
nejlep‰ího svûtového distributora ArchiCADu a partnera Graphisoftu 
za rok 2001. Tuto cenu v‰ak v Ïádném pfiípadû nepovaÏujeme za ná‰ 
obchodní úspûch. 
Ocenûní pfiedev‰ím vyjadfiuje, Ïe celosvûtov˘ trend v architektufie a stavi-
telství, resp. projektování na poãítaãi s vyuÏitím profesionálního softwaru
a moderních informaãních technologií, se i u nás plnû rozvíjí. ArchiCAD
i v âesku stejnû tak jako na celém svûtû je jedním z nejpouÏívanûj‰ích
AEC CAD systémÛ, a to jak v praxi, tak i ve ‰kolství. Ocenûní se tedy t˘ká
v‰ech, ktefií s ArchiCADem pracují a vyuÏívají jej ve své kaÏdodenní 
praxi. Potvrzují totiÏ, Ïe v oblasti vyuÏití informaãních technologií se
rychle dostáváme na úroveÀ bûÏnou ve vyspûl˘ch zemích. 
A Ïe se nejedná o mimofiádnou ãi náhodnou záleÏitost, ukazuje mimo 
jiné i fakt, Ïe se Centru pro podporu poãítaãové grafiky získáním tohoto
titulu potvrdil smûr, kter˘ jiÏ naznaãovaly dva pfiedcházející roky.
Av‰ak nejvût‰ím potû‰ením pro nás je, Ïe jsme se stali nejlep‰ím partnerem
pfiedev‰ím pro vás, ktefií jste se rozhodli právû pro ArchiCAD.

Tomá‰ Lejsek lejsek@cegra.cz

Jsme nejlep‰í partnefii
18. celosvûtové setkání obchodních partnerÛ
Graphisoftu probûhlo ve dnech 6. aÏ 8. ãervna
v budape‰Èském sídle spoleãnosti. Stejnû tak jako
v pfiedchozích letech byly hodnoceny v˘sledky 
jejich ãinnosti za uplynul˘ rok.
Graphisoft své obchodní partnery posuzuje v nûkoli-
ka kategoriích podle pfiedem stanoven˘ch kritérií.
Kromû základních, jako jsou prodej poãtu licencí
a upgradÛ ArchiCADu, se sledují poãet, struktura

a meziroãní nárÛst nov˘ch uÏivatelÛ programu, poãet uÏivatelÛ, ktefií
„pfie‰li“ z jiného CADu na ArchiCAD, roz‰ífiení programu na ‰kolách
apod.
Po vyhodnocení v˘sledkÛ v jednotliv˘ch kategoriích je kaÏd˘m rokem 
vyhlá‰en nejlep‰í partner Graphisoftu. 
Letos se toto slavnostní oznámení konalo v historické budovû Maìarské
akademie vûd. Centrum pro podporu poãítaãové grafiky se umístilo mezi
nejlep‰ími hned v nûkolika kategoriích, coÏ mu nakonec pfiineslo titul
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Chcete si prohlédnout virtuální
budovu? Pfiijìte na veletrh!
10. – 14. záfií 
FOR ARCH 2002  
PVA LetÀany, hala 3, stánek 7A19, 7A27

7. – 11. fiíjna
INVEX 
BVV, pavilon A1, stánek 07

XXI. UIA mezinárodní kongres 
architektury
Jedním z hlavním partnerÛ prestiÏní události 
celosvûtového v˘znamu, XXI. mezinárodního
kongresu architektury, organizovaného Sva-
zem nûmeck˘ch architektÛ (Bund Deutscher
Architekten) ve spolupráci s Mezinárodní unií
architektÛ (UIA – Union internationale des ar-
chitectes), byla i spoleãnost Graphisoft (obr. 1).

Hlavním cílem leto‰ního kongresu, kter˘ pro-
bíhal ve dnech 22. aÏ 26. ãervence v Berlínû,
bylo zorganizovat fórum pojednávající „o zdro-
jích architektury“, tj. o nutn˘ch pfiedpokladech
vytváfiení pfiátelského a lidského prostfiedí v 21.
století.
Graphisoft zde v‰ak nevystupoval pouze jako
pasivní úãastník. Jeho pfiedseda pfiedstavenstva
a spoluzakladatel Gábor Bojár se zúãastnil me-
zioborové panelové diskuse o roli architektury
v kontextu sociálních, ekonomick˘ch a ekolo-
gick˘ch zmûn. Spoleãnost se zde prezentovala
i prostfiednictvím v˘znamn˘ch architektÛ –

Proã vyuãujete ArchiCAD?
„Jako stfiední odborná ‰kola máme zájem na tom, abychom na‰e
Ïáky nauãili vyuÏívat nejmodernûj‰í technologie pouÏívané v jejich
budoucích profesích. To se samozfiejmû t˘ká i poãítaãÛ vãetnû CAD
programÛ. Zaãínali jsme s AutoCADem, av‰ak od roku 1999 vy-
uãujeme ArchiCAD. Dnes ho máme nainstalovan˘ na 80 stanicích.
Îáci ho pouÏívají jak pro tvorbu technické dokumentace v‰ech
stupÀÛ, tak pro vizualizace. Princip virtuální budovy chápou velmi
dobfie. MÛÏu fiíci, Ïe z hlediska koncepce v˘uky projektování na
poãítaãi je ArchiCAD ideálním nástrojem, a to díky své filozofii
a hlavnû jednoduchosti ovládání. Práce s ním je pro Ïáky hrou.“
sojkova@posta.cz

