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Úvod

Včera, dnes a BIM.
…aneb ČAS všechno vyléčí?
RNDr. Václav Škarka

ředitel společnosti Adeon CZ s.r.o.

R

ok s rokem se sešel a je tady opět čas k zamyšlení nad tím „naším
BIMem“. Společenství architektů a projektantů se od minulého roku
začalo zřetelně dělit na ty, pro které je metodika BIM již víceméně běžnou součástí jejich práce, dále na ty, kteří nechtějí zůstat pozadu
a statečně se pouští do všeho co s BIM souvisí. A konečně na ty, kteří zůstávají u svých starých návyků, protože to přece vždycky stačilo a vždyť prý
„investoři to nechtějí“. Ale časy se mění, a ti velcí investoři na BIM slyší stále víc a víc, protože BIM - to jsou přece ušetřené peníze, nahlíženo na celý
životní cyklus stavby.

facebook.com/AdeonCZ

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

A pokud by se moudrým investorem stal i stát a nehodnotil projekty pouze podle ceny, tak máme skoro vyhráno (to ale bude
chtít další změny legislativy a změnu myšlení některých úředníků).
V minulých letech se BIM v naší zemi posouval kupředu hlavně díky aktivitám soukromých firem a sdružení nadšenců.
Teď už snad stát převzal roli garanta dalšího vývoje a uplatnění BIM v České republice. Od 1. 1. 2018 začala fungovat
Česká agentura pro standardizaci (ČAS), její součástí se stal také odbor Koncepce BIM, jehož hlavní náplní má být koordinace
a realizace vybraných částí materiálu „Koncepce zavedení BIM v České republice“, která byla schválena v září 2017. Harmonogram realizace jednotlivých opatření koncepce je nastaven tak, aby od 1. 1. 2022 bylo u nadlimitních veřejných zakázek
požadováno uplatnění metodiky BIM jako jedna z podmínek výběrového řízení. Nadějné je to, že zaměstnanci agentury
se rekrutují mj. z řad již zmíněných nadšenců, kteří se pod hlavičkou sdružení CzBIM už několik let věnují rozvoji a propagaci
BIM.
Otázkou je, zda a do jaké míry se jim podaří rozpohybovat tu konzervativní státní káru. Už teď je více méně zřejmé, že to
nejdůležitější, tj. výrazná změna stavebního zákona, se do roku 2022 nepodaří prosadit. Hlavní zjednodušení by mělo být
v tom aby celý schvalovací proces projektu ve všech jeho stupních probíhal ne nad hromadou papírových výkresů ale nad digitálním modelem stavby. Mnohem přesnější a rychlejší posuzování bude vyžadovat méně úředníků a bude tedy mj. levnější.
Mimochodem, když se dnes vedou diskuze nad tím, co je třeba změnit v souvislosti s BIM ve vzdělávání studentů středních
a vysokých škol, tak se vůbec nezmiňuje srovnatelný, ne-li větší problém ve vzdělávání masy státních úředníků, kteří budou
s BIM a vizí „Smart City-Smart People“ přicházet v každodenní praxi do styku.
To co však může ovlivnit každý z nás už dnes je práce našich firem a projektových týmů. V Revit News přinášíme řadu informací, které vám mohou pomoci posunout se dál ke zvládnutí BIM. Do roku 2022 už není mnoho času.
A nelze se spoléhat jen na to, že ČAS všechno vyléčí.

BIM

BIM a standardizace
BIM je poslední dobou častým tématem diskuzí. V rámci těchto diskuzí se vždy narazí na téma standardizace a na otázky, co vlastně má být obsahem modelu stavby. Je však nutné poznamenat, že tvorba
a získání modelu pro BIM není cílem. Cílem je zlepšení předávání informací a změna, jak s informacemi
o stavbě zacházíme.
Technické normy jsou ve své podstatě dokumentované dohody, které pro všeobecné a opakované použití poskytují pravidla, směrnice, pokyny nebo charakteristiky činností nebo jejich
výsledků. Jejich hlavním účelem je, že zajišťují, aby materiály,
výrobky, postupy a služby vyhovovaly danému účelu a v dnešní
době slouží jako kvalifikovaná doporučení, nikoli povinná nařízení. Vznikají na základě názorů a diskuze mnoha odborníků.
Pro oblast BIM technické normy pokrývají tři základní oblasti:
dostupný pro verze programu Autodesk Revit 2014 až 2018.
1. JAK data sdílet - Data Model Standards [IFC] – jak informace
uložit (ISO 16739:2013) – formáty souborů,
2. CO sdílet - Data Dictionary Standards [IFD] – porozumění
mezi profesemi (ISO 12006-3:2007) – „slovník“,
3. KTERÁ data a KDY - Process Definition Standards [IDM,
MVD] – filtrování potřebných informací (ISO 29481-1:2BIM
a standardizace010) - výběr informací v dané etapě.
zdroj: CEN/TC 442 Business Plan, 2017

V uvedeném obrázku jste si jistě všimli uvedení zkratky GIS. Pro
oblast geografických informací se jedná o živou diskuzi, jak propojit data obou oblastí a hlavně o vzájemném čerpání informací.
Všechny technické normy pro BIM jsou dostupné v rámci služby
ČSN online, najdete je pod třídícím znakem 7301. Ve většině
případů jsou ještě v angličtině, nicméně jejich postupný překlad
probíhá. Pravdou je, že pro běžnou praxi tyto normy příliš nejsou určeny. Jejich hlavní využití je v rámci softwarových nástrojů, které se pro projektování a navrhování používají.
Technické normy pro BIM se neustále vyvíjejí, k dnešnímu dni
se připravuje několik projektů, které mají pro reálné využívání
BIM podstatný význam. Uveďme si alespoň ty nejdůležitější:
Metoda BIM se vyznačuje tím, že při jejím použití zjistíte,
že vše souvisí se vším. Proto i do tvorby norem a standardů
je zapojena široká odborná veřejnost. Normy se vytváří
na mezinárodní úrovni a i ve své praxi jste se určitě setkali s normami vydávanými organizacemi ISO (International
Organization for Standardization) a CEN (European Committee
for Standardization). Základním rozdílem je, že technické normy vydané ISO můžeme i nemusíme převzít jako ČSN ISO, ale
technické normy vydané organizací CEN se automaticky přebírají jako ČSN EN. Je také možné, že se setkáte s normami ČSN
EN ISO. Takové normy si vzájemně ISO a CEN také mezi sebou
přebírají. Naštěstí technické normy pro BIM jsou právě tohoto druhu a práce na nich se tak neduplikuje. Počet zapojených
organizací a skupin můžeme ukázat na schématu sestaveném
v rámci plánu technické komise CEN TC442, která má právě
na starosti technické normy pro BIM v rámci Evropy.
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• prEN ISO 16757 Data structures for electronic product
catalogues for building services: jedná se normu, která bude
popisovat, jak mají vypadat katalogy výrobců prvků pro TZB.
Norma se bude dělit na několik částí popisujících principy,
geometrii i formát elektronického katalogu. Nebude se týkat
uváděných vlastností, ty jsou předmětem odpovídající výrobkové technické normy, jedná se jen o způsob, jak potřebné údaje a data o výrobcích zapsat tak, aby byly využitelné
v softwarových nástrojích.
• prEN ISO 19650 Organization of information about
construction works - Information management using
building information modelling: jedná se normu, která vychází z BSI/PAS 1192. Kdo se o BIM zajímá již delší dobu,
jistě se s původní normou z Velké Británie setkal. Norma, která se připravuje, bude mít odpovídající části, jako ta britská,
nicméně jsou do ní vneseny poznatky z ostatních zemí (nejen
EU).
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• ČSN EN ISO 16739 Industry Foundation Classes (IFC) for
data sharing in the construction and facility management
industries je často citovaná norma pro formát IFC.
Aktuálně prochází revizí a směr jejich změn je rozdělení
do částí a také zrychlení možností aktualizací. Samotný formát IFC prochází vývojem směřujícím hlavně k přidání dalších potřebných entit, typů a vlastností včetně parametrizace.
• prEN 23387 Product data templates, for products and
systems used in construction works, stored in a data
dictionary framework je projekt, jehož cílem je specifikace
formy zápisu údajů potřebných pro výrobce a použitelných
jak pro deklarované hodnoty, tak pro návrhové. Cílem této
aktivity je možnost mít údaje o výrobcích
օօ jako údaje ve strojově čitelném formátu (xml/ifc) místo
prostých dokumentů (pdf/tisk)
օօ s využitím technologií sémantického webu („propojení
znalostí“)
օօ jako zveřejněný QR kód, nebo odkaz na web
օօ jako propojené údaje s požadavky předpisů
օօ s možností využití v softwarových nástrojích
օօ s možností archivace údajů
Výše uvedené projekty tak potvrzují orientaci a důraz na zajištění
ukládání údajů v dokumentovaném a otevřeném datovém formátu s možností spolupráce různých účastníků s různými nástroji.
Česká republika však kromě technických norem prošla za poslední měsíce v aplikaci BIM i dalším vývojem.
Po několikaletém úsilí a různých diskuzí se zástupci státní správy se podařilo v minulém roce vypracovat materiál s názvem
„Koncepce zavádění metody BIM v České republice“ (Koncepce).
Materiál najdete na stránkách garanta celé aktivity – Ministerstva průmyslu a obchodu (https://www.mpo.cz/cz/stavebnictvi-a-suroviny/bim/koncepce-zavadeni-metody-bim-v-cr-schvalena-vladou--232136/). Pro koordinaci a správu Koncepce
byl založen odbor Koncepce BIM v rámci České agentury pro
standardizaci. Ta byla zřízena jako státní příspěvková organizace Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní
zkušebnictví (ÚNMZ). Od 1.1.2018 přebrala Česká agentura pro
standardizaci od ÚNMZ všechny činnosti související s tvorbou,
vydáváním a distribucí technických norem a jako svoji další činnost byla její nově založená část pověřena realizací Koncepce.
Během prvního pololetí 2018 se vytvářela základní organizační
struktura a probíhaly první akce typů seminářů a workshopů
seznamujících s cílem a způsobem práce nového odboru. Základním komunikačním prostředkem je pak nově vytvářený web
koncepcebim.cz, který v době vydání tohoto článku bude těsně před spuštěním, nebo již i spuštěn. V Koncepci je uveden
rok 2022 jako poměrně přelomový. Jedná se o datum, kdy
by nadlimitní veřejné zakázky měly být zpracovány metodou
BIM. Ve své podstatě toto zpracování v sobě ukrývá tři základní
body:

