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Děkujeme Vám že jste si vybrali program Archicad.

Na následujících stránkách Vás provedeme pracov-

ním prostředím a ukážeme základní funkce, které 

Vám pomohou s tvorbou Vašeho prvního projektu.

VÍTEJTE



PRVNÍ SPUŠTĚNÍ ARCHICADU

První spuštění Archicadu

Po spuštění programu se nám otevře uvítací okén-

ko, ve kterém máme na výběr buďto vytvořit nový pro-

jekt, otevřít již existující, anebo se připojit k Teamwork 

projektu.

Teamwork slouží pro práci více lidí na jednom projektu 

současně. 

Následně si zvolíme Šablonu a Pracovní prostředí, 

ve kterém budeme nový projekt vytvářet.

Vytvořit nový projekt

Vyhledat a otevřít projekt ze složek počítače

Připojit se k Teamworku

Výběr Šablony

Výběr Pracovního profilu



PROSTŘEDÍ ARCHICADU

Stavový řádek Rychlé volby

Navigátor

Rekonstrukce

Lišta záložek Infopaletka Standardmí nástrojová lišta

Po kliknutí na „Nový...“, se octneme v půdorysném 

prostoru nového projektu

Pro pohyb v pracovním prostoru využívejte stisk koleč-

ka myši s následným pohybem kurzoru po obrazovce

Pro přiblížení a oddálení prostředním tlačítkem otočte

Nástrojová paletka



Tato paletka je naprostý základ pro jakoukoliv práci 

v Archicadu, když chceme cokoliv vytvořit, klikneme 

právě sem a vybereme si vhodný nástroj.

V první části se nachází výběrové nástroje a ve třech 

dalších rolovacích paletkách jednotlivé konstrukční 

prvky. 

Paletka se standardně nachází v levé částí obrazov-

ky, ovšem jako všechny paletky lze i tuto libovolně 

přesouvat a upravovat.

 > Kliknutím aktivujte libovolný nástroj.

 > Dvojklikem otevřete nastavení vybraného nástroje.

 > Najeďte kurzorem nad ikonu nástroje, objeví se 

šipka, pod kterou je dostupná nabídka oblíbených 

nastavení vybraného nástroje.

3D model

Parametrické nástroje pro tvorbu modelu. Můžeme 

je kreslit ve 2D i 3D zobrazení.

                                 Konstrukční prvky

Jednoduché nástroje, které vkládáme přímo do mo-

delového prostoru. Jsou základem pro další práci.

                  Parametrické nástroje

Detailně nastavitelné prvky se složitější geometrií, 

jsou asociativní a dynamicky se mění.

                          Otvory

Tyto nástroje potřebují referenční prvek (Zeď, 

Střecha, Deska...) do kterého jsou vkládány.

                   Ostatní geometrie

Zóna: slouží k definování jednotlivých místností a je-

jich vykazování

Síť: ideální nástroj na tvorbu okolního terénu

Morf: nástroj pro volné modelování

                 Objekty

Parametrické i jednoduché objekty uloženy v knihov-

nách Archicadu. Lze je editovat i vytvářet vlastní nové.

        Zakončovací prvky

Speciální nástroj pro atypické zakončení zdí.

NÁSTROJOVÁ PALETKA



                            Kóty

Různé typy kót. Jsou do detailu nastavitelné a do-

káží se přichytávat k valné většině prvků Archicadu. 

Po posunutí nebo změně prvku ke kterému je kóta 

připojena se také automatický upraví.

                          Anotační nástroje

Nástroje pro vytváření popisek a odkazů, případně 

pro revizi výkresů.

                              2D rýsovací nástroje

Klasické lineární nástroje pro jednoduché zakreslo-

vání a výplň pro tvoření šraf. Nástroj je koncipován 

spíš jako doplněk protvorbu detailů a popis výkresů 

nikoliv na samotné kreslení projektu. Projekt samot-

ný zásadně kreslíme nástroji z paletky 3D modelu.

      Aktivní bod

Netisknutelný bod sloužící jako reference pro poho-

dlnější prichytávání ostatních nástrojů.

             Referenční zobrazení

Nástroje spomoci niž jsme schopní na výkres nebo 

do 2D prostoru vložit, nějaké z jiných zobrazení ar-

chicadu případně externí krezbu, obrázek, dwg, pů-

dorys z jiného projektu.

Bod zobrazení

Nástroje pro generování výkresů, detailů a výstupů 

z živého 3D modelu.

                   Asociativní zobrazení modelu

Těmito nástroji dokážeme zobrazit 3D model v ře-

zech a pohledech. Vytvořené zobrazení vychází pří-

mo z modelu a jakákoliv změna vykreslovaných prv-

ků provedena kdekoliv jinde v projektu se do nich 

promítne.

