafiky âR
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

Pouze do úrovnû „nasávaãky“ a „stﬁíkaãky“, pouÏité pro
pﬁenos vlastností mezi objekty ze stejného projektu.
Vytvoﬁení prázdného projektu s poÏadovan˘m nastavením
a otevﬁení pﬁed zaãátkem práce na novém projektu.
Obdobné, moÏnosti nastavení nejdou do takové hloubky.

Rohové okno se skládá ze dvou prvkÛ, které se osazují
a upravují samostatnû. KaÏdé kﬁídlo okna patﬁí pouze
do „své“ zdi.
Sklon se zadává ruãnû. Otvor ve stﬁe‰e je nutno
vyﬁezat samostatnû. Otvor se pﬁi zmûnû okna nemûní
automaticky.
Ruãnû sloÏením z jednotliv˘ch prvkÛ vazníku.
„Ruãní“ umístûní do projektu.

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
Le‰etín II/ 651,
760 01 Zlín, tel./fax 067/39 454,
e-mail pise@cegra.cz
JiÏní 870, 500 03 Hradec Králové,
tel./fax 049/54 11 127,
e-mail ptacek@cegra.cz
Budova VO·S, OkruÏní 10,
370 21 âeské Budûjovice,
tel./fax 038/74 26 355, e-mail vesely@cegra.cz

Zaruãuje pﬁesnost a provázanost mezi modelem a ostatními dokumenty.

–

Roz‰íﬁení moÏností technické dokumentace o vloÏené tabulky a texty, které se automaticky aktualizují po úpravû v pÛvodní aplikaci, coÏ zabezpeãuje správnost informací.
Jedná se o pﬁímé propojení do aplikací MS Office (Excel, Word, PowerProject).
Inteligentní a integrované spojení dokonãovacích prvkÛ s modelem. Prvky se mûní
automaticky pﬁi zmûnû modelu.

–

CadArch
Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava,
tel./fax 02/496 14 020,
e-mail cadarch@nextra.sk, www.cadarch.sk

Nutno zadat prvek po prvku. Napﬁ. u oli‰tování podlah
se pﬁi zmûnû osazení dveﬁí musí prvek vytvoﬁit znovu.

Partneﬁi

Manuálnû, odhadem.

FoMAC, Norberta Fr˘da 19,
370 05 âeské Budûjovice,
tel./fax 038/432 34,
e-mail fomac@mbox.terms.cz

Díky pﬁesnému umístûní modelu do fotografie stávajícího prostﬁedí odpovídá
projekt budoucí realitû. Funkce je velmi jednoduchá na pouÏívání.
Rychl˘ start projektÛ velk˘ch objektÛ (napﬁ. nákupních center), jejichÏ konstrukce
vyÏaduje velk˘ poãet sloupÛ a nosníkÛ.
ArchiCAD 7.0 pﬁiná‰í do CADu ãtvrt˘ rozmûr. Lze dokumentovat a vizualizovat
proces v˘stavby/demolice v ãase.
Lze upravovat zdi stejnû jako polygony, coÏ umoÏÀuje mnohem vût‰í pruÏnost
pﬁi tvorbû modelu.
Automaticky generované ﬁezy/pohledy lze získat velmi jednodu‰e.
Zvlá‰tû pﬁi vytváﬁení seznamÛ a práci se v‰emi prvky, protoÏe ID mohou b˘t
zmûnûna kdykoli.
Radikální vylep‰ení správy a pﬁístupu ke knihovnám a objektÛm, vãetnû rychlého pﬁístupu
k jakémukoli dokumentu, spojenému s knihovním prvkem, na FTP serveru nebo webu.

Samostatné umístûní prvkÛ, vyuÏití násobného
kopírování do matice.
Vytvoﬁení samostatn˘ch modelÛ pro konkrétní fáze
realizace, z nichÏ se animace vytvoﬁí manuálnû.
Napﬁ. pﬁi zmûnû rovného segmentu zdi na obloukov˘ je nutno
pÛvodní segment vymazat a nov˘ zadat na stejné místo.
Nutno generovat samostatnû pro kaÏdou stûnu a ruãnû
spojit v jeden pohled.
–
–
–

Je‰tû volnûj‰í tvorba.

Sesazení ãáry z rÛzn˘ch kﬁivek.

