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Vítejte

Vítejte
Vítejte v programu Allplan 2014, vysoce výkonném CAD
programu pro architekty.
V této příručce se seznámíte se základními funkcemi
nejdůležitějších modulů programu Allplan 2014.
S pomocí této příručky budete již během krátké doby
schopni program Allplan 2014 efektivně využívat při své
každodenní práci.
V této kapitole najdete:
 obsah této přířučky
 dostupnou dokumentaci k programu Allplan 2014
 další nápovědu k programu Allplan 2014
 informace o školení, tréninku a podpoře projektů.
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Úvod
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Úvod
Příručka pro architekturu je pokračováním průvodce pro základní
moduly. V průvodci pro základní moduly je na základě 6 příkladů
vysvětleno kreslení ve 2D. V dalším příkladu získáte úvod do 3D
modelování.
Cílem příručky pro architekturu je vést Vás ve snadno pochopitelných
krocích od projektování obytného domu přes jeho konstrukci ve 3D až
po vyhodnocení zjištěných údajů o obytném domu. Příručka obsahuje 17
cvičení, která jsou shrnuta do 9 lekcí.
Příručka Vám nabízí odbornou přípravu pro práci v programu Allplan
2014. Protože příručka nepředstaví v rámci cvičení všechny detaily
veškerých funkcí, použijte i při pozdější práci s programem Allplan
2014 jako důležitý zdroj informací také nápovědu F1.
Na internetu si můžete z Allplan Connect stáhnout dva projekty:
• Jeden projekt se strukturami a nastaveními používanými v příručce,
ale bez konstrukce.
• Cvičné soubory k příručce jako hotový projekt, s nímž si můžete
vámi vytvořený model porovnat.
Popis instalace naleznete ve "Cvičení 1: Instalace projektu a spuštění
programu Allplan (na straně 9)". Jakým způsobem si můžete stáhnout
projekty z internetu zjistíte v příloze v oddílu "Cvičné projekty na
internetu (na straně 470)".
Tato příručka předpokládá, že jste seznámeni se základy práce
v programovém prostředí Microsoft® Windows®. Znalosti CAD-jsou
výhodou, s pomocí této příručky se však s programem Allplan 2014
může naučit pracovat i začátečník v oblasti CAD technologií.
Srdečně bychom chtěli poděkovat architektonické kanceláři AIC
Schöneich, která nám pro příručku poskytla některé ze svých projektů.

Zdroje informací
Dokumentace k programu Allplan se skládá z následujících částí:
• Nápověda je hlavním zdrojem informací pro výuku a práci s
programem Allplan.

Příručka pro architekturu
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Při práci s programem Allplan můžete stisknutím klávesy F1 vyvolat
Přímá nápověda z
nápovědu k aktivní funkci nebo aktivovat
panelu nástrojů Standard a pak kliknout na symbol, ke kterému se
chcete dozvědět více informací.
• Příručka se skládá ze dvou částí: první část popisuje instalaci
programu Allplan. Druhá část Vám poskytne přehled o základech,
základních pojmech a všeobecných metodách zadávání údajů do
programu Allplan.
• Průvodce pro základní moduly popisuje krok za krokem, jak
používat nejdůležitější funkce konstrukce a modifikace.
• Tutorial Architektura popisuje krok za krokem, jak můžete
konstruovat kompletní budovu, vyhodnocovat konstrukci v reportech
a pořizovat grafický výstup na tiskárně.
• Tutorial pro vyztužování popisuje krok za krokem, jak vytvořit
výkresy skladby, tvaru (bednění) a výztuže a vytisknout je na
tiskárně.
• Novinky v Allplan 2014 Vás informují o všech nových funkcích a
vývoji v nové verzi.
• Jednotlivé svazky série Krok za krokem prohlubují znalosti ve
speciálních oblastech programu Allplan, jako je např. výměna dat,
správa systému, geodetické a prezentační programy atd. Jako člen
Service plus si můžete stáhnout tyto svazky jako soubory typu PDF v
části Školení - Dokumenty Allplan Connect
(http://connect.allplan.com).
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Další pomůcky
Tipy pro efektivní používání programu
V menu ? se nalézá položka menu Tipy pro efektivní použití. Zde
získáte souhrn nejdůležitějších tipů a triků pro rychlé a jisté ovládání
programu Allplan.

Uživatelské fórum (se smlouvou Serviceplus)
Uživatelské fórum Allplan Connect: Tisíce uživatelů si zde vyměňují
názory a nahromaděné poznatky. Přihlaste se na
connect.allplan.com

na internetu: Vaše často kladené otázky – naše řešení
Mnoho dotazů bylo již v minulosti pracovníky z oddělení technické
podpory zodpovězeno a řešení jsou uložena v databázi znalostí na adrese
connect.allplan.com/faq

Komentář k nápovědě
Máte-li návrhy nebo dotazy k nápovědě nebo pokud jste nalezli chybu:
Pošlete nám email na adresu
info@nemetschek.cz

Příručka pro architekturu
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Školení, trénink a podpora projektů
Způsob odborné přípravy má rozhodující vliv na dobu zpracování
Vašich projektů: profesionálním zaškolením ve formě seminářů,
speciálních a jednotlivých školení ušetříte až 35 % času pro zpracování!
Individuální koncept odborné přípravy je rozhodující. Seminární
střediska společnosti Nemetschek nabízejí rozsáhlý program školení a
vytvoří společně s Vámi individuální program odborné přípravy:
• Vyspělý a rozsáhlý program seminářů poskytuje profesionálnímu
uživateli nejrychlejší cestu, jak se zapracovat v novém systému.
• Speciální semináře jsou vhodné pro všechny uživatele, kteří si
chtějí rozšířit a optimalizovat své znalosti.
• Individuální školení jsou schopna vyhovět nejefektivněji způsobu
práce, který je specifický pro Vaši kancelář.
• Jednodenní intenzivní kurzy, určené cíleně pro vedoucí kanceláří,
poskytují krátkou a kompaktní formou nejdůležitější informace.
• Na přání může být školení uspořádáno také u Vás: Tento způsob
zahrnuje nejen vlastní používání programu Allplan, ale také analýzu
a optimalizaci procesů a organizaci projektů.
Aktuálního průvodce online semináři najdete na naší stránce o školení
(http://www.nemetschek-training.de).
Další informace získáte na následujících telefonních číslech:
Telefon: 0180 1 750000
Fax:
0180 1 750001
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Komentář k dokumentaci
Vašim komentářům a podnětům, které nám Vy jako uživatelé našich
programů a čtenáři našich příruček zašlete, přikládáme velký význam.
Tato sdělení jsou pro nás důležitým zdrojem vstupních informací při
sestavování a úpravě naší dokumentace.
Napište nám nebo nám pošlete fax, co se Vám na naší příručce líbilo
nebo co se Vám líbilo méně. Pokud nás chcete kontaktovat, obraťte se
na:
Oddělení Dokumentace
Nemetschek Allplan Systems GmbH
Konrad-Zuse-Platz 1
D-81829 München
Telefon: 0180 1 750000
Fax:
0180 1 750001
E-mail: info@nemetschek.cz

Příručka pro architekturu
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Lekce 1: Základy
V této lekci nejdříve instalujte projekt Příručka pro
architekturu (bez modelu), následně spusťte Allplan a
proveďte ještě několik základních nastavení.
Projekt Příručka pro architekturu (bez modelu), který si
můžete stáhnout z internetu v sekci Allplan Connect,
obsahuje strukturu stavby s úrovněmi struktury a
přiřazenými fóliemi. Odvození ze struktury stavby ve formě
pohledů a řezů i reportů jsou rovněž předdefinována.
Projekt obsahuje 4 typy tiskových sad, které nastavují
viditelnost různých hladin a volí se podle potřeby během
zpracování projektu.
Dodaný projekt Vám umožňuje začít s konstrukcí budovy
bez přípravných prací.
Pokud chcete projekt včetně struktury stavby a tiskových
sad založit sami, naleznete podrobný popis všech
potřebných kroků v Dodatku (viz "Dodatek" na straně 425)
k této příručce. Zde je obsažen také souhrn dalších
zajímavých informací k různým tématům, např. "Používání
hladin", "Program ProjectPilot", "Konfigurace palet",
"Struktura stavby" a mnoho dalších.
Pokud nechcete procházet celou příručkou, můžete si cvičné
soubory stáhnout z internetu jako hotový projekt Příručka
pro architekturu (bez modelu). Tento projekt obsahuje
všechny fólie s kompletní konstrukcí a také odvození ze
struktury stavby. K tomu patří také pohledy a řezy a také
různé reporty.
Informace o tom, jakým způsobem můžete stáhnout projekty
z internetu, obdržíte v příloze na "Cvičné projekty na
internetu (na straně 470)".
Malý rádce na konci lekce 1 Vám pomůže, aby se Vám
práce zdařila.
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Cvičení 1: Instalace projektu a spuštění
programu Allplan
Instalace projektu
Po nainstalování programu Allplan 2014 na Váš počítač a funkčním
nastavení programu můžete nyní nainstalovat projekt Příručka pro
architekturu (s modelem i bez něj).

Jak nainstalujete projekt
 Allplan 2014 musí být úplně nainstalovaná, registrovaná a
funkčně konfigurovaná. Allplan musí po instalaci alespoň
jednou spustit a překontrolovat jeho funkčnost.
 Z Allplan Connect jste si stáhli a ve složce podle vaší volby
extrahovali data projektu Příručka pro architekturu (bez
modelu).
1 Ukončete všechny spuštěné aplikace.
2 Dvakrát klikněte na extrahovanou aplikaci a klikněte v dialogu
na Spustit.
3 Uvítací obrazovku potvrďte tak, že kliknete na tlačítko Další >.
4 Přečtěte si licenční smlouvu a potvrďte, že s ní souhlasíte.
Klikněte na Další>.

10
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5 Zadejte Vaše jméno a název Vaší firmy.
Potvrďte stisknutím Další>.

6 Klikněte nakonec na Dokončit.

Allplan 2014
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Cvičení 1: Instalace projektu a spuštění programu Allplan
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Instalace projektu a spuštění Allplan
Na svém počítači máte instalovaný program Allplan 2014 a projekt
Tutoriál architektura a chcete zahájit práci na projektu.
Nejdříve spusťte Allplan 2014.

Takto se spustí Allplan a otevře dodaný projekt
1 Ve menu Windows Start najeďte na Všechny programy, pak
na Nemetschek, potom na Allplan 2014 a klikněte na
Allplan 2014.
Nebo
Dvakrát klikněte na symbol na ploše.
2 Po spuštění Allplan 2014 můžete z uvítacího okna okamžitě
otevřít dodaný projekt. Klikněte proto na příslušnou funkci.

Pokud jste deaktivovali uvítací okno, klikněte v menu Soubor
na
Nový projekt, otevřít....
3 V dialogu Nový projekt, otevřít aktivujte projekt Tutoriál
architektura a klikněte na OK.

Příručka pro architekturu
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Otevře se projekt. Mějte prosím strpení, data jsou
aktualizována.
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Základní nastavení
Nastavení v paletě Funkce
Pro první cvičení použijte funkce modulu Základní: Stěny, Otvory,
Stavební díly. Nastavte proto v paletě Funkce tohoto modulu.

Nastavení v paletě Funkce pro následující cvičení:
1 Zvolte v paletě kartu Funkce.
2 V seznamu vyberte skupinu modulů Architektura.
Základní: Stěny, Otvory, Stavební díly na
3 Zvolte modul
pravé straně palety.
V oblastech Vytvořit a Změnit se nabídnou funkce modulu
Základní: Stěny, Otvory, Stavební díly.

