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Úvod

BIM a revoluce?
…aneb před námi je Stavebnictví 4.0
RNDr. Václav Škarka

ředitel společnosti Adeon CZ s.r.o.

T

ak jsem si myslel, že mě přinejmenším v mém profesním životě nepotká žádné zásadní zemětřesení, žádná revoluce…ale vypadá to,
že jsem se mýlil. Čtvrtá průmyslová revoluce je tady, její vize se již
dnes stávají skutečností. V návaznosti na tuto průmyslovou revoluci se pod
heslem Stavebnictví 4.0 diskutují digitalizace, robotizace a řada inovací
určených pro stavebnictví. V tomto čísle Revit News se dočtete o některých
z nich. Metodika BIM je hnacím motorem změn a spolu s programem jako
je Revit dávají každému uživateli do ruky mocný nástroj k uplatnění těchto
změn.

facebook.com/AdeonCZ

linkedin.com/company/3079223
youtube.com/user/AdeonCZ

V obecném povědomí je stavebnictví obecně vnímáno jako konzervativní prostředí, jeho produktivita roste jen velmi pomalu
a statistika vývoje stavební produkce nevypadá nijak optimisticky. Tím spíš je ale třeba brát vize Stavebnictví 4.0 jako velkou
příležitost. Odhaduje se, že české stavebnictví může zvýšit svoji efektivitu o několik desítek procent, kde už pouhých deset
procent zlepšení může přinést přinejmenším 40 miliard korun ročně navíc. V našich podmínkách se pohybujeme v mnohdy
rozporuplném prostředí. Na jedné straně BIM zahrnuje celý proces výstavby, tj. od výběru lokality a stanovení podmínek pro
výstavbu, přes investiční a projektovou přípravu až k vlastní výstavbě, provozování a údržbě stavby. Na straně druhé jsme
svědky nesystémového řízení ze strany státu, kde pravomoci a zodpovědnost je rozptýlena mezi několik státních orgánů,
s absencí koncepce digitalizace procesů ve stavebnictví.
Zřejmě se nemusíme příliš přesvědčovat o tom, že stavebnictví je jedním z nejméně digitalizovaných odvětví průmyslu.
O to větší prostor je tady pro akceleraci, BIM a Internet věcí, digitalizaci a mobilitu, virtuální realitu a další. A nemusíme
hned všechno posuzovat jenom přes peníze. Jedním z cílů může a musí být také zatraktivnění oboru stavebnictví tak, aby
stavebnictví získalo pověst moderního oboru, který je dobrým místem pro seberealizaci současné i budoucích generací.
O naplňování tohoto záměru usilujeme i my prostřednictvím našich aktivit zaměřených na BIM.

Virtuální realita
ve stavebnictví
Je virtuální realita pouze o zábavě mladistvých nebo má
i nějaké praktické využití ve stavebnictví? Po zkoušení
virtuálního světa s různými CAD modely věříme, že má
i velmi praktické využití při navrhování stavebních
modelů. Na následujících řádcích vám zkusíme vysvětlit
jak již dnes stavební firmy využívají virtuální realitu jako
svou přidanou hodnotu.

Technologie a využití
virtuální reality
O virtuální realitě se v poslední době hodně mluví. Všichni o ní slyšeli, většina ví,
že je to zřejmě super, ale málo kdo tuší k čemu by to vlastně použil kromě nějaké té hry
na počítači. A přitom se jedná o velmi jednoduchou technologii k použití. Kdo pracuje
ve 3D má již hotovo. Okamžitě může své modely procházet i virtuálně. Bez nutnosti nějakých úprav. Stačí si nasadit brýle a doslova si projít každé zákoutí vašeho modelu.

C

o je to vlastně virtuální realita (dále jen VR)? Jedná se o technologii počítačem generovaného prostředí, se kterým může uživatel
různě interagovat. Simulované prostředí, do kterého se uživatel
za pomocí různého vybavení může naprosto ponořit a odstínit se tak
od světa skutečného.

Historie
Historie virtuální reality je ve skutečnosti velmi dlouhá. Prvopočátky
můžeme najít už někdy v padesátých letech, kdy Morton Heilig psal
o takzvaném Experience Theater (Divadlu zážitků), které mělo simulovat všechny smysly daného diváka podle hrané scény. A na základě
této úvahy v roce 1962 vytvořil prototyp Sensorama, který připomínal
trochu známé arkádové stanice. Ta umožňovala divákovi vnímat nejen
obraz, ale i zvuk a vůni. A v roce 1960 se pan Heilig pokusil vytvořit
první obrazovku, která se nasazovala na hlavu.
Od té doby bylo různých pokusů spousta. A s příchodem domácích herních zařízení se výrobci zaměřili samozřejmě i na toto herní odvětví.
Nicméně virtuální realita zatím neměla masový úspěch. Kvalita prostě
nebyla nijak úchvatná a často spíš uživatelům způsobovala nevolnost,
než aby jim umožnila odtrhnout se od světa skutečného. To se však
začíná velmi rapidně měnit. Technologické pokroky jsou čím dál rychlejší, obrazovky mnohem detailnější, přesnější a především menší. Pro
uživatele je tedy virtuální pohled více přesvědčivější a pro oči mnohem
pohodlnější.

Jsou ve VR nějaké rozdíly?
Druhů virtuální reality je několik. A samozřejmě tedy v různých kvalitách. V těch opravdu profesionálních a velmi drahých zařízeních jde
především, o co největší detailnost. Na druhou stranu v zařízeních cílených na běžné uživatele jde více o pocit ponoření se do virtuálního
světa než o počet pixelů. VR zařízení bych také rozdělil na takzvaná
pasivní VR, kde nemůžete s daným světem nijak interagovat a na druhé
straně tedy logicky aktivní VR, kde se můžete nejen volně pohybovat,
ale i manipulovat s věcmi které v ní najdete a tím se do této VR ponořit
opravdu plně.
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1. VR panorama

2. „Reálná“ virtuální realita

Tím nejlevnějším řešením, za které se dá VR ještě považovat,
je využití VR-ready chytrého telefonu. Některé chytré telefony totiž umožňují prohlížení VR panoramat. Jednoduše řečeno si svůj telefon můžete vložit do zařízení jako je například
Google Cardboard, které jen obsahuje 2 čočky.

Do této kategorie řadíme tu část virtuální reality, která nás
zajímá nejvíce. Ač je název odstavce velmi provokativní, hned
pochopíte, co je tím myšleno. Zde patří zařízení, jako jsou HTC
Vive, Oculus Rift anebo Playstation VR. To jsou tři zařízení, která
se aktuálně vyskytují na trhu nejvíce a všechna poskytují aktivní
virtuální realitu, kde můžete s prostředím různě interagovat.
Jedná se o kombinované zařízení, kde máte jak náhlavní soupravu – brýle a sluchátka; tak i ovladače do ruky a senzory, které
stačí umístit do výšky a které se starají o snímání vašich pohybů
v prostoru.

Co je k VR potřeba?
To si pak přiložíte spolu s telefonem k očím a dané panorama si můžete prohlížet jako 360° stereo render. Nemůžete se v
prostředí nijak pohybovat, jenom hýbete hlavou. Jedná se tedy
o takzvanou pasivní virtuální realitu. Chytrý telefon musí mít
především gyroskop, aby tento VR náhled fungoval. Většina
dražších nových telefonů tedy s tímto panoramatem funguje.
Tyto 360° stereo panoramata dnes můžete velmi jednoduše
vytvářet za pomocí Autodesk cloud renderů. Například přímo
z aplikace Navisworks.

6

Hardware
Rozebírat zde budu pouze hardware pro virtuální realitu k PC
a tedy pro zařízení HTC Vive a Oculus Rift. Prvním pořizovacím
nákladem je tedy samotná náhlavní souprava a nejčastější jsou
právě dvě zmíněné. Samotné náhlavní soupravy bez pořádného
počítače vám ale budou k ničemu. Ty totiž jen zobrazují to co
vygeneruje právě váš počítač. Nejdůležitější na tomto systému
je kvalitní grafická karta. VR má opravdu velké nároky na GPU,
vyžaduje totiž opravdu velkou paměť a přenosovou rychlost paměti. Virtuální prostředí se musí do paměti načíst opravdu rychle. Jak Nvidia, tak AMD své karty označují takzvaným VR-Ready
symbolem, pokud se jedná o kartu, která zvládne generovat
VR prostředí. Ideál jsou samozřejmě ty nejdražší karty typu
AMD FirePro W9100 anebo Nvidia Quadro P6000 (24GB VRAM).
Ale to jsou opravdu šíleně drahé karty. Naše doporučení je na

Vydává Adeon CZ s.r.o.

úrovni Nvidia GeForce GTX 1080Ti (11GB VRAM), kde získáváte
nejlepší poměr cena/výkon a velmi dobré VR schopnosti.
U procesoru ani tak nejde o počet jader (4 jsou více než dost),
ale o co největší rychlost. Procesor Intel I5-7500 se uvádí jako
minimum, zlatý střed za ne příliš velké peníze je Intel i7-7700K,
který se nám osvědčil i při našich testech.

k tomu Stingray nepotřebujete – stačí mít vloženou Revit rodinu. Pokud však chcete mít na jídelním stole vázu, která ze stolu
spadne, pokud o ni zavadíte, pak již využijete funkce Stingray.
Je zde tedy zapotřebí věnovat přípravě modelu už nějaký čas.
Opět můžete výsledek prohlížet jak v zařízení HTC Vive, tak
i Oculus.

Rozhodně nemá smysl mít méně než 32GB RAM, zvlášť při aktuálních nízkých cenách RAM pamětí. A doporučení bych dokončil
velmi rychlým SSD diskem. Zakoupit se tak dá i rovnou VR-Ready stanice, nicméně i ta je v několika úrovních a CAD modely
umí být na VR náročné. Pokud se nám ozvete, naši technici vám
rádi poradí jakou stanici je pro vás nejlepší vybrat.