Martin Cviãek, 4. roãník, SP· stavební – obor stavební 
obnova: Návrh zástavby u kostela Sv. Václava 

v Ostravû, 3. místo v celostátním kole SOâ

uÏivatelÛ ArchiCADu. Na kongresu napfiíklad
vystoupil David Sutherland (Fender Katsalidis
Architects), kter˘ se podílí na realizaci projek-
tu nejvy‰‰í obytné budovy svûta – Eureka
Tower v Austrálii (pozn.: podrobnûj‰í informa-
ce jsme pfiinesli v minulém ãísle). D. Sutherland
se ve své pfiedná‰ce zab˘val srovnáním a vy-
svûtlením rozdílÛ mezi 3D programy a virtuál-
ní budovou ArchiCADu a pfiednostmi a úspo-

Hlavní cena pro rakouské 
architekty
Vítûzi mezinárodní ideové soutûÏe (www.graphideas.
com) na Konferenãní centrum na Dunaji, kte-
rou vypsal Graphisoft a organizovala Maìar-
ská asociace architektÛ, se stal t˘m architektÛ
z Rakouska urbanFish.architects a získal tak
první cenu 30 000 USD (obr. 4). Mezinárodní 
porota (Axel Schultes – Nûmecko, Erick van

Egeraat – Nizozemsko, Nóra Demeter – USA /
Maìarsko, Támas Nagy a István Schneller –
Maìarsko) udûlila dále druhou cenu (15 000 USD)
tureck˘m architektÛm z ateliéru db-Architec-
ture & Consulting Co. Ltd. a tfietí (8 000 USD)
Kelly–Lestard–Maldonad Architects z Argentiny.
Vítûzné návrhy byly vybrány z 230 do‰l˘ch
studií.

Studentsk˘ projekt roku 2002
Centrum pro podporu poãítaãové grafiky je
generálním sponzorem soutûÏe Studentsk˘
projekt roku 2002, jehoÏ vyhla‰ovatelem je
Mladá fronta, a. s. SoutûÏ sleduje základní cíl
ocenit a podpofiit nejlep‰í práce z oblasti ur-
banismu, architektury a stavitelství studentÛ

rami, které pouÏití konceptu virtuální budovy
pfii projektování pfiiná‰í (obr. 2).
SoubûÏnû s kongresem probíhala v˘stava
PlanCom 2002 zamûfiená na konstrukãní tech-
nologie. Tady, na expozici Graphisoftu, pre-
zentovalo svou práci nûkolik nûmeck˘ch archi-
tektÛ a odborníkÛ. Zajímavá byla napfiíklad
prezentace Spolkového kancléfiství v Berlínû vedená
Charlotte Frank (Axel Schultes Architekten), 
nebo pfiedná‰ka profesora Ivana Reimanna
(Müller Reimann Architekten) o rezidenci ães-
kého velvyslance v Berlínû. Z pohledu vyuÏití
v˘poãetní techniky v projektování bezesporu
náv‰tûvníky kongresu zaujal digitální model
Berlína prezentovan˘ vedoucím projektu Takisem
Sgourosem (obr. 3).

stavebních fakult a fakult architektury vyso-
k˘ch ‰kol v âR. Podmínkou zafiazení zmínû-
n˘ch prací do soutûÏe bylo jejich zvefiejnûní
v ãasopise Projekt. 
SoutûÏ se uskuteãní ve spolupráci s ABF –
Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství.
Vyhodnocení provede odborná porota ve slo-
Ïení: pfiedseda – Ing. arch. Jan Fibiger, Ing.
arch. Radka Sedláková, Ing. arch. Yvonna
Soukupová a Ing. Miloslav Pavlík. Vyhlá‰ení
ocenûn˘ch prací probûhne 11. záfií v 15 hodin
na FOR ARCHu a v˘sledky budou zvefiejnûny
v ãasopise Projekt a na www stránkách Mladé
fronty (www.mf.cz). Studentské projekty budou
vystaveny v expozici ãasopisu Projekt bûhem
veletrhu FOR ARCH 2002.

1 2 4

3

1 V˘znam kongresu podtrhl svou úãastí 
spolkov˘ kancléfi Gerhard Schröder

2 Vedoucí projektu David Sutherland (Fender 
Katsalidis Architects) vysvûtluje pfiednosti vyuÏití 
principu virtuální budovy pro zpracování projektu, 
fiízení stavby a dal‰ího provozu Eureka Tower

3 Prostorov˘ model Berlína vytvofien˘ v AchiCADu 
si pÛvodnû mûsto objednalo jako nástroj pro územní 
plánování a marketing, ale uÏ dnes se ukazuje, 
Ïe uplatnûní modelu bude vût‰í

4 Vítûzn˘ projekt rakousk˘ch architektÛ – 
urbanFisch.architects – v soutûÏi 
Konferenãní centrum na Dunaji

Blanka Sojková, 
SP· stavební v Ostravû
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kontakt
www.cegra.cz/kontakt
Centrum pro podporu 
poãítaãové grafiky âR
Holeãkova 9, 150 00 Praha 5
tel. 02/57 31 00 90, fax 02/57 31 41 06,
e-mail cegra@cegra.cz, www.cegra.cz