základní údaje o projektu, účastnících, jejich zodpovědnosti,
použité nástroje a údaje nutné pro jednotné zpracování projektu, struktura a obsah modelu podle zpracovávané etapy,
• pro komunikaci účastníků projektu bude využíváno CDE
(common data enviroment – společné datové prostředí),
které má zajistit dostupné aktuální poslední verze všech dokumentů a souborů pro účastníky projektu včetně záznamu
historie.
Řada těchto nástrojů je používána již v dnešní době, jedná
se tedy opět jen o určitou standardizaci v této oblasti tak, aby
struktura potřebných dokumentů nemusela být pro každý projekt znovu sestavována, ale aby jim byl dodáván jen konkrétní
obsah.
Standardizovanému obsahu by mohl napomoci i připravovaný
Zákon o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb. Zákon
se připravuje na Ministerstvu obchodu a průmyslu a v rámci
diskuzí o něm se mluví i o BIM a o tvorbě šablon pro výrobky
a produkty. Diskuze však zdaleka nejsou u konce, a tak v době
sestavení tohoto článku nejsou dostupné body, o kterých bychom mohli v odborné veřejnosti diskutovat.
Náš seznam aktivit kolem by nebyl úplný, kdybychom neuvedli
i činnost Odborné rady pro BIM (czBIM), ve které se sdružuje
řada zástupců různých firem působících ve stavebnictví. Velkou
výhodou spolku czBIM je možnost otevřené diskuze a sdílení
zkušeností. Viditelným výsledkem jsou pak publikace o BIM
a také aktivita směřující ke specifikaci SNIM (standardu negrafických informací v modelu - viz. strana 6).
Vzhledem k tomu, že se metodě BIM věnuje řada lidí z komerčních
firem, škol, státních institucí i softwarových firem, BIM tak nemá
být jen nějakou další povinností, ale má posloužit k tomu, aby
naše výstavbové projekty byly lepší a založeny na spolupráci
a ne souboji jednotlivých účastníků.

Připravil Štěpánka Tomanová
předsedkyně TNK152 Organizace informací o stavbách
a informační modelování staveb (BIM)

• v rámci projektu bude zpracován model stavby s negrafickými
údaji (3D) v domluvené struktuře a obsahu – buď bude pro
danou oblast vytvořen a zveřejněn standard, nebo bude součástí smlouvy jeho specifikace,
• spoluprací mezi účastníky projektu bude vypracován tzv. BEP
(BIM Execution Plan - Plán realizace BIM), kde budou uvedeny
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Využití SNIM v projekci
V tomto příspěvku se věnujeme uplatnění databáze „Standard negrafických informací 3D modelů“, dále
jen SNIM, který připravila skupina PS#03:BIM a realizace z czBIM - Odborná rada pro BIM.

M

etodika BIM přinesla jednu z mnoha skvělých věcí jako
je projektování ve třetím rozměru. Dané programy,
označované jako „BIM ready“ přinesly možnost vytvářet
digitální prototypy v digitálním prostoru a vidět prakticky hned
správnost svého návrhu se vším, co to obnáší. Samozřejmě přinesl i nové výzvy k řešení, protože přejít ze 2D do 3D není jenom
o instalaci nového programu.
Jedním z hlavních problémů projektů je nedostatečně kvalitní sdílení informací a předávání dat mezi jednotlivými
účastníky. Data a podklady jsou často tvořeny různými subjekty, které do určité míry užívají své vlastní způsoby značení
a parametrizace. Cílem SNIM je napomoci standardizovat parametry a značení napříč všemi profesemi a společnostmi. Tím
v co nejširší míře eliminovat případné datové ztráty při předávání podkladů.
Pokud chceme využít jednoho ze základního benefitu modelu
a to výkaz výměr, jsme postaveni před otázku, jak dané prvky v modelu roztřídit. Můžeme se inspirovat ve světě a využít
již zavedené třídníky. Máme k nim metodiky, pojednání, články a množství informací. My ale půjdeme ještě dál, chceme
si ušetřit práci a chceme daný třídník využít pro označování na
„papíře“, protože jsme zrovna na počátku digitalizace stavebnictví a stále nám bude ještě určitý čas trvat přechod na digitální
formáty. Při tomto druhém kritériu se již dostáváme do úzkých.
Uváděné třídníky mají značně rozsáhlé větvení, které nám nesplní žádané, tedy zatřídit a využít kód i na papír. Na příkladu
exteriérové železobetonové stěny si můžeme uvést jednoduchý příklad. Pro třídník Uniformat je označení B2010.20.40, pro
Omniclass 21-02 20 10 30. Třídník ze SNIM využije kód SN.100.

Na první pohled je vidět zjednodušení kódu při zachování
stejné informační hodnoty. Jeho jasné zpřehlednění, jistá jednoduchost zvolení alfanumerického spojení. Ano, můžeme namítnout, že použijeme kód (Uniformat, Omniclass či jiný) a pro
účely vyznačení použijeme svoje vlastní označení. Tím ovšem
nenaplníme hlavní podstatu spolupráce BIM, tedy eliminace
duplikovaní stejné informace, nehledě na fakt, že reálně nestihneme označit jeden prvek dvěma kódy. Je tedy žádoucí mít kompaktní, jednoduchý a otevřený systém kódování, který je pružný
k potřebám daného projektu.
Dočasný převodový třídník ze SNIM se snaží popsat a zatřídit
konkrétní výrobek bez ambicí sdělit další informace o umístění
prvku, dodávky profese apod. Snaží se dívat optikou jednoduchého využití a nasazení, neduplikování práce a moderní pojetí
práce s daty. Dočasný převodový třídník je totiž jedna ze součástí
SNIM. Pro plné pochopení dané konstrukce či výrobku je třeba
pracovat s dalšími daty, s jeho vlastnostmi. Dnešní programové vybavení umožňuje doplnit k elementům všechny důležité
údaje, které se z podstaty náročnosti nemohou v jeho kódovém označení objevit, respektive jsou náročné na tvorbu, správu a reálné využití. Z tohoto pohledu autoři vychází z potřeb
definovat v kódovém označení typ konstrukce (stěna, podlaha,
omítka apod.) a pak její základní materiálové rozdělení (železobeton, skladba těžké podlahy, vápenocementová apod.). Pro
základní orientaci a jasnou definici a odlišení konstrukce tyto
údaje postačují. Stačí taktéž pro identifikaci na již zmíněné papírové dokumentaci.

Zobrazení kódu prvku ve 2D dokumentaci ; Zdroj:Autor

Pro další údaje se je potřeba podívat do vlastností prvku v případě
informačního modelu, v případě papíru do přidruženého dokumentu dále rozvíjející klíčové vlastnosti elementu (tabulka
skladeb, tabulka výplní otvorů apod.).

Zobrazení kódu v různých softwarových nástrojích; Zdroj: Autor

6

Označení „Dočasný převodový třídník“ má označovat přechodnou
dobu, po kterou užívání tohoto třídního systému má pomoci pro
lepší zavedení společných pravidel projektů a odbourat nynější
„Babylonskou věž“ v modelech. Zároveň po tuto dobu odpovědná místa mohou pracovat na zavedení třídníku do legislativy ČR.
V mezidobí se autoři SNIM domnívají, že je třeba začít s datovou
kultivací projektů již nyní a intenzivně se připravovat na dobu,
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kdy se zakotví třídní systém pro informační modely.
Další důležitou součástí SNIMu je i Datová struktura. Jedná se
o soubor parametrů jednotlivých elementů. Tato datová struktura vychází z různých pohledů - projektanta, zhotovitele výrobce a rozpočtáře, aby každý dostal vlastní porci dat pro odvedení
své práce v rámci projektu. Je to průnik všech zájmových oblastí
působící v čase na projektu, sdružené v rámci informačního modelu. Je to neméně důležitá součást skládačky jménem SNIM.
Dočasný převodový třídník nemůže bez Datové struktury plně
fungovat a naopak. Datová struktura vznikala ze společného
sezení u kulatého stolu a konstruktivním dialogu všech interesovaných stran na projektu.
Toliko k teoretickému pozadí SNIM a vztahu mezi Datovou
strukturou a Dočasným převodovým třídníkem.
V praxi je užitná hodnota opět rozdělena stejnou měrou mezi
výše zmíněné oblasti. Datová struktura, jak již bylo zmíněno, obsahuje zejména technické informace a požadavky na jednotlivé
prvky/elementy v modelu. Ty jsou využitelné především pro
„lidské zpracování“ – konkrétní uživatel je schopen si dohledat
požadované informace, aniž by musel hledat v rozsáhlých externích dokumentech, v případě klasického projektu v tabulkách
nebo technických zprávách. Dalším přínosem je filtrace jednotlivých prvků na základě konkrétní informace – potřebuji zobrazit pouze stěny s požadavkem na vzduchovou neprůzvučnost
50 dB, bez ohledu na jejich materiálové řešení. Tím se výrazně
zkracuje čas potřebný pro rychlé zpracování a dohledávání informací především u rozsáhlejších projektů.
Dočasný převodový třídník je pomocníkem nejen pro orientaci
v modelu, ale dají se na jeho základě velmi dobře stavět aplikační pravidla a validátory, jež výraznou měrou napomáhají poloautomatickému až automatickému zpracování dat v modelu,
se zachovaným propojením na „lidské využití“ v klasické
2D dokumentaci. Dobrým příkladem s praxe, je příprava třídících pravidel pro přípravu výkazů výměr přímo z modelu. Kód
prvku, zmiňovaná stěna SN.100, slouží jako jednoznačný identifikátor pro projektanta při přípravě výkazu výměr v jim používaném softwaru. Při předání výkazu výměr zhotoviteli, který jej
následně kontroluje, je poté snadné transparentně mezi sebou
porovnávat jednotlivé položky, bez ohledu na to, který software
dodavatel vlastní a vytváří v něm kontrolní výkaz.