Příručka pro architekturu
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4 Okno palety lze umístit na kreslicí ploše na různých místech.
Klikněte za tímto účelem levým tlačítkem myši v okně palety
na horní okraj a držte levé tlačítko myši stisknuté:
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5 Přetáhněte okno k jednomu ze zobrazených bodů umístění.
Zde jeden příklad:

Příručka pro architekturu
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6 Uvolněte levé tlačítko myši.
Okno se umístí na zvolené místo na kreslicí ploše.
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Upozornění: Pomocí Automatického schování můžete
trvale zapnout viditelnost okna palety ( ) nebo okno skrýt (
).

Příručka pro architekturu
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7 Umístěte okno palety podle svých představ na kreslicí plochu.
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Dynamické zadávání
Dynamické zadávání usnadňuje především prosté konstruování. Ve
většině následujících cvičení se pracuje s pevnými rozměry; může být
smysluplné v případě potřeby zapnout nebo vypnout standradně
nastavené dynamické zadávání.

Aktivace/deaktivace dynamického zadávání
Tip: Během zadávání
bodů můžete dynamické
zadávání rychle zapnout
nebo vypnout stisknutím
klávesy F11 nebo pomocí
Dynamická čára v
dialogovém řádku.

Příručka pro architekturu
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1 Klikněte v paletě Funkce na
Čára (skupina modulů
Základní moduly - modul konstrukce - oblast Vytvořit).
2 Klikněte pravým tlačítkem myši na kreslicí plochu
a v kontextovém menu vyberte
Nastavení pro zadávání
bodů.
3 Deaktivujte nastavení Dynamické zadávání.

4 Potvrďte nastavení pomocí OK a ukončete funkci pomocí
klávesy ESC.
5 Pokud budete chtít znovu aktivovat Dynamické zadávání, pak
postupujte analogicky.
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Rádce
Možná se Vám vše nepodaří hned, tak jak si přejete. Následující přehled
vám na této cestě pomůže dosáhnout cíle.

Co dělat, když se objeví chyba?
• Vyvolali jste špatnou funkci
Stiskněte klávesu ESC a klikněte na správný symbol.
• Provedení nějaké funkce se nezdařilo
Přerušte funkci stisknutím klávesy ESC, popř. několikrát.
O krok vzad.
Klikněte na
• Vymazali jste nesprávné prvky
Vymazat stále aktivní: Stiskněte dvakrát pravé
Pokud je funkce
tlačítko myši.
O krok vzad.
Pokud není žádná funkce aktivní: Klikněte na
• Omylem jste vyvolali dialog nebo nechcete převzít změny
Klikněte na Storno.

Co dělat při "záhadných" zobrazeních na obrazovce?
• Obrazovka je prázdná, ačkoli jsou data k dispozici
-

Klikněte na

Zobrazit vše (okraj okna).

-

Klikněte na

Půdorys.

• Obrazovka je náhle rozdělena do několika oken
1 Okno (menu Okno).
Klikněte na
Tip: Zkontrolujte případně
také, jestli je odpovídající
hladina zapnuta jako
viditelná.

• Jednotlivé typy elementů (např. text nebo šrafování) se
nezobrazí
Zobrazení na obrazovce (panel symbolů
Klikněte na
Standard) a zkontrolujte, zda je aktivován typ elementu.

Příručka pro architekturu

Lekce 2: Navrhování budov

23

Lekce 2: Navrhování
budov


Aby bylo možné realizovat cvičení této lekce, jsou bezpodmínečně
potřebné moduly
Všeobecné: Střechy, Roviny, Řezy,
Speciální: Stěny, Otvory, Stavební díly a
Základní: Stěny,
Otvory, Stavební díly. Zkontrolujte v Paletách, zda jste tyto
moduly zakoupili.

V této lekci vytvoříte obytný dům jako 3D konstrukci.
Současně s půdorysem vzniká trojrozměrný model budovy.
Vytvoříte postupně přízemí, první patro a suterén.
Osvojíte si základní architektonické funkce stěna, sloup,
dveře, okna a strop, použití SmartParts a objektů a
okótování půdorysu.
Provádějte jednotlivé úlohy krok za krokem.
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Nastavení
Při práci s architektonickými moduly je třeba dávat pozor na další
nastavení - např. Pero pro šrafování stavebních dílů.
Najdete je v Nastavení - strana Stavební díly a architektura - oblast
Rozšířené nastavení.

Základní nastavení
 Je zvolen Tutoriál Architektura.
Nastavení (panel nástrojů Standard) - strana Pracovní
 V
prostředí - část Všeobecné jsou Jednotky pro zadání
délkynastaveny na m.
 V paletě Funkce je otevřena skupina modulů Architektura i
modul
Obecné: Střechy, Roviny, Řezy.
1 Klikněte na

Otevřít a aktivovat.

2 Otevřete kartu Struktura stavby.
3 Zapněte fólii 100 1.NP Model jako aktivní a všechny ostatní
fólie vypněte.
Seznam
4 Zkontrolujte výškovou pozici fólie. Klikněte na
standardních rovin.
V dialogu Seznam standardních rovin by u fólie 100 měly být
zapsány následující výšky:
• Výška dole: -0,1100
Název roviny: Spodní hrana přízemí
• Výška nahoře: 2,4400
Název roviny: Horní hrana přízemí
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5 Zavřete dialog Seznam standardních rovin.
Poznámka: Pokud fólii nebyly přiřazeny správné výšky, pak
Otevřít a aktivovat - karta Struktura stavby.
klikněte na
Otevřete kontextové menu fólie 100 a klikněte na Přiřadit
roviny.

Aktivujte v dialogu Přiřadit roviny výšky pro přízemí.

Zavřete dialog Přiřadit roviny tlačítkem OK.
Potvrďte dialog Chování patra příslušných fólií pomocí OK,
aniž byste aktivovali volbu, protože fólie je ještě prázdná.

Příručka pro architekturu
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Zavřete dialog Otevřít a aktivovat: Fólie ze struktury
výkresu / stavby.
6 Klikněte na
architektura.

Nastavení a zvolte stranu Stavební prvky a

7 Klikněte v části Rozšířené nastavení pro architekturu na
možnost Pevné pero pro plošné elementy v
Arch-elementech a vyberte pero pro šrafování: 1
0,25.
8 Kromě toho aktivujte v části Stavební prvky možnost
Zobrazit stavební prvky ve 3D typem čáry.

9 Možnosti zavřete OK.

27

28

Stěny

Allplan 2014

10 Zkontrolujte
Vztažné měřítko (v menu Zobrazit nebo u
Měřítka ve stavovém panelu). Mělo by být nastaveno na
1:100.

Stěny
Poznámka: V následujících oddílech najdete základy pro kreslení stěn.
Pokud chcete hned začít s kreslením, přejděte k oddílu
Přímé
vnější stěny (viz "Přímé vnější stěny" na straně 34).
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Obecné
Pomocí funkce

Stěna můžete nakreslit různé typy stěn:

•

Přímé stěny
Zadání je analogické jako ve funkci Čára z modulu Konstrukce.

•

Stěny tvořící uzavřený obdélník
Zde v jednom kroku vytvoříte čtyři přímé stěny stejně jako u zadání
obdélníku v modulu Konstrukce.

•

Kruhové stěny
Zde se kruh aproximuje pomocí směrového polygonu: Vzniknou tak
krátké rovné části stěn, které jsou však aktivovatelné jako celek.

•

Kruhové stěny kolem středu
Zde nakreslíte stěny podobně jako při zadání kružnice v modulu
Konstrukce. Můžete zadat jak celý kruh, tak částečný kruh. Kruh se
aproximuje pomocí směrového polygonu:

•

/
N-úhelníkové stěny
Zde nakreslíte podobně jako u kruhové stěny - stěny s libovolným
počtem rohů, které jsou ohraničeny kruhovým obloukem. Rozlišuje
se mezi "poloviční" a "celou" stěnou podle polohy první části stěny.
Půl znamená v této souvislosti, že počáteční a koncová stěna má
vždy poloviční délku dělení. Dělení se umístí tečně ke kružnici,
kterou zadáte při definici geometrie.
Celá znamená v této souvislosti, že počáteční a koncová stěna
má normální délku dělení. Dělení je umístěno jako sečna ke kružnici,
kterou jste zadali při definici geometrie.

•

Libovolné stěny
Zde nakreslíte stěny na bázi existujících elementů 2D (např. čáry,
polygony, spliny) nebo spojení elementů. Stěna se vytvoří podél
elementu, který tvoří základ; element zůstane zachován.

•

Spline stěny
Zde nakreslíte stěny podobně jako při zadání spline v modulu
Konstrukce.

Vlastnosti vyvoláte dialog, ve kterém můžete stěny blíže
Pomocí
definovat: Můžete zadat hodnoty pro výšku a tloušťku stěny a výškovou
polohu, mimoto můžete určit další vlastnosti, jako je např. druh práce,
materiál, priorita a vlastnosti protínání, vlastnosti formátu stěny (pero,
čára, barva) nebo zobrazení ploch (šrafování resp. plošný vzor nebo
filling).

30

Stěny

Allplan 2014

Prostřednictvím grafického náhledu jste vždy informováni o pořadí
vrstev stěny a jejich zobrazení ve standardních projekcích, resp.
animacích.
Upozornění: Abyste si ušetřili čas, definujte materiály a další atributy
podle možnosti již při zadání stěn. Allplan použije informací, které zde
definujete, pro provedení výstupu s výměrami modelu budovy ve
speciálních reportech. Materiály a atributy můžete zadat samozřejmě
také kdykoli dodatečně. Materiály můžete přímo převzít ze systémů
AVA, jako je např. Nemetschek Allplan BCM.
Stěny se obecně kreslí tak jako základní elementy 2D, které slouží jako
podklad. Například přímou stěnu nakreslíte stejně jako přímou čáru;
všechny pomocné funkce, které znáte z funkce Čára, jsou k dispozici i u
přímé stěny.
Navíc určíte pouze směr vykreslení stěny a do dialogu zapíšete
Vlastnosti. Ve standardním případě se výška stěny
požadované
stanoví pomocí techniky rovin: Jakmile je jednou určena výška
standardních rovin, všechny stěny, které se k nim vztahují, budou
automaticky správně.

Další typy stěn
Výše uvedené typy stěn jsou doplněny stěnami s polygonálním
půdorysem nebo polygonálním průřezem (profilové stěny), mimoto jsou
Vám k dispozici různé automatické funkce, které umožňují vytvořit
jednovrstvé nebo vícevrstvé trojrozměrné stěny na základě čar (např.
náčrtů), rovnoběžných čar (např. 2D půdorysů) nebo na základě již
definovaných místností pomocí 2D půdorysů nebo nascanovaných
plánů. Tak je možné v jediném okamžiku změnit 2D projekt na
komplexní model budovy 3D.

Příručka pro architekturu
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Osa stavebního dílu, všeobecně
Stavební díly se zadávají podél osy stavebního dílu. Směr vykreslení
závisí u stěny na poloze osy stavebního dílu, směru zadávání a poloze
první vrstvy stěny.
Otočit okolo osy (dialogový panel nástrojů
Pomocí funkce
Stěna) můžete otáčet směr vykreslení stěny.
Osu stavebního dílu lze umístit na následující místa:
• Uprostřed nebo po stranách celého stavebního dílu (celková stěna)
• Uprostřed nebo po stranách jednotlivých vrstev
• S volně definovatelnou vzdáleností od hrany stavebního dílu (hrana
stěny)
Možné polohy se zobrazují malými čtverečky ve schématickém
zobrazení dílu.

