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Na‰i cestu do Evropy doprovází ﬁada
srovnávacích studií, které se mimo jiné
zab˘vají tím, jak si âesko vede v rÛzn˘ch
oborech a odvûtvích, ale i tím, jak, anebo
jestli vÛbec, je v nich ﬁe‰ena legislativa.
V této souvislosti mû nedávno napadla
otázka, jak vypadá konkrétnû situace
na trhu se software CAD u nás a jak ve
vyspûl˘ch zemích Evropy. Musím ﬁíci, Ïe
odpovûì mû uspokojila. Stojíme si totiÏ dobﬁe.
Dodavatelé stavebních projekãních CAD systémÛ z takov˘ch
zemí, jako je napﬁíklad Nûmecko, uvádûjí údaje, které hovoﬁí
o tzv. totální vybavenosti architektonick˘ch a projekãních kanceláﬁí. Tedy o tom, Ïe témûﬁ kaÏdá pouÏívá CAD. Podle v˘zkumu se software CAD v âR, zpracovaného agenturou Median
v období od 22. 9. do 3. 10. leto‰ního roku, vyuÏívá CAD 93,2 %
firem, pﬁiãemÏ ze zb˘vajících 6,8 % témûﬁ polovina (47,1 %)
uvaÏuje o jeho poﬁízení bûhem následujících 12 mûsícÛ.
Nevím, co nûmeãtí kolegové pﬁesnû míní pojmem totální, ale
vím, Ïe v˘sledky u nás realizovaného v˘zkumu jsou mimoﬁádnû povzbudivé. A navíc, podíváme-li se na celou problematiku v ãase, mÛÏeme b˘t je‰tû optimistiãtûj‰í, neboÈ v˘po-

Tomá‰ Lejsek lejsek@cegra.cz
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VyuÏití informaãních technologií v projektové praxi architektÛ a ve vztahu ke klientÛm

Architektonická a obecnû inÏen˘rská praxe
vyuÏívá zobrazovací a informaãní technologie (IT) ve stále vût‰ím rozsahu. Av‰ak jejich
prosazení do obchodního styku brání nûkteré skuteãnosti, jejichÏ v˘znam by nemûl b˘t
podcenûn.
Pﬁi samotném v˘konu profese – pﬁi plánovací
a projektové ãinnosti – se IT ujímají celkem úspû‰nû
a bezproblémovû. Na samostatné pojednání by
ov‰em v této souvislosti vydalo, do jaké míry se
pouÏívá tohoto nástroje plánovací a projektové
tvorby (nutno zdÛraznit – nástroje, nikoli cíle
a úãelu o sobû!) s v˘sledky pozitivními a do jaké
míry s v˘sledky negativními. Urychluje-li se proces
technologie zpracování, nemusí b˘t je‰tû nutnû
dÛsledkem i prodlouÏení ãasu pro hlub‰í prom˘‰lení tématu a díla. Urychluje-li se a zjednodu‰uje-li
se pﬁenos ãástí vypracované dokumentace po sítích mezi architekty a profesními specialisty, nemusí to je‰tû znamenat zároveÀ prohloubení
dialogu mezi tûmito osobami. Naopak. Chybí-li
ãasto nûco v tvorbû architektÛ, urbanistÛ ãi inÏen˘rÛ, tak je to právû vskutku t˘mová práce a souãinnost.