Palackého 174, 612 00 Brno, tel./fax
05/41 21 58 83, e-mail hubacz@cegra.cz

Masná 10, 702 00 Ostrava,
tel. 069/61 14 014, fax 069/61 30 634,
e-mail minks@cegra.cz

Le‰etín II/ 651, 
760 01 Zlín, tel./fax 067/74 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

Partnefii
FoMAC, Norberta Fr˘da 19, 
370 05 âeské Budûjovice,
tel. 0602/25 81 53, 
e-mail fomac@mbox.terms.cz

Hill Production, Popovická 414/39, 
751 24 Pfierov II, tel./fax 0641/21 22 26,
e-mail kopec@archweb.cz

Jifií Rudolf – Studio JR, Kofienského 5/1517,
412 01 Litomûfiice, tel. 0604/59 12 27,
0605/84 63 32, e-mail studiojr@cmail.cz

Projekt AA, Blahoslavova 9, 
360 01 Karlovy Vary, tel./fax 017/35 75 928,
e-mail projekta@mbox.vol.cz

Softech, Radobyãická 7, 
301 32 PlzeÀ, tel./fax 019/72 26 294,
e-mail kasik@softech.cz

Prodejce pro Slovensko
CadArch
Pútnická 1, 917 05 Trnava, 
tel. 033/53 46 671, fax 033/53 46 672,
e-mail cadarch@nextra.sk, www.cadarch.sk

Uvedená telefonní ãísla v âR, prosím, volejte 
od 22. záfií 2002 bez poãáteãní 0.

Apple
iMac se 17“ LCD diplejem
Na v˘stavû MacWorld Expo, konané v polovinû 
ãervence v New Yorku, pfiedstavil fieditel firmy Apple
Steve Jobs novinku – poãítaã iMac se 17“ TFT 
displejem. 
Tento nejv˘konnûj‰í model z poãítaãÛ fiady iMac lze
zejména díky jeho zvût‰ené zobrazovací plo‰e dobfie

Jak vytvofiit vlastní ãáru nebo v˘plÀ
Vytváfiení vlastních typÛ ãar a v˘plní (‰raf) je
v nûkter˘ch CAD programech obtíÏné, ne-li ne-
moÏné. ArchiCAD tuto „2D“ úlohu fie‰í jednodu‰e
a elegantnû. Základem v‰eho je v pÛdoryse na-
kreslit ãást opakujícího se segmentu ãáry. Segment
nakreslíme nástrojem ãára, nebo oblouk, pro vy-
kreslení pouÏijeme typ ãáry plná (jakákoliv jiná se
stejnû na plnou pfievede). Nakreslen˘ segment ãáry
oznaãíme a zkopírujeme do schránky. Otevfieme
nabídku Volby/typy ãar a klikneme na tlaãítko
Dal‰í. Vybereme typ Symbol a potvrdíme OK. Nyní
staãí vloÏit prvky ãáry a nastavit základní velikost
buì ãíselnû, nebo taÏením za praporky. Lze také
nastavit, jak se má ãára chovat pfii zmûnû mûfiítka. 
Témûfi stejn˘m zpÛsobem, pouze s vût‰ími moÏ-
nostmi nastavení, se vytváfií vlastní v˘plÀ. (obr. 1– 4)

Jak posunout vektorovou ‰rafu 
nebo texturu ve 3D oknû
Tento postup je zaloÏen na skryt˘ch moÏnostech
speciálního menu. (Speciální menu se standardnû
nezobrazuje, zpfiístupní se pouze, kdyÏ pfii startu
ArchiCADu podrÏíme klávesy alt + ctrl, nebo jejich
ekvivalent v prostfiedí MacOS. Speciální menu je
urãeno pouze pro testování nûkter˘ch funkcí, nic
v‰ak nebrání jej v tomto pfiípadû vyuÏít.) Na‰ím
cílem je posunout podle potfieby mapovací poãá-
tek vektorové ‰rafy nebo textury samostatnû pro
kaÏd˘ objekt (napfi. segment zdi). Nejprve si zobra-
zíme 3D okno se zapnut˘mi vektorov˘mi ‰rafami.
Oznaãíme objekt, u kterého chceme pfiesunout
poãátek. Dále vybereme menu Special/Nastavit
poãátek vektorové v˘plnû/Nastavit pozici a klik-
neme do prostoru, kde má b˘t poãátek umístûn
(nejlep‰í je chytit se nûjakého konkrétního bodu).
Poãátek pro ‰rafu je spoleãn˘ i pro mapování tex-
tury ve fotozobrazení. Tato funkce urãitû pracuje
v ArchiCADu 7.0 R3. (obr. 5 a 6)