A
B
C

Osa stavebního prvku
Body k uchycení osy po straně / uprostřed vrstvy popřípadě
Počet vrstev

celé stěny

K umístění osy stavebního dílu máte více možností:
• Intuitivně
Osu přesuňte intuitivně pomocí myši: Kurzor se změní na dvojitou
šipku a osa stavebního dílu se zachytí na místech označených
čtverečky. V polích s čísly vlevo vedle náhledu se zobrazují
vzdálenosti od hrany.
• Uprostřed nebo po straně vrstvy popřípadě celé stěny / ostění
Klikněte do sloupce Poloha na symbol vrstvy popřípadě celé stěny /
ostění, kam chcete osu umístit, a vyberte požadovanou polohu.
Vlevo v polích s čísly se zobrazují vzdálenosti od hran.
Levá hrana stavebního dílu případně vrstvy
Pravá hrana stavebního dílu případně vrstvy
Střed stavebního dílu případně vrstvy
Libovolná poloha (pouze u celkové stěny)

32

Stěny

Allplan 2014

• Libovolná poloha prostřednictvím číselného zadání
Klikněte na číselné pole vlevo od obrázku a zadejte libovolnou
hodnotu udávající vzdálenost osy od hrany stěny. Hodnota druhé
strany se vypočítá automaticky a u celkové tloušťky se jako značka
Libovolná poloha.
zobrazí symbol

Rozměry stavebních dílů, jednovrstvé stěny
Stavební díly se zadávají podél osy stavebního dílu. Podle polohy osy
ve stavebním dílu lze zadáváním rozměrů rozhodovat, na které straně
osy stavebního dílu (ve vztahu ke směru zadávání) se daný stavební díl
Otočit okolo osy máte možnost stěnu
zobrazí. Pomocí funkce
„sklápět“, příp. obrátit uspořádání vrstev.
Tip: Pomocí orientace
vykreslení stavebního dílu
můžete během zadávání
údajů rychle přepínat mezi
vnitřními a vnějšími
rozměry.

Směr vykreslení se vyznačí pomocí šipky a polohy první vrstvy stěny.
Zachycení bodu v oblasti
Ty mohou být zapnuty / vypnuty v
Zobrazení zachycení bodu v položce Symboly při zadávání stěn.
Podle polohy osy stavebního dílu jsou k dispozici mimo jiné
následující možnosti:
• Jednovrstvá stěna, osa stavebního dílu po straně:

1
2
A
B
C

Počáteční bod stavebního dílu
Koncový bod stavebního dílu
Osa stavebního prvku
Vykreslení
Směr zadávání

Příručka pro architekturu
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1
2
A
B
C
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Otočit okolo osy:

Počáteční bod stavebního dílu
Koncový bod stavebního dílu
Osa stavebního prvku
Vykreslení
Směr zadávání

• Jednovrstvá stěna, osa stavebního dílu uprostřed:
Po kliknutí na
Otočit okolo osy nelze zjistit žádný rozdíl.

Konstrukce stěny
Trojrozměrný architektonický prvek stěna je určen čtyřmi základními
faktory:
• Počáteční bod
• Koncový bod
• Směr vykreslení, určený polohou osy stavebního prvku (= čára od
počátečního ke koncovému bodu) ve stěně.
• Výška příp. napojení na standardní roviny
Zobrazení přizpůsobené měřítku stěny se dosáhne zadáním tloušťky, lze
vybrat šrafování nebo filling ploch.
Mohou být stanoveny další parametry, např. materiál a druh práce.
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Přímé vnější stěny
Obvodové stěny přízemí jsou z HLZ a mají tloušťku 36,5 cm. Tyto a
další parametry stavebního dílu se zadávají nejdříve.
Kromě toho musíte definovat, které atributy lze přiřadit ke stěnám a
který katalog se má použít pro materiály. V tutoriálu byste měli používat
rolovací menu, která si sami zaplníte záznamy.

Nastavení vlastností
 Otevřete v paletě Funkce modul
Základní: Stěny,
Otvory, Stavební díly (skupina modulů Architektura).
1 Klikněte v paletě Funkce, oblast Vytvořit na
Tip: Parametry stavebních
prvků stěny (případně také
dalších architektonických
prvků stejného typu) lze
kdykoliv změnit pomocí
Modifikace vlastností
stavebních prvků
(analogicky k původnímu
zadání stavebního prvku).

Stěna.

Příručka pro architekturu
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2 Klikněte na
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Vlastnosti.

3 Klikněte na kartěParametr, atributy dole na tlačítko u
Přiřazení knihovny.
V dialogu Nabídka atributů při volbě kvalityje automaticky
označen Materiál ; další atributy nejsou potřeba.
Klikněte na řádku Materiál do pravého sloupce, a klikněte u
Přiřazení knihovny v části Pulldowns na katlg1.

4 Nastavte všeobecné parametry:
-

V oblasti Počet vrstev klikněte na jednovrstvou stěnu.

-

Na obrázku osy stavebního dílu posuňte kurzor na okraj stěny.

Polohou osy stavebního prvku ovlivníte směr vykreslení
stěny. Osa stavebního prvku může ležet na straně stěny nebo
na libovolném místě uvnitř stěny.
5 Na kartě Parametr, atribut nastavte následující všeobecné
parametry:
-

V řádku 1 klikněte do sloupce Materiál, kvality.
Pokud je v přiřazení knihovny aktivních více Kvalit, pak se
zobrazí následující okno, u jedné Kvality zadejte hned materiál.
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-

V dialogu Kvality klikněte v řádku Materiál na

-

V seznamu Materiál klikněte na
, zadejte HLZ a potvrďte
pomocí OK.
Tím byla hodnota HLZ trvale připojena a vybrána do seznamu.

-

Dialog Kvality potvrďte OK .

-

Zadejte Tloušťku 0,365.

-

Klikněte do sloupce Práce a vyberte Zednické práce.

Příručka pro architekturu
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Klikněte do sloupce Priorita, převezměte do seznamu 365 a
zvolte tuto hodnotu (analogicky jako u materiálu).

Pomocí Priority ovlivníte protínání několika stavebních dílů.
Stavební díly s nízkou prioritou jsou v místě řezu „vyříznuty“.
Tím se při zjišťování množství zajistí, že místa řezu nejsou
rozpoznána dvakrát.
-

Zvolte Typ výpočtu: m³.

-

V Interakci zvolte: Dynamicky.

-

Aktivujte automatické Napojení.

Dialog Stěna vypadá nyní takto:

6 Na kartě Vlastnosti formátu nastavte následující všeobecné
parametry:
-

Zvolte pero (2) 0,35 a čáru 1

-

Zvolte barvu 1 (černá) a hladinu AR_STEN
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Povrch pro animaci nyní ještě není potřebný.
Karta Vlastnosti formátu vypadá nyní takto:

Upozornění: Nastavení na panelu nástrojů Formát nemá
žádný vliv na vlastnosti formátu stěn.
7 Na kartě Zobrazení ploch nastavte následující:
-

Aktivujte volbu Šrafa.
Klikněte do zobrazení šrafování a zvolte šrafování č. 5.

Karta Zobrazení ploch vypadá nyní takto:

Tip: Nastavené parametry
si systém zapamatuje a
tyto parametry zůstanou
zachovány v dialogu tak
dlouho, než budou znovu
změněny.

Příručka pro architekturu
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8 Klikněte na tlačítko Výška a nastavte výškové parametry.
Horní a spodní hrana stěny jsou napojeny na standardní
roviny.
-

Horní hrana: Klikněte na
Vztah k horní rovině a zadejte v
poli Vzdálenost 0.
Stěna tím bude končit na horní standardní rovině. Strop tu
nemusíte zohledňovat, přijde později na vlastní fólii mezi horní
hranu přízemí a spodní hranu 1. NP.

-

Dolní hrana: Klikněte na
poli Vzdálenost 0.

Vztah k dolní rovině a zadejte v

Tip: U vícevrstvých stěn
jsou vrstvy stěn napojeny
jednotlivě na standardní
roviny.
Díky tomu mohou být
definovány také jednotlivě
s rozdílnou vzdáleností
k rovinám!

9 Potvrďte dialogy Výška a Stěna pomocí OK.
Tip: Pokud byste chtěli o
funkci Stěna vědět více,
stiskněte nyní klávesu F1.
Popis funkce se objeví v
nápovědě Allplan.

Vyplnění zadávacích formulářů
• Pro zápis hodnoty klikněte na zadávací pole. Pomocí klávesnice
zadejte data a potvrďte je klávesou ENTER.
• Stávající záznamy budou nalezeny a navrženy v poli zadávání.
Návrh můžete kdykoliv převzít klávesou ENTER.
• Pro zápis uživatelsky definovaných hodnot do polí soupisky a jejich
.
trvalé načtení klikněte nejdříve na
• Pro převzetí zadaných hodnot klikněte na OK.
• K zamítnutí zadaných hodnot klikněte na Storno nebo stiskněte
klávesu ESC.
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Kreslení přímých stěn
Když jsou nastaveny všechny parametry, lze kreslit stěny. Zadány jsou
vnější rozměry, proto se stanoví směr vykreslení stěny směrem dovnitř.
Tip: V následující části
zadávejte střídavě stěny
pomocí klávesnice ve
směru X a Y. Abyste
nemuseli přepínat pomocí
klávesy TAB z jednoho
pole do dalšího, můžete v
Nastavení Pracovní
prostředí - Dynamické
zadávání aktivovat
možnost Zaměňování
mezi X a Y při zadávání
automaticky.

Kreslení přímých stěn
1 Klikněte na typ stěny

Přímý stavební díl.

2 Vlastnosti / Počáteční bod
Umístěte počáteční bod na kreslicí ploše.
Stěna visí na nitkovém kříži.
3 Zkontrolujte a stanovte vykreslení stěny:
• V dialogu Stěna jste stanovili osu stěny (= zadávací čáru)
na straně stěny.
• Jak je vidět z následujícího obrázku, u rozměrů zadaných
pro stěny se jedná o vnější rozměry.
S vodorovnou stěnou začneme vlevo a počáteční bod
stěny leží vně; stěna se tedy musí rozkládat směrem
nahoru (=uvnitř) (viz šipka na následujícím obrázku).
• Zkontrolujte vykreslení podle náhledu stěny na nitkovém
kříži. Malá šipka musí ukazovat směrem nahoru (= uvnitř).

Tip: Osu stavebního prvku
lze během zadávání prvku
rychle změnit pomocí
klávesnice přes
Klávesovou zkratku nebo
v dialogovém
pomocí
řádku. Podrobnosti
naleznete v nápovědě k
programu Allplan pod
"Změna osy stavebního
dílu pomocí klávesové
zkratky".

Příručka pro architekturu
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• Jestliže šipka neukazuje nahoru, můžete v dialogovém
panelu nástrojů Stěna kliknutím na
Otočit okolo
osy stěnu „otočit“; stěna se pak bude nacházet na opačné
straně zadávací čáry/osy stavebního dílu.
4 Do dialogu zadejte

dX-délku: 1,25.

lpak můžete
Poznámka: Leží-li zadávací fokus přímo na
buď kliknout do zadávacího pole u
, nebo stisknutím
klávesy TAB přejít na jiné zadávací pole.
Tip: Není-li Vaše
konstrukce zcela viditelná,
klikněte na
Zobrazit vše (rám
okna).
Tip: Funkci lze ukončit
místo klávesy ESC také
kliknutím pravého tlačítka
myši na panel nástrojů.
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Další stěny nakreslíte tak, že (jako u polygonu) v dialogovém
řádku zadáte délky dX a dY.
5 Zadejte následující hodnoty:
dY :

-4,5

dX :

1,375

dY :

-2,5

dX :

6,615

dY :

2,5

dX :

1,375

dY :

8,74

dX :

-4,635

dY :

1,75

6 Ukončete zadávání a funkci pomocí ESC.

Příručka pro architekturu
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Kruhová stěna
Dosud otevřený půdorys má být uzavřen kruhovou stěnou. Pomocí
funkce Kruhová stěna nakreslíte kruhové liniové stavební prvky.
Přitom se kruh aproximuje pomocí směrového polygonu: Tak vznikají
krátké rovné části liniových stavebních dílů, které jsou však aktivovány
jako celek.
U kruhové stěny se dodatečně k počátečnímu bodu, koncovému bodu a
orientaci stěny (jako u přímé stěny) zadává směr vykreslení oblouku a
poloměr.