Třetí možností, která je ovšem ale nejdražší je VRED Professional.
Jedná se o nejpokročilejší nástroj pro přípravu modelového
prostředí pro VR. Pro většinu pracovních kroků si avšak myslím, že se jedná o dělo na mravence. Pokud se zde bavíme čistě
a pouze jen o stavebnictví, pak VRED využijí pravděpodobně ti,
kteří mají obrovské Navisworks modely, které chtějí zpracovat
kompletně pro VR prostředí.

Software

VR v praxi

Vybrat a nakonfigurovat vhodný hardware může být celkem obtížné a hlavně velmi nákladné. U programového vybavení je to
ale naprosto naopak. Troufám si tvrdit, že kdo z vás již pracuje
ve 3D, tak má hotovo. Máte-li své modely například v Revitu, pak
vám stačí jednoduchá malá nádstavbová aplikace Revit Live.
Díky ní dostanete model z Revitu do své náhlavní soupravy
doslova na tři kliknutí. Bez jakéhokoliv nastavování. Revit Live
je velmi levná nádstavba a uživatelsky opravdu přívětivá. Jednoduše stačí kliknout na jedno tlačítko a model se zpracuje pro
VR prostředí.

Takže jsme si rozebrali co to VR je, co k němu potřebujete
za hardware a že pokud máte 3D model, tak se na něj rovnou
můžete podívat ve VR. Ale k čemu to vlastně je? Je to jenom
frajeřina, hračka pro dospělé anebo to má i nějakou přidanou
hodnotu k samotné práci?

Revit Live je speciálně zaměřen pro stavební odvětví Autodesk
programů. Můžete v něm tedy tvořit interaktivní náhledy na vaše
Revit modely. Rendery probíhají na cloudových serverech. Modely zvládne zpracovat někde okolo náročnosti 1 miliónu polygonů. A jak již bylo zmíněno, vizualizaci lze rovnou nahlížet pomocí VR zařízení jako je HTC Vive nebo Oculus Rift. Pokud byste
si chtěli s modelem dále nějak vyhrát a zobrazení z Revit Live
by se vám nezdálo, pak jsou tady i další programové možnosti.
Nicméně je potřeba podotknout, že přímé zobrazení z Revitu,
za pomocí Revit Live samo o sobě vypadá opravdu velmi kvalitně.

Své modely můžete nicméně ještě více zkvalitnit například za pomocí programu Autodesk Stingray. Jedná se již
o pokročilejší workflow přípravy vašich modelů. Stingray je herní
engine a tedy primárně zaměřen na tvorbu a přípravu her. Je ale
schopen přímým linkem načíst data z Revit Live. Ta tedy můžete
následně vylepšit. Vybrat mnohem realističtější textury, změnit
osvětlení anebo přidat interaktivní prvky. Pokud například chcete v modelu postel, pod kterou se může váš klient podívat pak
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Samotné modelování a projektování ve VR je ještě hudbou budoucnosti (možná však velmi blízké). To teď ale zcela vynechejme. Představte si, že jako architekt můžete se svým zákazníkem
doslova projít celý objekt ještě před tím, než jej postavíte. Můžete svého zákazníka nechat prošmejdit každé zákoutí. Nechte
jej, ať se postaví do prostoru a řekne vám, jaký z něj má pocit.
Ať si sedne k jídelnímu stolu, pootvírá skříňky v kuchyňské lince
anebo se projde po zahradě. To vše je nyní možné a nijak pracné
na přípravu modelu.
Anebo váš model vložte do již existující zástavby a projděte
si jej okolo. Hned mnohem lépe zjistíte, jaký z něj máte pocit.
Mnohem lépe než z klasických 2D vizualizací. A pokud soutěžíte
o zákazku, tak váš VR svět může být mnohem přesvědčivější než
konkurenční 2D pohled.

Virtuální realita jako služba
Největší překážkou pro využívání VR systémů je tedy právě daný
hardware. Běžné CAD stanice, které využíváte k práci nejsou, jak
je zřejmé, tak výkonné aby VR zvládly. Proto počáteční investice
do zprovoznění hardwaru může být opravdu velká. Proto jsme
se ve společnosti Adeon CZ rozhodli nabízet virtuální realitu
jako službu. První zkušební místo najdete v naší ostravské kanceláři. Pokud od nás máte CAD program, pak vám rádi umožníme využít námi připraveného VR prostředí k tomu aby jste
si svůj model mohli prohlédnout. Můžete sebou vzít i svého
klienta a projít si danou stavbu s ním. Nemusíte si tak pořizovat
vlastní drahý hardware, instalovat senzory a podobně. Prostě
jen přineste svůj model.
Všechny zmíněné programy najdete na eshop.adeon.cz.

Připravil Matěj Škarka
CAD Specialista ve společnosti ADEON.
www.adeon.cz
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Implementace BIM
Zkušenosti s nasazením BIM v praxi

P

okud se rozhodujete přejít od nejčastějšího přístupu
v projektování, tj. 2D CAD kreslení, k uplatnění technologie BIM ve vašich projektech, potom je třeba myslet
na to, že se nejedná o pouhou změnu pracovního nástroje.
Implementace BIM se dotkne vašich projektů, vaší firmy, vašeho
myšlení. Tato implementace se obvykle promítne do řady procesů a změní je. Projekční data jsou v digitální podobě sdílena účastníky projektu napříč celým životním cyklem projektu
a následně stavebního objektu. Má-li být dosaženo optimálního
výsledku, je třeba obvykle zvládnout nové pracovní postupy,
nové standardy, nová programová řešení.
Společnost ADEON nabízí širokou podporu implementace
BIM ve vaší firmě, která bude přizpůsobena vašim potřebám.
Tato podpora může zahrnovat řadu služeb, některé z nich
jsou popsány v následující části tohoto textu. Naši profesionálové se spolu s vámi mohou zapojit do prací na vybraném
„BIM pilotním projektu“ a současně připravit materiál, který
nazýváme „BIM příručka“, coby interní materiál, který definuje
pravidla pro uplatnění BIM metodiky. Čím vším je zapotřebí
se v souvislosti s přípravou a implementací BIM zabývat? Dále
uvádíme poznámky k hlavním bodům.

Strategie a cíle
Jasně definovaná strategie a cíle, kterých má být dosaženo, jsou
výchozím předpokladem úspěšné implementace BIM.
Těch cílů může být celá řada, od pragmatického… “nechci, aby
mi ujel vlak a chci být konkurence schopný“… až po… “chci snížit
náklady a přitom dodávat ke svým projektům přidanou hodnotu“.
Nevyhýbejte se včasné diskuzi na toto téma, naši experti vám
s ní pomohou.

Spolupráce a komunikace
Pokud máme profitovat z informací, které zahrnuje integrovaný
BIM 3D model, je třeba mít k dispozici nástroje, které umožní
efektivní aktualizaci a sdílení informací BIM 3D modelu všemi
zainteresovanými členy projektového týmu. Takovým nástrojem
je např. skupina aplikací BIM 360 od Autodesku.
Jen tak lze bez komplikací a komunikačního „šumu“ využívat
vše, co nabízí BIM 3D model coby jediný zdroj pravdy.
Správně definované standardy jsou součástí efektivní komunikace, ať už s externími subjekty (normy) tak také uvnitř projektového týmu (šablony, pravidla daná BIM příručkou, families, atp.)
Interoperabilita zajišťuje bezproblémové využití dat a výstupů
všech členů projekčního týmu a je zajištěna využitím správně
zvolených standardizovaných výměnných formátů dat.

Procesy
Uplatnění BIM metodiky v práci na projektu obvykle vyžaduje větší či menší změny do stávajících procesů v organizaci.
S naší pomocí si můžete připravit plán realizace projektu BIM,
v kterém tyto změny popíšete a připravíte se na ně.

Lidé
Některé zdroje uvádějí, že úspěch implementace BIM je dán
z dvaceti procent metodikou BIM a z osmdesáti procent lidmi,
kteří BIM zavádějí. Ale i kdyby to bylo „pouhých“ 50:50, tak lidé
jsou jedním z hlavních klíčů k úspěchu.
Efektivní komunikace s lidmi, kteří se budou podílet
na implementaci BIM, je tedy nezbytná, potřebné informace
by měli dostávat správní lidé ve správný čas a správnou formou.
Vedle komunikace a kooperace mezi lidmi projekčního týmu
je třeba nezapomínat také na komunikaci s externími subjekty, jako například kooperanty, investorem, dodavateli, státními
institucemi atp., kteří jsou součástí nového „workflow“, které
zajistí kvalitní využití všeho, co umožňuje BIM 3D model.
Zatímco nutnost investování do software a hardware je obvykle
vnímána jako samozřejmost, na investice do lidí se často zapomíná. Vhodným nástrojem pro posouzení potřeb vzdělávání
pracovníků je CAD/BIM audit, který nabízíme. S jeho pomocí
můžete získat realistické hodnocení odborných dovedností pracovníků a v čase také sledovat zda a jak se mění v návaznosti
na školení a práci na BIM projektu.
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Technologie

Standardy

Sem spadají otázky, jako například jaký
software a hardware budete pro implementaci BIM potřebovat.

Do této oblasti spadají standardy a normy
pro uplatnění BIM, kterých existuje
v provedení např. pro anglosaské země
celá řada, zatímco v České republice
je jejich příprava teprve na začátku.