Nové moÏnosti renderování
v ArchiCADu
KdyÏ se fiekne Art*lantis, kaÏd˘ si ihned vybaví
dokonalá fotozobrazení. Zvlá‰tû pokud jde o jeho
poslední verzi 4.0, jenÏ podporuje simulaci reál-
ného (odráÏeného) svûtla, mûkk˘ okraj vrÏeného
stínu a také hloubku ostrosti. Zrcadlení a práci se
svûtlem v reálném ãase povaÏujeme jako samo-
zfiejmost. Novinkou je, Ïe tato technologie byla

zapracována jako nov˘ render do ArchiCADu.
Tento produkt se jmenuje AV_WORKS a jeho 
demoverzi je moÏné si stáhnout z www.abvent.com.
A jak funguje? Zaprvé je tfieba pfiidat nebo si vy-
tvofiit nové materiály, které mají jin˘ zpÛsob na-
stavení, neÏ je definováno v ArchiCADu. Nûkteré
posuvníky se pouÏívají pro nastavení zrcadlení
a lomu skla. Pro svûtlo pouÏíváme standardní na-
bídku z ArchiCADu. Po zadání a nastavení vyvo-
láme Fotozobrazení. Jako renderovací technologii
vybereme AV_WORKS photorealist a pomocí tla-
ãítka Volby mÛÏeme v‰e nastavit. Vyzkou‰íme první
náhled, kter˘ upravíme, poté spoãítáme obrázek.
Tento postup opakujeme. Právû zde spoãívá pod-
statn˘ rozdíl mezi Art*lantisem, kde v‰e vidíme
v reálném fotonáhledu a poãítáme aÏ finální v˘-
sledek, a AV_WORKS. Na druhou stranu je nutno
podotknout, pokud v‰e správnû nastavíme, pak
v˘sledek je v porovnání s pÛvodním renderem
ArchiCADu v˘raznû lep‰í. Jednodu‰e fieãeno:
Art*lantis je samostatn˘ specializovan˘ nástroj 
pro vytváfiení vizualizací vãetnû animací a virtuální
reality, AV_WORKS roz‰ifiuje kvalitu a rychlost
renderování v ArchiCADu.
Pro porovnání uvádíme následující test. Testovací
scéna je staÏena z internetu.
1. Referenãní obrázek – v˘poãet 4 dny na 233

MHz Pentium II (poãítáno reáln˘m v˘poãtem
pro radiozitu – rozpt˘lené svûtlo). (obr. 7)

2. AV_WORKS – v˘poãet do 1 minuty, pfiíprava
asi 2 hodiny. PouÏito 1 svûtlo. (obr. 8)

3. Standardní render ArchiCADu – v˘poãet do 
1 minuty, bez úpravy. (obr. 9)

4. Art*lantis Render – v˘poãet do 1 minuty, pfií-
prava 30 minut. Zde byla pouÏita dvû svûtla.
(obr. 10)

Lubo‰ Cipra cipra@cegra.cz
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vyuÏít i pro práci v ArchiCADu. Poãítaã má podobnû
jako jiÏ dfiíve pfiedstavené modely fiady iMac 2 tvar bílé
polokoule. Nov˘ 17“ LCD displej je umístûn na kovo-
vém rameni s nastaviteln˘m kloubem. Pracuje s rozli-
‰ením 1 440 x 900 bodÛ, obraz je tedy v˘raznû ‰ir‰í
neÏ u bûÏn˘ch 17“ displejÛ jin˘ch v˘robcÛ. Kromû 
nové ‰irokoúhlé obrazovky nabízí iMac procesor G4
na 800 MHz, disk 80 GB, v˘konnou grafickou kartu
nVidia GeForce 4MX a SuperDrive mechaniku, která
umí zapisovat nejen na CD, ale i na media DVD.
S poãítaãem je dodávána fiada programÛ pro snad-
nou práci s multimedii.
V USA se tento poãítaã zaãal prodávat jiÏ v srpnu, a to
za 1 999 USD. V âeské republice lze oãekávat dostup-
nost nov˘ch iMacÛ pravdûpodobnû bûhem záfií. Cena
pro ãesk˘ trh nebyla do uzávûrky ArchiNews známa. Pro
její odhad je ov‰em nutno vzít v úvahu, Ïe ceny poãítaãÛ
Apple se bohuÏel v âR pohybují na úrovni o 20 –25 %
vy‰‰í, neÏ by odpovídalo pfiepoãtu kursu Kã/USD.

HP
Velkoformátové tiskárny HP DesignJet 100
HP DesignJet 100 pfiedstavuje levné fie‰ení barevného
inkoustového tisku na listy do formátu A1 zejména pro
malé projekãní firmy. Jde o v‰estrannou tiskárnu vyvinutou
pro uÏivatele CADu, ktefií ãasto tisknou na men‰í formáty
A3 nebo A4, ale nûkdy potfiebují i kvalitní barevné 
ãarové v˘kresy nebo jiné v˘stupy ve formátu A1.

Tiskárna má osazeny 4 barevné inkoustové zásobníky
a pomocí technologie vrstvení barev mÛÏe dosáhnout
pfii tisku grafiky nebo 3D renderÛ rozli‰ení aÏ 1 200
dpi. Jako tisková media lze pouÏít listy o maximální
‰ífice 625 mm. V˘hodou je moÏnost duálního podává-
ní medií – pfii tisku velk˘ch formátÛ tedy není nutno
mûnit media v A3+ podavaãi. Tisk formátu A1 tiskár-
na zvládne za 90 sekund a stránek A4 vytiskne jede-
náct za minutu. 
Cena produktu odpovídá jeho urãení pro men‰í nebo
zaãínající projekce a mûla by se pohybovat kolem 
35 tisíc korun bez DPH (podle kurzu Kã k USD). HP
DesignJet 100 bude uveden na ãesk˘ trh bûhem záfií
a v této dobû jej také budeme testovat pro tisk
z ArchiCADu. Postupnû by mûl na trhu nahradit jiÏ
star‰í a v základním provedení ãernobíle tisknoucí 
model DesignJet 430. 