Kreslení kruhové stěny
 Zvolte pomocí
kruhové stěny.

přesný výřez obrazu s přípojnými stěnami

1 Klikněte dvakrát pravým tlačítkem myši na již nakreslenou
stěnu. Funkce
Stěna se aktivuje a parametry stěny, na
kterou jste klikli, se převezmou.
Vlastnosti,
2 Klikněte na
změňte na kartě Parametr, atribut Prioritu na 300 a potvrďte
pomocí OK.
Při stejné prioritě vyřeže nová stěna již existující stěny. Tím,
že radiálně probíhající konce kruhové stěny nevyřežou
existující přímé stěny, dojde ke snížení priority kruhové stěny.
3 Zvolte typ stěny
Kruhový stavební prvek a v dialogovém
panelu nástrojů zadejte v Dělení počet segmentů kruhové
stěny vztaženo na plný kruh: 120.
4 Určete počáteční bod (A) stěny tím, že kliknete na čáru stěny
(ale ne na roh stěny!).
Zobrazí se vztažný bod.
5 Přemístěte případně vztažný bod do levého rohu stěny a
zadejte vzdálenost: 0,2.
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6 Klikněte na koncový bod stěny (B).
Zobrazí se přímka, která je vztažnou čarou pro vykreslení
stěny a směr vykreslení oblouku.
7 Klikněte na směr vykreslení oblouku "vně".

Příručka pro architekturu

Tip: Směr vykreslení
oblouku a směr vykreslení
stěny na stejné straně
sečny: Vnitřní čára
kruhové stěny je poloměr.
Směr vykreslení oblouku a
směr vykreslení stěny
umístěné přes sebe:
Vnější čára je poloměr.
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A = Bod vykreslení oblouku (BA)
B = Vykreslení stěny (WA)
C = Koncový bod
8 Směr vykreslení stěny musí ukazovat ven. Dávejte pozor na
šipku v náhledu a změňte případně směr vykreslení stěny tím,
Otočit okolo osy.
že kliknete na
9 Parametr / Poloměr / Střed kružnice
Zadejte poloměr: 5,745, a potvrďte klávesou ENTER.
10 Vnější čára stěny se zobrazí pro zadaný poloměr ke kontrole.
Potvrďte ještě jednou klávesou ENTER.
11 Ukončete vykreslování stěny a funkci klávesou ESC.

Definice poloměru/středu kružnice
• Poloměr: Systém navrhne naposledy zadanou hodnotu, příp. alespoň
poloviční vzdálenost mezi počátečním a koncovým bodem.
• Středový bod: Pro orientaci se objeví na sečně kolmice na střed
s navrhovaným středem.

Možnosti definice
• Převzetí navrhovaného poloměru klávesou ENTER.
• Numerické zadání pomocí klávesnice a potvrzení klávesou ENTER.
• Grafická definice na obrazovce: Klikne se na bod ležící na kolmici
na střed
nebo na jiný definovaný bod.
Střed je potom patou kolmice k označenému bodu nacházejícímu se
na kolmici ke středu.
V dialogovém řádku se zobrazí hodnota pro poloměr; potvrďte ji
klávesou ENTER.
Poznámka: Přehled kombinací vykreslení stěn a oblouků najdete
v nápovědě Allplan.
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Přidělení hladiny
Na tomto místě má smysl označit a okótovat střed kruhové stěny na
plánu. Střed nebude v průběhu konstrukce dále používán.
Středu se přiřadí speciální hladina konstrukce, aby jej bylo možné
později také skrýt.
U jednotlivých bodů a dalších konstrukčních elementů jako např. čára,
obdélník, kruh atd. nepřiřazujte hladinu jako u stěny v dialogu
Vlastnosti.
Zpravidla se k aktivované funkci automaticky vyvolá odpovídající
hladina!
Pokud se tak nestane, postupujte následujícím způsobem.
• Otevřete funkci
• Zvolte hladinu v panelu nástrojů Formát
• kreslit
Jednotlivý bod se jako další krok po otevření funkce
U funkce
nejprve zvolí symbol, potom hladina, a teprve potom se umístí symbol,
který má nyní požadovanou hladinu.

Volba aktivní hladiny
1 Aktivujte požadovanou funkci; v tomto případě funkci
Symbol bodu (skupina modulů Základní moduly - modul
Konstrukce - oblast Vytvořit).
2 Zvolte symbol 1 Kříž, bod, nastavte Velikost symbolu na 5
mm, a aktivujte volbu Konstantní velikost v plánu.
Potvrďte tlačítkem OK.

Příručka pro architekturu
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Tip: Pro lepší přehled o
tom, které vrstvy byly
doposud používány,
otevřete paletu Hladina,
zde otevřete kontextové
menu a klikněte na Výpis
existujících hladin
v načtených
dokumentech.
(Dostanete se sem i v
menu Formát, funkce
Zvolit hladinu, nastavit,
karta Výběr
hladin/viditelnost, volba
Výpis existujících hladin
v načtených
dokumentech.)

3 Klikněte do soupisky Výběr hladin, nastavení (panel nástrojů
Formát).
4 Existuje-li hladina KO_OBE01 v seznamu rychlého výběru,
klikněte na ni.
5 Pokud hladina KO_ALL01 není v seznamu rychlého výběru,
klikněte na Vybrat… a dvojitým kliknutím aktivujte hladinu v
dialogu Hladina - jednoduchá volba.

6 Umístěte symbol na středu.
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Kótování středu
Také kótovacím čarám má být přiřazena speciální hladina kót, aby je
bylo možné později skrýt.
U kótovacích čar přiřadíte hladinu a ostatní vlastnosti formátu jako pero,
čáru a barvu také v dialogu
(příp. věnců).

Vlastnosti, jak jste to již učinili u stěn

Okótovat střed – horizontálně a vertikálně
1 Aktivujte v paletě Funkce modul
Základní moduly).

Kóty (skupina modulů

2 Klikněte v paletě Funkce, oblast Vytvořit na
3 Klikněte na

Kóty.

Vlastnosti a proveďte následující nastavení:

• Zvolte hladinu KO_100.
• Zvolte sadu písma Nemetschek
8 ISONORM DIN 6776 (karta Text).
• V oblasti Umístění zvolte pravidlo Allplan a hodnotu kóty
umístěte nad kótovací čáru.
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• Jednotky nastavte na m, cm (karta Hodnota kóty).

• Proveďte nastavení na Bez vynášecích čar (karta
Nastavení zadávání).
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• Nastavte další parametry podle obrázků.
4 Potvrďte nastavení pomocí OK a okótujte střed pomocí
horizontálně a
vertikálně (oblast Vytvořit) (viz obrázek
na konci následujícího odstavce "Kótování středu - Poloměr").

Okótovat střed - poloměr
1 Klikněte na
Kótování křivek (paleta Funkce, oblast
Vytvořit), abyste okótovali kruhovou stěnu.
2 Zvolte hladinu KO_100 (panel nástrojů Formát).
Vlastnostech kótovací jednotky
3 Nastavte ve
na m, cm.
Šířka čísla kóty je 2 mm.
Nastavte ostatní vlastnosti analogicky k již nakresleným
horizontálním a vertikálním kótovacím čarám.
4 Klikněte na vnější čáru stěny a v dynamickém panelu zvolte
možnost Poloměr.

Příručka pro architekturu
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5 Klikněte na bod, kterým má procházet kótovací čára poloměru,
a ukončete funkci dvojím stisknutím klávesy ESC (nebo
pravým tlačítkem myši na panel nástrojů).
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Viditelné a neviditelné hladiny
Protože kótování nebude dále používáno, měla by se hladina kótovacích
čar přepnout na neviditelnou.

Přepnutí hladin na neviditelné
1 Otevřete paletu Hladina.
2 Klikněte v kontextovém menu palety Hladina na Výpis
existujících hladin v načtených dokumentech.
3 Klikněte pravým tlačítkem myši na hladinu
KO_100 Kótovací čára 1:100 a zvolte Neviditelná.

Příručka pro architekturu
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Stejným způsobem zapněte hladinu opět na viditelnou.
Aktuální hladina (viz zobrazení v panelu nástrojů Formát) nemůže být
zapnuta jako neviditelná!
Zvolte příp. nejprve jinou hladinu, např. STANDARD.
Přepínání viditelnosti a neviditelnosti dosáhnete také tím, že zvolíte v
Výběr hladin, nastavení. V kontextovém
menu Formát funkci
menu karty Výběr hladin/viditelnost máte k dispozici potřebná
nastavení.
Tip: Dokud není žádná
funkce aktivní, můžete
vyvolat dialog Hladina
také dvojitým kliknutím
pravým tlačítkem myši na
kreslicí ploše.

Co dělat, když již elementy nejsou vidět?
• Zapněte v paletě Hladina nebo v dialogu funkce
Výběr hladin,
nastavení (menu Formát) všechny hladiny na viditelné.
• Pokud ani tehdy nejsou elementy viditelné, může být nastavena
uživatelská skupina, která nemá odpovídající práva. Zvolte tedy v
Vybrat hladiny - uživatelskou
liště akcí palety Hladina funkci
skupinu a zde zvolte uživatelskou skupinu, která má všechny práva
nebo se obraťte na vašeho správce, který může uživatelskou skupinu
přiřadit.
Volbu uživatelské skupiny můžete provést také v dialogu Hladina karta Výběr hladin/viditelnost - seznam Uživatelská skupina.

54

Stěny

Allplan 2014

Ke které hladině je element přiřazen?
• Pokud ukážete kurzorem na nějaký element, aniž byste na něj klikli,
Nastavení, strana
zobrazí se jeho Informace o elementu. V
Aktivace je standardně nastaveno zobrazení Název elementu a
Hladina.
• Přiřazení elementů k jednotlivým hladinám lze zkontrolovat
postupným zobrazením jednotlivých hladin v paletě Hladina nebo
Výběr hladin, nastavení (menu Formát).
pomocí
• Ke zjištění hladiny jediného elementu a jeho případné modifikaci,
klikněte pravým tlačítkem myši na element a zvolte Obecné
vlastnosti - formát.
Zobrazí se všechny vlastnosti včetně hladiny a lze je přímo změnit.
Hladinu aktivního prvku lze však měnit s tím omezením, že nelze
změnit hladinu zřetězeného stavebního dílu (například okenní otvory
ve stěnách). V těchto případech je vhodnější používat
Modifikace obecných vlastností - formátu.
• Přiřazení hladiny jednoho nebo několika prvků lze změnit pomocí
Modifikace obecných vlastností - formátu (panel nástrojů
Zpracovat). Zde se upravují také jednotlivé hladiny zřetězených
prvků:

Příručka pro architekturu
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Vnitřní stěna
Pro vnitřní stěny jsou nejprve převzaty všechny vlastnosti vnější stěny,
změní se pouze tloušťka, jednotky a priorita.