Ukázka výkazu výměr; Zdroj:Autor

ných informací. Informace je možné kontrolovat jednoduchým
způsobem OBSAHUJE/NEOBSAHUJE nebo již pokročilejším
způsobem zaměřeným na vyhledávání konkrétních hodnot
na základě omezujících požadavků Rw > 50 dB, ANO/NE.
Výše uvedené příklady jsou pouze malou ukázkou možného využití SNIM na jednotlivých projektech. BIM jde kupředu mílovými kroky a my se posunuli z otázky „Chceme BIM?“ na odpověď
„Chceme BIM, jak na to“. Toto je způsob, jak s ním opravdu začít.
Autoři SNIMu se za tímto účelem sdružili pod Odbornou radu
BIM v ČR a snaží se tímto způsobem být přínosem v kultivaci
BIM prostředí a sdílet svoje znalosti k rychlejšímu a hladšímu
zapojení se do BIM prostředí. Je zde řada dalších otázek, ovšem
věříme, že SNIM pomohl odpovědět alespoň na jednu z nich.
SNIM je prostředek, jak reálně začít a uchopit BIM jako komplexní metodiku spolupráce, zejména definování pravidel tvoření informačních modelů a jejich předávání mezi jednotlivými
účastníku projektu.
Nyní jsme v bodě „nula“, tedy ve stavu, kdy autoři říkají „zde jsou
pravidla tvorby informačního modelu, která jsou vyzkoušena“.
Chceme naplnit jednu z hlavních poslání BIMu a tou je sdílení
zkušeností. Autoři se domnívají, že pro efektivnější zavedení
informačního modelování by standard měl být přístupný pro
všechny a zdarma.
SNIM Je tvořen praxí, prošel desítkami pilotních projektů
a autoři mohou objektivně říct, že funguje.

Článek napsali:
Filip Kalina
ÚVTŘ, útvar technologií a materiálů, Metrostav a.s
www.metrostav.cz
Tomáš Čermák
Senior konzultant ve společnosti BIM Consulting s.r.o.
www.bimcon.cz
Členové skupiny PS#03: BIM & realizace z czBIM - Odborná rada
pro BIM. Skupina vytváří základní standard obsahu negrafických
informací 3D modelu pro jednotlivé typy jeho prvků podle specifikované podrobnosti projektové dokumentace pozemních
staveb. Členy skupiny jsou odborníci z oblastí projekce, dodávaní staveb či rozpočtování.
Kontakt na PS: PS03@CzBIM.org

Výše uvedeným byl zmíněn hlavní benefit SNIMu, tím je jeho
softwarová „neadresnost“. Datová struktura a Dočasný převodový třídník, který SNIM tvoří, nejsou zaměřeny na určitou softwarovou rodinu a je možné ho tedy bez problémů převádět přes
universální formát IFC, aniž by docházelo ke ztrátě zapsaných
dat nebo identifikačních kódů.
Posledním zde zmíněným příkladem využití SNIMu, je tvorba
validačních aplikací pro automatickou kontrolu modelů.
V okamžiku, kdy máte jednoznačně určené informace a jejich
způsob napojení k jednotlivým elementů, je pouze otázkou
IT cvičení napsat potřebnou aplikaci pro kontrolu takto zapsa-
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Týmová spolupráce na projektu za pomocí
platformy BIM 360
O cloudové aplikaci BIM 360 jsme měli článek v tomto magazínu již vloni. V prostředí cloudů se však změny dějí velmi rychle
a je tedy potřeba spoustu informací zaktualizovat. Loňské řešení
pro spolupráci BIM 360 TEAM se inovovalo do nové celé platformy s názvém BIM 360 a pro správu dokumentů přeměnilo
konkrétně do BIM 360 DOCS.
Pokud jste loňský článek nečetli, tak si najdětě loňské číslo
v archivu vydaných čísel Revit News (adeon.cz) a určitě jej doporučuji přečíst. Mimo jiné jsem tam rozebíral důležitou otázku „Proč vůbec správu dat řešit a jaké všechny nástroje máte
k dispozici?“.

Nová BIM 360 platforma
Ještě donedávna byly všechny cloudové aplikace BIM 360 odděleny a každá měla vlastní uložiště a samostatný přístup.
To samozřejmě občas způsobovalo problémy při vzájemné
komunikaci. V nové platformě mají všechny aplikace společný
základ správy dokumentu a tedy jednodušší spolupráci. A pak
také dostupné API rozhraní, které zase napomáhá nám, vývojáři
a partnerovi Autodesku, vám daná řešení různě upravit.
Na obrázku níže si tedy můžete všimnout aktuálního dělení této
cloudové platformy pro spolupráci. Dále v tomto článku pak rozepíši k čemu která aplikace konkrétně slouží.
Základ dělení je však jasný - podle části ve které se projekt nachází. A v každé dané části je společná práve jednotná správa dat BIM 360 DOCS (dříve TEAM). Všechny tyto moduly mají
kromě správy dat společnou i analytiku pro efektivní analýzu
projektových dat. A jak již jsem zmínil cloudové API ve formě
Autodesk Forge, které nám umožňuje na službu dále navazovat
služby, které Autodesk nezamýšlel, ale někteří uživatelé mohou
ke svým projektům potřebovat.
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BIM 360 DOCS
BIM 360 DOCS je právě náhrada za v loňském čísle magazínu
námi zmiňovaný BIM 360 TEAM. Jedná se tedy o cloudové uložiště pro správu a organizaci dat v projektovém týmu. Pokud
jste již zkoušeli jeho předchůdce BIM 360 TEAM, tak vzhledově
je velmi podobný, nicméně nabízí mnohem více funkcí.
Aktuální uživatelé se stávajícího BIM 360 TEAM obdrží přístup
i do tohoto nového DOCSu a postupně by měly všechny své projekty přesunout do něj.
Nebudu zde rozepisovat každou funkci, ale zdůrazním pár hlavních. Věřím že naprosto všichni uvítají velmi rozšířené možnosti pro správu přístupu uživatelů. Přístupy nyní můžete nadále přidělovat jednotlivě uživatelům nebo je zařadit do firem
nebo pracovních skupin. Všichni z firmy „ABC“ mohou tedy například jen nahlížet, jeden konkrétní uživatel ze stejné firmy
ale i dokumenty nahrávat. Z další firmy „XYZ“ všichni nahlíží
a nahrávají dokumenty, ale jen pár manažerů je může editovat
a mazat a jenom hlavní organizátor uděluje práva. Kombinací
je nyní velká spousta.
Dále určitě zmíním větší bezpečnost dat na kterou byl kladen
velký důraz. A to ve smyslu nechtěných změn nebo smazání dokumentu. DOCS nyní oproti TEAMu dává možnost manažerům
a správcům prostoru obnovit data, která byla například omylem
smazána uživateli. Tito správci nyní mají také k dispozici pokročilé logy přístupů a operací a vždy je tedy jasné co, kdo, kde
a kdy s daty provedl.

DOCS nabízí:
• Kontrolované publikování, nahlížení a sdílení informací
• Kontrolu dokumentů a verzování všech typů souborů
• Revize dokumentů, obláčky, poznámkování, porovnání 2D a
3D
• Správa dokumentů kontraktu a aktivit na projektu
• iOs a Android aplikace s offline synchronizací
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BIM 360 Design
BIM 360 Design je náhrada za některým již známý Collaboration
for Revit. Jedná se o to samé, akorát propojeno právě s novou
platformou.
Propojuje tedy aplikaci Revit a všechna jeho data společně
s cloudovým uložištěm a dává vám tak rozšířené možnosti pro
spolupráci přímo z programu Revit. Nemusíte si tedy složitě vytvářet žádný Revit Server pro práci s centrálním souborem, vše
je centralizováno na cloudu a přístup k souborům má pouze ten
komu jej nastavíte. Zároveň se přebírají všechny funkce DOCSu,
jakožto uložiště, takže všechny změny máte automatiky verzovány a kdykoliv se k něm můžete jednoduše vrátit pokud jste
se v průběhu času v něčem zmýlili.
Pokud je tedy vaší hlavní aplikací právě Revit, tak BIM 360 Design je právě ten cloudový modul, který vám umožní jednoduchou cloudovou spolupráci.

Design nabízí:
•
•
•
•

Spolupráci několika týmů napříč více disciplín
Kontrolu spolupráce díky rozdělení oprávnění
Sledování a koordinaci konkrétní verze konrétnímu uživateli
Vizualizovat změny mezi verzemi

BIM 360 Glue
Pokud je vám známa aplikace Autodesk Navisworks, pak BIM
360 Glue je právě taková jeho cloudová verze. Právě s touto
aplikací Navisworks lze Glue oboustraně provázat. Můžete
pak tedy přistupovat k datům různých profesí projektu a různě
je analyzovat, detekovat kolize, poznámkovat, odměřovat
a zasílat kolegům úkoly. A jelikož je glue opět postaveno nad
společnou platformou, máte k dispozici i zde všechny funkce
BIM 360 DOCS.

Glue nabízí:
•
•
•
•

Koordinaci modelu
Automatickou detekci kolizí a zrychlené revize
Spojování různých modelů a filtrování dle disciplín
Identifikaci nákladných problémů při přípravě stavby

BIM 360 Build
Modul určený pro týmy, která potřebují spolupracovat při práci
prováděné již během samotné stavby. Zlepšete kontrolu kvality
konstrukce a bezpečnost pracoviště. A to například za pomocí
snadno použitelných a přizbůsobitelných šablon a kontrolních
seznamů. Podporujte bezpečnost na pracovišti. Zjednodušte
kontroly a snižte bezpečnostní riziko pomocí konzistentních,
auditovatelných postupů. Vytvořte, kontrolujte a schvalujte RFI
(Request for Information) pomocí snadno konfigurovatelných
pracovních workflow.

Build nabízí:
• Zlepšení kontroly kvality konstrukce a zkrácení oprav
• Použití kontrolních seznamů pro podporu v souladu
s programem bezpečnosti na pracovišti
• Vytváření, přiřazení a správu problémů a RFI
• Sledování výkonnosti stavby s denními reporty

Build 360 Ops
Mobilní software pro správu majetku po předání dokončené stavby. BIM 360 Ops
je programové řešení správy
a údržby budov, které umožňuje generálním dodavatelům
a majitelům realizovat hodnotu BIM při provozu. Generální
dodavatelé přeměňují proces
odběru tím, že propojují BIM
data vytvořená během projektování a výstavby s operacemi
v budovách. Majitelé začínají fungovat hned první den
s mobilním řešením a všemi
informacemi o budově, které
potřebují.