Pro běžného uživatele to asi není zrovna
jednoduché rozhodování… podle Googlu
se téměř všichni výrobci software „dušují“, že jejich software je „BIM ready“. Při
volbě toho „správného“ software nezapomínejte na to, co všechno budete muset
v různých fázích projektu řešit, vedle architektury to bude přinejmenším stavební řešení, návrh TZB, infrastruktura, simulace, vizualizace a další a další. Tak široké
portfolio řešení nabízí dnes Autodesk.
Stále více se prosazuje moderní trend
„využívejte svá data kdykoliv, odkudkoliv a na čemkoliv“, tedy cloudy vládnou
světu. Není divu, již zmíněný „jeden zdroj
pravdy“ tak může být přístupný opravdu
pro kohokoliv komu to dovolíte.
Zvládnutí práce s novým software, resp.
nový způsob práce se stávajícím software,
je vhodné se naučit prostřednictvím široké škály školení, která absolvujete pod
vedením našich zkušených lektorů. Jsou
to v prvé řadě zkušení technici, kteří perfektně znají software vhodný pro BIM, ale
co víc… jsou to také zkušení projektanti a konstruktéři… a jsou připraveni své
zkušenosti předávat dál.
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Sem by také patřily knihovny standardních prvků (rodiny/families), kterých
najdete na Internetu mraky, nicméně
v České republice zatím není žádná, která
by mohla být považována za celostátní
standard. Nicméně během prací na BIM
projektech je účelné si vytvářet knihovnu opakujících se prvků, příp. prvků často
používaných konstrukčních systémů.
Mezi standardy patří také definice výměnných formátů a klasifikací, jakým
je např. IFC (Industrial foundation classes), více informací najdete v tomto čísle
Revit News v jiném příspěvku.

Nástroje, produkty
a služby
Mezi služby, které bezprostředně navazují na tvorbu BIM 3D modelu stavebního objektu, patří vizualizace, 3D tisky
a uplatnění virtuální reality, které zákazníkům nabízíme coby službu. Můžete tak
„zhmotnit“ svoje návrhy a prezentovat
je i touto cestou svým klientům.

Jakmile máte k dispozici BIM 3D model
stavebního objektu, můžete ho využít
k řadě analytických a simulačních úloh.
V rané fázi projektování tak můžete začít prověřovat vlastnosti vašeho řešení
a pracovat na jejich optimalizaci.
Problematika uplatnění metodiky BIM
ve stavebním projektování ve světě
i v České republice se velmi dynamicky vyvíjí. V současnosti je k dispozici
řada akcí a materiálů, které o BIM přináší informace, jedním z nich jsou Revit
News. V tomto článku jsme se zaměřili
na to nejpodstatnější, i když pomoc
s implementací BIM zahrnuje řadu dalších aktivit, nebojte se na ně informovat.
Připravil Václav Škarka
Jednatel společnosti ADEON.
www.adeon.cz
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Zkušenost zákazníka

Nasazení Revitu ve společnosti PRODIN, a.s.
Projekční a inženýrská společnost PRODIN a.s. působí na trhu od roku 2002 a orientuje se na projektování staveb. Provádí návrhy staveb kolejových, drážního zabezpečovacího zařízení, dále staveb
silničních i pozemních. Realizuje projektové dokumentace ve stupni studie, dokumentace pro územní
řízení, dokumentace ke stavebnímu povolení, realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení. Zpracovává také žádosti o dotace a příspěvky z národních a evropských dotačních programů.
Společnost je vlastněná stoprocentně českým kapitálem.

P

ožádali jsme o rozhovor vedoucího projektanta ze Střediska pozemních staveb společnosti
PRODIN a.s., pana Ing. Michala Procházku, který se ve spolupráci se společností Adeon CZ s.r.o. zabývá myšlenkou nasazení Revitu a budoucímu přechodu do BIM v jejich společnosti.

Jedná se o kompletní změnu přístupu k projektování a to
od samotného začátku až po vytváření požadovaných výstupů.
Proto byl logicky nejhorší začátek. Změnit myšlení projektantů
a přejít, respektive se přepnout, do 3D. S tím souvisí i nové uživatelské prostředí atd.

1. Kdy jste začali uvažovat o BIM, respektive o využití REVITu
jako projekčního software u vás ve společnosti?

4. V čem byl podle Vás největší přínos takto zpracovávaného
projektu v Revitu?

Při přípravě staveb realizujeme všechny stupně dokumentace
a samozřejmostí je inženýrská činnost, včetně vyřízení příslušných povolení a rozhodnutí. Komplexnost služeb je doplněna
přípravou a projednáním žádostí o dotace z různých dotačních
titulů. Diskuse a problematika ohledně budoucnosti v podobě
BIM nás tedy logicky nemohla minout. Nasazení Revitu a vůbec
práce ve 3D diskutujeme s několika společnostmi již od roku
2005. Tenkrát se ještě nehovořilo o komplexním parametrickém řešení a 3D software měl pro naši práci velké nedostatky.
Hlavně u plánovaných zakázek rekonstrukcí, u možností vlastního modelování, šíře vlastních knihoven apod. Samotné práci v Revitu se tak věnujeme více od roku 2010 a do minulého roku jsme Revit využívali převážně pro vizualizace. V roce
2015 jsme se rozhodli k plnému nasazení projektování v tomto
3D software.

Náš pilotní projekt ještě stále probíhá. Za největší přínos považuji flexibilitu a reakci na klientské změny. Digitální model lze
rychle měnit v průběhu projektování při zachování vzájemných
vazeb a dopadů do výsledné 2D dokumentace. Dále pak také
skutečnost, že vidíte okamžitě v daný moment vše ve 3D, reálně skládáte prvky na sebe, rychleji odhalíte problémy, které
je nutno řešit při kreslení detailů.

2. Jak hodnotíte první pokusy přechodu na 3D a zavedení vlastně úplně nových technologií ve vašem oddělení?
Zjistili jsme, že bez důkladného školení projektantů to nelze
realizovat a nedostali bychom se dále. Zpočátku jsme i z časových důvodů na našich projektech postupovali metodou „pokus – omyl“ a nevěnovali jsme dostatečný čas nastavení, využití
knihoven apod. Jednoznačně správné rozhodnutí bylo, že jsme
využili rozsáhlé školení, které bylo cílené a využili jsme znalosti
nabyté během školení přímo na náš pilotní projekt. Na každého
projektanta tak připadlo „školení“ v rozsahu dvaceti pracovních
dní.
3. Jaké byly první výsledky po proběhlém školení?
Musím říci, že práce ve 3D s využitím parametrických objektů
je něco úplně jiného, než doposud používané 2D technologie.
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5. Jak rozsáhlý 3D projekt jste vybrali jako váš pilotní?
Pokud pomineme řadu vizualizací, největším projektem
je novostavba 6-ti podlažní administrativní budovy. Při práci již
využíváme některých rodin, které stahujeme z různých portálů,
jiné si sami modelujeme. Využití digitálního modelu, který vzniká
3D procesem určitě vnímáme jako dobrý směr do budoucnosti.
V další fázi bychom se rádi soustředili na komplexní posouzení a vyšetření kolizí, což bychom rádi realizovali softwarově
v Autodesk Navisworks. Tento nástroj nám byl nedávno prezentován.
6. Jak byste z pohledu vedení závěrečně zhodnotil cestu,
na kterou jste se vydali v rámci 3D modelování?
Řešení pilotního projektu v Revitu můžeme nyní hodnotit jako
správné rozhodnutí. Všem společnostem, které s parametrickým
3D modelováním začínají, doporučujeme začít jedním novým projektem s menším týmem projektantů. Postupně pak
přecházet na další zakázky a rozšiřovat tak i tým projektantů.
Tyto změny výrazně zasahují nejen do interních procesů, ale
do komunikace s našimi partnery, investory, kooperanty apod.
Uvědomujeme si, že to bude cesta dlouhá, je třeba nastavit nové
projekční procesy a zažít si nové standardy.

Vydává Adeon CZ s.r.o.
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Internetové portály s rodinami pro Revit
Kdo by nebyl rád, pokud pracuje v Revitu, že si může přímo od výrobce stáhnout jeho výrobek formou
rodiny, že? Současným trendem mnoha výrobců je fakt, že se postupně přidávají do této kampaně, takže
portfolio dostupných rodin je už velmi široké. O vlastní výrobu rodin se většinou stará portál, který potom tyto rodiny prezentuje na svých stránkách.

Není rodina jako rodina
I když je stále možné na internetu nalézt
mnoho různých drobných dodavatelů rodin, někdy dokonce i placených, tak přece
jen bychom se měli obracet na ty větší,
renomované portály. Ty totiž mohou,
a také i zajišťují mnohem větší spolehlivost funkčnosti rodin s předem definovanými parametry. A to zejména v dnešní
době plné poprasku kolem BIM (tvorby
informačního modelu budov a objektů).
Tento novodobý proces od návrhu až po
realizaci budovy a potom jejímu následnému životu, není jen o 3D modelech,
ale také spoustě dalších doprovodných
negrafických informací. No a protože
v případě Revitu, jakožto nástrojem pro
tvorbu BIM modelu, jsou jeho stavebním
kamenem rodiny, musí tyto rodiny už od
narození obsahovat pokud možno všechny potřebné informace. Nebo být alespoň
na toto doplnění parametrů dobře připravené.

na bázi vysoce kvalitního obsahu BIM
a služeb Cloud BIMobject®.

BIM Store

Autodesk® Seek BIM obsah je tedy
nyní dostupný na cloudech BIMobject®.
Obsah umožňuje profesionálům v oboru
architektury, stavebnictví a strojírenství,
jakož profesionálům interiérového designu, rychle nalézat, prohlížet si a stahovat
soubory značkových stavebních BIM modelů, výkresů a produktových specifikací
přímo do svých komerčních projektů.

Platformy pro BIM obsah

Britská národní knihovna BIM objektů.
I zde je pro přímou manipulaci s rodinami
možnost stažení doplňku pro Revit.
www.bimstore.co.uk

Modlar

BIM object
Tento portál (www.bimobject.com) dnes
zastupuje vedoucí světovou platformu
pro obsah BIM.

V doplňku najdete katalogy stavebních materiálů, sendvičových konstrukcí
a objektů předních českých společností
či generátor barev ze vzorníků RAL, NCS
i přímo od výrobců. Jako bonus je zde
k dispozici generátor katastrálních map
ČÚZK. www.bimtech.cz

Aby uživatelé Revitu měli přístup
k obsahu co nejjednodušší, mohou
si stáhnout doplněk, který pomocí nástrojů v pásu karet obsluhuje vyhledávání a načítání BIM rodin.