Hill Production, Popovická 414/39,
751 24 Pﬁerov II, tel./fax 0641/212 226,
e-mail kopec@archweb.cz
Jiﬁí Rudolf – Studio JR, Koﬁenského 5/1517,
412 01 Litomûﬁice, tel. 0604/591 227,
0605/846 332, e-mail studiojr@cmail.cz
Projekt AA, Blahoslavova 9,
360 01 Karlovy Vary, tel./fax 017/357 59 28,
e-mail projekta@mbox.vol.cz
Softech, Radobyãická 7,
301 32 PlzeÀ, tel./fax 019/722 62 94,
e-mail kasik@softech.cz
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Akce: Bytov˘ dÛm, Praha
Generální projektant: LANG & ·PINAR, architektonick˘ ateliér,
Ko‰ická 8, Praha 10
Investor: Hlavní mûsto Praha, OMI MHMP
InÏen˘rská ãinnost: Zavos
Generální dodavatel: Ekospol
Bytov˘ dÛm v historické ãásti ëáblic v ulici LegionáﬁÛ, zasazen˘ do kontextu stávající bytové zástavby, splÀuje kritéria na kvalitní architektonicko-urbanistické ﬁe‰ení (uznání OÚR MÚP v projektové pﬁípravû v rámci
schvalovacího ﬁízení), odpovídá souãasnému standardu evropského
bydlení a akceptuje podmínky území.
Objekt je ukonãující sekcí pÛvodní bytové zástavby. Od této skuteãnosti
se odvíjí i jeho pomûrnû sloÏité zakládání v dÛsledku rozdílu mezi hloubkou zaloÏení objektu pﬁedmûtného a stávajícího sousedního. Z tohoto
dÛvodu bylo nutné mimo jiné pﬁistoupit i k tryskové injektáÏi stavební
jámy, pﬁiãemÏ zaloÏení objektu zkomplikovala i skuteãnost archeologick˘ch nálezÛ.
Projekt respektuje poÏadavky dotãen˘ch orgánÛ (OÚR MÚP stanovil
poÏadavek veﬁejného prÛchodu pﬁes zastavovanou proluku z dÛvodÛ
budoucí plánované v˘stavby ve zb˘vající ãásti vnitrobloku) a souãasnû
splÀuje ve‰keré technické nároky stavby na bydlení navzdory stísnûn˘m
podmínkám (tj. oslunûní a osvûtlení).
DÛm je tvoﬁen tﬁemi sekcemi, dvû jsou sdruÏeny a tﬁetí je oddûlena
pasáÏí. Po korunní ﬁímsu má dvû plná podlaÏí a suterén, nad ﬁímsou se
nachází dvoupodlaÏní podkroví. Specifické ﬁe‰ení podkroví vychází
z pÛvodního poÏadavku OÚR MÚP na uskoãené podlaÏí, ãehoÏ autoﬁi
projektu vyuÏili k zajímavému ﬁe‰ení. ·iroce pouÏité prosklení v kombinaci s ãlenit˘m pÛdorysem a obloÏením objektu ciheln˘mi pásky odlehãuje celou stavbu.
PasáÏ je ﬁe‰ena bezbariérovû se vstupy do dvou sekcí, pronajímateln˘ch
prostorÛ a prÛchodem na ëáblickou ulici. V objektu se nachází
ãtrnáct bytÛ od 1 + 1 aÏ po mezonetové byty 6 + kk a dva nebytové prostory umístûné v pasáÏi.
Projekt získal 2. cenu v soutûÏi Grand Prix Bramac 2001 v kategorii obãanské stavby a byl nominován na ocenûní Grand Prix Obce architektÛ
2000 v kategorii novostavby.
Zpracováno v ArchiCADu a Art•lantis Renderu.
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Koordinaãní situace
Nadhledová perspektiva pro ÚR i stavební povolení (pﬁíklad pouÏití prostorového modelu okolní zástavby)
Perspektivní pohled z ulice LegionáﬁÛ – poãítaãová vizualizace
Perspektivní pohled z ulice LegionáﬁÛ – fotografie. (Fotografie vznikla mimo jiné na vyÏádání primátora hl. m. Prahy
Jana Kasla, neboÈ se jedná o první nájemní dÛm realizovan˘ magistrátem po roce 1989)
Fasáda ãelní. Podklady pro zhotovitele
A: reÏná lícová cihla – cihlovû ãervená, B: rámy oken a dveﬁí – dﬁevo,
C: ta‰ky Bramac – typ Morava, klempíﬁské práce mûì, D: nerez plech, E: kvûtníky – pohledov˘ beton
¤ez CC a EE. Podklady pro územní rozhodnutí
PÛdorys pﬁízemí. Podklady pro zhovitele
PÛdorys podkroví 1. Podklady pro v˘bûr zhotovitele
Legenda k v˘kresu podkroví
Legenda místností k v˘kresu podkroví
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