Připravil Matěj Škarka
CAD Specialista ve společnosti ADEON.
www.adeon.cz
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Smart Browser
pro efektivní správu rodin
Jednou z hlavních složek uplatnění metodiky BIM jsou data a jejich standardizace. Názor na to jaká
data a jaké parametry můžeme standardizovat poskytuje v tomto čísle Revit News příspěvek o využití
třídníku Standard negrafických informací SNIM. Pokud najdeme shodu v tom, které vlastnosti stavebních
prvků chceme standardizovat, potom je nasnadě otázka jakou formou je připravit a udržovat pro použití
v prostředí programu Revit.

E

fektivním řešením práce s BIM obsahem knihoven Revit
je sada programů Smart Browser, které dodává společnost Adeon CZ, coby distributor aplikací výrobce AGACAD.
Toto modulární a škálovatelné řešení vyhoví potřebám širokého
spektra uživatelů, od nejmenších po největší společnosti. Modulární řešení vychází vstříc jednotlivým rolím v projekčním procesu, od BIM managera přes vedoucího projektu až k projektantovi a příp. i samostatně pracujícímu uživateli programu Revit.

Smart Browser Manage
Smart Browser Manage je projektově nezávislý prohlížeč
a správce obsahu rodin (families), který umožňuje:

Smart Browser
Aplikace Smart Browser jsou BIM nádstavby pro Revit, které umožňují dávkovou správu parametrů a snadné prohlížení rodin. Modulární přístup je efektivní a nákladově efektivní
pro kanceláře jakékoli velikosti, které používají BIM. Jedinečné
funkce ušetří spoustu času a zlepšují výsledky pro BIM manažery, vedoucí týmů a všechny architekty, inženýry a návrháře.

Procházejte rodiny a projekty
Najděte přesně to, co potřebujete přesněji a o 50% rychleji
s nástrojem, který obsahuje nejefektivnější vyhledávací a třídicí
funkce. Pro BIM manažery nikdy nebylo snazší organizovat
a udržovat rodiny Revit (a vlastnosti!), aby zajistily, že jejich
týmy budou mít k dispozici spolehlivý a vysoce kvalitní obsah.

• Snadno a rychle hledat, upravovat a umísťovat rodiny
do projektu
• Seskupovat rodiny z původních složek, kategorií, hostování,
verze nebo jednotek (rodiny jsou zobrazovány ve stromové
struktuře)
• Zobrazené rodiny obsahují typy a parametry
• Úpravu stovek vybraných rodin najednou, přidání nových
parametrů (včetně sdílených), kopírování parametrů z jedné
rodiny do druhé, přejmenování parametrů, odstranění parametrů, změna hodnot parametrů, přidání nových typů, odstranění typů, přejmenování typů a mnoho dalších
• Hledání rozdílů mezi rodinami v projektu a knihovnou rodin
• Zobrazení všech rodin ve 2D a 3D zobrazení před vložením
do projektu
Smart Browser Manage přidává nebo mění parametry BIM objektů a hodnoty založené na pravidlech, tím eliminuje chybovost při ručních aktualizacích rodin Revitu. Umožňuje v reálném
čase přizpůsobit se novým specifikacím LOD (úroveň detailu),

• Řazení rodin - Kategorizujte a přejmenovávejte automaticky
dle vámi nastavených pravidel.
• Editace parametrů - Dělejte hromadné změny nebo procházejte prvky jednotlivě.
• Najděte chyby - Ověřte geometrii a data v libovolném LOD,
abyste rychle doplnili chybějící obsah nebo opravili chyby.
• Export SOIs - Vytvářejte sady informací (SOI) pro výměnu dat.
• Kontrola přístupů - Udržujte historii revizí a centrálně nastavujte oprávnění.
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standardům objektů a potřebám úprav modelů, zajišťuje synchronizaci rodin projektů a knihoven napříč v celé organizaci
i projektovém týmu.
Smart Browser Manage umožňuje nastavit funkčnost
a oprávnění specifická různým pozicím v organizaci, zejména
pro:
• BIM manager
օօ Procházení a vyhledávání rodin a projektů
օօ Navrhování, řízení a údržba obsahu rodin platných
v organizaci
օօ Kontrola správnosti rodin a jejich použití v projektech,
správa oprávnění přístupů
• Vedoucí projekčního týmu
օօ Procházení a vyhledávání rodin a projektů
օօ Import rodin platných v projektu
օօ Kontrola správnosti použití rodin v projektech, správa
oprávnění přístupů členů týmu
• Projektant
օօ Procházení a vyhledávání rodin v projektu
օօ Použití správných rodin v projektu
օօ Kontrola aktuálnosti použitých rodin v projektu

Strom s rodinami lze zúžit filtrem zapsaným do řádku
po rozbalení malého okna v levé části svislé lišty Family Browser.
Před použití Smart Family Browser Free je třeba pomocí tlačítka
Options provést jeho konfiguraci. Tato konfigurace vytváří soubor XML s informacemi o rodinách, jejich typech a parametrech.

Add new family folder from your computer or server – umístění
složky obsahující soubory knihovny Revitu
Family thumbnails and 3D DWF file locations – složka pro umístění náhledových PNG souborů (v této free verzi 2D)

Smart Browser Free
Funkce BIM prohlížeče, si můžete vyzkoušet i díky verzi, která
má sice omezené funkce, ale je zcela zdarma. Je určen však nejen k testování, ale i pro individuální uživatele Revitu a jmenuje
se Smart Browser Free. Je to projektově nezávislý prohlížeč
knihoven rodin, který umožňuje:
• Snadno a rychle hledat, upravovat a umísťovat rodiny
do projektu
• Vyhledávání rodin dle různých kriterií (názvu rodiny, typu,
názvu parametru, ceny, verze)
• Zobrazené rodiny obsahují typy a parametry
• Zobrazení všech rodin ve 2D zobrazení před vložením
do projektu
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Pro vybraný element rodiny prohlížeč zobrazí všechny typy rodiny, názvy parametrů, skupiny parametrů, hodnoty parametrů a jednotky. Uživatel má k dispozici několik hlavních funkcí,
uveďme:
•
•
•
•

Open – otevírá vybranou rodinu v editoru rodin
Load Type – načte typ u vybrané rodiny do projektu
Load – načte vybranou rodinu se všemi typy do projektu
Search - dle zadaných pravidel vyhledá z knihovny rodiny

Skupina programů Smart Browser se stává nezbytným pomocníkem pro řízení stanadardizace v rámci uplatnění BIM
v organizaci a jejich projektových týmech.
Další informace najdete na stránkách adeon.cz
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Databáze BIM produktů
Požadavků na zpracování projektové dokumentace v BIM stále přibývá. Jste architekt nebo projektant?
Nebojte se toho. Nová služba BIM Project.Cloud Vám pomůže, aby informace ve Vašem BIM modelu byly
vždy aktuální a vždy na správném místě.

P

ožadavek na projekt v BIM pro vás může znamenat nutnost odevzdat IFC model nebo přímo soubor Revitu, který
obsahuje množství informací, tj. vyplněných parametrů.
Otázkou, které z nich v BIM modelu potřebujeme, se zabývá
Standard Negrafických Informací Modelu (SNIM - viz. strana 6).
Kde ale tyto informace vzít, jak je udržet aktuální a jak je před
odevzdáním projektu zkontrolovat?
Národní BIM knihovna v Anglii byla inspirací mnoha internetových portálů s BIM objekty. V ČR také vznikl podobný projekt: služba BIM Project.Cloud. Je to datové úložiště v internetu
– Cloud – v jehož v databázi jsou soustředěny informace
o produktech pro využití v BIM modelech. Na rozdíl od jiných
ale tato služba nepracuje primárně s databází objektů, ale
s produktovými informacemi. Jejich správu a pravidelnou aktualizaci zajišťují přímo výrobci a uživatel tak má vždy jistotu,
že nalezené produkty odpovídají realitě.
Vyhledávání v této databázi a specifikace v projektu je možné
pomocí konfigurátorů, buď na webu bimproject.cloud nebo
přímo v Revitu pomocí add-inu BIM Project.Cloud. Postup
k nalezení správného produktu probíhá podobně jako například
v e-shopu na základě požadovaných vlastností. Oba konfigurátory pracují vždy s aktuálními daty uloženými v Cloudu, novou
verzi tak uživatelé nemusí stahovat často. Nový add-in je třeba
nainstalovat pouze při přechodu na novější verzi Revitu.
Kategorie produktů mají každá sadu parametrů, které lze použít
jako vyhledávací kritéria a s jejich pomocí tak filtrovat seznam
vyhovujících produktů. Následně lze vybraný produkt vložit
do projektu. Neznamená to ale pouze vytvoření nové konstrukce nebo rodiny, ale také naplnění všech potřebných parametrů
v elementu. Tyto parametry se následně při exportu projektu
mohou přenést do IFC souboru a mohou s nimi tak pracovat
další softwary.
Vložení rodiny se provádí přímo v Revitu v add-inu. Rodina
vždy obsahuje všechny parametry, které jsou synchronizovány
s databází. Do libovolné rodiny, třeba té, kterou si projektant
sám vytvořil nebo stáhl jinde, lze funkcí „Vložit pouze parametry“ přiřadit pouze specifikaci produktu a stávající geometrii tak
zanechat. Jako geometrická reprezentace produktu, tedy nositel informace, tak může být jakýkoliv element v projektu. Pokud
uživatel vkládá geometrii z BIM Project.Cloud, může to být generický objekt v LOD 200, případně u výrobců, kteří mají zpracovanou vyšší podrobnost, tak objekt až v LOD 400. Generické objekty s reálnými v LOD 400 jsou přitom kompatibilní, tj.
uživatelé si je mohou libovolně vyměňovat. Databáze knihovních prvků, které najdete v BIM Project.Cloud se stále zvětšuje a stávající rodiny upravujeme. Od ledna 2019 bude veškerý
obsah portálu plně kompatibilní s generickou knihovnou cadconsulting, s knihovnami výrobců cadconsulting i se sdílenými
parametry SNIM.
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Vložení typu konstrukce do projektu je možné u kategorií
stěn, podlah, střech a dalších skladeb. Typu se zároveň vyplní
parametry, stejně jako u objektu. Další možností pro uživatele je naspecifikovat konstrukci bez vytvoření jejích vrstev a bez
přidání nových stavebních materiálů. Nastaví se tedy pouze
správná tloušťka a vloží parametry – vlastnosti). Z dalších funkcí, které budou rychle přibývat, bude možné například měnit
aktuální typy v projektu.
Uživatelé mohou s pomocí těchto základních funkcionalit pracovat s nástroji Revitu stejným způsobem, jak byli zvyklí „manuálně“ a zároveň automaticky plnit svůj BIM model informacemi.
K tomu také pomáhá funkce s názvem „Vložit minimální požadavky“, kdy se do konstrukce vloží pouze označené parametry.
Uživatel tak může plnit svůj BIM model informacemi nezávisle
na databázi skutečných produktů a své požadavky průběžně
měnit či doplňovat.
Verifikace parametrů v BIM modelu je potom vhodná před
odevzdáním samotného projektu investorovi, aby si projektant
mohl být jistý, že model obsahuje všechny potřebné parametry
podle zadání projektu.
Add-in BIM Project.Cloud pro Revit 2016 až 2019 je zdarma
ke stažení na webu bimproject.cloud. Na stejné adrese je k
nalezení i webový konfigurátor. Do obou konfigurátorů, stejně
jako do všech ostatních služeb BIM Project se lze přihlásit pod
stejným účtem. Registrace a přihlášení jsou nepovinné, ale mají
své výhody - například uložení preferovaného nastavení nebo
zpřístupnění rozšířené funkcionality, kterou budeme na portálu
postupně přidávat.