Na této stránce naleznete především
architektonické a stavební BIM objekty.
www.modlar.com

BIM Tech

Portál BIMobject® využívají výrobci pro
podporu a dodávku svých produktů přímo do procesu BIM, aby byly pravděpodobněji vybrány a zajistili si tak jejich
rychlejší přímé použití v projektech.
Dne 16. ledna 2017 Autodesk ohlásil přenesení všech operací včetně zákaznické
podpory související s portálem Autodesk
Seek na portál BIMobject®.

O tomto doplňku pro Revit a funkcích pro
něj zde máme celý článek. Musíme jej
však zařadit i zde do seznamu platforem,
jinak by nebyl úplný.

Připravil Jiří Drahotuský
Revit specialista ve společnosti ADEON.
www.adeon.cz

V rámci tohoto transferu BIMobject® převzal provozní odpovědnost
za poskytování služeb Autodesk Seek

Revit News 06/2017
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Bude akcelerace BIM z loňského roku pokračovat
i letos?
Pokud jste začátkem roku 2016 zkusili do vyhledávače na webu ČKAIT zadat výraz „BIM“, relevantních
odkazů bylo významně méně než je tomu dnes. Odkazy často hovořili o popularizaci tématu, nebo šlo
o zápis z jednání apod. To se s rokem 2016 změnilo, a nejen na webu ČKAIT se dozvíte o konkrétních
praktických krocích, které problematiku BIM výrazně posouvají v ČR vpřed. Lze předpokládat, že rok
2017 nebude jiný.

Založení pracovní skupiny 03 BIM &
realizace
Průběh konference BIM DAY 2015 dokázal, že modelování
v BIM prostředí zaujalo mnohé, kteří se mu nadšeně věnují.
Současně bylo zjevné, že pokud potenciál BIM má být využit
naplno, je nutné jej dál systematicky rozvíjet. Proto se skupina
podobně naladěných zájemců z navrhování a provádění staveb
rozhodla v rámci CZ BIM (Odborná radou pro BIM) počátkem
r. 2016 založit pracovní skupinu PS03 BIM & realizace, která
si stanovila následující cíle důležité pro další rozvoj BIM v ČR:
• Definovat převodník mezi podrobností BIM modelu (LoD)
a jednotlivými stupni projektové dokumentace v ČR
• Vytvořit jednotnou datovou strukturu informací BIM modelu
pro využitelnost v celém životním cyklu stavby
• Vytvořit smluvní standardy pro vztahy objednatel – projektant
– zhotovitel, pro zajištění objednání architektonickoprojekčních prací, provádění stavebních prací, a pro správu
a provozovatele staveb (FM) zpracovaných v technologii BIM
pro pozemní stavitelství
Práce skupiny se zaměřila na oblast pozemních staveb,
protože předpokládala, že dopravním stavbám se budou
věnovat organizace řízené resortem dopravy. Témata byla
zvolena s ohledem na efektivitu využíváním modelu během
celého životního cyklu (návrhu, provádění a provozu) stavby. Jako
klíčová pro dosažení proklamované efektivity se ukázala být
standardizovaná struktura a podrobnost datového modelu,
protože nástroje etap životního cyklu lze využívat jen ve správně
strukturovaném modelu a s vhodnými daty. Takové nástroje
v současném 2D zakreslování zcela chybí, následkem je špatná
koordinace a nejasnosti dokumentace. Správně strukturovaný 3D model umožňuje funkční propojení modelu s časovým
plánem, animací postupu výstavby, s výkazy výměr, cenou
a náklady (včetně cash flow), a prostorovou i parametrickou koordinaci, řízení kvality a BOZP. Takový model lze využít k simulacím
potřebným k ověření návrhu, zlepšuje výsledky a ověřuje
jejich správnosti. Projektová dokumentaci není jen podklad
k provádění, ale jako dokumentace skutečného provedení
slouží i pro budoucí potřeby Facility Managementu, řízení provozu stavby. Ten je stejně jako BIM na vzestupu a požaduje stále podrobnější a přesnější vstupy pro práci, aby provoz budov
byl efektivní a především na ekonomicky a energeticky přijatelné úrovni.
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Definování podrobnosti modelu
Pokud si dnes investor objednává obvyklou projektovou
dokumentaci, k definování podrobnosti by měl využít vyhlášku
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky
č. 62/2013 Sb. Tento předpis je však z pohledu BIM jen
velmi obtížně využitelný, pokud neexistuje převodník
mezi stupni PD podle vyhlášky a podrobností modelu. Pro
nastavení standardu podrobností všech legislativou daných
stupňů PD PS03 analyzovala rešerši zahraničních podkladů,
a s odkazem na britský standard (tzv. Level of Development)
popsala podrobnost jednotlivých stupňů projektové
dokumentace. Pro využití dat modelu v celém životním cyklu
stavby je vhodné LoD chápat jako „Level of Development“, nikoliv
jako „Level of Detail“, jde o podrobnost připojených dat, nikoliv
o jejich zobrazení. Level of Development umožňuje vnímat
model jako databázi s rozhodující informační podrobností
jednotlivých prvků.

Obrázek 1 - Návrh doporučené podrobnosti datového modelu v BIM prostředí pro
jednotlivé stupně.

Tvorba jednotné datové struktury pro
BIM v ČR
Britská definice obsahu a rozsahu modelu je výstižná, ale
je limitovaná jazykovou bariérou, a především staví na historii,
navrhování a využívání konkrétních technologií v zahraničí.
Proto bylo nutné definovat konkrétní parametry pro jednotlivé
prvky modelu, stavby, tak, aby navazovaly na místní zvyklosti
a prostředí, jak z pohledu navrhování, tak i oceňování. To vše
předpokládá znalosti současných softwarů, datových formátů
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(především IFC), a znalosti jejich přenositelnosti. Proto došlo
k rozšíření skupiny PS03 o tyto obory, oceňování (náklady)
staveb, a softwarové nástroje. Na záměru byly zahájeny práce
zjara 2016, a aktuálně databáze zpracovaných parametrů
obsahuje více než 7.500 řádků s cca tisícem parametrů.
V současnosti končí část architektonicko-stavebního řešení
a je připravováno vypořádání připomínek části TZB.
Zmíněné je jen počátkem dalších prací na struktuře dat. Před
předložením návrh datové struktury k veřejným připomínkám, je nezbytné (stejně jako ve Velké Británii) podrobně popsat jednotlivé položky, vč. vizuálního ztvárnění podle LOD,
a v souladu s podrobností jednotlivými úrovněmi projektové
dokumentace definovat doporučené parametry. Taková struktura a popis dat umožní objednatelům staveb jasně definovat
zadání projektu v BIM prostředí. Předpokládáme, že tento záměr se během letošního roku podaří dokončit. Strukturované
a definované podklady by měly zkvalitnit společnou bázi pro
projektování, navrhování i Facility Management.
Pro odstranění nedostatků a zpřesňování parametrů
je navrhovaná struktura už testována nejen na probíhajících
zakázkách, ale i na vysokých školách formou závěrečných prací.

první podoba vznikla v akademickém prostředí, a nyní začíná
prověřování využití prvků knihovny v aplikacích pro celý životní
cyklus stavby. Knihovna by měla obsahovat nejen modely
s informacemi konkrétních výrobků, ale i obecné prvky pro
potřeby modelování veřejné zakázky. Další nezbytným krokem
pro zajištění nezávislosti a kvalitu prvků národní knihovny
je definice minimálních návrhových parametrů výrobků pro
daný účel ve stavbě.

Jak dál v roce 2017?
Je zřejmé, že téma BIM je široké, komplexní a velmi dynamické.
Pro jeho další rozvoj k proklamované efektivitě je nutné stále ověřovat soulad české praxe s poznáním rozvoje v zahraničí.
Uplynulý rok přinesl mnoho potřebných kroků, které mohou
být výchozími body pro další rozvoj, ale je nezbytná podpora
a kroky státní správy. Správnosti zvoleného směru mohou ověřit jen pilotní projekty ve veřejných zakázkách, jak v dopravním,
tak pozemním stavitelství. Je třeba se zabývat dalšími otázkami,
které vývoj nastoluje jako jsou otázky autorských práv k modelu
během a archivace dat modelu a jejich trvalé dostupnosti.
Pokud jste se s BIM prostředím
ještě nesetkali, neptejte se,
zda se vás týká či nikoliv, ale
zda se mu budete věnovat
již dnes, nebo až zítra. BIM
prostředí v nejrůznějších
podobách
pravděpodobně
dostihne každého z nás,
a proto jen otázkou, kdy a jak
budeme připraveni. Pokud vás
téma prostředí BIM a jeho
využití zaujalo, a máte zájem se dozvědět více, vyhledejte web
CZBIM, PS03 Realizace. Registrujte se, a tak získáte přístup
k dalším informacím.

Obrázek 2 – pracovní návrh datové struktury BIM v ČR.

Technická normalizace a BIM
V soustavě mezinárodních (ISO) a evropských (EN) norem
již byly vydány normy pro BIM, které je pro jednoznačné
porozumění a výklad nezbytné přeložit, protože problematika
BIM široce zasahuje do stávající soustavy národních předpisů.
Proto je nutné, aby pravidla navrhování a používání BIMu byla
zakotvena i v českých technických normách, a při ÚNMZ byla
koncem roku 2016 zřízena technická normalizační komise pro
problematiku BIM. Jejím prvním úkolem je překlad ISO norem
definujících parametry v univerzálním formátu IFC.

Jan Klečka a Jaroslav Synek
Metrostav a.s., členové PS03 Odborné rady pro BIM
www.czbim.org

Národní BIM knihovna
Aby nebylo nutné každý prvek modelu vždy znovu modelovat
zvlášť, modelování bylo efektivnější, je vhodné pro model
využívat předem připravené prvky, podobně jako kostky
stavebnice. Prvky jsou součástí tzv. BIM knihovny, která
obsahuje výrobky, i části staveb, s potřebnými údaji a parametry
v dohodnuté struktuře potřebné pro další využívání. Role BIM
knihovny je proto v systému modelování nezastupitelná. Její
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Informační standardy BIM
BIM je proces vytváření a správy dat o stavbě během jejího životního cyklu. Je proto nasnadě, že bez
standardizace dokumentace a komunikace by informace o stavebním projektu nemohly být smysluplně
vytvářeny, sdíleny a využívány jednotlivými účastníky stavebního procesu a jejich softwarovými nástroji.