            Neasociativní zobrazení

Těmito nástroji aktuální zobrazení vycházející z 3D 

modelu rozbijeme na čáry a výplně. Takto vytvořené 

zobrazení už nemá s 3D modelem nic společného 

a žádné změny se do něj již nepromítnou. Vhodné 

pro tvorbu detailnějších rozkreslení prvků než použí-

váme v modelu.

      Kamera

Kamera slouží pro zachycení trajektorie průletů pro 

následné renderovaní.

2D dokument

Nástroje sloužící k anotování a všeobecné 2D tvorbě 

výkresů a výstupů.



Poté co vybereme nástroj z Nástrojové paletky, přizpůsobí se mu 

i Infopaletka ve vrchní části obrazovky. Zde lze nástroj detailněji nastavit. 

Infopaletka je posouvací. Pohybem kolečka myši se posune a objeví se dal-

ší možnosti. 

Pokud nám toto nastavení, nestačí můžeme vyvolat detailní nastavení nástro-

je. A to buď dvojklikem na ikonu nástroje v Nástrojové paletce, nebo klik-

nutím na ikonu nástroje hned v první části Infopaletky, případně klávesovou 

zkratkou Ctrl+T (Comand+T).

Pokud jsme s nastavením spokojeni a chceme jej používat i dále, můžeme 

jej uložit jako Oblíbené nastavení (hvězdička nahoře), do Oblíbených nasta-

vení se dostaneme i přes Infopaletku kliknutím na malou šipku vedle ikony 

pro úpravu nástroje.

INFOPALETKA A NASTAVENÍ NÁSTROJE

Detailní nastavení nástroje

Oblíbená nastavení

Oblíbená nastavení

Nastavení velikosti



KRESLENÍ

Při vynášení prvku stačí kliknout do prostoru a v závislosti na 

zvolené geometrické metodě nakreslit požadovaný tvar.

Abychom snáze dosáhli základních tvarů, pomáhá nám 

Archicad pomocnými prvky, které se vytváří na základě již 

nakreslené geometrie, a pomocných bodů. Ty lze jednoduše 

vytvářet podržením kurzoru na bodu / hraně po dobu 1 s nebo 

stisknutím klávesy „Q“.

Automatické přichytávání nám pomůže zajistit, aby na sebe 

všechny prvky dokonale navazovaly. Jako jasný indikátor po-

zice kurzoru slouží jeho měnící se typ. 

Přesnou vzdálenost (nebo jinou hodnotu) lze rovnou číselně 

zadat a potvrdit klávesou Enter. Případně se mezi ostatními 

hodnotami přepínat klávesou Tab.

Během kreslení se na obrazovce objeví také Plovoucí palet-

ka, která umožnuje přepínání mezi různými geometrickými 

metodami.

               Prázdný prostor        Referenční čáry Ostatní hrany

Šipka

Ostatní nástroje

Zadávání / úprava

Plovoucí paletka

Pomocný bod



EDITACE PRVKŮ

Jestliže chceme upravit tvar nebo umístění již vytvořeného prvku, stačí 

konkrétní prvek označit, kliknout na bod nebo hranu, a vybrat z nabídky 

příkazů v Plovoucí paletce.

Nabídka v Plovoucí paletce se kromě typu označeného prvku řídí několi-

ka dalšími faktory: 

 -  zapnuté/vypnuté Uvolňování skupin (Alt+G)

 -  kniknutí na bod/hranu

 -  kliknutí na referenční čáru (modrá) nebo ostatní hrany (zelené)

 -  2D nebo 3D zobrazení

 -  množství označených prvků

Přepínat mezi jednotlivými funkcemi lze kromě kliknutí také klávesou „F“.

Základní příkazy, které jsou dostupně u všech prvků, se objevují vždy na 

konci Plovoucí paletky.  

Zrcadlit

NásobitPřesunout

Otočit Zvednout



Některé z příkazů fungují také v závislosti na množství označených prvků. Například chceme-li po-

sunout jednu ze zdí v našem projektu a protáhnout dvě navazující, postačí nám označit všechny 

3 zdi, kliknout na hranu posouvané zdi a zadat vzdálenost posunu. Navazující zdi se automaticky 

přizpůsobí.  



PALETKA NAVIGÁTORU

Mapa projektu

Index modelu a všech jeho 

zdrojových zobrazení. Slouží 

pro rychlou orientaci v projek-

tu. Zdrojové zobrazení jsou 

různé pohledy na BIM model 

(například půdorys, řez, po-

hled, tabulka...) s absencí kon-

krétního nastavení zobrazení.