Připravil Petr Vokoun
Managing Director, BIM Project s.r.o.
www.bimproject.cz

Vydává Adeon CZ s.r.o.
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BIM model skutečného stavu objektu
Vytváření projektu plánované výstavby v BIMu se již stává ustáleným pracovním postupem. Jedna
z variant je vytvoření BIM projektu u stávajícího objektu. Společnost G4D se zabývá právě vytvářením
3D BIM ready modelu pro následnou projekční činnost v software Autodesk Revit. V první fázi je nutné
vytvořit 3D model skutečného stavu. Nejefektivnější metodou zaměření je 3D laserové skenování.
Pomocí laserového skeneru získáme 3D mračno bodů, na jehož základě se umisťují stavební prvky
modelu.

Projekt versus skutečnost
Při každém vytváření projektové dokumentace (2D i 3D)
je nutná generalizace objektu. Její míra je dohodou mezi zhotovitelem a objednavatelem, obvykle se používá pojem LOD (level
of detail)
Modely ve vyšší podrobnosti jsou již náročné na datový objem
souboru a hlavně časově velmi náročné na zpracování. Výhodou
laserového skenování je právě okamžik generalizace skutečnosti, která není v terénu, ale probíhá až kanceláři při modelování.
Na rozdíl od 2D dokumentace, je doplňování detailů jednodušší
– vše se hned promítne do celého modelu. Proces tvorby modelu objektu je veden od základního ke složitějšímu – například
oplechování atik a tvorba parapetů bývá až konečnou (zpřesňující, doplňující) fází projektu. Především u historických objektů
je důležité projednat se zadavatelem, do jaké míry bude promodelována vnější fasáda objektu, týká se zejména zdobných
prvků.

Přesnost
Důležité je stanovení míry přesnosti odpovídajícímu skutečnému stavu. Rozvody vody jsou často ve skutečnosti zohýbány
v nestandarních úhlech. Dochází k podobným problémům jako
u nekolmých stěn, ale především k větší časové náročnosti při
modelování. Otázkou je, zda by objednateli nestačilo mít vymodelované trubky se standardním úhlem a průběh trubky při
průhybu bude považován za rovný.

Práce s rodinami

Sběr prostorových dat
Při použití laserového skeneru dochází pouze k záznamu dat,
které laserový skener opticky vidí. Pokud jsou tedy místnosti zabydlené je nutné například počítat s odhalením okenních otvorů od závěsů, v případě hustě zastavěné místnosti s odsunutím
předmětů od zdí. Zaměřeny budou pouze vnější prvky TZB
(technického zabezpečení budovy). Například pokud je rozvod
vody ve zdi, laserovým skenování bude zaměřena pouze část,
která ze zdi vychází. Přesný průběh ve zdi je možný určit pouze
v součinnosti s odbornými pracovníky jednotlivých profesí.
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Pro úspěšnou a kvalitní tvorbu modelu jsou naprosto klíčové dobře připravené a předdefinované příslušné rodiny. Měly
by být ideálně s nastavitelnými parametry, jako jsou např. výška,
šířka, materiál rámu apod. Pokud rodiny pro daný projekt nemáme připravené, musíme je buďto stahovat z internetových
knihoven nebo sami vytvářet. Tvorba vlastních rodin patří mezi
jeden z nejsložitějších úkolů v Revitu a proniknout do ní chce
notnou dávku trpělivosti. Velmi podstatné je nastavení materiálů, které umožní nejen nastavení stavebních vlastností rodiny,
ale také její vzhled. Ten může být pro prezentaci modelu naprosto klíčový.
Mezi zadavatelem a zhotovitelem BIMu je zcela nezbytná komunikace. Zejména v počáteční fázi, je třeba definovat parametry celého projektu, které ovlivňují časovou náročnost a celkové
náklady.
Připravil Jan Vacek
Obchodní a marketingový manžer, G4D s.r.o.
www.g4d.cz
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Zavádění BIM metodiky
ve společnosti PPP, spol. s r.o.

P

ožádali jsme o rozhovor zástupce společnosti PPP, spol. s r.o.
- pana Davida Mužíka, vedoucího stavebního týmu a také
Lukáše Koláře, 3D/BIM koordinátora. Zeptali jsme se jich
na několik otázek ohledně zavádění metodiky BIM v jejich společnosti.

vit firemní šablonu v Revitu tak, aby se v něm dalo začít vůbec
pracovat.
Co je podle vás důležité pro úspěšné uplatnění BIM v projektech?
Příležitost, spolupráce, praxe a čas.

Nejprve, prosím, uveďte stručnou charakteristiku společnosti
PPP, spol. s r.o. a Vaší pozici v ní.
PPP, spol. s r.o je projekční kancelář se sídlem v Pardubicích.
Součástí projekčního týmu je více než 40 stálých zaměstnanců zejména stavařů, statiků a profesí TZB. Specializujeme
se na kompletní dodávku projektů ve všech fázích projektové
dokumentace. Naše zkušenosti jsou zdokonalovány zajímavými a náročnými projekty staveb, kterými jsme si prošli za více
než 25 let fungování firmy. Spolupracujeme s předními dodavateli staveb, architekty a developery. Využíváme zkušenosti
ze zahraničních projektů.
Kdy jste se rozhodli pro seznámení s metodikou BIM a její využití ve své práci?

Zejména rozšíření užívání 3D/BIM nad rámec projektování. Dokud nástroj 3D nebudou aktivně užívat investoři, stavební úřady, stavební firmy a správa budov nebude 3D/BIM projektování
o moc víc než autocadovské 2D rýsování.
Další kapitolou jsou specialisti na profese TZB. Reálně máme
problém najít pro spolupráci kvalifikované specialisty v oboru
TZB, kteří aktivně pracují v Revitu.
Které programy používáte pro 3D navrhování?
Pro vytváření 3D modelování a BIM používáme plné verze Revitu. Pro koordinaci profesí požíváme Navisworks.

Inovativní projekční postupy a řešení vždy byly předností práce
v naší společnosti. O metodiku BIM se zajímáme od počátku
jejího vzniku. Rozhodnutí o zakoupení programů a zpracování
prvních projektů v BIM/3D jsme dospěli ke konci roku 2014.
Jaké důvody vás k tomu vedly, co jste od využívání BIM
očekávali?
Jedním z důvodů byla touha našich zaměstnanců začít stavby
modelovat a přiblížit se tak v projektování výstavbě. V této době
se také měnila legislativa v EU a v některých zemích začalo být
BIM povinné pro projekční práce na státních zakázkách. Doba
BIM bude v blízké budoucnosti povinností i pro projektanty
v České Republice. Cítili jsme tedy nutnost zahájit proces změny,
pokud budeme chtít zůstat na pomyslném vrcholu v oboru.
Jaký postup prosazení 3D navrhování a uplatnění BIM ve vaší
společnosti jste zvolili?
Jelikož zavedení práce ve 3D navrhování je zejména o změně
k přístupu myšlení projektanta k celkovému zpracování dokumentace, bylo nutné pochopit program jak funguje a nastavit
si 3D program tak, aby odpovídal standardům naší společnosti
a výstup pro klienta byl co nejvíce podobný dosavadnímu výstupu z 2D programů.
Zajistili jsme si tedy školení od firmy ADEON CZ s r.o. a proškolili
naše klíčové zaměstnance, což pomohlo pochopení jak program
funguje.
Dalším krokem, který byl trochu i dílem náhody, byl příchod
našeho specialisty Lukáše Koláře. Lukáš nám pomohl nasta-
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Jak velký projekt jste vybrali coby pilotní 3D projekt, jak hodnotíte jeho výsledky?
Pro pilotní projekt jsme si vybrali vilu v Praze. I když naše společnost rodinné domy projektuje velice zřídka, tento projekt
se hodil pro zavedení 3D/BIM. Při jeho vytváření jsme záhy
zjistili limity programu a snažili se je konzultovat se zástupci
Adeon, revit3dblog.cz, BIMTech Tools, Autodeskclub a FB skupinami Revit na ČVUT, CAD a BIM v praxi , abychom našli cestu
jak limity posunout.
Postupně jsme program rozšířili do všech projekčních skupin
a klasické projektování ve 2D opouštíme.
Revit nyní používáme pro vytváření projektů pro stavební povolení a realizaci staveb pro velké zakázky jako jsou rekonstrukce
obchodního domu Kotva v Praze 1, rekonstrukce baťovského
objektu Prior Zlín, novostavby Lakovny pro Škoda Auto v Mladé
Boleslavi, přístavby závodu EvoBus Holýšov pro Daimler AG.