Kreslení vnitřních stěn
 Modul

Základní: Stěny, Otvory, Stavební díly je aktivní.

1 Klikněte dvojitě pravým tlačítkem myši na vnější stěnu.
Stěna a zároveň
Tímto způsobem jste aktivovali funkci
převzali vlastnosti. Nemusíte tedy například znovu nastavovat
napojení rovin (výšku).
2 Zvolte typ stěny

Přímý stavební prvek.

3 Změňte následující
atribut:
-

Tloušťka (m): 0,175

-

Priorita: 175

-

Jednotky: m²

Vlastnosti na kartě Parametr,

a potvrďte tlačítkem OK.
4 Parametry / Počáteční bod
Nakreslete první vodorovnou vnitřní stěnu tím, že kliknete
na existující vnitřní rohy. V náhledu zkontrolujte směr
vykreslení stěny (viz šipka na následujícím obrázku) a
případně jej změňte kliknutím na
Otočit okolo osy.

(A) Směr vykreslení stěny
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Upozornění: Když jsou tahy stěn vloženy mezi dvě stěny,
nebo končí definovanými body stěny, potom nemusí být tah
stěny ukončen klávesou ESC.
5 Aby bylo možno umístit počáteční bod další, kolmé stěny,
klikněte na horní čáru právě nakreslené stěny. Objeví se
vztažný bod.
6 Přemístěte vztažný bod do rohu stěny a zadejte vzdálenost k
připojovacímu bodu stěny: 4,135.

7 Parametr / do bodu
Zadejte délku stěny:
dX : 0
TAB
dY : 2,76;
Směr vykreslení doprava (viz šipka na předchozím obrázku).
8 Změňte

Vlastnosti (karta Parametr, atribut):

Příručka pro architekturu
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-

Tloušťka (m): 0,115

-

Priorita: 115
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a potvrďte tlačítkem OK.
Zadávání v pravém
9 Klikněte v Dialogovém řádku na
úhlu.
Je-li očekáváno ještě jedno zadání ve směru Y, zadejte v
dialogovém řádku pro dY jednoduše 0.
10 Klikněte na roh stěny (viz. horní obr.), chcete-li určit koncový
bod.
11 Nakreslete zbývající vnitřní stěny (viz obr.).
Dávejte při tom pozor na 10 cm silnou stěnovou konstrukci!
U této stěny se dodatečně mění materiál (sádrokarton, SK),
typ práce (suché stavební práce) a jednotky (m). Kromě toho
vypněte šrafování.
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Tip: Alternativně k
ukončení klávesou ESC
můžete kliknout pravým
tlačítkem myši na panel
nástrojů.

12 Funkci ukončete klávesou ESC.
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Vztažný bod při zadání arch. elementů
Když například do stěny vsazujete otvor nebo připojujete vnitřní stěnu k
vnější stěně, pak jednoduše klikněte na stěnu, a to v blízkosti bodu, u
kterého má nový element začínat.
Upozornění: Pokud chcete použít tento druh zadání, nesmí být v
Přímé zadání odstupu
dialogovém řádku stisknutá funkce
zap/vyp.

Nyní se Vám v dialogovém řádku nabídne vzdálenost k nejblíže
umístěnému vztažnému bodu (např. začátek stěny nebo roh stěny, strana
otvoru).

Vztažný bod se zobrazí pomocí šipky v barvě pomocné konstrukce, bod,
na který jste kliknuli a u kterého má začínat nový element, je
reprezentován čtvercem v barvě pomocné konstrukce. Hrot šipky
ukazuje na bod, na který jste kliknuli.
Tip: Pro přesné
konstruování není třeba
trefit se nitkovým křížem
přesně na bod, u kterého
má element začínat:
Přesnou hodnotu můžete
jednoduše zadat v
dialogovém řádku.
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Obr.: Zadání architektonických elementů pomocí vztažných bodů
A

Vztažný bod, hrot šipky směřuje k počátečnímu bodu nového elementu

B

Počáteční bod nového elementu, umístěn kliknutím na stěnu

d

Vzdálenost ke vztažnému bodu, zobrazená v dialogovém řádku

Vzdálenost ke vztažnému bodu můžete využít následujícím
způsobem:
• Převezměte hodnotu v dialogovém řádku stisknutím klávesy
ENTER.
• Zadejte do dialogového řádku novou hodnotu a potvrďte pomocí
KLÁVESY ENTER.
• Chcete-li změnit vztažný bod, protože je Vám známa vzdálenost ke
druhému rohu stěny, jednoduše na požadovaný bod klikněte a v
dialogovém řádku se Vám zobrazí nová vzdálenost.
Poznámka: Program Allplan nabízí vždy nejblíže umístěný vztažný
bod.
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Dodatek: Vícevrstvé stěny
Poznámka: V následujících oddílech najdete základy kreslení
vícevrstvých stěn.
Pokud chcete ihned pokračovat v kreslení, přejděte k oddílu "Dodatek:
Projekce a technika oken (na straně 70)" nebo k oddílu "Osový rastr (viz
"Modulové osy" na straně 79)".
Vícevrstvé stěny jsou definovány principiálně stejně jako jednovrstvé
stěny. Přitom je třeba dávat pozor na následující:
• Zadání materiálu, tloušťky, práce, vlastností formátu a zobrazení
(šrafy, vzory, filling ploch) se provádí pro každou vrstvu zvlášť. Na
kartách Parametr, atribut, Vlastnosti formátu a Zobrazení ploch
najdete pro každou vrstvu jeden řádek.
• Také Výška a Priorita se zadávají po vrstvách (vždy po aktivaci
zaškrtávacího políčka u stejné pro všechny vrstvy na kartách).
• Pro každou vrstvu jsou možné různé hladiny (karta Vlastnosti
formátu).
• Osu stavebního dílu lze umístit libovolně, např. po straně nebo
uprostřed každé vrstvy, příp. stěny (oblast Náhled).
• Dejte pozor na vlastnosti protínání; toto nejlépe vyřešíte prioritou
jednotlivých vrstev.
• Každá vrstva může obdržet vlastní vlastnosti protínání (např. vnitřní
vrstva bez protínání).
• Atributy se mohou zadat i pro celou stěnu (například poloha, typ).
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Směr vykreslení stavebních dílů, vícevrstvé stěny
Směr vykreslení stavebních dílů jste se již naučili na příkladu
jednovrstvé stěny. U vícevrstvých stěn má vliv zvláště poloha osy
stavebního dílu, pokud tato neleží z boku na hraně stavebního dílu, ale
na středu nebo mimo střed uvnitř stavebního dílu. Potom je třeba dát
zvlášť pozor na polohu první vrstvy, která je také zobrazena v náhledu.
V závislosti na poloze osy stavebního dílu a počtu vrstev stěny jsou
k dispozici mimo jiné následující možnosti:
• Vícevrstvá stěna, osa stavebního dílu po straně uvnitř stavebního dílu
(zde mezi vrstvou 2 a vrstvou 3):

Počáteční bod stavebního dílu
2
Koncový bod stavebního dílu
A
Osa stavebního prvku
B
Vykreslení na obě strany osy stavebního dílu
ne uprostřed, první vrstva vpravo
C
Směr zadávání
Po kliknutí na

Otočit stěnu kolem osy:

Počáteční bod stavebního dílu
2
Koncový bod stavebního dílu
A
Osa stavebního prvku
B
Vykreslení na obě strany osy stavebního dílu
ne uprostřed, první vrstva vlevo
C
Směr zadávání
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• Vícevrstvá stěna, osa stavebního dílu uprostřed stavebního dílu:

Počáteční bod stavebního dílu
2
Koncový bod stavebního dílu
A
Osa stavebního prvku
B
Vykreslení na obě strany osy stavebního dílu
zde první vrstva vpravo
C
Směr zadávání
Po kliknutí na

Otočit stěnu kolem osy:

Počáteční bod stavebního dílu
2
Koncový bod stavebního dílu
A
Osa stavebního prvku
B
Vykreslení na obě strany osy stavebního dílu
zde první vrstva vlevo
C
Směr zadávání
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Priority u vícevrstvých vnějších stěn
Jakmile se u vícevrstvých stěn zobrazí první vrstva venkovní strany,
musíte této stěně přiřadit nejvyšší prioritu, abyste získali při rozdílných
strukturách rohů správné rohové protínání.

Legenda:
1-4

Směr zadání přímé stěny

A

Priority vnější stěny:
Vrstva 1 = 600
Vrstva 2 = 500
Vrstva 3 = 400

B

Venkovní strana

C

Směr vykreslení do strany (zde doprava)

Obrázek: Priority u vícevrstvých vnějších stěn
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Priority u připojení tvaru T vícevrstvých stěn
U připojení tvaru T přiřadíte vrstvám stěny, které chcete protnout,
stejnou prioritu, tak získáte i zde správné výsledky.
To platí nejen pro napojení, která vznikají během kreslení stěny, nýbrž i
pro napojení, které získáte dodatečně pomocí funkcí
Napojení čárový prvek-čárový prvek a
Čárový stavební prvek na čáru.

Legenda:
A

Priority vnější stěny:
Vrstva 1 = 500
Vrstva 2 = 400
Vrstva 3 = 300
Vrstva 4 = 200

B

Venkovní strana

C

Priority vnitřní stěny:
Vrstva 1 = 200
Vrstva 2 = 300
Vrstva 3 = 200

Obrázek: Priority u připojení tvaru T
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Různé výšky vrstev u vícevrstvých stěn
Definice výšky vícevrstvých stěn se provádí stejně jako u jednovrstvé
stěny. Pokud jednotlivé vrstvy stěny mají mít nižší výšku (např. pro
přizpůsobení stropní desky), je třeba při definici výšky dbát na to, aby
bylo u Stejné pro všechny vrstvy (karta Parametry, atributy) vypnuto
nastavení Výška. Nyní můžete každé vrstvě stěny přiřadit vlastní výšku.

Napojte výšku jednotlivých vrstev stěny na horní a spodní standardní
rovinu a zapište pro nižší vrstvy stěny v položce Vzdálenost například
tloušťku desky jako zápornou hodnotu.
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Okenní a dveřní otvory ve vícevrstvých stěnách
Aby bylo možné vsadit okenní a dveřní otvory do vícevrstvých stěn,
postupujte stejným způsobem jako u jednovrstvých stěn. V dialogu
Vlastnosti přejděte však navíc na kartu Ostění.

Zde můžete, v závislosti na počtu definovaných vrstev stěny, zvolit
nejméně 2 z různých typů zobrazení a zadat odpovídající hodnoty pro
Zaslepení.
Tip: Pomocí
Modeláře
otvorů namodelujete
dveřní, resp. okenní otvory
zadáním parametrů
obkladových prvků, tvarů
ostění, roletových truhlíků,
prvků překladu atd. Tyto
otvory lze uložit a opět
vyvolat.

67

68

Dodatek: Vícevrstvé stěny

Allplan 2014

Příklad: Vícevrstvá stěna, různé výšky vrstev
Nastavení parametrů stavebního dílu stěna:

Definice výšky pro vrstvu 1:
•

Hrana nahoře :

•

Hrana dole :

Vztah k horní rovině, vzdálenost: -0,2
Vztah k dolní rovině, vzdálenost:

0
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Definice výšky pro vrstvu 2 a 3:
•

Hrana nahoře :

•

Hrana dole :

Půdorys

Vztah k horní rovině, vzdálenost: 0
Vztah k dolní rovině, vzdálenost:

0
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Řez: 1 = Horní standardní rovina; 2 = Dolní standardní rovina

Proveďte případně pro následující úlohy výše popsané změny znovu
zpětně.