Standardy pro výměnu dat
Vytváření standardů pro výměnu dat má počátek v roce
1994, kdy společnost Autodesk iniciovala založení konsorcia,
původně nazvaného Industry Alliance for Interoperability,
které se postupně přeměnilo do současné podoby mezinárodní
neziskové organizace buildingSMART.

Posláním této organizace je vytvářet,udržovat a rozvíjet standardy
pro otevřené sdílení dat na principu BIM. buildingSMART
sdružuje subjekty zabývající se projektováním a realizací staveb,
facility managementem, výrobce software, vládní instituce,
výzkumné laboratoře, univerzity a další členy. Standardy pro
práci s daty spravované organizací buildingSMART:
JAK data sdílet - [IFC] – jak informace uložit (ISO 16739) –
formáty souborů
CO sdílet - [IFD] – porozumění mezi profesemi (ISO 12006- 3)
– „slovník“
KTERÁ data a KDY - [IDM, MVD] – filtrování potřebných
informací (ISO 29481-1) – výběr informací v dané etapě

Jednotliví účastníci BIM procesu mají logicky různé požadavky
na zobrazení pro ně relevantních informací, z čehož plyne potřeba vhodného výběru (filtrování) dat BIM modelu. K tomuto
účelu lze vytvořit podmnožinu dat obsažených ve formátu IFC,
tzv. definici pohledu na model MVD (Model View Definition).

COBie
Pro potřeby facility managementu byla vytvořena specifická
datová struktura COBie (Construction Operations Building
Information Exchange). Jedná se o filtr IFC umožňující výměnu
vybraných dat mezi realizační a provozní fází životního cyklu
stavby. COBie popisuje výhradně informační obsah prvku, nikoliv
jeho geometrii. COBie data mohou být předávána jako součást
souborovém formátu IFC, nebo ve formě strukturované tabulky
MS Excel. S tabulkovým formátem dat pak lze jednoduše dále
pracovat nezávisle na grafických aplikacích.

Informační podrobnost modelu
Prvky informačního modelování jsou charakterizovány pomocí
grafických a negrafických atributů. To znamená, že každý
jednotlivý prvek BIM, kromě zobrazení jeho geometrie, obsahuje
také další informace. V různých etapách projektu je jeho
účastníky vyžadováno jiné množství grafických i negrafických
informací, proto je nutné definovat informační podrobnost BIM
modelu pro jednotlivé fáze životního cyklu stavby.

LOD
V této souvislosti je potřeba zmínit anglickou zkratku LOD. Její
význam je Level Of Definition (ve Velké Británii), případně Level
of Development (v USA). V podstatě se jedná o stanovení podrobnosti zobrazení prvku a množství připojených negrafických
informací pro definované úrovně, tzv. LOD kódy, vhodné pro
jednotlivé fáze stavby. Počet LOD kódů je jiný podle britských
zvyklostí (LOD 1 až LOD 7), než je standardem v
USA (LOD 100-500).

IFC
Jedním ze základních standardů pro výměnu informací
ve stavebních projektech je neutrální výměnný formát IFC
(Industry Foundation Classes). Poslední verze výměnného
formátu IFC4 je registrována jako mezinárodní norma ISO
16739:2013. Evropskou komisí pro normalizaci byla specifikace
IFC4 schválena jako evropská norma a v České republice
následně implementována jako ČSN EN 16739:2014. První
aplikací podporující výměnu dat podle standardu IFC4 byl
Autodesk Revit 2016.
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Například úroveň LOD 4 (odpovídá LOD 300) je vhodná pro
zpracování tradiční projektové dokumentace stavby včetně dílenských dokumentací.
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Z iniciativy občanského sdružení „Odborná rada pro BIM“
(CZBIM) je připravován návrh přiřazení LOD k jednotlivým stupňům projektové dokumentace v České republice.

Revit a Dynamo - Je libo svézt se
výtahem?
O tom, co je to Dynamo jsem psal již v minulém čísle magazínu.
Spoustu příkladů také píšeme na náš blog Revit3Dblog.cz
V tomto příspěvku bych rád ukázal opět něco malého z Dynama.
A to, jak pomocí několika uzlů můžete rozpohybovat něco
z projektu, třeba výtah.

Klasifikace stavební produkce
Definice LOD úzce souvisí s klasifikací a tříděním stavební produkce. Zjednodušeně to znamená seskupení podobných prvků
podle některé společné kvality nebo charakteristiky a přiřazení
klasifikačního kódu. Při informačním modelování jsou nejčastěji používány klasifikační soustavy zavedené ve Velké Británii
(UniClass) a v USA (OmniClass / MasterFormat / UniFormat).
V Autodesk Revitu jsou tyto klasifikační kódy součástí rodin.
Stejný prvek (stavební výrobek) lze tedy specifikovat pomocí
různých klasifikačních soustav.
Příklad porovnání zatřídění vzduchotechnické jednotky pomocí
klasifikačních systémů používaných ve Velké Británii a v USA:

Budeme k tomu potřebovat jednak balíčky, které jsou součástí
instalace Revitu a jednak dva balíčky dodatečně stažené.
Balíčky

Název uzlu a funkce

Revit

Select Model Elements - výběr objektů rodin, s kterými je
možno bez vazeb pohybovat v ose Z

Revit

Number Slider - zajišťuje zvyšování hodnoty pro výpočet
z-ové souřadnice

archi-lab.net

FamilyInstance.FamilyType - uzel pro práci s instancí
rodiny

Bakery

Get Location Point and add Z offset - uzel pro zjištění
souřadnice bodu vložení rodiny a úprava složky Z o
zadaný ofset

Revit

FamilyInstance.ByPoint - umístění instance rodiny do
nového umístění

Funkčnost

V návaznosti na české stavební standardy je již zmíněným sdružením CZBIM připravován návrh jednotné datové struktury pro
BIM, který má být veřejnosti prezentován v průběhu roku 2017.
Z uvedeného je patrné, že proces BIM je ve významné míře
o sdílení informací. Dosavadní praxe používání BIM nástrojů
ukazuje nutnost požadavky na obsah informací včas smluvně dohodnout a účinně řídit. K tomuto účelu slouží rovněž
standardizované výkonné plány projektu, tzv. BEP (např. AIA
BIM Execution Plan v USA) či „matice odpovědnosti“ (CIC BIM
Protocol ve Velké Británii), ale to je již samostatné téma.

Připravil Vladimír Pavelek
AEC specialista ve společnosti ADEON.
www.adeon.cz

Po otevření projektu s vhodnými rodinami pro posuny v ose Z
(stejně by tak s drobnou úpravou kódu by bylo možné pohybovat v ostatních osách) si vytvoříme kód. V dolní části okna
Dynama si přepneme zpracovávání na Automatické. Klikneme
na tlačítko Vybrat a v pohledovém okně projektu vybereme
oknem požadované objekty. Potom již změnou posuvníku můžeme sledovat pohyb vybraných objektů.

Poznámka
Poslední uzel v kódu
způsobí, že po použití kódu
zůstane výběr objektů
na
původním
místě
a pohybovat se bude nová
kopie, nebo-li instance
vybraných objektů, takže
tam po skončení pohybu
v nějaké poloze zůstanou.
Ideální by byl uzel, který by pohyboval přímo s objektem, ale
„zatím jsme ho milí rádcové nenašli“. :-).
Celý pohyb vám zde v tištěném magazínu sice ukázat nemůžeme,
avšak nám můžete věřit, že se výtah následně opravdu pohybuje.
Podívat se nicméně můžete na obrázek celého kódu a nastavení.

Připravil Jiří Drahotuský
Revit specialista ve společnosti ADEON.
www.adeon.cz
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Efektivní spolupráce v projektovém týmu
Je spousta různých metod jak efektivně řešit správu dat daného projektu. A ze zkušeností s řešením
tohoto tématu u zákazníků mohu říct, že se spolupráce nad CAD daty ve stavebním odvětví spíše moc
neřeší anebo se řeší, až když nastanou nějaké problémy. A protože se pohybuji i u našich strojírenských
klientů tak mohu dodat ještě, že u nich je situace velmi odlišná. Poměrově velká část z nich aspoň nějakým základním způsobem již řeší správu dat, automatické verzování souborů, nastavení rolí, přístupů
a podobně.

Komunikace s CAD daty nyní

Jeden zdroj pravdy

Jak tedy firmy nyní nejčastěji řeší jejich CAD dokumentaci
a komunikaci nad ní? Nástrojů, se kterými se setkáváme nejčastěji je několik. Pojďme se tedy nyní podívat, jaké nástroje se ve
firmách vyskytují nečastěji.

Proč vůbec řešit efektivní správu dat a následně tedy komunikaci nad těmito daty? V celém procesu projektování
by všichni příslušní lidé měli přistupovat k takzvanému jednomu zdroji pravdy. Pozornornost projektantů by tedy měla být
zaměřena na samotný návrh a nikoliv na hledání správných dat
a informacích k nim. Samozřejmostí je mít nástroje nastaveny
tak, aby vždy byla data v bezpečí. Tím je myšleno, že ovládáte
přístupy jednotlivých uživatelů nebo skupiny uživatelů a vy nastavujete, ke kterým z nich má kdo přístup. Například kooperanti pak vidí jen svou část a nemohou smazat nebo přepsat
něco jiného. Daný nástroj by vám samozřejmě měl také pomoci
s řízením standardů a tím co nejvíce vyloučit možnost lidské
chyby všude tam, kde může nastat. Jako samozřejmost beru to,
že daný nástroj pro komunikaci a spolupráci by měl umět vaše
data automaticky verzovat. Nahrajete-li novou změnu, model
nepřepíšete, ale pouze nahrajete jeho novou verzi. Je jen málo
co horšího než zjistit, že něco co jste vytvářeli několik hodin, jste
si přepsali a musíte dělat znovu. A nakonec byste samozřejmě
měli mít možnost efektivně data sdílet i ven z vnitřní firemní
struktury. Samozřejmě jen ta, která opravdu sdílet chcete a s tím
s kým chcete – zde je kontrola důležitá.