Vydává Adeon CZ s.r.o.
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Na zakázkách Lakovny a EvoBus jsme si vyzkoušeli spolupráci s německým dodavatelem technologie při koordinaci stavby a technologického vybavení v programu Navisworks, který
se ukázal jako nezbytná pomůcka pří zpracovávání natolik komplikovaného projektu jakou je technologická výrobní budova.
Jaké máte nejbližší plány, pokud jde o další uplatnění BIM
ve vaší práci?
V prvé řadě je to úplné zavedení Revitu ve všech pracovních
týmech jako hlavního projekčního nástroje a doplňování
a vylepšování znalostí zaměstnanců. Dále se zaměřujeme
na optimalizaci řešení a postupů v různých případech, tak aby
bylo dosaženo nejlepšího kvalitativního a pracovního efektu a tím spojená práce na firemní šabloně. Firemní šablona
by měla zajistit požadované firemní standardy (např. šrafy materiálů, pojmenovávání typů prvků, organizace projektu,…)
a ucelenost výstupů celé společnosti napříč všemi pracovními
skupinami . Dalším krokem bude snaha o častější využívání výhod Revitu a Navisworksu s investory a realizátory staveb nejen
při tvorbě projektu, ale také přímo při výstavbě budov.
Které překážky podle vás brání rychlejšímu rozšíření BIM?
Za nás je to jednoznačně neúměrné narůstání velikosti modelu
společně s pomalou odezvou softwaru. V nedávné době jsme
se tímto problémem zabývali a zjistili jsme, že upgrade pracovní
stanice přináší pouze malý nárůst výkonu a že Revit i nadále využívá pouze část výpočetního výkonu. Pro rychlost je však zásadní SSD disk a velikost pamětí RAM a rychlost její sběrnice. Zde
zbývá jen doufat, že to v Autodesku vědí také a pracují na tom,
jelikož dle našeho názoru je za současného stavu odezvy programu a schopnosti zpracovávat modely zařízení a technologií,
nemožné zpracovávat velké projekty na úrovni LOD500.
Dále bychom chtěli zmínit některé konkrétní překážky nástrojů Revitu jako jsou např. tisk do PDF, viditelnost hrany nad
v půdorysném pohledu dolů, práce na úrovni sad barev (přiřazení barvě pera tisku a v modelovém prostoru), kopírování výkresů
a legend mezi výkresy, přepisy kót atd.. , které nás časově limitují a odvádí od kreativnější práce.
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Jaké jsou podle vás hlavní přínosy BIM?
Práce s parametry pro nás byly zásadním přínosem, který vedl
ke zvýšení efektivity práce a minimalizaci chyb, díky 3D modelu
doplněným o informační parametry k jednotlivým prvkům. Parametry lze doplnit k jednotlivým prvkům, podle těchto parametrů
můžete tyto prvky filtrovat v pohledech a měnit jejich zobrazení
dle libosti, nebo přímo v půdoryse tyto parametry doplňovat.
Oproti samostatné tabulce v excelu je to zásadní výhoda. Pro
stavbu a investora můžete průběžně generovat potřebné výpisy
se kterými je možné dále efektivně pracovat. Parametry fungují
dobře nejen u dveří, oken, ale i stěn, podlah, podhledů atd.
V průběhu našich projektů zpracovávaných na úrovni 3D
a BIM jsme narazili na mnoho „slepých uliček“, ze kterých jsme
se poučili a vzali si podněty k postupům na dalších zakázkách.
BIM šetří čas, ale je zapotřebí se dopracovat k funkčnímu nastavení , což z počátku stojí mnoho úsilí a času navíc oproti
2D projektování.

Připravili David Mužík a Lukáš Kolář
PPP, spol. s r.o.
www.pppczech.cz
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Revit projekt od ADEA projekt s.r.o.
- ProcedurePak Havířov

V

areálu brownfieldu někdejšího uhelného dolu Dukla,
v Havířově – Dolní Suché, byl pro švédského objednatele, společnost Mölnlycke Health Care ProcedurePak s.r.o.,
vypracován projekt továrny na kompletaci paketů prostředků
pro zdravotnické zákroky. Na základě rozhodnutí investora byl
celý projekt vyhotoven ve 3D. Pro projekční práce byl zvolen
program Revit.

Název:

V souvislosti se zvolenou lokalitou byla pro nové využití nutná náročná příprava staveniště, kdy došlo k odstranění cca
7000 m3 betonu zbytků dřívějších staveb a následné úpravě celého staveniště dynamickým zhutněním.
Objekt továrny má protáhlý obdélníkový půdorys se severojižní
orientací. Tvoří jej železobetonová skeletová konstrukce opláštěná systémovým sendvičovým panelem. Z důvodu tvaru pozemku, v kombinaci s celkovými rozměry stavby (370 x 90 m),
byla zvolena varianta jednosměrného, lineárního pohybu materiálu a vlastních výrobků. Celá hmota budovy je rozdělena
na několik částí lišících se podle požadovaného stupně čistoty
od prostor s běžným provozem (příjmový a výdejní sklad), přes
vysoce čisté prostředí prostorů kompletace zdravotnických setů
až po prostory se zvláštním provozem (prostředí sterilizace
hotových produktů). Tomuto zónování odpovídá i promyšlené
vnitřní rozvržení dispozic a nekřížící se toku materiálu a pohybu
zaměstnanců z míst s rozdílnou úrovní čistoty. Velmi složité bylo
také navržení zásobování všech provozů potřebnými médii tak,
aby byly dodrženy veškeré požadavky na různou sterilitu prostředí.
Výrobní objekt doplňuje administrativní budova. Tu tvoří rovněž ŽB skelet vyzdívaný keramickými tvarovkami opláštěnými
kontaktním zateplovacím systémem. Do této části jsou umístěny mimo kancelářských prostor všechny šatny zaměstnanců,
kuchyně a jídelna, která je s ohledem na nepřetržitý provoz továrny permanentně využívána.
Celý návrh byl zpracován společností ADEA projekt od prvotní
studie až po realizační dokumentaci včetně interiéru. Hotové
dílo bylo v roce 2018 oceněno Hlavní cenou v prestižní soutěži
Stavba roku Moravskoslezského kraje v kategorii Průmyslové
stavby.

Připravil Ing.arch. Jakub Konicar
Architekt ve společnosti ADEA projekt s.r.o.
www.adea-projekt.cz
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Projektové príáce:

Nová továrna
Mölnlycke Health Care ProcedurePak
ADEA projekt s.r.o.
(nástupnická organizace OSA projekt s.r.o.)

Kafkova 1133/10		
702 00 Ostrava

Místo:

Šachetní 439/1, 735 64
Havířov - Dolní Suchá

Obestavěný prostor:

Hlavní hala
Administrativa

300 289 m3
29 060 m3

Zastavěná plocha:

Hlavní hala
Administrativa

19 536 m2
2 940 m2

Všechny objekty (včetně výše vypsaných)

Celkem
Lhůta výstavby:

2016-2017

Investiční náklady:

770,000.000,- Kč

23 330 m²

CGS Autopath
Profesionální řešení pro analýzu vlečných křivek
CGS Labs je inovativní softwarová společnost s více než 25 lety
zkušeností s vývojem řešení pro návrh dopravní infrastruktury
a údržby IT systémů.
Digitalizace přírody a stavitelství nás vede k zavedení pokročilých BIM technologií, aplikací založených na cloudových technologiích a integrovaných technologií IoT. Právě toto dělá z CGS
Labs moderní a efektivní společnost. CGS Labs systémy jsou připraveny pro tzv. Big Data a tyto moderní systémy tak mohou být
s výhodou využity i např. na projektech tzv. inteligentních komunikacích, na výstavbě tzv. inteligentních měst a inteligentní
a „zelené“ infrastruktuře.

buďto díky možnosti úpravy již vytvořené analýzy anebo pokračovat v této vytvořené analýze.

Horizontální a vertikální analýzy
Simulace horizontální a vertikální analýzy průjezdu umožňují
uživatelům kontrolovat půdorysné průjezdné křivky vozidel,
včetně vertikálních. Parametry řízení vozidla, hodnota poloměru a hodnoty sklonu pro vertikální simulace jsou prezentovány
ve všech fázích simulace a poskytují veškerá data pro analýzy
potřebná.

Autopath je profesionální řešení pro analýzu vlečných křivek,
používají jej odborníci na dopravu, stavební inženýři, architekti a urbanisté po celém světě. Autopath se nejčastěji používá
k analýze manévrů vozidel na silnicích, křižovatkách, včetně
okružních, parkovištích, staveništích, letištích, nakládacích prostorách a dalších. Program obsahuje širokou škálu celosvětových knihoven vozidel, včetně českých TP 171, včetně možnosti
definovat vlastní uživatelská vozidla, jako jsou jeřáby, teleskopické přívěsy, soupravy a další speciální vozidla.

Metody analýz vlečných křivek
Autopath obsahuje několik interaktivních metod analýzy vlečných křivek, založených na rychlosti vozidel, klopení vozovky,
bočních třeních a algoritmech poloměrů zatáček, přičemž zároveň podporuje analýzu simulací pro více vozidel na stejné trase.

Široké možnosti zobrazení pro každou ze simulací průjezdů poskytují neomezené možnosti pro vytváření vizuálně zajímavých
simulací:
•
•
•
•
•
•

trasy kol,
středový bod osy vozidla,
vnější okraj vozidla,
možnosti správy hladin,
možnosti nastavení typu křivky a šraf,
plné možnosti nastavení barevného zobrazení.