Jádro vûci
VyuÏívá-li projektová a plánovací praxe informaãní
technologie víceménû bez zásadnûj‰ích problémÛ, zcela jinak je tomu pﬁi pouÏití v obchodním
vztahu ke klientovi – tedy v praxi podnikatelské.
Architekti, urbanisté ãi inÏen˘ﬁi jakoÏto autorizované osoby oprávnûné vykonávat v souladu
s ustanovením § 46a a 46b stavebního zákona vybrané a odborné ãinnosti ve v˘stavbû nesou odpovûdnost nejen vÛãi klientovi a jeho zájmÛm,
byÈ je to odpovûdnost prvoﬁadá, n˘brÏ i vÛãi
ochranû veﬁejného zájmu, a to za kvalitu odvedeného díla (odpovûdnost disciplinární) a za pﬁípadnû
zpÛsobené ‰kody (odpovûdnost obãanskoprávní
a dokonce za jist˘ch okolností i odpovûdnost
trestní). Tolik ve vztahu architekta vÛãi klientovi.
Tento vztah je v‰ak jako vztah smluvní vztahem
obousmûrn˘m. I klient má vÛãi architektovi (urbanistovi, inÏen˘rovi) odpovûdnost, v níÏ nikoli
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ãetní technika se v na‰ich ateliérech a projekãních kanceláﬁích zaãala vyuÏívat mnohem pozdûji neÏ v západní Evropû.
A pﬁesto jsme v souãasné dobû témûﬁ na stejné úrovni.
Mezi kritérii, která hrají klíãovou úlohu pﬁi v˘bûru CAD
systému, jasnû u ãesk˘ch architektÛ a projektantÛ pﬁevaÏují
takové poÏadavky, jako je stabilita programu nebo rychlost
zpracování technické dokumentace, pﬁiãemÏ napﬁíklad roz‰íﬁenost v˘uky CADu na ‰kolách je pro nû pomûrnû nev˘znamn˘m faktem. Závûr se tedy nabízí sám. âesk˘ projektant svÛj
CAD intenzivnû vyuÏívá, vyuÏívá jej pro reálnou práci a vyuÏívá jej teì. A z tohoto hlediska je pﬁipraven na konkurenci.
V návaznosti na v˘sledky tohoto v˘zkumu se mi v‰ak vybavuje hned dal‰í otázka. Uvûdomují si vÛbec na‰i architekti,
inÏen˘ﬁi a urbanisté, Ïe jejich práce s modernûj‰ím vybavením, s v˘konnûj‰ím hardwarem a s vy‰‰ími verzemi programÛ
je efektivnûj‰í?
CAD pﬁinesl ﬁadu zmûn. V prvé ﬁadû zmûnil formu projektové dokumentace ze statické papírové na Ïivá data, která
nabízejí vût‰í pﬁidanou hodnotu. Av‰ak pro její naplnûní je
potﬁeba vyﬁe‰it ﬁadu otázek, mimo jiné z hlediska autorského
práva. MÛÏeme se podívat, jak to ﬁe‰í v Evropû, a ãekat. Co to
v‰ak znamená? V prvé ﬁadû nevyuÏít obrovsk˘ potenciál.
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Jiﬁí Plos, âKA: „Tento krátk˘ ãlánek si neklade
za cíl vyﬁe‰it problematiku vyuÏití informaãních technologií v projektové praxi architektÛ,
urbanistÛ ãi inÏen˘rÛ. Spí‰e chce poukázat na
nûkolik problematick˘ch míst, jimiÏ je úãelné
vyuÏití tûchto médií blokováno.“

A u t h o r i z e d

na posledním místû je ochrana práv k du‰evnímu
vlastnictví, zejména práv autorsk˘ch.
A tady jsme u jádra vûci. Ve kterém okamÏiku
mÛÏe mít v tomto smluvním vztahu pro klienta
smysl poÏadovat a obdrÏet dokumentaci v digitalizované podobû nejen vyti‰tûné, n˘brÏ i na elektronickém nosiãi.

Jak to vypadá v praxi
Projektová ãinnost prochází vzhledem k povaze
této ãinnosti a vzhledem k platnému právu (stavebnímu zákonu a provádûcím vyhlá‰kám) devíti
fázemi, z nichÏ nûkteré souvisí se správním ﬁízením a veﬁejnoprávním projednáním (územní ﬁízení
a stavební ﬁízení). Jiné jsou zamûﬁeny více koncepãnû
(pﬁedev‰ím studie, jejíÏ v˘znam pro vztah mezi klientem a architektem a pro úspûch ﬁe‰ení stavby je
mimoﬁádn˘) a jiné pro provedení díla (projekt pro
provedení stavby, tendrová dokumentace a v˘bûr
dodavatele a v˘kon dozorÛ na stavbû).
Zejména dokumentace zpracované pro úãely
správních ﬁízení mají zásadní právní dÛsledky jak
pro klienta, tak i pro architekta ãi inÏen˘ra. Tyto
dokumentace musí b˘t oznaãeny originálním otiskem autorizaãního razítka a vlastnoruãním podpisem na kaÏdé její samostatné ãásti, ãímÏ na sebe
architekt ãi inÏen˘r pﬁejímá profesní odpovûdnost
v celém v˘‰e uvedeném rozsahu. Tato dokumentace v‰ak nemÛÏe mít jinou podobu neÏ ti‰tûnou,
neboÈ slouÏí pro kontrolu a ochranu veﬁejn˘ch
zájmÛ stavebním úﬁadem a dotãen˘mi orgány
státní správy a zároveÀ k projednání této dokumentace se v‰emi úãastníky ﬁízení. Ani jedni, ani
druzí nemusí b˘t vybaveni pﬁíslu‰nou hardwarovou a softwarovou technologií. Pokud by byla
dokumentace s projektem pﬁedána v digitální
formû na elektronickém nosiãi, bylo by jejich postavení úãastníkÛ v ﬁízení nerovnoprávné, a to ani správní ﬁád, ani právo obecnû nepﬁipou‰tí. Byl-li by
i vyﬁe‰en problém elektronického podpisu, elektronického razítka a vybavenosti ve‰ker˘ch správních
úﬁadÛ a dotãen˘ch orgánÛ státní správy nutnou
technologií (protoÏe jim lze nûco takového naﬁídit),
je to zcela vylouãeno vÛãi soukrom˘m osobám.
Do dokumentace a projektÛ k nim pﬁiloÏen˘ch nelze
následnû bez souhlasu stavebního úﬁadu provádût
zmûny. S ohledem na ustanovení autorského zákona pak není oprávnûn do projektu provádût zmûny
nikdo jin˘ neÏ autor nebo jiná autorizovaná osoba
s autorov˘m v˘slovn˘m svolením (k ãemuÏ je nutno
splnit je‰tû ﬁadu dal‰ích podmínek).