Takovým nejzákladnějším je například čistě a pouze E-mail.
Jednoduše si data posílají elektronickou poštou a v textu připomínky k ní. Data v takovéto komunikaci nejsou nijak centralizována a je tedy velmi obtížné najít a sledovat změny a různé
informace.
Další možností je Sharepoint řešení. Pro menší firmy avšak
často cenově nedostupné a velmi komplikované pro správné
nastavení. Navíc nepřizpůsobené na CAD dokumentaci a opět
je v tomto řešení obtížné dosledovat případné změny v modelech
a dokumentaci.
Často využívaným je využívání Sdílených disků. Technicky nijak
obtížné řešení, které umožní mít ve firmě data na jednom místě.
Nicméně je i zde těžké vysledovat případné změny v modelu,
popřípadě kdo a kdy je provedl. Nebo také nelze vyhledat
modely podle jejich vnitřních informací. Narážíme zde dále
na problém v případech pokud chceme data sdílet i někomu
mimo naši vnitřní firemní síť. K tomu už pak opět využívají jiné
z již zmíněných řešení.
Mnohem méně oproti ostatním, ale také občas využívaným
je uplatnění různých „obecných“ cloud uložišť – jako je Dropbox,
google drive, a podobně. Tato uložišťě jsou pro správu a sdílenou
komunikaci dokumentů sice často užitečná, ovšem nejsou určena pro CAD data a tedy správu procesu designu. A textový
dokument nebo tabulka nepotřebuje takové nástroje jako
CAD model. Nemáte tedy přístup k nahlížení na model, nebo
k vlastnostem modelu a někdy ani k jeho verzím.

Dostupná řešení
Vhodných řešení od společnosti Autodesk, které vše nebo většinu již zmíněného umí, je několik. Zaměřím se na jedno konkrétní, které danou problematiku řeší velmi efektivně a přitom
je poměrně jednoduché na nasazení.

BIM 360 Team
Tím řešením je aplikace BIM 360 Team. Jedná se o cloudový
nástroj od společnosti Autodesk pro zefektivnění komunikace
nejen v projektovém týmu. Představit si jej můžete jako takové klasické uložiště typu Dropbox, nicméně rozšířené speciálně
o nástroje a funkce pro práci s CAD daty. Nic si neinstalujete,
jednoduše se přihlásíte přes webový prohlížeč k prostředí své
firmy. Celé řešení BIM 360 Team jsme popsali i ve videu, na které
se můžete podívat na našem Youtube kanálu.
Vytvoříte si takzvaný HUB, ve kterém následně spravujete projekt a samozřejmě lidi, kteří mají k daným projektům přístup.
Vy si tedy určíte, kteří uživatelé mají mít plný editační přístup
a kteří pouze takzvaně „pro čtení“ a tedy pouze ke komunikaci.
A pokud nechcete někoho pustit do celého projektu, tak
mu jednoduše zpřístupníte třeba pouze jeden konkrétní výkres
nebo model, ke kterému se má vyjádřit.
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50+ formátů

Aktivní kontrola

Obrovskou výhodou této aplikace BIM 360 Team, je že obsahuje prohlížeč CAD modelů a dokáže tedy nativně přečíst
velkou spoustu různých 2D i 3D CAD formátů. Samozřejmostí jsou tedy ty z dílny Autodesku, nicméně už číslo napovídá,
že zvládne i spoustu dalších. Je tedy jedno jestli pracujete
více s daty z AutoCADu, Revitu, Navisworksu anebo dostáváte
od kooperantů jiné formáty. Všechna nahraná data (CADovská
i jiná) můžete rovnou v aplikaci prohlížet a především tedy nad
nimi komunikovat. To znamená, že máte dostupné nástroje pro
vkládání komentářů, ať už k celým projektům, jednotlivým souborům anebo pouze jednotlivým částem daných modelů.

Rád bych vyzdvihl jednu důležitou funkci a tou se nazývá „Aktivní kontrola“. Jedná se nástroj, díky kterému si můžete jeden
konkrétní model prohlédnout v jeden moment ve více lidech
v takzvaném aktivním režimu. Ten se chová tak, že v momentu kdy jeden z uživatelů (který má ovládání) začne s modelem
manipulovat, tak stejnou manipulaci uvidí i ostatní uživatelé.
Včetně rozpadů, řezů a podobně. Je tedy často využívaný pro
vzdálené meetingy, kdy si s kolegy voláte konferenčním hovorem a zároveň probíráte konkrétní jeden model, se kterým různě
manipulujete.

U všech nahraných modelů máte přístup i k jejich informacím
– vlastnostem. Aplikace má v názvu BIM, proto jaké by to bylo
BIM řešení, pokud byste nemohli sáhnout do vlastností. Podle
nich tedy můžete filtrovat, vyhledávat nebo jen třeba procházet
jednotlivé rodiny modelu.

Collaboration for Revit

Přístup odkudkoliv
Všechna svá nahraná data máte přístupná odkudkoliv
a kdykoliv. S kolegy tak můžete spolupracovat z počítače když
jste v kanceláří anebo si můžete své modely vzít díky tabletu
nebo chytrému telefonu na stavbu. A nutno také podotknout,
že máte přístup ke všem nahraným verzím dokumentů, které
se vytváří automaticky při nahrání modelu. Vždy tak tedy máte
přístup k jednomu zdroji pravdy všech modelů. Nemusíte být
ani neustále připojeni k internetu. Pokud jdete na stavbu, tak
si můžete předem říci, které modely a výkresy budete potřebovat a v daném tabletu si je tak následně otevřete i v takzvaném
offline režimu - vložené komentáře a také i vytvořené změny v
modelu se uloží jakmile se opět připojíte k internetu. Nikdy tedy
nebylo jednoduší mít neustálý přístup k modelům a výkresům.
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Jak již bylo zmíněno, zmíněná aplikace BIM 360 TEAM funguje
se spoustou různých CAD formátů, včetně například AutoCAD,
Navisworks anebo Revit modelů. Nicméně je do TEAMu musíte nahrávat manuálně. A abyste tohoto byli ušetřeni s modely,
se kterými pracujete nejčastěji, tak pro program Revit existuje
rozšíření s názvem Collaboration for Revit. Díky němu máte přímo z Revitu přístup k projektům Teamu. Modely tedy můžete
z cloudového projektu otevírat nebo je na něj nahrávat, spravovat uživatele kteří mají mít model nasdílen nebo k němu mají
jiný přístup a samozřejmě s nimi i přímo v modelu komunikovat
pomocí komentářů k objektům.
Oba dva programy můžete nalézt na CAD eshopu firmy Adeon
na adrese eshop.adeon.cz.
Připravil Matěj Škarka
CAD specialista ve společnosti ADEON.
www.adeon.cz
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BIMTech Tools pro Revit
Jsou věci, které se v Revitu dělají pracně a jsou věci, se kterými můžou pomoci Add-iny. Jenže čím více
Add-inů si člověk zvykne používat, tím bolestivější bývá přechod na novou verzi Revitu. Své o tom
ví uživatelé Sketchupu, který se bez doplňků prakticky nedá používat. Stahovat každoročně desítky
doplňků je časově náročné, nehledě na to, že nikde není jistota, že pro novou verzi budou. Proto jsme
s kolegy přišli s nápadem, že začneme dělat jen jeden doplněk (Add-in), který ty běžné trable a zápasení
se softwarem pokud možno vynechá. Protože nás to baví a získáváme příspěvky na rozvoj ze strany výrobců, je a bude tento doplněk ke stažení zdarma. Tak posuďte sami, jestli se nám to povedlo.
základní okrajové podmínky, jako například umístění stavby.
Výsledkem generování je pak sendvičová konstrukce, které
má přiřazeny IFC parametry odpovídajícího datasetu. Zároveň
jsou při vytváření dostupné všechny vymoženosti našeho
nástroje Stavebních materiálů, které naleznete popsány níže.

Stavební materiály

Katastrální mapy
Kdo by neznal Marushku? Od doby vzniku tohoto
portálu ČÚZK bylo vymyšleno nespočet různě složitých
způsobů jak z ní získat, nebo alespoň obkreslit,
parcelní kresbu do projektu. Lepšího přístupu k datům
od ČÚZK však dlouhou dobu mohli využívat pouze geodeti.
BIMTech Tools obsahují import katastrální mapy. Katastrální
kresba je proložena mapovým nebo satelitním podkladem
a je v ní možno hledat podle adresy či názvu obce. Jedním
kliknutím vložíte výřez katastrálního území v čarách do projektu.

Sendvičové konstrukce

Každý uživatel Revitu ví, že sendvičové konstrukce se skládají
ze stavebních materiálů. Pokud nepoužijete přímo možnost
vložení a posouzení celé sendvičové konstrukce, můžete si vložit
alespoň jednotlivé materiály a to včetně fyzikálních vlastností
či textury. Tento nástroj obsahuje mnohá další usnadnění.
Omítky mají přiřazené pouze ty odstíny, kterými mohou být
ve výrobě probarveny dle vzorníku konkrétního výrobce.
Odstíny obsahují informace o HBW/TSR indexu (tj. index
sluneční a celkové sluneční odrazivosti), což je hodnota důležitá
pro správný návrh finální vrstvy ETICS nebo nátěru vnější omítky.
Mimo zvýšeného tepelného namáhání zateplovacího systému
a vzniku trhlin vede zanedbávání tohoto indexu ke zrychlenému
stárnutí omítek.

Protiradonové izolace mají integrován zjednodušený výpočet
tloušťky dle ČSN 73 0601.