Podporované CAD platformy
Autopath podporuje verze aplikace AutoCAD Civil 3D, AutoCAD
nebo AutoCAD Map 3D.
Autopath umožňuje horizontální a vertikální analýzy průjezdů
vozidel vztažených k ose komunikace, hraně vozovky, obrubě
nebo k jakékoli jiné definované linii, křivkou či trasou definovanou uživatelem. Požadované odsazení od dané křivky lze
nastavit pro přední či zadní nápravu vozidla. Analýza průjezdu
se dynamicky aktualizuje vždy, když se změní daná zvolená osa
průjezdu.
Metoda analýzy tzv. EasyDrive nabízí interaktivní nápovědu pro
pohyb vozidla vpřed a vzad s volitelnou funkcí „plného uzamčení při zastavení vozidla“ pro obtížné manévry. Uživatelům
je dána flexibilita při práci s dříve vytvořenými analýzami, a to
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Další informace o aplikaci Autopath i dalších námi dodávaných
programech od CGS naleznete na našich stránkách adeon.cz
Další tipy a triky najdete také na blogu Civil3d: https://www.
civil3dblog.cz/category/autopath/
Připravil Michal Kostelecký
Civil 3D specialista ve společnosti ADEON.
www.adeon.cz

17

téma

Sada aplikací pro architekturu a stavebnictví
Autodesk nabizí své programy i ve formě kolekcí. Podívejme se co obsahuje sada programů pro
stavebnictví a architekturu a v čem jsou její výhody oproti pořízení konkrétních produktů jednotlivě.

Software pro BIM projektování, který vám umožní pomocí inteligentního postupu založeného na modelu plánovat, navrhovat,
stavět a spravovat budovy a infrastrukturu. Aplikace Revit podporuje víceoborový proces návrhu,takže při vytváření návrhu můžete
spolupracovat s dalšími uživateli.

Obsahuje veškeré profesní nástroje pro návrhy budov, konstrukcí, komunikací, vzduchotechniky, elektrorozvodu, prumyslových
budov a technologií.

Zrychlení procesu navrhování, realizace a rekonstrukce pomocí
integrovaných nástrojů a knihoven bloků stěn, dveří a oken. Využijte nástroj Roombook, který usnadnuje práci s povrchy místností. V knihovne detailu je obsaženo množství již definovaných
detailů.

Určen primárně pro návrh a úpravu strojírenské dokumentace,
automatizace generování strojírenských součástí, kótování, trubek atp. Obsahuje 700 000 normalizovaných součástí a prvků.
Samozřejmostí je podpora mezinárodních norem kreslení včetně spousty nástrojů.

Nástroj pro efektivnější návrhy el. systému a dokumentaci těchto systémů. Obsahuje knihovny symbolů pro rychlejší práci. Automatizuje některé návrhové procesy.

Využijte změřené body a mračna bodů k vytvoření 3D modelu.
Umožňuje konvertovat GIS a CAD data. Poskytuje data pro rychlé rozhodování. Zpřístupňuje topografická data přímo ze zdroje.

Vytvářejte přesnější dokumentaci mechanického, elektrického
a potrubního systému. Automaticky generuje napojení z návrhu.
Generuje průměry vodičů automaticky. Generuje a počítá rozměry vzduchotechnických či trubkových systémů.

Aplikace, která má v sobě integrován P&ID nástroj s následnou
integrací pro návrhy prumyslových objektů. Slouží pro jednoduchou tvorbu potrubních rozvodů s vysokou přesností díky modelování ve 3D.

Nástroj pro statické posouzení kontrakce a simulace zatížení.
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Navrhování inženýrských staveb v BIM. S funkcí spolupráce
se vám lépe komunikuje a koordinuje v rámci týmu a lépe se řídí
pracovní postupy uvnitř firmy. Relativní návrhové linie výšky
se automaticky aktualizují při každé změně povrchu. Vytvářejte
dynamické profily osazení pomocí výchozího příčného sklonu.
Tyto profily lze měnit úpravou a vytvořit tak vlastní profil.

Umožnuje provádět revize celého projektu pro AEC profesionály. Obsahuje nástroje pro ověřování a porovnávání modelů
od architektů, inženýrů a specialistů v rámci jednoho prostředí.
Generuje výkazy, 5D analýzy, simuluje proces výstavby. Detekování kolizí,jejich zobrazení a jejich zpětné označení v Revitu.
Podporuje formáty třetích stran.

Jednoduše navrhujte projekty v kontextu okolí. Využijte spoustu
dostupných dat online při zakládání modelu a projektu. Tvořte
silnice, mosty, kanalizace a mnohem více s nástrojem, který pracuje na inženýrských principech. Utvářejte rozhodnutí ve fázi,
kdy změna nic nestojí. S tímto nástrojem mužete simulovat dopravu, záplavy, rozhledy a mnohem více již v prvotní fázi návrhu.

Nástroj pro návrh ocelových konstrukcí, postaven na platformě
AutoCAD. S tímto nástrojem se zrychluje práce při modelování,
tvorbě výkresu, výrobní dokumentaci, soupisu dílu, výkazu atp.

Nástroj pro objektové programování v BIM software, který
umožnuje zefektivnit práci s BIM modelem a generovat vlastní
funkce.

Nástroj pro simulaci a zobrazování trajektorie pohybu vozidel.
Nástroj lze využít pro simulaci poloměru otáčení vozidel, parkování či ověřování pohybu s břemenem uvnitř budovy.

Koncepční nástroj pro navrhování mostu s malými rozpony.

Vytvářejte přesné 3D modely z pořízených scanů či fotografií.
Pomocí nástroje ReCap je převedete do 3D modelů. Převádí
mračno bodu na mesh pomocí služby scan to mesh.

Nástroj pro 3D modelování, animace a vizualizace či tvorbu virtuální reality, který rozširuje vaše portfolio produktu a služeb.

Vydává Adeon CZ s.r.o.
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Novinky ve verzi 2019
Seznam novinek, které se letos objevily v nové verzi programu Autodesk Revit
s označením 2019. Letos jsme se dočkali především moderního uživatelského
rozhraní, ale technických novinek je také celá řada.

Novinky Revit 2019

Moderní uživatelské
rozhraní

Pozadí šrafovacího vzoru
Šrafovací vzor nyní může mít také pro pozadí vlastní barvu a vzor.

Pro zjednodušení správy pohledů a podpory
způsobu vaší práce bylo aplikováno několik
vylepšení.

Pro zvýšení výkonu během procesu modelování ve 3D pohledech byl pro perspektivní
pohledy nástroj Ořezání pohledu ve stavové
liště zablokován.

Podpora více monitorů

Podmínka „nebo“
ve filtrech

Nyní je možné vytáhnout pohledová okna
mimo okno aplikace, třeba na další monitor.

Výškové úrovně ve 3D
pohledech
Karty na oknech pohledů
Každý modelový pohled (nebo tabulka či výkres) má místo dřívější horní lišty
s názvem pohledu vlastní kartu.

Neořezávání
3D perspektivních pohledů

Při tvorbě pohledového filtru pro identifikaci elementů založených na parametrech
lze nyní použít také podmínku „nebo“. Pro
získání požadovaného výsledku lze vytvořit
i násobně vnořená pravidla a množiny.

Při práci ve 3D pohledech nyní můžete
mít zobrazené také výškové úrovně. Nelze
je v nich ale přidávat standardním nástrojem podlaží (pouze rozkopírovat), posunovat, upravovat nebo odstraňovat.

Kóty pro zakřivené objekty v řezových pohledech
Nyní lze v řezech, které nejsou kolmo
ke geometrii, jako tomu muselo být dosud,
tuto opoznámkovat. Geometrie řezu bude
vytvořená z referencí typu hrany, křivky
a body.

Pohledy do dlaždic
Použitím této funkce můžete rozmístit
okna pohledů do samostatných pohledů
s kartami vedle sebe, takže lze vidět pohledy vedle sebe současně.

Při
aktualizaci
existujících
modelů
z předchozí verze se tyto úrovně ve 3D automaticky nezobrazují, je třeba v každém
3D pohledu pomocí panelu Viditelnost/zobrazení zviditelnit.

3D režimy promítání
Pro 3D pohledy nyní můžete určit, v jakém
režimu budou zobrazovány – v ortografickém
nebo perspektivním.

Zavřít neaktivní
Tento nástroj se nyní jmenuje oproti předchozí verzi
odlišně a to Nástroj pro
zavření neaktivních oken. Tento nástroj
nyní místo uzavření všech skrytých oken zavírá všechny pohledy z dlaždicového zobrazení mimo okna aktivního pohledu.

Verze souboru
Ke zlepšení procesu při otevírání souborů předchozích verzí u vybraného souboru
nyní dialogový panel pro otevírání souborů
zobrazuje informaci o verzi Revitu, ve které
byl naposled soubor uložen (platí pro typ
RVT, RFA a RTE).

Kotvení
Jednotlivé pohledy lze nyní v požadované
oblasti výkresové oblasti ukotvit.

Revit News 09/2018
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Novinky Revit 2019

Přejmenování názvu po- Podpora formátu mračna Ocelové konstrukce
hledů zpomaleným dvoj- bodů
a přípoje
Pro podporu použití raw formátu mračna Pro zvýšení úrovně detailů ocelových konklikem
Tuto metodu známou z prostředí z Windows,
lze nyní využívat také i v panelu Prohlížeč
projektu pro přejmenovávání pohledů, tabulek, výkresů a skupin. Rychlý dvojklik naopak tyto pohledy otevírá.
K zablokování této nové funkčnosti lze
v souboru Revit.ini upravit proměnnou
EnableRenameOnSlowDoubleClickByDefault

- na hodnotu nula.

bodů bylo změněno workflow Revitu. Pro
převod formátu raw na data v indexovaném
formátu (RCP, RCS) lze použít aplikaci
Autodesk Recap. Tyto potom lze vložit přímo
do Revitu.

Nové ukázky modelů
z DACH (z německy mluvících zemí)
Revit nově zahrnuje ukázky DACH projektových modelů firmy INNOCAD, která zvítězila
v architektonické soutěži. Modely demonstrují použití Revitu v zemích DACH ohledně
návrhových fází a všech důležitých disciplín: architektura, konstrukce a MEP. TZB
obsahuje i skutečnou elektroinstalaci.

Upozornění při odstraňování výškové úrovně

strukcí v dokumentaci a fabrikaci lze použít
k návrhu modelové ocelové přípoje.

Konstrukční přípoje
Dřívější doplněk Revitu pro konstrukční přípoje nyní v databázi Revitu zahrnuje 130
standardních ocelových přípojů.

Uživatelské přípoje

Před odstraněním úrovně vás aplikace upozorní, že budou také odstraněny
i odpovídající pohledy. Nově v této verzi
se objeví také i seznam objektů souvisejících s odstraňovanou úrovní. Tato funkčnost
zde byla zařazena pro zpřehlednění struktury modelu, které části jsou logicky spojené
se kterými úrovněmi, potažmo pohledy.