Mapa zobrazení

V této mapě jsou zdrojo-

vá zobrazení modelu ulože-

na s konkrétním nastavením 

(vrstvy, meřítko...). Jakékoliv 

zdrojové zobrazení lze ulo-

žit vícekrát pro různé úče-

ly (studie, stavební povolení, 

profese...).

Výkresová složka

Automaticky uspořádaná a 

číslovaná struktura výkre-

sů, které obsahují vložené 

položky z Mapy zobrazení. 

Výkresy jsou založeny na in-

teligentních šablonách s au-

tomatickými rozpiskami (čís-

lo a jméno výkresu, datum, 

měřítko...). 

Sada publikací

Obsahuje sady určené pro 

hromadný export výkresů 

či zobrazení v různých for-

mátech (PDF, DWG, JPEG...) 

i formě (sloučené PDF nebo 

DWG). Sada se automaticky 

aktualizuje na základě výkre-

sové složky. 



NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ

A B C D E F G H I J K

A Volby přiblížení

Přesune přiblížení zobrazení na poslední použité, případně 

můžeme obdélníkovým výběrem vybrat oblast, kterou chce-

me přiblížit.

B Hodnota přiblížení

Aktuální přiblížení. Přiblížení lze i uložit na konkrétní místo, pří-

padně dvojklikem přizpůsobit tak, aby se nám zobrazil celý 

projekt. (také lze dvojklikem na kolečko).

C Nastavení orientace prostředí

Půdorys můžeme libovolně otáčet.

D Měřítko

Lze vybrat z konvenčních i vlastních hodnot měřítek.

E Kombinace vrstev

Výběr z předpřipravených kombinací zobrazení vrstev.

F Částečné zobrazení konstrukce

Můžeme si vybrat, jestli chceme zobrazit celý model, model 

bez povrchů nebo pouze nosnou konstrukci.

G Pera a barvy

Globální nastavení barev a tlouštěk per.

H Volby zobrazení modelu

Globálního nastavení míry detailnosti jednotlivých prvků. 

Například míra podrobnosti oken, dveří atd.

I Kombinace grafických stylů

Umožnuje globálně přepsat vzhled vybraných prvků. 

Například přepsat základní nastavení konstrukce pro staveb-

ní povolení na plné pro studii, případně pouze obrysy pro 

profese.

J Filtr rekonstrukcí

V Archicadu je možné rozlišovat mezi stávajícími, bouranými a 

novými konstrukcemi a podle toho je zobrazovat.

K Typy kót a jednotek

Kombinace nastavení lze uložit do Mapy zobrazení, v Mapě projektu nastavení uložit nelze a využívá poslední použitou kombinaci.



MENU A NÁSTROJOVÁ LIŠTA

Soubor

Standardní nabídka umožňující kromě ukládání, otevírání také 

různé možnosti exportu, nebo například výměny dat.

Úpravy

Sada voleb a nástrojů, které slouží například pro transforma-

ce, změnu nastavení nebo uspořádání prvků. 

Zobrazení

Obsahuje nastavení pracovního prostoru. Možnosti pomoc-

ných prvků, Volby zobrazení ve 3D atd.

Nástrojová lišta je souhrn příkazů nebo nabídek zobrazených ve formě ikon a seskupených podle tématů. Jedná se o snadnou 

cestu, jak se dostat k nejčastěji používaným příkazům. Mezi nejvyužívanější nástroje patří Zpět a Znovu, aktivace Průhledného 

zobrazení, Měření, aktivace Pomocných prvků, Uvolňování skupin, a 3D řez.

3D model

Operace s tělesy, Nastavení podlaží, Doplňující možnosti zá-

kladních nástrojů jako jsou Zeď, Střecha, LOP, Morf atd. 

Dokument

Příkazy pro pokročilou práci s modelem. 

Volby

Globální nastavení projektu, databáze atributů, klasifikací 

a vlastností.

Okno

Nastavení pracovního prostředí, paletek a lišt atd.



Detailní postupy naleznete v referenční pří-

ručce. Nápověda se dá vyvolat příkazem 

v menu, případně stisknutím klávesy .

V případě, že máte zájem se v Archicadu 

skutečně naučit, neváhejte se podívat na 

stránky cegra.cz a vyhledat aktuálně běží-

cí cykly školení, případně kontaktovat svého 

obchodníka, který vám školení domluví.

Příručka je ke stažení na www.cegra.cz 

v sekci Návody a manuály

NYNÍ UŽ TO JE JEN NA VAŠÍ FANTAZII

Technická podpora

Pro uživatele se smlouvou Support Pack 

a nové uživatele.

helpdesk.cegra.cz

YouTubeon-line verze příručky