Dodatek: Projekce a technika oken
Poznámka: V následujících oddílech najdete základy pro techniku
oken.
Pokud chcete hned pokračovat v kreslení, přejděte k oddílu "Modulové
osy (na straně 79)".
Pokud pracujete se stěnami a jinými stavebními díly, můžete kliknutím
myší vytvořit prostorový dojem budovy. Symboly standardních projekcí
najdete v příslušných rámech okna.

Přehled o funkcích obrazovky v panelu nástrojů Okna
V programu Allplan si můžete nastavit každý detail z konstrukce přesně
tak, jak potřebujete. Symboly dole na okraji okna umožňují neomezenou

Příručka pro architekturu

Lekce 2: Navrhování budov

71

navigaci na obrazovce. Tyto funkce jsou takzvané 'transparentní' funkce,
tzn. můžete je používat, zatímco nějaká jiná funkce (např. čára) zůstává
aktivní.
Aby byla kreslicí plocha v grafickém okně co největší, zobrazují se
funkce obrazovky až v okamžiku, když se ukazatel myši nachází v
blízkosti dolního okraje okna. Pokud pracujete s několika grafickými
okny, má každé grafické okno tyto symboly na okraji okna.
Symbol

Funkce

Použití

Plovoucí panel
Standardní projekce

Zde zvolíte zobrazení půdorysu nebo jednu ze standardních projekcí.

Zobrazit vše

Pomocí funkce
Zobrazit vše nastavíte měřítko zobrazení na
obrazovce tak, aby byly všechny elementy viditelných dokumentů
Uložit výřez obrazovky,
úplně viditelné. Pokud je ale pomocí
načíst načtený výřez obrazovky, bude zobrazen jen tento výřez
obrazovky.
Pomocí ESC můžete překreslení obrazovky zrušit.
Tip: Můžete také dvakrát kliknout prostředním tlačítkem myši.

Výběr detailu okna

Výběr detailu okna zoomuje výřez z kreslící plochy tak, že
s přidrženým levým tlačítkem myši vytáhnete aktivační okno.
Poznámka: Pokud máte více otevřených oken, zobrazí se výřez v okně,
ve kterém jste stiskli tlačítko. Výřez však můžete zvolit i ve všech
ostatních oknech. Předpokladem je to, že není zvoleno žádné
perspektivní zobrazení a také že v obou oknech jsou zobrazeny stejné
projekce.
Tip: Můžete vybrat detail okna také pomocí pravého tlačítka myši, bez
vyvolání funkce

Mód otáčení

Výběr detailu okna.

V konstrukčním okně: Nastaví perspektivní zobrazení. Kurzor se
chová při tažení jako v animačním okně (mód koule, kamerový mód).
V animačním okně: Pokud je vypnuto, lze v animačních oknech kreslit
jako v axonometrických oknech.

Předchozí zobrazení

Předchozí zobrazení zobrazí naposled nastavený pohled.

Následující výřez
obrazovky

Následující výřez obrazovky vyvolá následující pohled.

Uložit výřez obrazovky,
načíst

Uložit výřez obrazovky, načíst uloží aktuálně nastavený výřez
obrazovky pod jménem nebo načte uložený výřez obrazovky. Tímto
způsobem lze nastavit několik často používaných výřezů obrazu.
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, nezobrazí se

Zobrazit vše celá konstrukce, ale pouze uložený
při kliknutí na
výřez. Klikněte znovu na symbol pro jeho deaktivaci.
Nastavení pohledu

Nastavení pohledu vyvolá dialog Nastavení pohledu, ve kterém
můžete nastavit a uložit projekce.
Další informace získáte v nápovědě v položce Nastavení pohledu.

Okno stále v popředí

Okno stále v popředí zobrazí okno vždy v popředí, tzn. před
jinými okny. Tato funkce je dostupná pouze tehdy, pokud je
deaktivována volba Spojená okna a zde pouze v případě, že okno není
maximalizováno.

Zobrazení řezu zap/vyp

Zobrazení řezu zobrazí architektonický řez, který jste definovali
pomocí

Vedení řezu. Vedení řezu můžete identifikovat zvolením v

rozbalovacím menu nebo kliknutím na kreslicí plochu. Pomocí
zobrazení řezu vypnete.
Měřítko obrazovky

Nastavuje měřítko obrazovky. Můžete buď volit z více standardních
hodnot nebo zadat libovolnou hodnotu. Pro zadání libovolné hodnoty
napište hodnotu do vstupního pole a potvrďte klávesou ENTER.

Typ pohledu skryté
hrany/ drátový model

Skryté / Drátové zapíná nebo vypíná zobrazení aktuálního obsahu
okna se skrytými hranami.
Nastavení - Pracovní prostředí - strana Zobrazit
Upozornění: V
- oblast Akcelerace zobrazení skrytých hran můžete definovat způsob
zobrazení.
Skryté hrany, výpočet zobrazení můžete
Poznámka: Pomocí
skryté hrany uložit ve 2D zobrazení ve zvláštním dokumentu.

Ve Zpracování plánu máte k dispozici ještě následující funkce, pomocí kterých můžete přepínat mezi náhledem
návrhu a náhledem plánu, který se má tisknout.
Náhled návrhu

Pomocí Náhled návrhu se elementy v plánu zobrazí tak, jak jste je
vytvořili. Zohlední se naddefinice pera, čáry a/nebo barvy. Volbou
Zobrazení na obrazovce můžete ovlivnit druh a rozsah znázornění.
Nastavení funkce

Náhled barevného tisku
popřípadě

Tisk plánů nebude zohledněno.

Pomocí daného náhledu uvidíte plán tak, jak bude vypadat při výstupu
na barevné nebo monochromatické tiskárně. Pro zobrazení budou
zohledněny

Elementy k tisku aktivované ve funkci Tisk plánů a
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Náhled tisku stupňů šedi také parametry karty Tiskový profil. V
Zobrazení na obrazovce
máte k dispozici ještě několik dalších možností.
Poznámka: Aby byla možná uživatelsky příjemná práce v náhledu,
aktivují se elementy nacházející se mimo stránku, okraje plánu, a pokud
jsou aktivované, zobrazí se tisková oblast výstupního zařízení, ačkoliv
na konečném tisku nejsou vidět. K lepší obslužnosti se v náhledu také
používá aktivovaná a signální barva.

Upozornění: Další funkce k ovládání zobrazení na obrazovce najdete v
menu Zobrazit:
Symbol

Funkce

Použití

Posun obrazu

Posun obrazu posune pohled v aktuálním okně o určenou
vzdálenost. Vzdálenost zadáte se stisknutým levým tlačítkem myši.
Pohled v aktuálním okně můžete přesunout také pomocí stisknutého
středního tlačítka myši, resp. kurzorovými klávesami.

Překreslení obrazovky

Překreslení obrazovky obnoví zobrazení aktuálního výřezu
obrazovky. Pomocí ESC můžete překreslení obrazovky zrušit.

Zmenšit obraz

Zmenšit obraz zmenší postupně výřez obrazovky (měřítko
zobrazení na obrazovce se zdvojnásobí).

Zvětšit obraz

Zvětšit zvětší postupně detail obrazovky (měřítko zobrazení na
obrazovce se změní na poloviční).
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Pomocí programu Allplan lze na obrazovce současně zobrazit a
zpracovávat několik projekcí. V každém okně může být zobrazen
libovolný výřez obrazu, celý obraz nebo axonometrická projekce.
Můžete vybírat z pěti variant automatického rozčlenění okna a to potom
individuálně měnit.
Zvolte typ zobrazení na obrazovce v menu Okno.
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Technika oken: Detail a celkový pohled
Následující úloha Vám usnadní pochopení techniky oken.

Technika oken: Detail a celkový pohled
1 V menu Okno klikněte na

3 Okno.

2 Klikněte v okně vlevo nahoře na
3 Klikněte v okně vlevo dole na
jihozápad.

Půdorysné zobrazení.
Axonometrie - přední/levá,

4 Můžete si zde nechat zobrazit standardní roviny přízemí.
Klikněte na
Nastavení - strana Úrovně - oblast
Standardní úrovně.
Aktivujte možnost 3D-znázornění axometrie a náhledových
oken a dialog zavřete.
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5 Je-li tato volba aktivní, zobrazí se standardní roviny ve všech
projekcích na obrazovce nejdříve jako čtverec s délkou hrany
2 m v globálním bodu.
Pro přizpůsobení velikosti zobrazení standardních rovin Vaší
konstrukci klikněte na
Aktualizace 3D zobrazení (oblast
Změnit v modulu Základní: Stěny, Otvory, Stavební díly).
6 V dynamickém panelu klikněte na tlačítko StanEb
(Standardní úrovně).
Zobrazení standardních úrovní je přizpůsobené velikosti Vaší
konstrukce. Pro zlepšení viditelnosti úrovní přesahují úrovně o
několik metrů přes vnější ohraničení konstrukce.
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7 V pravém okně klikněte na
Výběr detailu okna a zvolte
výřez okna tím, že levým tlačítkem myši přetáhnete rám přes
oblast, kterou chcete zvětšit.
Díky zobrazení ve 3 oknech můžete vždy pracovat na detailech a vidíte
přitom celou konstrukci.
Pokud chcete, můžete si také uspořádání oken uložit a později bez
jakýchkoliv nastavení opět načíst.

Uložení uspořádání oken
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1 Ukažte v menu Okno na Uspořádání oken uložit, načíst a
klikněte na Uložit, načíst....
2 Klikněte na Nové, a zadejte označení pro uspořádání oken.

Tím je uspořádání oken uloženo. Pomocí Načíst ho můžete
zase načíst.
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Modulové osy
Abyste v následující úloze mohli snadněji polohovat sloupy, vytvoříte
nyní osový rastr.

Vytvoření osového rastru
 Aktivujte fólii 1 Rastr a uložte fólii 100 1.NP Model pasivně do
pozadí.
Poznámka: Společně mohou být aktivovány pouze fólie
aktivních stupňů struktury. Dejte pozor, aby byly zaškrtnuty
uzly Rodinný dům a Přízemí.
 Aktivujte v paletě Funkce skupinu modulů Základní moduly a
zde modul
Konstrukce +.
Tip: V
Nastavení Strana Zobrazení - Oblast
Fólie a NDW-okno lze
nastavit, aby se všechny
elementy z pasivních fólií v
pozadí zobrazovaly v
barvě, a současně lze
zvolit tuto barvu.
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Modulové osy (oblast Vytvořit).

2 Na kartě X-směr nastavte následující parametry:
-

Pero

-

Čára 11

-

Počet oblastí 5

-

Přesah

-

Aktivujte u položky Automatika zaškrtávací políčko Stejné
pero, barva, čára, Ve všech oblastech.

0,13

7

0,3

Tím se vytvoří pět oblastí, pro které můžete následně
definovat rozdílné vzdálenosti os.
Při nastavení „Přesah 0,3“ přesahuje každá osa rastr o tuto
míru (viz obrázek na konci cvičení).
3 Klikněte u Oblasti na pravou šipku, abyste vybrali oblasti a
zadali následující vzdálenosti os:
Oblast

1

2

3

4

5

Počet os

1

1

1

1

2

Odstup os

1,25

1,375

6,615

1,375

1,25
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4 Zvolte na kartě Y-směr formát popisu A B,
nastavte Pero, Čáru a Přesah jako na kartě X-směr a
vytvořte 3 oblasti.