Ladislav Prodûlal prodelal@cegra.cz
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Doplnûk ArchiCADu Plan2Model je nástroj pro
jednoduch˘ pfievod ãarov˘ch v˘kresÛ na vir-
tuální budovu (obr.1). Mezi vektorov˘mi daty
z 2D CAD programÛ a inteligentním modelem
ArchiCADu je znaãn˘ rozdíl. V ArchiCADu ne-
jsou konstrukãní prvky reprezentovány pou-
h˘mi geometrick˘mi jednoduch˘mi, ale naopak
inteligentními objekty, jako jsou zeì, okno
a dvefie. 
Plan2Model právû tento rozdíl odstraÀuje.
Nezpracovává pouze CAD v˘kresy, ale i naske-
nované ruãní podklady, zpracované vektori-
zaãním programem. Konverze 2D v˘kresÛ do
3D modelu je zaloÏena na rozeznávacím algorit-
mu, kter˘ umoÏÀuje pfievod dat z jakéhokoli
CAD programu.
Zdrojem pro pfievod jsou CAD ãáry, resp.
2D v˘kres, jenÏ lze do ArchiCADu naãíst (dwg,
dxf, dgn, dwf atd.). Program obsahuje funkce
pro rozpoznání v˘znamu ãar na v˘krese. Pro
názornost lze uvést následující pfiíklad. 

Pfievod ãarov˘ch v˘kresÛ na virtuální budovu 
Nejprve je tfieba v ArchiCADu provést anal˘zu
v˘kresu, tj. vybrat jednu zeì a nakreslit ji, pfii-
ãemÏ musí b˘t nastavena správnû podle v˘kre-
su a v˘‰ky. Tuto zeì, kterou jsme vytvofiili ruã-
nû, oznaãíme a pfiifiadíme do ‰ablony projektu.
MÛÏeme také nastavit tolerance pro rohy a pfie-
sahy vãetnû omezení na nûkteré vrstvy (nastaví-
me jen vrstvy, ve kter˘ch má program tyto ãáry
„chápat“ jako zdi). Tím je nastavení zdi hotovo
(obr. 2). 

1 Plan2Model je doplnûk ArchiCADu. 
Po jeho nainstalování se v ArchiCADu
zobrazí li‰ta, pomocí které se ovládá.

2 Dialogové okno pro nastavení zdí.
3 Stejn˘m zpÛsobem jako zdi rozpoznává

program otvory, okna, dvefie, sloupy,
knihovní prvky a skupiny prvkÛ. 

4 Dialogové okno zobrazující ‰ablonu pro
pfievod 2D symbolÛ na 3D objekty.

Plan2Model – uÏ není dÛvod, aby stávající dokumentace omezovala dal‰í práci
Dokumentací stávajících budov jsou zpravidla 2D v˘kresy. V praxi to znamená, Ïe v pfiípadû rekonstrukce, 
navrhování interiérÛ nebo pfiípravy dat pro facility management je nutno archivní materiály pfievést 
do virtuální budovy. Takov˘ úkol je ãasovû nároãn˘ a ãasto vede k fiadû kompromisÛ.

V dal‰ím kroku klikneme na pfiíkaz tvofiení zdí
a program sám vytvofií nadefinovanou zeì v ce-
lém v˘kresu. Stejn˘m zpÛsobem jako zdi rozpo-
znává program otvory, okna, dvefie, sloupy, kni-
hovní prvky a skupiny prvkÛ (obr. 3). Program se
nauãí, jak má urãité ãáry chápat, resp. musíme
vytvofiit tzv. ‰ablony spojující 2D symboly se
3D objekty (obr. 4). Na první pohled se mÛÏe
zdát, Ïe se jedná o stejnou práci jako pfii ruãním
pfievodu. Podstatn˘ rozdíl spoãívá v tom, Ïe pfii
ruãní práci musíme vytvofiit v‰echny zdi, osadit
okna, zafiizovací pfiedmûty, nábytek apod. tak,
jak jsou na v˘kresu. To v‰ak pfiedstavuje velké
mnoÏství nûkolihodinové rutinní práce.
V˘hodou je, Ïe jiÏ jednou hotová ‰ablona se dá
pouÏít i pro jin˘ v˘kres. Pokud tedy budeme
dostávat v˘kresy urãitého standardu, tak ve vût-
‰inû pfiípadÛ pouze doladíme ‰ablonu a nebu-
deme ji muset vytváfiet celou znovu. Graphisoft
uvádí, Ïe pfiesnost a spolehlivost pfievodu je
u klasick˘ch CAD v˘kresÛ znaãnû vysoká, cca
90 %. Sám jsem zkou‰el v˘kresy, kde se zdi, okna
a dvefie pfievedly na 100 %. Jediné, co mi schá-
zelo, byl pfievod atypick˘ch zdí. 
Program má je‰tû jednu vlastnost, kterou jsem si
schoval na konec: Umí pfievádût do virtuální 
budovy i vektorizované v˘kresy. Tady je díky
kvalitû podkladÛ spolehlivost a pfiesnost samo-
zfiejmû niÏ‰í, asi 70 %, ale i tak lze dosáhnout
pfiekvapiv˘ch v˘sledkÛ. 