Jiná situace není ani v pﬁípadû projektu pro provedení stavby, neboÈ se jedná o detailní propracování dosud zpracovaného projektu, a to do podoby jednoznaãnû a s koneãnou platností urãující
podmínky pro provedení stavby.

Co z toho vypl˘vá
Existují pouze tﬁi pﬁíleÏitosti, pﬁi nichÏ má smysl
a v˘znam, aby klient pﬁípadnû disponoval nûjakou podobou projektové dokumentace, tﬁeba
i v digitální podobû a na elektronickém nosiãi –
ve vztahu ke stavbû a jejímu provádûní pﬁi vyhledávání dodavatele na základû tendrové dokumentace a pﬁi poskytování projektov˘ch podkladÛ
dodavateli pro vypracování podrobnûj‰í dokumentace v˘robní ãi dílenské a ve vztahu k obchodním (ãi obecnû podnikatelsk˘m) aktivitám
klienta téÏ pﬁi oslovování potenciálních zákazníkÛ, spoluinvestorÛ, nájemcÛ apod.
Pro v‰echny tyto úãely v‰ak není ani nezbytné,
ani úãelné poskytovat celou dokumentaci, n˘brÏ
z ní vypreparovat a speciálnû vypracovat ty ãásti
a takovou formou, které vyhoví tûmto úãelÛm.
To je jistû moÏné podpoﬁit. Zde ov‰em naráÏíme
na mimoﬁádnû nízkou právní kulturu tohoto
spoleãenství, v nûmÏ se nepovaÏuje za zneucÈující, je-li ukraden majetek, nebo jsou-li ukradeny
finanãní prostﬁedky jin˘ch osob. Tím spí‰e se nepovaÏuje za neetické a dokonce ani nezákonné,
je-li ukradena my‰lenka a její grafické a textové
vyjádﬁení, je-li ukradeno autorství. Není, Ïel, dosud moÏná vskutku úãinná a rychlá právní ochrana po‰kozen˘ch. Proto se i pro tyto úãely (pro nûÏ
se ve svûtû obvykle digitálnû zpracovaná dokumentace klientovi pﬁedává i na elektronickém
nosiãi) rozvíjí v âR pouÏívání tohoto zpÛsobu
komunikace mezi klientem a architektem ãi inÏen˘rem zvolna.
âeská komora architektÛ (âKA) podporuje vyuÏití
zobrazovacích a informaãních technologií pro samotnou profesní projektovou a plánovací ãinnost,
av‰ak je dosud zdrÏenlivá v podpoﬁe jak˘chkoliv
jin˘ch forem jejich vyuÏití v podnikání, a to i ve
vztahu ke klientovi. Tím spí‰e, Ïe ‰ir‰í právní
úprava elektronick˘ch podpisÛ a oznaãování v obchodním styku je v âesku v plenkách.

Jiﬁí Plos
archkom@login.cz
Autor pﬁíspûvku je ﬁeditelem
Kanceláﬁe a sekretáﬁem âKA.

Jaké zmûny ve vyuÏití CADu plánují respondenti
v následujících 12 mûsících (v procentech)
Ïádné
47,4
32,8
pov˘‰ení SW licence na novûj‰í verzi
32,1
47,5
zmûna SW
4,2
3,3
nákup nûkolika licencí SW navíc
9,8
14,8
plánují pouÏívat tento produkt, ale také nákup jiného
6,5
1,6

! uÏivatelé CADu (obecnû)
! uÏivatelé ArchiCADu

Proã projektujete
v ArchiCADu?
ing. arch. Katarína Viskupiãová,
A-DOM, a.dom@nextra.sk
Nevûﬁila jsem, Ïe by bylo v˘hodné zpracovávat
rekonstrukce pomocí CADu. ArchiCAD mû v‰ak
pﬁesvûdãil, Ïe to jde velmi dobﬁe. Vizualizace
a projektová dokumentace, získaná ze stejného
modelu, vznikají neuvûﬁitelnû rychle.
Radniãní cukrárna, kavárna a vinárna, Trnava
¤ e h o l n í d Û m , Tr n a v a
· k o d a S l o v a k i a , Tr n a v a
P o d k r o v n í b y t y, B r a t i s l a v a
P o l y f u n k ã n í b y t o v ˘ d Û m , Tr n a v a

Zdroj: Median, exkluzivní v˘zkum pro CPPG âR, 22. 9. – 3.10. 2000
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znáte to? www.cegra.cz/znateto/znateto.html
" GDL Toolbox (AC 6.5, Mac/Win, angl.)
Nástroj pro vizuální modelování v ArchiCADu.
To, co bylo dosud moÏné pouze s GDL (jazyk
pro vytváﬁení objektÛ), lze nyní provést pﬁímo
v ArchiCADu pomocí nové nástrojové li‰ty
(napﬁ. natáhnout 3D text na kouli je otázkou
nûkolika vteﬁin).