5 Klikněte u Oblasti opět na pravou šipku, abyste vybrali oblasti
a zadali vzdálenosti os:
Oblast

1

2

3

Počet os

1

1

2

Odstup os

9,4

2,5

2,755

6 Potvrďte tlačítkem OK a nastavte v seznamu Výběr hladin,
nastavení (panel nástrojů Formát) hladinu KO_RASTR.
7 V dynamickém panelu můžete zvolit, zda mají být čáry rastru
zobrazeny jen ve 2D nebo také ve 3D zobrazení. Klikněte zde
příp. na 2D-čáru.
8 Definice bodu uložení
Umístěte rastr přibližně vlevo nahoru na půdorys.
9 Výchozí bod, vztažná přímka / Úhel otočení
Potvrďte navrženou hodnotu 0,00 klávesou ENTER (nebo
zadejte hodnotu).
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10 Klikněte na
Posunutí (panel nástrojů Zpracovat) a
aktivujte rastr na libovolném bodu.
Tím, že se rastr uloží přesně nad půdorys, se nabízejí
následující nastavení pro způsob zachycení bodu:
11 Klikněte pravým tlačítkem myši na kreslicí plochu a potom v
Volby zachycování bodů.
kontextovém menu na
• Na kartě Zachytávané body aktivujte zaškrtávací políčko
Průsečík a vypněte ostatní volby pro zachytávané body.
• Na kartě Zobrazení zachycení bodu zapněte Zobrazení
symbolů zachycených bodů a ujistěte se, že jsou aktivní
volby Hledání prvků, Oblast vyhledávání v aktuálních
dokumentech a v pasivních fóliích.
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Tip: Zvětšte pomocí
Výběr detailu okna roh
budovy.

12 Z bodu / dx … - do bodu
Klikněte v rastru na nějaký vhodný průsečík a umístěte jej na
vhodný roh budovy.

Tip: Alternativně lze rastr
vytvořit pomocí čar a
rovnoběžek.

13 Okótujte rastr, jak je uvedeno výše.
Dejte pozor, abyste použili hladinu KO_100.
14 Zobrazení kótovacích čar nebude pro další pracovní kroky
potřeba. Skryjte jej následujícím způsobem:
Klikněte proto v paletě Hladina pravým tlačítkem myši na
hladinu ML_100 Kóta 1:100 a zvolte Neviditelná,
uzamčená.
Poznámka: Pokud rastr přece jen neodpovídá Vaší představě, můžete
Modifikace modulových os (oblast
jej kdykoli upravit pomocí
Změnit). Postup je shodný jako při zadávání, pouze odpadá umístění.
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Nyní chybějí jen rastrové čáry pro kruhové sloupy ve vnitřním prostoru.
Jejich poloha se určí graficky.

Vytváření dodatečných rastrových čar
 Aktuální hladina je KO_RASTR.
Pomocnou konstrukci (panel nástrojů Formát)
1 Zapněte
a nakreslete dvě diagonály pomocí funkce
Čára (paleta
Funkce, modul Konstrukce, oblast Vytvořit).

2 Vypněte znovu Pomocnou konstrukci.
Znovu klikněte na
Pomocná konstrukce (panel nástrojů
Formát).
3 Klikněte na

Převzetí (panel nástrojů Formát).
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4 Kliknutím na Vše v dialogu Převzetí - výběr aktivujte jedním
krokem všechny volby, poté klikněte na existující čáru rastru.
Tím se převezmou definice pro hladinu, barvu, tloušťku pera a
typ čáry rastru v panelu nástrojů Formát.
5 Nyní nakreslete horizontální a vertikální rastrovou čáru,
vedoucí průsečíkem diagonál:
Klikněte vždy na funkci
Rovnoběžka k elementu (paleta
Funkce - modul Konstrukce - oblast Vytvořit), vyberte
rastrovou čáru a (Přes bod) klikněte na průsečík.
6 Ukončete funkci klávesou ESC.
Pomocné diagonály je možné smazat.

Sloupy
Nyní lze nakreslit sloupy: Obdélníkové sloupy a vnitřní sloupy na fólii
100, carportové sloupy na fólii 101. Zadávání funguje jako u stěny:
Nastavte vlastnosti a umístěte sloupy na fólii.
Sloup lze
Tip: Funkci
použít pro všechny
stavební prvky ve tvaru
sloupu, např. pro nohy
stolu, světelné stožáry a
sloupky zábradlí.
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Umístění sloupů
 Uložte fólie 1 Rastr a 100 1.NP Model pasivně do pozadí a
fólii 101 1.NP přístřešek přepněte na aktuální.
 Zkontrolujte připojení rovin pro fólii 101 1.NP přístřešek s
Standardní roviny - seznam (paleta Funkce, oblast Vytvořit
v modulu Obecné: Střechy, Roviny, Řezy):
Výška dole: -0,11 ; Výška nahoře: 2,44 (analogicky k fólii 100
EG Modell).

1 Klikněte na
Sloup (paleta Funkce, oblast Vytvořit v
modulu Základní: Stěny, Otvory, Stavební díly).
Zkontrolujte, zda je nastavena hladina AR_ST, a případně ji
aktivujte v paletě Hladina nebo v menu nebo na panelu
nástrojů Formát.
2 Klikněte v panelu nástrojů Formát na
Převzetí, v dialogu
Převzetí - výběr vypněte převzetí hladiny a potvrďte dialog
pomocí OK.
Poté klikněte na čáru stěny. Vlastnosti pera (2) 0,35 a čáry 1
se převezmou z této čáry.
3 Klikněte na

Vlastnosti a nastavte následující parametry:

• Oblast Půdorysná forma:

zaoblená

• Oblast Parametr: Poloměr = 0,100
• Oblast Atribut:
Práce: Dřevozpracující práce
Priorita: 100
Typ výměry: m3

Příručka pro architekturu

Lekce 2: Navrhování budov

87

• Oblast Volba materiálu:
Materiál/kvalita: Dřevo
4 Zkontrolujte také Výšku (analogicky jako u stěn):
-

Hrana nahoře :

-

Hrana dole :

Vztah k horní rovině se vzdáleností 0
Vztah k dolní rovině se vzdáleností 0

a poté potvrďte dialog pomocí OK.

5 Nastavte transportní bod v panelu nástrojů Sloup na
Střed. Zachycení průsečíku je nastaveno ještě z
předchozích cvičení.
6 Umístěte šest sloupů pro carporty na průsečíky rastru a
ukončete funkci klávesou ESC.
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7 Klikněte na
Otevřít a aktivovat,
přepněte fólii 100 1.NP Model na aktuální a
a fólie 1 Rastr a 101 1.NP přístřešek uložte pasivně do
pozadí.
8 Klikněte na
Sloup (oblast Vytvořit v modulu Základní:
Stěny, Otvory, Stavební díly).
Vlastnosti a
9 Klikněte na
změňte poloměr: 0,125.
10 Umístěte sloup na průsečík ve vnitřním prostoru.

11 Klikněte na
Vlastnosti a změňte následujícím způsobem
parametry stavebního prvku:
• Oblast Půdorysná forma:
• Oblast Parametr:
Šířka = 0,500
Tloušťka = 0,150

pravoúhlý
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• Oblast Atribut:
Práce: Betonářské práce
Priorita: 150
• Oblast Volba materiálu:
Materiál/kvalita: B25

12 Nastavte transportní bod

vpravo nahoře.

13 Umístěte sloup na rastrový průsečík vpravo nahoře.
Profil sloupu lze také otočit.
14 Změňte ve

Vlastnostech úhel: 90.

15 Umístěte sloup na rastrový průsečík vlevo nahoře.
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16 V dalších konstrukčních krocích již není omezení režimu
zachycování bodů na Průsečík potřebné. Klikněte pravým
tlačítkem myši na kreslicí plochu a potom v kontextovém menu
na
Nastavení pro zadávání bodů.
• Na kartě Zachytávané body aktivujte zaškrtávací políčko
Element a Střed elementu navíc k Průsečíku.
• Všechny ostatní vlastnosti zůstávají nezměněné.
17 Ukončete funkci

Sloup klávesou ESC.

18 Opět vypněte pomocí funkce
Rastr a 101 1.NP přístřešek.

Otevřít a aktivovat fólie 1

Aktivní je pouze fólie 100 1.NP Model.
Kulaté venkovní carportové sloupy už nejsou nyní viditelné, protože je
vypnutá příslušná fólie.

Otvory
Otvory - dveře, okna, niky a vybrání se vytvářejí vždy podle stejného
principu. Rozdíl je pouze v nastavení vlastností.
V programu Allplan jsou stavební prvky stěna a otvor spojeny
dohromady. Posune nebo pootočí-li se stěna, otvory se posunou s ní.
Otvor zase nabízí prostor pro SmartParts nebo Objekt.
SmartPart je parametrický CAD objekt Allplan s vlastní logikou, která
nezávisí na systému CAD. Parametrika se řídí skriptem přímo
pověšeným na objekt. Objekty SmartPart lze vkládat do stávajících
okenních a dveřních otvorů v lineárních stěnách. Přizpůsobí se každému
libovolnému tvaru otvoru.
Objekt je inteligentní symbol – dveře nebo okno -, který se automaticky
přizpůsobí velikosti otvoru.
Navíc nabízí program Allplan možnost evidovat ostění oken a dveří a
vyhodnotit je ve výkazu výměr.

Dveře
Všechny dveře v přízemí jsou v našem projektu jednokřídlé. Vstupní
dveře jsou vysoké 2,135 m, vnitřní dveře 2,01 m.
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Nejdříve se nakreslí pouze dveřní křídlo. Princip, podle kterého jsou
zadávány otvory dveří, platí pro všechny otvory.

Zadání otvoru
• Klikněte na první bod otvoru.
• Nastavte parametry stavebního dílu a výšky.
• Zadejte šířku otvoru.
Stejné otvory lze postupně kreslit bez opětovného zadávání parametrů,
neboť nastavené parametry stavebního dílu a údaje výšky jsou uloženy
až do doby, kdy se provede jejich nová definice.

Kreslení dveří
1 Klikněte na
Dveře (paleta Funkce, oblast Vytvořit v
modulu Základní: Stěny, Otvory, Stavební díly).
2 Otevřete paletu Hladina a aktivujte hladinu AR_WD.
3 Klikněte na dolní vnější čáru stěny přibližně v oblasti, kde se
mají nacházet dveře.
Zadání vzdálenosti byla
Upozornění: Dbejte na to, aby u
v dialogu zadána hodnota 0.000 - teprve poté lze zadávat přes
vztažný bod a vzdálenost. Alternativně zde můžete také zadat
požadovanou vzdálenost a kliknout na roh stěny.
Tip:
Zadání
vzdálenosti můžete
vypnout také kliknutím na
symbol, abyste mohli
zadávat otvory přes
vztažný bod a vzdálenost.
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Vztažný bod se označí šipkou a vzdálenost se zobrazí
v dialogovém řádku.
4 Zkontrolujte vztažný bod a v případě potřeby jej přemístěte do
rohu vnější stěny.

5 Zadejte vzdálenost: 3,18 (vztažný bod vlevo)
nebo 3,435 (vztažný bod vpravo).
6 Klikněte na

Vlastnosti.

7 Zvolte obdélníkový typ dveří.
8 Klikněte na symbol Dveřní doraz a zvolte jednokřídlé.
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Tip: Dveřní křídla lze velmi
jednoduše měnit: Aktivujte
funkci Dveře a klikněte do
dveřního otvoru. V dialogu
Dveřní doraz zvolte nový
dveřní doraz. Staré se
automaticky smaže.
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9 Klikněte na Výšku.
Zde nastavíte horní a dolní hranu dveřního otvoru.
Upozornění: Také horní hrana dveřního otvoru se napojí na
dolní standardní rovinu. Tak zůstává výška dveří při možné
změně výšky podlaží zaručeně nezměněna.