Systémové poÏadavky
Operaãní systém:
Microsoft Windows NT/2000/XP 
nebo Windows 95/98/ME 
ArchiCAD 7.0 
min. 20 MB volného prostoru 
na pevném disku 

Lubo‰ Cipra cipra@cegra.cz

1

2

1 2

3 4

4

3

Nové webové stránky nejen o ArchiCADu
Novou podobu webov˘ch stránek reagující na potfieby jak zájemcÛ o projektování v ArchiCADu, 
tak i jeho uÏivatelÛ (www.cegra.cz) uvedlo do provozu Centrum pro podporu poãítaãové grafiky 
(Cegra), které je v˘hradním distributorem produktÛ firmy Graphisoft pro âeskou republiku.

Nové webové stránky www.cegra.cz obsahují zejména 
základní informace o softwarov˘ch i hardwarov˘ch ná-
strojích pro projektování, o aktivitách, jako jsou odbor-
né prezentace nebo ‰kolení, a kontaktních místech.
Speciální ãást je vûnována uÏivatelÛm ArchiCADu,
resp. klientÛm Cegra, a je pfiístupná pouze po zadání
pfiístupového hesla. Pokud jde o produktovou fiadu, je
zde prezentován cel˘ sortiment Graphisoftu, tedy i do-
plÀkové programy ArchiCADu a fie‰ení pro facility ma-
nagement – ArchiFM – a TZB – Cymap. 
Technicky jsou stránky fie‰eny tak, aby splÀovaly ãtyfii
základní poÏadavky: pfiehlednost, rychlost, v˘stiÏnost
a aktuálnost.

âlenûní stránek
Na titulní stránce (home page) vodorovná horní li‰ta
obsahuje rubriky: Home, Profil firmy, Produkty, SluÏby
a prezentace, Kontakt a Pro uÏivatele. Titulní stránka 
je sama o sobû zdrojem informací, jejichÏ struktura je
vidût ve svisle orientovaném bloku vlevo. Nabízí jak sta-
tické, tak dynamické informace. Statick˘mi informacemi
jsou napfi. popis aktuální verze ArchiCADu, nebo zná-
zornûní principu virtuální budovy formou flash prezen-
tace. Mezi dynamické informace patfií samozfiejmû 
novinky, ale rovnûÏ dvû velké animované ikony.
Kliknutím na nû se lze dostat napfi. na právû aktuální in-
formaci v rámci stránek Cegry, nebo na www stránky
Graphisoftu. Animovaná upoutávka v pravé ãásti má
za cíl upozornit na zajímavou skuteãnost s obecnûj‰í
platností (obr. 1).
Základní informace o Cegra, pfiehled ãlánkÛ t˘kajících
se produktÛ nebo aktivit firmy, tiskové zprávy a volná
pracovní místa jsou obsaÏeny ve druhé rubrice Profil 
firmy. 
Produkty se dûlí na software a hardware. Popis softwa-
rov˘ch produktÛ vyuÏívá nejmodernûj‰í technologie
(WebEx Technology). Je moÏno spustit „filmové“ pre-
zentace jejich jednotliv˘ch funkcí vãetnû slovního ko-
mentáfie. Nicménû snahou je poskytnout kvalitní infor-
mace i tûm, ktefií nemají dostateãnû v˘konn˘ pfiístup
k internetu, proto samotn˘ text je dostateãnû v˘stiÏn˘
(obr. 2). Popis jednotliv˘ch programÛ uzavírá jejich se-
znam – Pfiehled softwaru – v tabulce vãetnû verzí a up-
gradÛ. Technologie GDL je pfiedstavena jako samostat-
n˘ blok z toho dÛvodu, Ïe se nejedná o klasick˘ produkt
urãen˘ pro finální uÏivatele, ale o popis technologie
a produktÛ urãen˘ch pro zpracovatele knihoven. 
Hardware se zamûfiuje na produkty, jejichÏ vyuÏití se
dá pfiedpokládat v praxi projekãní kanceláfie.

âtvrtá rubrika SluÏby a prezentace shrnuje obecnou
nabídku sluÏeb pro kaÏdého zájemce, z níÏ je ale 
moÏno se prostfiednictvím hesla dostat i do rubriky ur-
ãené pouze uÏivatelÛm. V rubrice jsou uvedeny Kurzy

a Prezentace. Kurzy uvádûjí pfiehled aktuálních ‰kolení
urãen˘ch pro zájemce o ArchiCAD, ktefií se zde mohou
rovnou na vybranou akci pfiihlásit (obr. 3). Prezentace
jsou rovnûÏ pfiehledem s moÏností registrace úãasti, jed-
ná se v‰ak vût‰inou o jednorázové akce, kde jsou pre-
zentovány produktové novinky nebo nové technologie.
Pátá rubrika je pfiehledem kontaktÛ na Cegra a její
partnery.