DoplÀky ArchiCADu
Mesh to Roof (AC 6.5, Mac/Win, angl.)
Ze skoﬁepiny terénu lze jednodu‰e vytvoﬁit
i sloÏité tvary, které díky Mesh to Roof je
moÏno pﬁevést i na stﬁechy.
Tento doplnûk je ke staÏení pﬁímo u Graphisoftu
na www.graphisoft.com.#

Exportní databáze 4 300 agregovan˘ch poloÏek RTS (AC 6.0, 6.5, Win)
nabízí moÏnost vykazovaní pro ãeské prostﬁedí a vazbu na rozpoãtovací
program www.archweb.cz.

Engineering Structural Format (*.esf)
Pro komunikaci ArchiCADu 6.5 (Win) s programem
Feat 2000 (systém pro statické v˘poãty stavebních
konstrukcí a jejich
dimenzování) firmy
SCIA CZ byl vytvoﬁen
do souboru Engineering
Structural Format exportní filtr, kter˘ umoÏÀuje transformovat
objekty pro Feat 2000
z pÛdorysného nebo
3D okna ArchiCADu
www.archweb.cz.#

Ukázka v˘pisu:
Kód poloÏky

Název agregované poloÏky RTS

MnoÏství

Jednotka

3 311270046RAC

Zdivo z tvárnic Ytong hladk˘ch, tlou‰Èka 36,5 cm

50,088

m3

8 311270047RAC

Zdivo z tvárnic Ytong pero – dráÏka, tlou‰Èka 36,5 cm

61,946

m3

Sloupy ze Ïelezobetonu B 10 4hran., 40 x 40 cm

270,334

m

Strop ze Ïelezobetonu B 12,5, tl. 10 cm

1 710,486

m2

66 331320012RAC
4 411320020RAC
" ArchiDesigner
(AC 6.5, Mac/Win, angl.)
Nástroj na vytváﬁení oken a dveﬁí.
Na základû typu rámu (i vlastního tvaru)
lze definovat nejen rÛzné parametry,
typ otvírání a v˘plnû, ale i místo ﬁezu
okna pro pÛdorysn˘ symbol. Symbol
je samozﬁejmû citliv˘ na mûﬁítko,
a to i v ﬁezu – Voliteln˘ typ rámu.
Parametry pro rozpoãty. Vlastní bublina.

Archiforma (AC 6.5, Mac/Win, angl.)
www.gscne.com/software/archiforma.htm – modelovací nástroj pro ArchiCAD, alternativa
GDL Toolboxu
" ArchiTerra (AC 6.5, Mac/Win, ães.)
www.cegra.cz/produkty/produkty.html – nástroj
pro modelování terénu, kter˘ mj. umí
naãítat prostorové zamûﬁení XYZ a prostorové DXF, které pak pﬁevede do objektu
síÈ v ArchiCADu nebo umí vytváﬁet v terénu nové vrstevnice a prohlubnû pro
základy a plo‰iny. Souãástí je knihovna
dvaceti foto stromÛ a zahradní nábytek
(laviãky, klouzaãky, houpaãky, lampy
apod.). Poslední dva doplÀky produkuje
italská firma Cigraph S. r. l.

DoplÀky ArchiDesigner a GDL Toolbox
lze nalézt na prvním mezinárodním
serveru autorizovan˘ch v˘vojáﬁÛ
doplÀkÛ firem Archi-data Ltd. a Stable
Technologies Ltd. www.add-onstore.com/
products.html, ze kterého je moÏno si
rovnûÏ bezplatnû stáhnout nové typy
zábradlí do StairMakeru 4.1.

Lubo‰ Cipra cipra@cegra.cz

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

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

Nové plotry Hewlett-Packard
HP DesignJet 500 a 500PS (formát 24“ nebo 42“),
které nahrazují ﬁadu DJ 450, lze pﬁímo pﬁipojit k PC
nebo zasíÈovat v malé pracovní skupinû. Oproti star‰í
ﬁadû nabízejí ‰ir‰í tisk a zv˘‰enou kvalitu tisku (aÏ
1 200 x 600 dpi colour, tlou‰Èka ãar od 0,04 mm).
Oba typy plotrÛ, umoÏÀující tisk pod Windows (karta pro jazyk HP-GL/2 je k dispozici jako volitelné
pﬁíslu‰enství), jsou standardnû prodávány vãetnû
podavaãe z role a varianta 42“ navíc i vãetnû stojanu. Znaãné usnadnûní práce pﬁedstavuje ovládací
panel s LCD displejem na plotru a vût‰í inkoustové
cartridge, které umoÏÀují del‰í bezobsluÏn˘ provoz.
Cena plotrÛ ﬁady 500 se pohybuje prakticky na
úrovni pﬁedchozí ﬁady 450, pﬁiãemÏ pﬁi zakoupení
nového plotru ﬁady 500 lze do konce roku vyuÏít
moÏnosti vrátit libovoln˘ star‰í plotr a získat tak slevu aÏ 33 000 korun.
V nabídce jsou i postscriptové verze HP DesignJet
500PS, které nahrazují modely DesignJet 488CA.
Barevné síÈové plotry HP DesignJet 800 a 800PS
(formát 24“ nebo 42“) jsou vhodné pro pracovní
skupiny, které pro svou ãárovou, vektorovou i rastrovou grafiku potﬁebují produktivní a kvalitní tiskové
zaﬁízení. Tato ﬁada, která nahrazuje star‰í
DesignJety 750 a 755, nabízí témûﬁ fotografickou
kvalitu tisku díky vrstvení barev v jednom bodû
a rozli‰ení aÏ 2 400 x 1 200 dpi. Formát A1 plotr
vytiskne za jednu minutu. Tisková data jsou zpraco-