Kombinací ocelových částí a standardních
přípojů lze definovat uživatelské typy připojení.

Rozdělení zábradlí

Vylepšení stability
Pro zvýšení stability při operacích typu
otevírání, ukládání a aktualizaci modelů
se kontrolují načtené rodiny. Tímto způsobem může aplikace preventivně odhalit
potenciální problémy dříve, než by mohly
způsobit nějaké problémy v projektu.
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Nástroj Rozdělit prvek lze nyní nově použít
na segmenty zábradlí bez nutnosti otevírat
nástroj Úprava trajektorie. Rozdělením zábradlí dojde rozdělení na dvě samostatně
fungující větve.

Ocelové prvky výroby
Desky, šrouby, kotvy, smykové šrouby, otvory
a svary mohou být nyní ve vašem modelu
umístěny jako prvky.

Ořezávací nástroj pro ocelové prvky
Modifikujte desky a ocelové prvky pomocí
modifikačních nástrojů, abyste lépe přizpůsobili geometrii prvků v připojení.

Vydává Adeon CZ s.r.o.

Ocelové parametrické řezné nástroje
Nyní můžete do ocelových prvků přidat vlastní parametrické
řezy tak, aby vyhovovaly spojovaným prvkům a spojům.

Realističtější
materiálů

vzhled

rendrovaných

Nové vzhledy poskytují v rendrovaných obrázcích v pohledech
vysoce kvalitní a realistické vizuální efekty, které využívají vizuální styl Realistic nebo RayTrace.

TIP - S Dynamem na aktualizaci rodin
V tomto krátkém příspěvku bych chtěl ukázat jednoduchý kód
pro Dynamo, pomocí kterého můžete na pozadí v Revitu snadněji převádět soubory rodin z nižší do vyšší verze.
Níže je obrázek s kódem. O vše se postará v podstatě jedna rutina „Batch.UpgradeFamilies„, která se nachází v balíčku Rhythm.

Původní vzhled Ořech:

Uzel provede v aktuálně spuštěném Revitu otevření rodiny, její
uložení zpět přes původní soubor a následně odstraní i záložní
kopii, vzniklou ukládáním.
Proto je nutné celou akci aktualizace rodin provádět na záložním
adresáři, jinak si přepíšete původní soubory!

Nový vzhled Ořech:

Ostatní podpůrné uzly jsou pro načtení cest s rodinami
a kontrolní výpis průběhu.
Na ukázce níže je vidět seznam aktualizovaných rodin. Momentálně je připojený uzel s ručním zadáním cest s rodinami. Pokud
vám stačí aktualizace provádět po jednotlivých adresářích jejich jednotlivým výběrem, potom se musí připojit uzel „Directory Path„.

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

Připravil Jiří Drahotuský.
Revit specialista ve společnosti ADEON.
www.adeon.cz
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AutoCAD
2019
Nejvyužívanější 2D CAD

AutoCAD 2019

Pouze jeden AutoCAD
Letošní největší novinkou nejsou ani tak
změny technické, jako právě ty licenční.
Od verze 2019 Autodesk licenčně sloučil
všechny AutoCAD aplikace do jedné jediné. Kdysi oddělené aplikace (AutoCAD
Architecture, AutoCAD Electrical, AutoCAD
Mechanical, AutoCAD Plant 3D, AutoCAD
MEP, AutoCAD MAP 3D a AutoCAD Raster
Design) nyní najdete pod jednou jedinou
licencí AutoCADu.
Stačí si tedy zakoupit běžný AutoCAD
a dostáváte tím možnost nainstalovat
si jakoukoliv zmíněnou oborovou nadstavbu - nyní označeno jako toolset.

Technické změny
Inovované ikony
Aplikace AutoCAD 2019 nově nabízí
v uživatelském rozhraní Pásy karet, Stavový
řádek, panel nástrojů Rychlý přístup a Menu
aplikace nové ikony v tzv. „plochém designu“.

Pohledy a výřezy*
Do karty Pohled byl pro snadné vytváření,
obnovu a úpravy pojmenovaných pohledů
přidán nový panel Pojmenované pohledy.

Sdílené pohledy
Pomocí sdílených pohledů lze návrhy
prohlížet, zkoumat, měřit, komentovat
a poznámkovat ve svém webovém prohlížeči aplikací Autodesk Viewer včetně sdílení
zpětné vazby.

Nástroj Nový pohled nabízí zjednodušenou verzi dialogového okna
Nový pohled/vlastnosti snímku pouze
s nejzákladnějšími ovládacími prvky pro vytváření nového pohledu.

Paleta sdílení pohledů

Vložení pojmenovaných pohledů
jako výřezů

Z nové karty Spolupracovat na pásu
karet můžete spustit
paletu Sdílené pohledy, který zobrazuje
historii sdílených pohledů, které jste dosud
publikovali. Z palety také můžete vytvořit
nový sdílený pohled.

Výraznou novinkou je vložení pojmenovaných pohledů přímo do rozvržení.

Při otevření palety se objeví nejnovější komentáře a další informace. Paletu lze kdykoli aktualizovat klepnutím na tlačítko Obnovit. Každé zobrazení v seznamu zobrazuje
náhledový obrázek, název, datum vytvoření,
datum vypršení a zda jsou k pohledům komentáře.

Vylepšení uzlů výřezu
Porovnání výkresů
Umožní snadno rozpoznat grafické rozdíly
mezi dvěma revizemi libovolného výkresu.
Zelenou a červenou barvou jsou zvýrazněné rozdíly mezi první verzí výkresu (zelená)
a druhou verzí (červená). Všechny nezměněné prvky jsou zobrazeny šedě. Porovnání
se ukládá do samostatného nového souboru.

Revit News 09/2018

Vybráním výřezu v papírovém prostoru můžete snadno měnit jeho měřítko
nebo ho přesunout kdykoli a to výběrem
a následně pomocí uzlu posunu nebo trojúhelníkového uzlu pro měřítko.

Vložení nového pohledu jako výřezu
Nové modelové pohledy můžete vytvářet
velmi rychle – dokonce i při práci v rozvržení
– pomocí nástroje Nový pohled z panelu galerie pro vkládání pohledů.
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Přepisy vlastností hladin * Vylepšení výkonu
Vylepšení Správce hladin a dalších ovládacích prvků hladin usnadňuje identifikaci
přepisů a obnovení jejich výchozích hodnot.

Správce vlastností hladiny
Správce vlastností hladiny obsahuje novou
ikonu stavu, která označuje, kdy hladina
pocházející z externí reference obsahuje přepsání. Pohybem kurzoru nad ikonou
se zobrazí seznam všech hladin s nějakým
přepisem.

2D grafický výkon
Operace, které obvykle vyžadují, aby aplikace AutoCAD překreslily nebo obnovily
2D grafiku, byly v aplikaci AutoCAD 2019
zjednodušeny a nabízejí podstatné zlepšení výkonu. Například změna pořadí kreslení,
přiblížení, posunování a změna vlastností
hladin, zvláště ve velkých výkresech nebo
rastrových obrázcích, může být až dvakrát
rychlejší.
Nové ovládací prvky v dialogovém okně Výkon grafiky umožňují konfigurovat chování
2D grafiky s minimálním úsilím.

Nastavení hladin
Dialogové
okno
Nastavení
hladin
je aktualizováno, aby zahrnovalo nové ovládací prvky pro správu vlastností Xref hladin.
Otevřete jej z ikony Nastavení v pravém
horním rohu Správce vlastností hladin.
Možnost Zachovat přepsání vlastností hladin externích referencí (systémová proměnná VISRETAIN) se přesunula z dialogového
okna Možnosti (karta Otevřít a Uložit)
do dialogového okna Nastavení hladin.

Výkon 3D navigace *
Rychlost navigace 3D modelů (při prohlížení
s nejběžnějšími vizuálními styly) se zlepšila
už pomocí aktualizace AutoCAD 2018.1. Výkonnost 3D grafiky pro vizuální styly Drátový model, Realistický a Stínovaný se výrazně
zvýšila (v závislosti na obsahu testovaných
souborů DWG). Mezi příkazy, které nabízejí
největší užitek z těchto vylepšení výkonu,
patří ty, které jsou nejčastěji používané:
3DORBIT, ZOOM, PAN a AKTUÁLNÍVS.

Podpora monitoru s vysokým
rozlišením (4K) *
Podpora monitorů s vysokým rozlišením
se stále zlepšuje a byla již v aktualizaci
AutoCAD 2018.1. Aby byla zajištěna
co nejlepší možnost sledování na displejích
4K a vyšších, bylo aktualizováno více než
200 dialogových oken a dalších prvků uživatelského rozhraní.

Kontrola standardů *
Při kontrole standardu s definicemi vlastních stylů multičáry ve výkresu jsou podporovány vlastnosti uživatelských typů čar.

Výběr objektů *
Křížené okno a volba napříč jsou podporovány při ořezávání nebo prodlužování čáry,
které neleží v aktuální rovině uživatelského
souřadného systému (USS).

Poznámka:

Xref hladiny
Nová systémová proměnná XREFLAYER
umožňuje určit výchozí hladinu, do které
budou vloženy nové Xrefy. Hladina pro Xref
se v nástroji Správce hladin zobrazí pouze
v případě, pokud je k výkresu připojen nějaký Xref.

Rozbalovací seznam nabízí tři nastavení režimu používaného grafickými kartami, které
jsou kompatibilní s DirectX 11 - základní,
vnitřní a pokročilý. Ovládací prvky pro volby Vyhladit zobrazení hran a Vysoká kvalita
geometrie (pro podporující zařízení), stejně
jako nový ovládací prvek pro nastavení velikosti paměti GPU pro ukládání do obrazové
mezi paměti, je možné získat pomocí tlačítka Podrobnosti. V závislosti na tom, který
ze tří zvolených režimů předvolby vyberete
se automaticky zapnou nebo vypnou ovládací prvky v části Podrobnosti.

* Funkce, kterou uživatelé AutoCADu předčasně zpřístupnili prostřednictvím aktualizace AutoCAD 2018.1.

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

Výkon při tisku a náhledu *
Tisk a náhled nabízejí značné vylepšení výkonu pro výkresy s chybějícími fonty SHX.
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