Správně navrhnout skladbu konstrukce není jednoduché.
Projektant musí zohlednit požadavky investora, přičemž
ale skladba musí splňovat celou řadu stavebně fyzikálních
či legislativních požadavků. Proto je výhodné použít doporučené
skladby některého z výrobců stavebních materiálů, které
obsahují tento doplněk. V případě, že nevyhledáváte skladby
předdefinované, můžete si vytvořit z katalogu materiálů skladbu
vlastní. Výhodou je integrované posouzení prostupu tepla (dle
ČSN 730540) a kondenzace par v konstrukci (dle ČSN 73 0540
i EN 13 788). Před samotným vložením sendviče (skladby)
do projektu tak již víte, zdali vyhoví. Je potřeba pouze doplnit
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Materiály označené značkou paletky pak dále obsahují i vzorník
textur. Jenom dekorů vinylu či lina je v doplňku víc jak stovka.

Vzorníky barev
Vzorník barev je oblíbená pomůcka při návrhu
barevnosti. V BIMTech Tools najdete jak vzorník RAL, tak NCS.
První je vhodný na syntetické nátěry, druhý na nátěry fasádní.
Kliknutím na barvu vygenerujete materiál včetně jeho vzhledu.

CAD-Detaily
Občas i v projektu zpracovaném ve 3D naleznete místo,
které se těžko modeluje, které je jednodušší popsat běžným
2D detailem. BIMTech Tools obsahují více než 4000 CAD-detailů
desítek různých výrobců.

Je na místě poznamenat, že mnohé funkce jsme vylepšili
a testovali právě ve spolupráci se společností Adeon, tak abychom co nejvíce šetřili práci při projektování.

Orientace dveří

Doplněk Revitu dostanete zdarma při nákupu Revitu od firmy
Adeon anebo jej také naleznete na naši webových stránkách
bimtech.cz - Doplněk je dostupný pro verze programu Autodesk
Revit 2014 až 2018.

Tento nástroj automaticky rozpoznává orientaci dveří a vyplňuje
hodnotu (L/P) do příslušného parametru instance. Uživatel
si může nastavit hodnotu tohoto parametru v nastavení.

Připravil Martin Hluší
Jednatel společnosti BIM Technology s.r.o.
www.bimtech.cz

O společnosti BIM Technology s.r.o.

Popiska skladby (hrábě)
Popisování sendvičových konstrukcí „hráběmi“ je poměrně neoblíbená věc i z toho důvodu, že při změně konstrukce bývá nutné je přepsat. Pokud tedy nepoužijete naši automatickou popisku, která čte skladbu konstrukce přímo ze sendviče.

Společnost BIM Technology se zabývá vývojem jak objektů, tak
i revoluční a především hlavně praktických doplňků nejen pro
aplikaci Autodesk Revit, ale i pro programy AutoCAD a ArchiCAD.
Cílem těchto vylepšení je především zefektivnění práce projektanta, aby jste měli více času na navrhování a strávili méně nad
zmateným klikáním v aplikaci.
Na vývoji doplňku ve společnosti BIM TEchnology se podílí tým
mladých projektantů, architektů a programátorů a tudíž ideální
a dobře fungující mix se zkušenostmi přímo z praxe, kteří dobře
vědí co projektanty při práci s CAD programy trápí a v čem jim
je potřeba pomoci. A právě neustálá vzrůstající obliba těchto
doplňků u uživatelů daných programů toto jenom potvrzuje.
Na blozích Adeon jsme o těchto doplňcích psali již několikrát
a vždy s velkým zájem čtenářů a uživatelů, věříme tedy, že budou
velmi užitečné i pro vás.
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19

Novinky ve verzi 2018
Seznam novinek, které se letos objevily v nové verzi programu Autodesk Revit s
označením 2018. Jako každý rok, tak i letos je novinek opravdu velká spousta a to
jak vylepšení architektonické, ale i konstrukční a samozřejmě i také MEP.

Novinky Revit 2018

Jak už to v dobu kvetoucího jara bývá,
na louce aplikací Autodesku se i letos
objevil nový květ „Revitus Bimus“, který
očekává vaše přivonění a využití. Pojďme
se tedy podívat na nové nástroje programu Revit 2018, zaměřené zejména
na zvýšení produktivity a větší podporu
multidisciplinárního návrhu rozšířením
výrobních detailů a konstrukcí.
Jak firma Autodesk postupně mění licenční politiku na model předplatného, snaží
se zajistit, aby Revit přinášel novinky
i v průběhu ročního cyklu mezi verzemi.
Revit 2018 je založen na nových funkcích, které byly poprvé k dispozici předplatitelům v již Revitu 2017.1 a 2017.2.
Cílem pomoci je prostřednictvím modelu
poskytnout projektantům a inženýrům
přesné provedení návrhu a dát konstruktérům TZB možnosti pro účely zhotovení
a instalace rozvíjet model na vyšší úrovni
detailu.

Klíčové nebo vylepšené
funkce
Proces vytváření konstrukcí:
• Vícepodlažní schodiště
• Vylepšení zábradlí
• Výkaz skupin modelů a připojených
souborů aplikace Revit
• Vlastní typy prostorů a budov
• Řízení požadavků na venkovní vzduch
• Řízení trasy obvodu
• Vytvoření vícebodové trasy pro díly
TZB výroby
• Modelování potrubí se sklonem
v modelu TZB výroby
• Umístění výztuže do betonových objektů volného tvaru

Optimalizace procesu návrhu:

Modernizace aplikace:
• Grafické vazby výztuží ve 3D pohledech
• Vytváření podkategorií referenčních
rovin pomocí rozevíracího seznamu
• Ukazatele průběhu synchronizace
s centrálním souborem
• Místní nápověda k parametrům
• Vylepšení nástroje Popsat vše nepopsané
• Více než 100 nových ocelových přípojů

Podpora procesu návrhu:
• Rychlé zadávání speciálních znaků
• Opatření importovaných 3D tvarů popiskem
• Kótování hran řezů importovaných
3D tvarů
• Přidání spojek TZB k importovaným
3D tvarům
• Ověření vazeb rodin

Základní souhrn novinek jsme si tedy
ukázali a teď si některé z těchto nových funkcí a vylepšení pojďme rozebrat
konkrétněji.

Dynamo
Přehrávač skriptů Dynamo, uvolněný
ve verzi Revit 2017.1, je součástí aplikace
Revit 2018 a nabízí nástroj, který přehrává skripty vytvořené v grafickém programovacím rozhraní Dynamo. Pro uživatele
je tedy mnohem snazší použít připravené
skripty, které mohou zlepšit a rozšířit chování modelu aplikace Revit. Tento nástroj
umožňuje využívat sílu skriptů Dynama
bez nutnosti být expert na programování.

Vícepodlažní schodiště
a vylepšení zábradlí
Pro stavaře přináší Revit 2018 nový
objekt - vícepodlažní schodiště. Tento
objekt umožňuje rychlejší a snadnější
modelování komplexních schodišťových sekcí u budov s mnoha podlažími.
K připojení schodiště ke všem úrovním
v projektu modelu stačí vytvoření jednoho schodiště, které se potom rozšíří na celou budovu. Při změně úrovní
v budově se schodiště automaticky
zaktualizuje také.
V rámci dalšího zdokonalování konstrukce
vícepodlažního
schodiště
u vícepodlažnvích budov, můžete jedním
klepnutím v nástroji Zábradlí přidat zábradlí pro celou schodišťovou věž a jeho
všech ramen najednou. Mimo modelování zábradlí na klasických objektech,
jako je schodiště, můžete v Revitu 2018

• Analytické přípoje trubek
• Analýza teplovodní potrubní sítě
s uzavřenou smyčkou
• Výpočet průtoku potrubím a tlakové
ztráty prováděný na pozadí

Propojení dat:
• Umístění modelu pomocí takzvaných
georeferencí
• Použití modelů koordinace z programu
Navisworks (NWD)
• Umístění výztuže do importovaných
betonových prvků
• Vlastní prvky rámových konstrukcí
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Novinky Revit 2018

oborů při návrhu, stavební přípravě a fáze
stavby projektu. Pro funkci Model koordinace použijte soubor NWD nebo NWC.
NWD a NWC jsou nativní formáty souborů aplikace Navisworks. Projektové týmy
pomocí aplikace Navisworks kombinují
multioborová data návrhu do jediného
modelu koordinace.
Po připojení modelu koordinace můžete
v aplikaci Revit provést následující akce:

připojit zábradlí také k topografii pro modelování oplocení, svodidel, nebo venkovního zábradlí.

Import 3D tvarů
Díky nové technologii můžete importovat 3D geometrii ze souborů SAT nebo
z podporovaných aplikací, například
Rhinoceros.
V projektu nebo rodině aplikace Revit
můžete importované 3D tvary použít následujícím způsobem:
• Jako reference pro kótování, uchopení
a zarovnání.
• Můžete například vytvořit kóty založené na poloze 3D tvaru v modelu
aplikace Revit. Dále předpokládejme,
že do modelu aplikace Revit importujete most z aplikace InfraWorks jako
3D tvar. Po vytvoření řezu mostem přidáte kóty od hrany řezu mostem k jiné
referenci.
• Jako hostitele některých rodin založených na ploše.
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• Jako prvky, které mají být opatřeny popisky na základě přiřazených kategorií.
• Ve výkazech a filtrech.
• K definování hranic místností
a prostorů.
• Pokud například importujete plnou
stěnu jako 3D tvar a přiřadíte kategorii Stěna, pomocí tvaru můžou být definovány hranice místností a prostorů.
• Jako díl systému TZB při umísťování
spojky na 3D tvar v rodině aplikace
Revit.
• Pokud například vytvoříte novou
rodinu, importujete odsávací ventilátor jako 3D tvar a přiřadíte jej
ke kategorii Mechanické zařízení,
můžete přidat spojku potrubí. Pokud
do modelu načtete rodinu odsávacího ventilátoru, můžete tento ventilátor připojit k potrubnímu systému.