Exkluzivita pro uÏivatele
Rubrika Pro uÏivatele je urãena v˘hradnû klientÛm
Cegra. Stránky v této ãásti fungují tak, Ïe pfii prvním
pfiístupu do rubriky se objeví registraãní formuláfi. Na

základû jeho vyplnûní je uÏivateli pfiidûleno heslo,
opravÀující jej k prohlíÏení stránek. Informace o pro-
duktech, sluÏbách apod. se zde archivují a je v nich
moÏno následnû vyhledávat zadáním klíãov˘ch slov 
nebo textov˘ch fietûzcÛ  (obr. 4). UÏivatelé si zde také
mohou stáhnout knihovní prvky nebo programové do-
plÀky apod. DÛleÏitou souãástí tûchto stránek jsou Vá‰
profil a Konference. Vá‰ profil je v podstatû uÏivatelem
formulovan˘ poÏadavek na automatické zasílaní Ïáda-
n˘ch novinek, Konference pfiedstavuje pfiístup do dis-
kusního fóra uÏivatelÛ.

Tomá‰ Lejsek lejsek@cegra.cz
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Domov dÛchodcÛ v Novém Hradci Králové
Pfiedmûtem projektu a realizace je v˘stavba objektu Domova 
dÛchodcÛ v Novém Hradci Králové pro 60 obyvatel, umístûného 
v tûsné návaznosti na pûtipodlaÏní budovu stávajícího domova
dÛchodcÛ z ‰edesát˘ch let, jehoÏ v˘razn˘mi dominantami jsou
dvû poÏární schodi‰tû realizovaná v roce 1998.

Základní charakteristika stavby
Nov˘ dvoupodlaÏní domov dÛchodcÛ je zastfie‰en sedlovou stfiechou
s valbami s omezen˘m vyuÏitím prostoru podkroví ve stfiední ãásti ob-
jektu a s ãásteãn˘m podsklepením. Budovy jako kompozice dvou oblou-
kov˘ch kfiídel jsou propojeny bezbariérov˘m spojovacím koridorem na
úrovni suterénu stávajícího a pfiízemí nového DD.
Stávající a novû realizovan˘ domov dÛchodcÛ jsou i provoznû propo-
jeny. Nûkteré provozy jsou vyuÏívány ve stávajícím a nûkteré zfiízeny 
v novém DD. Ve starém objektu jsou spoleãnû vyuÏívány kuchynû a prá-
delna, v nové ãásti jsou umístûny úsek rehabilitace vãetnû tûlocviãny
a bazénu, pracovi‰tû lékafie, kadefinictví a pedikura, prodejna, spoleãen-
ská ãást, místnost zemfiel˘ch a místnosti údrÏby. Nezávisle je fie‰eno
v obou objektech vytápûní. Administrativní správa je pro oba objekty
spoleãná s tím, Ïe v novém objektu je úsek vedení redukován na dvû
kanceláfie s mal˘m archivem a vlastním pfiíslu‰enstvím. 
Hmota objektu je utváfiena tak, aby korespondovala s okolním pfiírodním
prostfiedím. Ke stfiedovému oválnému komunikaãnímu prostoru pfiiléhají
jídelna a rehabilitaãní bazén. Prosklením obvodového plá‰tû je umoÏnûn
v˘hled do vzrostlého stávajícího parku a pÛsobiv˘ optick˘ kontakt – za-
pojení venkovní zelenû do vnímání interiéru stavby. V interiéru na park
navazuje zeleÀ v zimní zahradû v rámci haly.

Pro novû realizovan˘ domov dÛchodcÛ bylo v rámci drobné architektu-
ry navrÏeno i vybavení parteru laviãkami, posezením u venkovního krbu
se stolky a Ïidlemi, altánem u vodní plochy, mal˘m dûtsk˘m hfii‰tûm pro
vnouãata obyvatel a voliérou. 
Budova je navrÏena v souladu s platn˘mi pfiedpisy, normami âSN a sou-
dob˘mi poÏadavky vãetnû smûrnic Evropské unie. Obsahuje zdravotní,
rehabilitaãní, ubytovací a stravovací úseky, kadefinictví a pedikuru, spo-
leãenské prostory, úsek vedení domova dÛchodcÛ, ubytování zamûst-
nancÛ, zázemí objektu a technické zázemí objektu.
Projekt byl pfiihlá‰en do soutûÏe Stavba roku 2002 a následnû vybrán 
z 55 pfiihlá‰en˘ch mezi 27 staveb, které postoupily do uÏ‰ího v˘bûru.
V˘sledky soutûÏe budou vyhlá‰eny na veletrhu FOR ARCH 2002. 

Poãítaãové zpracování
Projekt domova dÛchodcÛ byl zpracován v ArchiCADu 6.0 aÏ 7.0, pfiiãemÏ
ateliér disponuje dal‰ími doplÀujícími programy: ArchiSite, ZOOM,
ArchiForma, ArchiFasade, Artlantis Render, ArchiTiles a Plan2Model.
Pokud jde o hardwarové vybavení, vyuÏívá Pentium II 800, 256 MB RAM
80 + 30 GB harddisk, PentiumPro 200, 196MB RAM, 30 + 17 GB harddisk,
Pentium II 350, 256 MB RAM, 80 + 30 GB harddisky.
Projekt byl zpracován jako digitální model v mûfiítku 1:1 ve 3D, vãetnû
ve‰kerého vybavení nábytkem a zafiizovacími pfiedmûty (umyvadla, WC
apod.), takÏe je v kterémkoliv místû objektu moÏné vygenerovat per-
spektivu, pohled, fiez, prÛlet, v˘kaz v˘mûr nebo prvkÛ. 
V objektu se nachází více neÏ 500 místností. V‰echny zafiizovací pfiedmûty
a nábytek jsou v nich navrÏeny ve 3D díky malé velikosti knihovních prvkÛ
(napfi. Ïidle nebo skfiíÀ má v GDL popisu velikost cca 20 –30 kb). Celkov˘
poãet knihovních prvkÛ interiéru obsaÏen˘ch v projektu dosahuje více neÏ
60 000 ks. Tento fakt ukazuje nespornou v˘hodu ArchiCADu, protoÏe