Stojí za to nav‰tívit
Za úãelem podpory rozvoje technologie GDL vzniklo sdruÏení,
jehoÏ ãlenem se mÛÏete stát
i vy. www.gdlalliance.com Knihovny
ArchiCADu si mÛÏete roz‰íﬁit
na www.archimedia.de/GDL_obj.html,
www.ddgi.com/2-D3SmartParts/
1-pages/D3-downloads.html
a www.the-object-factory.com.

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
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 DesignJet 500

Le‰etín II/ 651,
760 01 Zlín, tel./fax 067/39 454,
e-mail pise@cegra.cz

HP DesignJet 800

JiÏní 870, 500 02 Hradec Králové,
tel./fax 049/54 11 127,
e-mail ptacek@cegra.cz

Stále „in“

HP DesignJet 5 000 PS

vána „virtuálním poãítaãem“ pﬁímo v plotru, takÏe
hostitelsk˘ poãítaã je rychle uvolnûn pro dal‰í práci.
Plotry mají integrovan˘ printserver pro zapojení do
sítû, zabudovan˘ pevn˘ disk o velikosti 6 GB, minimálnû 96 MB operaãní pamûti a standardnû obsahují tiskov˘ jazyk HP-GL/2. Samozﬁejmostí je podavaã z role a varianta 42“ je standardnû vybavena
i stojanem.
Plotry DesignJet 800PS obsahují navíc jazyk Adobe
PostScript L3 a 160 MB RAM a jsou vhodné i pro
vyuÏití na platformû Apple.
Pﬁi zakoupení plotru této ﬁady a souãasném vrácení
libovolného star‰ího typu (nemusí b˘t znaãky HP) lze
u‰etﬁit aÏ 44 000 korun.

V nabídce HP DesignJet plotrÛ
nadále zÛstávají síÈové modely
DesignJet 1050C a 1055CM,
vhodné zejména pro pracovní skupiny s nároky na vysokou tiskovou
produktivitu, pﬁiãemÏ i pﬁi jejich
nákupu je moÏno u‰etﬁit, a to aÏ
55 000 korun vrácením starého
plotru.
Plotry pro fototisk urãené zejména
pro grafická studia a poskytovatele tiskov˘ch sluÏeb, HP DesignJet
5000 a 5000PS (formát 42“ nebo 60“), navazují na
ﬁadu DesignJet CP a pouÏívají ‰est barevn˘ch inkoustÛ (na trh budou uvedeny i UV inkousty pro
tisky do venkovního prostﬁedí). Oproti sv˘m pﬁedchÛdcÛm jsou aÏ osminásobnû rychlej‰í a nabízejí
mnoho pﬁídavn˘ch funkcí.
Monochromatick˘ plotr DesignJet 430, urãen˘ pro
ãernobíl˘ tisk do velikosti A1, lze upgradovat na
barevn˘. Jeho cena ve verzi A1 klesla o 22 procent,
pﬁiãemÏ pﬁi jeho zakoupení do konce roku je moÏno
vrátit libovolnou inkoustovou tiskárnu formátu A2
a u‰etﬁit tak více neÏ 10 000 korun.

Ladislav Prodûlal prodelal@cegra.cz

Budova VO·S, OkruÏní 10,
370 01 âeské Budûjovice,
tel./fax 038/263 55, e-mail vesely@cegra.cz
CadArch
Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava,
tel./fax 07/496 14 020,
e-mail cadarch@nextra.sk, www.cadarch.sk

Partneﬁi
FoMAC, Vûtrná 13,
370 05 âeské Budûjovice,
tel./fax 038/432 34,
e-mail fomac@mbox.terms.cz
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 09 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

CADLink www.cegra.cz/produkty/produkty.html
TZB a elektro pro ArchiCAD
Software CADLink pro TZB a elektro, kter˘ byl
pÛvodnû vyvíjen pouze pro AutoCAD, lze implementovat i pro import a export dat pﬁímo z/do
ArchiCADu. Nejnovûj‰í verzi tohoto softwaru
uvedla na ãesk˘ trh firma Centrum pro podporu
poãítaãové grafiky.
CADLink, kter˘ vyvíjí od r. 1980 britská firma
CYMAP, jejímÏ stoprocentním vlastníkem je
Graphisoft, integruje v sobû dvû základní funkce – dimenzování a vykreslování. Obsahuje dva

A tak na základû koncepce virtuální budovy,
která umoÏÀuje skuteãnou spolupráci investora,
architekta, stavaﬁe a specialistÛ, lze tedy nejen
uspoﬁit, ale i kvalitnû a hlavnû rychle projektovat.