Použití modelů koordinace z Navisworks
Model koordinace je 3D návrh použitý
k virtuální křížové kontrole z různých

• Zobrazit model koordinace ve 2D a 3D
pohledu, včetně půdorysů, bokorysů
a řezů.
• Připevnit
model
koordinace
a uzamknout jej na místě, aby
se nemohl nechtěně přesunout
ve vztahu k modelu aplikace Revit.
• Definovat fázování pro model koordinace.
• Definovat průhlednost pro model koordinace, abyste jej odlišili od modelu
aplikace Revit. Pomocí dialogu Viditelnost/zobrazení nastavíte jeho viditelnost a definujete průhlednost.
• Chcete-li sdílet práci, přidejte model
koordinace do pracovní sady.
• Vytisknout model koordinace jako
součást pohledu aplikace Revit.
• Exportovat
model
koordinace
do obrázku jako součást pohledu aplikace Revit.
• Uvolnit model koordinace a dočasně
jej odebrat z modelu (například
za účelem zlepšení výkonu). Při opakovaném načtení modelu se načte
se stejnou polohou a orientací.
• Načíst model koordinace znovu, aby
se projevily poslední aktualizace.
• Odebrat (odstranit) model koordinace
z modelu aplikace Revit.
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Nové typy konstrukčních
přípojů
Nyní lze vytvářet u standardních
i uživatelských rodin vzájemné ocelové
spoje mezi sloupy, nosníky a výztuhami.
Kromě toho doplněk pro Revit Autodesk
Steel Connections for Revit přináší více
než 100 nových připojení pro detailní
modelování ocelových konstrukcí. Projektanti nyní mohou modelovat nejen
ocelové rámy v BIM prostředí, ale také
i stovky typů ocelových přípojů a detailů,
které se snadno integrují s aplikací
Autodesk Advance Steel pro automatizaci ocelových detailů a tvorby modelu
připraveného k výrobě.
Doplněk Autodesk Steel Connections
for Revit si dle stavu předplatného můžete přímo nainstalovat ze svého účtu
Autodesk Account.

Pomocí vícebodového trasování můžete
nyní trasovat z bodu A do bodu B a přitom mít pod kontrolou, jaké tvarovky se
v dané trase budou vyskytovat.

Trubka se sklonem

Podkategorii můžete vytvořit také tak,
že vyberete referenční rovinu a použijete
paletu Vlastnosti. Pod položkou Identifikační data (pro podkategorii) klikněte
na rozevírací seznam a potom na položku
<Vytvořit novou podkategorii>.

Pomocí nástrojů pro umístění můžete
v modelu dílů výroby TZB vymodelovat
trubky se sklonem.

Vytváření podkategorií
referenčních rovin
Pokud k referenční rovině přiřadíte podkategorii, budete moci řídit nastavení viditelnosti a zobrazení.
Typy přípojů jsou seskupeny do šesti skupin:
•
•
•
•
•
•

Všechny přípoje
Nosník konec–konec
Sloup – Nosník
Obecná ztužidla
Plechy na nosník
Přípoje trubek

Nástroj Vytvoření
vícebodové trasy
Metoda na vytváření TZB sítí formou fabrikace se stále vylepšuje a zdokonaluje.
V podstatě už dohnala původní metodu
tvorby těchto sítí, která přece jen byla
v mnoha ohledech jednodušší a méně
realistická.
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Díky podkategoriím můžete pro referenční roviny vytvářet různé barvy a styly
čar, aby bylo možné snadno rozeznat, jak
se určitá referenční rovina v rodinách
aplikace Revit a ve složitých pohledech
a modelech používá.

Teplovodní sítě

Vytvoření podkategorie referenční roviny:
Vyberte referenční rovinu.

Teplovodní potrubní síť s uzavřenou
smyčkou musí obsahovat následující položky:

• Přejděte na kartu Upravit | Referenční
roviny panel Podkategorie a v seznamu podkategorií vyberte položku
<Vytvořit novou podkategorii>.
• V dialogu Nová podkategorie zadejte
název.
• Klikněte na tlačítko OK.

Pro teplovodní potrubní sítě s uzavřenou
smyčkou můžeme analyzovat hodnoty
průtoků a tlaku pro přívodní a vratné
smyčky.

• jedno čerpadlo/cirkulátor
• jeden zdroj, například kotel
• několik úseků potrubí

Připravil Jiří Drahotuský.
Revit specialista ve společnosti ADEON.
www.adeon.cz
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AutoCAD
2018
Nejvyužívanější 2D CAD

AutoCAD 2018

Uživatelské rozhraní
Dialogový panel pro práci
se soubory

změní, objeví se na stavovém řádku pulsující ikona. Pomocí pravého tlačítka můžeme provést několik odpovídajících akcí.

V několika dialozích pro připojení souborů a ukládání a otevírání výkresů jsou
rozšířené oblasti náhledu.

kud nebude výkres uložen, bude toto
v panelu Externí reference indikováno
celou cestou uvozenou hvězdičkou. A ve
vlastnostech dokumentu bude informace
o nevyřešené relativní cestě (status Ano).

Zvýraznění nových funkcí

Dialogový panel Nastavení
kreslení

Pokud se v pásu karet objeví nějaký
nový nebo aktualizovaný příkaz, zobrazí
se u něj oranžová značka. Zapnutí/vypnutí lze provést v roletovém menu poblíž
nápovědy.

Po uložení výkresu dojde k přepisu uložené cesty na relativní tvar.

Volitelné rozšíření dialogového panelu.
K jednotlivým kartám okna lze i nadále
přistupovat
příkazem
+DSETTINGS
(+VNASTAV).
Kontextové menu nyní obsahuje dvě
nové volby: Vybrat novou cestu... a Najít
a nahradit...

Externí reference
Panel nástrojů Rychlý přístup
Tento panel byl rozšířen o položku Panel
výběru hladin. Výchozím nastavení je stav
vypnuto. Rozbalením panelu nástrojů lze
panel s hladinami zapnout.

Rozšíření pomáhá redukovat problémy souvisejícími se ztracenými cestami
k referencím.
Nyní, při připojování externího souboru
do výkresu, bude jako výchozí cesta, místo Plná cesta použita volba Relativní cesta. Pokud toto nastavení není preferovaný
typ, lze volbu nastavit pomocí systémové
proměnné REFPATHTYPE. 0=žádná cesta,
1=relativní cesta, 2=plná cesta.

Stavový řádek
Pokud se nějaká ze sledovaných přednastavených systémových proměnných
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V předchozí verzi nebylo možné před
předchozího uložení nepojmenovaného výkresu zadat cestu Relativní. Do-

Výběr nové cesty umožní najít nové
umístění nenalezeného souboru reference s možností použití stejného nastavení
i pro ostatní nenalezené reference.

Pokud přejmenujete referenční soubor
pomocí jiného nástroje než paletou Externí Reference, např. starším Správce
externích referencí (KLASICKÝXREF)
nebo panelem Přejmenovat (PŘEJMEN),
je nový název reference automaticky aktualizován i v paletě Externí reference.

25

AutoCAD 2018

Mezery mezi odstavci jsou o 50 % větší
než mezery mezi řádky.

Vylepšení výkonu
Pokud otevíráte výkres s externími referencemi, které nebyly nalezeny, bylo
změněno oznámení z původního textu:
„Počet chybějících odkazovaných souborů“ na „Počet referenčních souborů, které
nebyly nalezeny“.

Výběr mimo obrazovku
V AutoCADu 2018 nyní můžete začít vybírat výběrovým oknem v jedné části výkresu a za použití příkazů PAN a ZOOM
výběr dokončit v jiné části výkresu
se zachováním výběr objektů i mimo obrazovku!

Vylepšení převodu Textu
na Mtext
Příkaz TXTNAMTXT převede nebo kombinuje jednořádkový nebo víceřádkový text
do jednoho nebo více objektů víceřádkového textu.

• Výkon při ukládání byl vylepšen.
Týká se především objektů bloky
s poznámkami, Mtexty s odstavci
a novějším formátováním, atributy
s víceřádkovou definicí.
• Výkon a spolehlivost příkazu 3DORBIT
byl vylepšen pro rendrované vizuální
styly, zvláště pro modely s velkým počtem malých bloků obsahujících hrany a plochy.
• Výkon operací 2D posouvání pohledu
a zoomování byl vylepšen.
• Kvalita zobrazení pro typy čar byla vylepšena.
• Podpora monitorů vysokého rozlišení
(4K)

Vybrané objekty se nahradí jedním nebo
více objekty víceřádkového textu. Pokud
je to možné, rozdíly ve velikostech textu,
písmech a barvách jednotlivých textových objektů se zachovají.
• Možnost nezávislého ovládání voleb „Vysoké kvality geometrie...“
a „Vyhladit zobrazení hran“.

Vylepšení vybírání přerušovaného typu čáry

Různé změny

Toto vylepšení přispívá ke snazšímu vybírání a manipulaci přerušovaného typu
čáry v místech, kde je mezera vzorku čáry.

Volby nastavení převodu textu
na víceřádkový text:

Dokumenty
Rozpoznávání SHX textu
Při importu souboru PDF, který obsahuje
geometrii SHX, můžete pomocí příkazu
PDFSHXTEXT dodatečně převést vybranou geometrii na jednořádkové objekty
víceřádkového textu.

Spojit do jednoho objektu mtext: Kombinuje vybrané textové objekty do jediného
objektu víceřádkového textu.
Řazení textu:
• Řadit shora dolů - Určuje pořadí vybraného textu podle jeho sestupné
vertikální polohy
• Vybrat řazení textu - Určuje pořadí vybraného textu podle ručního výběru.

• Nový DWG formát (AC1032)
• Funkcionalita živých map byla aktualizována na podporu Bing Maps v8.0
• Podpora pro iDrop byla odstraněna pro
překonanou technologii s potenciální
hrozbou bezpečnostních rizik.

Připravil Jiří Drahotuský.
AutoCAD specialista ve společnosti
ADEON.
www.adeon.cz

Zalomit text - Sloučí všechny řádky textu
do jednoho řádku a potom zalomí text,
který přesahuje šířku objektu víceřádkového textu na další řádek.
Nastavit jednotné řádkování textu - Použije jednotnou rozteč mezi řádky a mezi
odstavci při zapnutém zalamování slov.
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Váš partner pro CAD řešení

Již přes 1 300 uživatelů CAD aplikací se registrovalo
a pravidelně čte a odebírá novinky a tipy z programů
na našich blozích pro CAD profesionály.