no nepfiesností pfii nastavení poãtu desetinn˘ch míst v pfiedvolbách úhlÛ.
PÛvodnû byla nastavena dvû desetinná místa, coÏ nestaãilo. Teprve na-
stavení pfiesnosti na ãtyfii desetinná místa bylo dostaãující. 
Aãkoliv by bylo moÏné cel˘ projekt (pro stavební povolení i provádûcí
projekt) zpracovat kompletnû v ArchiCADu, s ohledem na to, Ïe specia-
listé vût‰inou pouÏívají AutoCAD, byly v urãité fázi projektu exportovány
soubory *.dwg a následnû zpracovány projekty profesí v AutoCADu.
Souãasnû, aby bylo moÏno provádût koordinaci, byly hotové v˘kresy
specialistÛ vloÏeny zpût do souboru ArchiCADu.
V˘hodou pfii práci na projektu v CAD systému je i moÏnost zasílat spo-
lupracovníkÛm rozpracované v˘kresy e-mailem, ãímÏ se zjednodu‰uje
koordinace mezi profesemi a omezuje se na minimum poãet klasick˘ch
„v˘robních porad“. Ve v˘sledku tak není zapotfiebí pro zpracování ná-
roãného projektu budovat ateliér s nûkolika desítkami pracovníkÛ.
Systém práce umoÏÀuje pracovat bez vlastních zamûstnancÛ a koopero-
vat s externími spolupracovníky – specialisty, ktefií mohou pracovat
v rÛzn˘ch CAD programech. 

Vít Kovalãík vitkov@centrum.cz

vût‰ina ostatních CAD programÛ má knihovní prvky velikosti 300 aÏ 500
kb, které jsou tak nároãnûj‰í na pamûÈ a v˘konnost poãítaãe. Nutno je‰tû
podotknout, Ïe ArchiCAD „zvládl“ i takovou operaci, jakou bylo poloÏení
dlaÏdic v celém objektu formou prostorov˘ch kvádrÛ – 3D knihovních prvkÛ.
Optimálnûj‰í variantou v‰ak je dlaÏby „pokládat“ jako texturu, protoÏe 3D dlaÏ-
dice v poãtu nûkolika desítek tisíc kusÛ jiÏ zpomalují chod programu. 
V jednou souboru ArchiCADu o celkové velikosti cca 80 MB jsou uloÏe-
ny fiezy a pohledy, v˘kresy pro územní fiízení, stavební povolení, ãást
provádûcího projektu a kompletní projekt interiéru, vãetnû v˘robní do-
kumentace nábytku. Pfii zpracování detailÛ interiéru bylo moÏno genero-
vat fiezy nábytkem – knihovními prvky, a ty pak okótovat, popfi. upravit,
nebo vytváfiet vlastní prvky (napfi. atypick˘ nábytek) pfiímo v ArchiCADu
nebo v jeho doplÀujících programech. 
Pro venkovní perspektivy byl vytvofien i model stávajícího domova dÛ-
chodcÛ, takÏe bylo moÏné vypoãítat nadhledové perspektivy obou ob-
jektÛ i perspektivy z úrovnû chodce. Pro urychlení v˘poãtÛ exteriérov˘ch
perspektiv byla vytvofiena kopie základního souboru, z níÏ byly odstra-
nûny vrstvy obsahující nábytek a vnitfiní pfiíãky. ZÛstala vlastnû „slupka“
obou objektÛ, komunikace a prvky drobné architektury. 

E-mail nahradil porady
Takto nároãn˘ projekt by pravdûpodobnû vÛbec nebylo moÏné zpraco-
vat „ruãnû“, problematické by bez digitální formy bylo vyt˘ãení objektu
v terénu. Pfii zpracování projektu se projevil problém pfii pfiekopírování
obloukov˘ch segmentÛ (ubytovací buÀka). Geodeti upozornili, Ïe osy
obloukov˘ch segmentÛ se nesbíhají do jednoho bodu. To bylo zpÛsobe-
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1 Axonometrie stávajícího a nového DD
2 Pohled jiÏní na stávající a nov˘ DD 
3 Fotodokumentace – 

svûtlík, dlaÏba, stfiecha, 
spojovací koridor, hala, v˘chodní pohled

4 Barevné fie‰ení jiÏní fasády
5 Vodní plocha, mÛstek a altán 

(vizualizace, dokumentace a realizace)
6 JednolÛÏkov˘ pokoj 

(realizace a dispoziãní fie‰ení vãetnû pfiíslu‰enství)