Automaticky se spustí tzv. kouzelník pro export.
Druhou variantou je pﬁekreslení „papírov˘ch“
podkladÛ od architektÛ ãi stavaﬁÛ do poãítaãe
modulem rychl˘ pÛdorys.
Dal‰ím krokem je nastavení rozpoãtového standardu (k dispozici je DIN a kalkulaãní standardy CIBSE nebo AHSRAE) a lokality projektu
(âR a mûsto). Specifikace pokraãuje nastavením
typÛ (materiálÛ) zdí, podlah, stﬁech, oken a dveﬁí, pﬁiãemÏ definované hodnoty lze v systému
CADLink kdykoliv zmûnit. Tímto zpÛsobem je
export dokonãen.

1

(obr. 4 a 5)

Profesní moduly
Dal‰í fázi pﬁedstavuje projektování vytápûní,
vzduchotechniky, zdravotní techniky, osvûtlení,
elektrorozvodÛ a jejich testování apod. Pro názornost lze uvést pﬁíklad návrhu osvûtlení.
Po spu‰tûní modulu osvûtlení následuje jeho v˘-

2

4

zmûnit. (Software CADLink je pouÏíván v Evropû
pro projektování, ale také pro Facility Management, tj. správu majetku a technick˘ch zaﬁízení.)
Práce samozﬁejmû vloÏením svítidel nekonãí –
v pﬁípadû potﬁeby je moÏno si napﬁ. v reálném
ãase prohlédnout osvûtlení místností. (obr. 2)
Dal‰í moÏnost, kterou CADLink nabízí, je provûﬁit úroveÀ izoluxÛ v jednotliv˘ch místnostech
z rÛzn˘ch úhlÛ a rÛzn˘mi zpÛsoby zobrazení.
Zde opût vystupuje do popﬁedí ekonomická stránka. Kolik kWh spotﬁebujeme za mûsíc a kolik za
rok? Kolik za tuto spotﬁebu zaplatíme?

3
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balíky – TZB a elektro, které zohledÀují návrh
objektu jako celku, aÈ uÏ po stránce konstrukãní, tepelnû-technické, finanãní (kolik „protopíme“ ãi „prosvítíme“) ãi z hlediska správy nebo
revize stávajícího stavu.
Oba balíky obsahují moduly rychl˘ pÛdorys,
budova a energetická rovnováha objektu, balík
TZB se skládá z vytápûní, VZT, ZT a tepelná
rovnováha VZT a balík elektro z vlastní EL, testování kabelÛ, osvûtlení a rozvadûãe.

Nastavení profilÛ do CADLinku

Export podkladÛ do systému CADLink

Energetická rovnováha objektu

Data se do CADLinku naãítají z jakéhokoliv
softwaru pomocí formátu DXF, konkrétnû
z ArchiCADu 6.5 do CADLinku Exchange 1.0 pomocí pﬁíkazu UloÏit jako do formátu CYC. (obr. 1)

Nespornou v˘hodou CADLinku je, Ïe jsou ihned
k dispozici tepelné ztráty a zisky pro jednotlivé
místnosti a zóny s tím, Ïe tyto hodnoty lze zobrazit pro jednotlivé mûsíce nebo pro cel˘ rok.

Nejprve otevﬁeme projekt uloÏen˘ ve formátu
CYC a pﬁepneme do modulu budova, kde nastavíme typické profily (napﬁ. kanceláﬁ, chodba
a WC), hodnoty infiltrace, dobu, kdy budou
v objektu lidé, jak˘ typ práce budou vykonávat,
od kdy do kdy budou svítit svûtla, jaké druhy
elektrick˘ch spotﬁebiãÛ budou pouÏívány apod.,
pﬁiãemÏ, pokud jiÏ v minulosti byly podobné
profily nastaveny, lze je znovu vyuÏít.

bûr, kter˘ lze provést z databáze ‰irokého sortimentu svítidel pﬁedních evropsk˘ch v˘robcÛ,
která je jednak pravidelnû (tak jako ostatní databáze) aktualizována a jednak je dispozici na
www.cymap.com k okamÏitému stáhnutí.
Zadávání dále pokraãuje v nastavení rÛzn˘ch
hledisek, jako je napﬁ. jak ãasto úklidová firma
kontroluje Ïárovky, pracovní doba (napﬁ. ãas
obûda), kolik korun stojí 1 kWh, hodnota 500
luxÛ, barva stûn v místnostech a typ svûtel.
Vkládání svûtel se dá provést pomocí automatu
nebo manuálním vkládáním, pﬁiãemÏ i pﬁi automatickém vloÏení lze zvolit filtr pro místnosti
nebo pro zóny. VloÏení svûtel vãetnû jejich kalkulací je nedoceniteln˘m nástrojem. Zde platí,
Ïe nejenom vloÏená svítidla se dají kdykoliv

CADLink 9.0 v praxi

CADLink, kter˘ byl nedávno uveden na ná‰ trh, pro vás uÏ není
novinkou, neboÈ jste jiÏ mûli moÏnost ho otestovat. Proã jste si ho
poﬁídili a co od nûj oãekáváte?
Pﬁedev‰ím sjednocení softwaru, se kter˘m musí projektant pracovat, do jednoho prostﬁedí. Tedy automatické naãtení stavebních podkladÛ (ve formátu DXF nebo pﬁímo ve formátu ArchiCADu), v˘poãet
tepeln˘ch ztrát, resp. ziskÛ, návrh a optimalizace otopn˘ch ploch,

Zpátky v ArchiCADu
V‰echny profese jsou zpracovány ve 3D, takÏe
zb˘vá plnû vyuÏít v˘hod parametrick˘ch prvkÛ
ãi automatického generování ﬁezÛ, pohledÛ,
v˘pisÛ a v˘kazÛ. (obr. 3 a 6) Po získání podkladÛ
z obecn˘ch grafick˘ch editorÛ je tﬁeba vrátit zpût
také 3D zobrazení. Zde v‰ak bez v˘hod virtuální
budovy.
Du‰an Pi‰e pise@cegra.cz

Ing. Petr Matou‰ek, matousek@comp.cz, pracuje ve spoleãnosti
Îemliãka projekãní kanceláﬁ Praha, která má osm stál˘ch zamûstnancÛ – projektantÛ a pût externích spolupracovníkÛ vãetnû navazujících profesí. Byla zaloÏena v roce 1994 a zamûﬁuje se na
technická zaﬁízení budov – specializace technika prostﬁedí – vytápûní, chlazení, vzduchotechnika a klimatizace. Firma poskytuje
své sluÏby v˘znamn˘m praÏsk˘m i mimopraÏsk˘m architektonick˘m ateliérÛm (napﬁ. D. A. Studio, Omicron-K, A.D.N.S., ·afer
Hájek architekti, Ateliér Králíãek, AVE architekt nebo AED Project)
a na svém kontû má takové reference, jako jsou komerãnû-administrativní centrum Metrostav v Praze 8 – Karlínû, Andûl City (ABC
Smíchov), kulturní a obchodní centrum Nov˘ Smíchov, dostavba
multikina Galaxie nebo Pavilon âeské republiky na Svûtové
v˘stavû Expo2000.

Rozhovor s Petrem Matou‰kem,
Îemliãka projekãní kanceláﬁ Praha
Jaké jsou va‰e dosavadní zku‰enosti s v˘poãetní technikou,
resp. s profesnû zamûﬁen˘mi programy?
Pﬁi projektování se s v˘poãetní technikou setkáváme v na‰í projekãní kanceláﬁi jiÏ v okamÏiku pﬁedání podkladÛ, které probíhá vût‰inou e-mailem, pak následuje v˘poãet tepeln˘ch ztrát, resp. ziskÛ,
návrh zaﬁízení (v˘poãetní linka) a v˘stupní formát ve formû „autocadovsk˘ch“ v˘kresÛ s 2D profesní nadstavbou.
Na‰e zku‰enosti a pocity z tohoto zpÛsobu projektování jsou smí‰ené, a to hlavnû z dÛvodÛ, Ïe cel˘ proces projektu je provádûn na
vzájemnû nekompatibilních softwarech, mezi kter˘mi je tﬁeba nûkolikrát pouÏít lidsk˘ch vstupÛ – zadání. Tím myslím ruãní zadávání
stavebních konstrukcí do programu pro v˘poãet tepeln˘ch ztrát, více
ménû „ruãní“ vyhledání vhodného otopného tûlesa nebo nakreslení
navrÏeného zaﬁízení do podkladu stavby.
V dne‰ní dobû, která s sebou pﬁinesla tlak smûrem na zkrácení ãasu
potﬁebného ke zpracování návrhu a na sníÏení ceny projekãních
prací, jsou tyto „ruãní“ lidské vstupy naprosto limitujícím faktorem.

Vyhodnotit lze celou budovu nebo pouze její
zóny. NavrÏená zaﬁízení spolu s rozvody existují
sama o sobû, resp. jejich v˘kresy a kalkulace,
ale zároveÀ jsou souãástí virtuální budovy, a proto
lze s nimi dále pracovat jako se 3D modelem.

Petr Matou‰ek, Îemliãka projekãní kanceláﬁ Praha: „Bez v˘poãetní techniky
si svou práci uÏ ani neumím pﬁedstavit, a to hlavnû z toho dÛvodu, Ïe jsem od poãátku
projektoval na poãítaãi.“

dosud bûÏné, ale o plnû dynamické modelování blíÏící se reálné
situaci skuteãné budovy.

otopné soustavy (potrubí), vzduchotechnického systému (potrubí,
kanálÛ a distribuãních prvkÛ), bilanãní v˘poãty budovy (bilance potﬁeby tepla a chladu v prÛbûhu roku i jednotliv˘ch mûsícÛ), v˘poãet
provozních nákladÛ (v˘poãet spotﬁeby primárních energií) a v neposlední ﬁadû grafické v˘stupy – v˘kresy. To v‰e v logické posloupnosti
a v pﬁíjemném prostﬁedí.
Hlavní v˘hody a sílu CADLinku spatﬁujeme pﬁedev‰ím v „globálním“ pohledu na projektovanou budovu z hlediska energetické
nároãnosti se zahrnutím v‰ech v úvahu pﬁipadajících okrajov˘ch
podmínek (vnûj‰í prostﬁedí, osoby, osvûtlení apod., a to v‰e s ãasov˘m hlediskem). Nejedná se tedy o „statické“ v˘poãty, jak je dnes

MÛÏete prozradit název projektu, pﬁi jehoÏ zpracování poprvé
vyuÏijete CADLink?
Doufám, Ïe to není tajné, ale chystáme se poprvé pouÏít CADLink
pﬁi zpracování projektu rekonstrukce budovy pro Centrálu âS-Stavební spoﬁitelny v Praze 3, na kterém spolupracujeme s ateliérem
FACT. Jedná se o budovu s v˘raznou severojiÏní orientací, to znamená, Ïe budeme muset ﬁe‰it velice citlivou otázku letních bilancí
tepeln˘ch ziskÛ. Bude tﬁeba stanovit tepelnou bilanci budovy
v prÛbûhu celého roku a optimalizovat tak velikost vytápûcího
a klimatizaãního zaﬁízení. A tím samozﬁejmû i investiãní a provozní
náklady investora.
e. k.

Studie rekonstrukce restauraãního komplexu Vikárka
zpracovatel:
Ateliér Lábus – ing. arch. Ladislav Lábus – stavební ãást
Space-K – ing. arch. Jiﬁí ·paãek – interiér
investor: Euroresta
datum: ãerven 2000

Restaurace Na Vikárce, známá z povídky Svatopluka
âecha o panu Brouãkovi a pozdûji proslavená mnoha
renomovan˘mi náv‰tûvami, si do dne‰ních dnÛ mnoho ze
slavné atmosféry nezachovala. Slavnou historii sloÏitého
a rozmanitého komplexu, kter˘ je jiÏ více neÏ rok mimo
provoz, lze jen tu‰it.
Hlavním cílem studie rekonstrukce a interiéru bylo
navrácení chybûjící atmosféry celému komplexu Vikárky,
nalezení logick˘ch provozních vazeb a adekvátních proporcí
mezi odbytov˘mi plochami a zázemím restaurace.
Objekt se rozkládá ve tﬁech podlaÏích. V suterénu se
nachází Slévárna, urãená pro stravování velk˘ch skupin turistÛ,
a vinárna pana Brouãka, v pﬁízemí espresso a restaurace
Vikárka a v prvním podlaÏí tﬁi salónky – velk˘, hvûzdáﬁsk˘
a loveck˘.
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kapacitu komplexu a pﬁispûje k oÏivení této ãásti PraÏského hradu. Ve dvoﬁe jsou

1 Sezení s obsluhou v prostoru slévárenského dvora, které v letních mûsících posílí

umístûny venkovní stoly z masivního dﬁeva s lavicemi, doplnûné podél pﬁístupového

koridoru lehk˘m kovov˘m nábytkem. K zaji‰tûní plynulé obsluhy bude slouÏit

sezónní nápojov˘ pult – vizualizace a foto pÛvodního stavu.

Provoznû navazuje na kuchyÀské zázemí ostatních provozÛ Vikárky, její dostupnost

2 Z provozního, ale i kapacitního hlediska je dominantní ãástí suterénu Slévárna.

pﬁes Slévárensk˘ dvÛr, od Pacassiho brány z Pra‰ného mostu, je oproti ostatním

ãástem Vikárky v˘jimeãná. Pohled na ohni‰tû – vizualizace.

3 Vinárna pana Brouãka – horní ãást. Nejkomornûj‰í a nejodlehlej‰í ãást komplexu

Vikárky se skládá ze tﬁí stupÀovitû umístûn˘ch prostor s odli‰nou atmosférou,

podtrÏenou rozdílností podlah. Ve stﬁední – vstupní místnosti je navrÏena pískovcová

Hvûzdáﬁsk˘ salónek – vizualizace.

dlaÏba, v horní prkenná podlaha a v dolní pak cihelná dlaÏba – vizualizace.

Vinárna pana Brouãka – ﬁez a foto pÛvodního stavu.

Loveck˘ salónek – vizualizace.
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Suterén – pÛdorys.
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