Dávejte přitom pozor na
momentálně aktuální
hladinu.

10 Klikněte u Horní hrany na
Vztah k dolní rovině a zadejte
následující hrubý rozměr:
výška dveří + skladba podlahy: 2,135 m + 0,11 m = 2,245 m.
11 Klikněte u Dolní hrany na
Vztah k dolní rovině
(vzdálenost: 0,00) a potvrďte tlačítkem OK.
12 Deaktivujte případně zaškrtávací políčka pro Vytvořit ostění a
Objekt.
Dialog Dveře by měl nyní vypadat následovně:
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Tip: Šířka otvoru v dialogu
je navržená hodnota a lze
ji upravit. Tak můžete
rychle kreslit více dveří
stejného typu a stejné
výšky s rozdílnou šířkou.
Tip: Dotaz na šířku otvoru
můžete v dialogu také
deaktivovat, vytváříte-li
více dveří se stejnou
šířkou.
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13 Nastavení potvrďte tlačítkem OK.
14 Zadejte v dialogovém řádku Vzdálenost koncového bodu
otvoru (šířka otvoru): 1,135.

15 Určete směr dveřního křídla.
Náhled již visí na nitkovém kříži.
Tip: Pro kontrolu
aktuálního stavu
prostorového zobrazení
standardní
zvolte např.
axonometrii a vytvořte
pomocí typu pohledu
Skrytý zrychlené
zobrazení skrytých hran.
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Umístěte nyní vnitřní dveře. Ty by ale měly obdržet jinou
výšku!
Dveře,
16 Pokud již funkce není otevřená, klikněte opět na
osaďte je do vnitřní stěny a klikněte ve
Vlastnostech na
Výšku.
Vztah k dolní rovině, zadejte
17 Klikněte v Horní hrana na
hodnotu 2,12 a oba dialogy potvrďte tlačítkem OK.
18 Osaďte nyní všechny vnitřní dveře.
Dbejte přitom na správné vzdálenosti a šířky otvorů.

19 Funkci ukončete klávesou ESC nebo
kliknutím pravým tlačítkem myši na panel nástrojů.
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Okno
Dalším krokem bude vložení otvorů pro okna. Dbejte přitom na rozdílné
šířky otvorů, výšky parapetů, otvorů a ostění.
Tip: Ostění lze dodatečně
změnit pomocí
Definice, modifikace
ostění (paleta Funkce,
oblast Změnit v modulu
Speciální: Stěny, Otvory,
Stavební díly).

Po vytvoření okenních otvorů se jedné jejich části přiřadí SmartPart pro
okna a druhé části objekty. Poloha jak okenních objektů tak i SmartPart
pro okna v okenních otvorech se orientuje podle polohy ostění okna.
Přesné stanovení rozměrů ostění nemá jen grafický význam, ale hloubka
ostění také hraje roli ve zjišťování množství a plochy.
Interní kontrola systému zajistí, že součet rozměrů ostění odpovídá
tloušťce stěny.
Ostění
La: Ostění venkovní
Li: Ostění vnitřní
B: Šířka otvoru (hrubá stavba)
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SmartPart
SmartPart jsou parametrické objekty CAD Allplan s vlastní logikou,
která nezávisí na systému CAD. Parametrika se řídí skriptem přímo
pověšeným na objekt.
SmartParts pro okna, dveře a příslušenství lze osadit do již existujících
okenních a dveřních otvorů v lineárních stěnách. Přizpůsobí se každému
tvaru otvoru.
SmartParts lze zpracovávat buď přes Úchopy (grafická modifikace),
nebo prostřednictvím dialogu (alfanumerická modifikace). Grafickou
modifikaci si můžete vyvolat z kontextového menu SmartPart pomocí
SmartPart modifikovat úchopy.
funkce
Nabízí se ale také možnost současného použití Uchopení a dialogu.
Dvojitým kliknutím levého tlačítka myši na SmartPart se otevře paleta
Vlastnosti SmartParts a aktivují se úchopy. Pokud provedete úpravy u
SmartPart, zobrazí se tyto změny v reálném čase a mohou být uloženy v
Uložit jako oblíbenou
podobě souboru smv pomocí funkce
položku. Máte také možnost uložit modifikovaný SmartPart ve složce
palety Knihovna.
V následující úloze použijte vámi vymodelovaný SmartPart okna, který
je v projektu obsažen jako oblíbená položka.

Makro
Objekt je inteligentní symbol, který se automaticky přizpůsobí otvoru.
Grafické zobrazení objektu může být závislé na měřítku.
Tak je např. zobrazení v měřítku 1:100 schématické, zatímco v měřítku
1:10 se objeví detailní zobrazení. Objekty se ukládají podobně jako
symboly a lze je kdykoli umístit na libovolné fólii.
V následující úloze použijete objekt z knihovny Nemetschek ve složce
Standard. Předpokladem ovšem je, že jste nainstalovali alespoň základní
symboly.
Modeláře oken/dveří (modelář objektů) však můžete
Pomocí
objekty definovat a ukládat také sami. Potřebný popis najdete v Lekci 5:
Objekty a SmartPart (viz "Lekce 5: Makros und SmartParts" na straně
275).
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Směr zadání otvorů (okna a dveře)
Pokud chcete u oken a dveří definovat rozdílné hloubky ostění pro
interiér a exteriér nebo umísťovat otvory do vícevrstvých stěn
s rozdílným přesazením pro každou vrstvu, potom je zvláště důležité
dávat pozor na směr zadávání otvoru:
• Bod, který označíte na stěně kliknutím, určuje vždy vnější stranu
otvoru.
• Grafika náhledu otvoru na nitkovém kříži je na vnější straně zavřená
a na vnitřní straně otevřená.
Transportní bod náhledu předtím,
• Můžete podle potřeby měnit
než osadíte otvor do stěny: Pomocí vztažného bodu se můžete při
zadávání otvoru snadněji přesunout na stávající rohy nebo napojení
stěn.

A

Čára stěny, na kterou jste kliknuli = vnější strana otvoru

Vytvoření okna
Vytvoření okna
Tip: Je-li to nutné, upravte
transportní bod v
dialogovém panelu
nástrojů a polohu
vztažného bodu.
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1 Klikněte na Měřítko (stavový panel) a nastavte vztažné
měřítko na 1:50.
Okno (paleta Funkce, oblast Vytvořit v
2 Klikněte na
modulu Základní: Stěny, Otvory, Stavební díly) a aktivujte,
je-li to třeba, hladinu AR_STEN.
3 Vlastnosti / Vnější čára stěny
Umístěte první bod otvoru na vnější stěnu a upravte
zobrazenou vzdálenost k rohu: 0,615.
Důležitá je pozornost věnovaná čáře vnější stěny (A), protože
se podle ní později orientuje okenní objekt.

4 Klikněte na

Vlastnosti.

5 Zvolte obdélníkový typ okna a aktivujte zaškrtávací políčko u
Vytvořit ostění.
6 Zvolte v oblasti Zobrazení parapetu nastavení oboustranné
a zvolte v oblasti Parapet: Vlastnosti formátu pero č. 2
(0,35) a čáru 1.
Nyní nastavte horní a dolní hranu okenního otvoru.
7 Klikněte na Výšku.
8 Zadejte následující hodnoty:
-

Pevná výška stavebního
Klikněte v oblasti Horní hrana na
dílu a zadejte hodnotu 0,51 (odpovídá výšce otvoru).

-

Klikněte v oblasti Dolní hrana na
zadejte vzdálenost 1,75.

Vztah k dolní rovině a

Příručka pro architekturu
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9 Potvrďte tlačítkem OK.
Dialog Okno by měl nyní vypadat takto:
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Tip: V dialogu Okno se
zobrazí hodnota Výšky
parapetu.
Ta ukazuje relativní výšku
parapetu vzhledem
k rovině nebo
ke vztažnému stavebnímu
prvku.
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10 Zvolte kartu Ostění.
11 Nastavte ostění:
-

Hloubka okna

: 0,10

-

Ostění venkovní

: 0,09

12 Potvrďte tlačítkem OK.
13 Zadejte v dialogovém řádku šířku otvoru: 1,26.
14 Potvrďte zadání klávesou ENTER.
15 Nakreslete okno se stejnými parametry do protilehlé stěny.
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16 Umístěte další bod pro okenní otvor v pravé vnější stěně,
klikněte ve
Vlastnostech na Výšku a změňte parametry
výšky Horní hrany a Dolní hrany (výška parapetu):
• Oblast Hrana nahoře:
Pevná výška stavebního dílu = 0,6350
• Oblast Hrana dole:
Vztah k dolní rovině = 1,1250

Nakreslete další okna v pravé vnější stěně se stejnými
parametry.
17 Nakreslete nyní další okenní otvory do levé vnější stěny.
Změňte ale ještě parametry výšky u Hrana nahoře a Hrana
dole:
• Oblast Hrana nahoře:
Pevná výška stavebního dílu = 1,8850
• Oblast Hrana dole:
Vztah k dolní rovině = 0,3750

Příručka pro architekturu
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18 Nakreslete dva přes sebe umístěné okenní otvory do
vstupního průčelí.
Vytvořte dva otvory na stejném místě, které se odlišují
Vztahem DH k dolní rovině:
První otvor: 1,125 ; druhý otvor: 1,875.
Výška stavebního dílu činí vždy 0,635.
(viz následující obrázek)
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Vložení okenních otvorů do kruhové stěny
Nyní vložíte okna do kruhové stěny a do přímé stěny na ni navazující.

U kruhových stěn může být kvůli zakřivení nakreslena jenom středová
čára ostění. Pokud je volba Ostění deaktivována, nelze již „Architekturu
otvoru“ v půdorysu odlišovat od výšky místnosti Stěna - „Mezera“.
Otvory v kruhových stěnách lze vytvořit s radiálními nebo paralelními
Nastavení - strana Stavební díly - oblast Otvory).
hranami ostění (
Pro tuto budovu se použije implicitní nastavení Radiální.
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Tip: Když se nezobrazí
žádný vztažný bod,
zachytili jste počáteční bod
elementu kruhové stěny.
Přerušte klávesou ESC,
zvolte přesný detail obrazu
a zkuste to ještě jednou.
Velice Vám přitom
pomůže, když v
Nastavení pro zadávání
bodů na Zobrazení
zachycení bodu
zaktivujete Zobrazení
symbolů zachycených
bodů.
Nitkový kříž zde musí
zobrazovat symbol
Element a nikoliv
(Koncový) bod.
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Ke cvičení budou u těchto okenních otvorů nejprve vypuštěny objekty a
v další úloze budou opět vloženy.

Vložení okenních otvorů do kruhové stěny
 Funkce
Okno je stále aktivní. Pokud tomu tak není,
aktivujte ji.
Výběru detailu okna velmi malý výřez
1 Zvolte pomocí
obrazu (kruhová stěna, vlevo dole).
2 Klikněte na čáru vnější kruhové stěny.
• Dbejte na to, aby se žádný bod nezachytil (viz. tip)!
• Dbejte na směr zadání otvoru: Uzavřená strana náhledu
grafiky se musí zobrazovat směrem ven. V případě potřeby
změnit Transportní bod náhledu pro
můžete pomocí
otvor.
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3 Kliněte na vnitřní roh kruhové stěny.
Ve vybraném detailu obrazu uvidíte, že se mírně změnila
poloha vztažného bodu.
Rohový bod byl přemístěn na čáru vnější stěny.
4 Zadejte vzdálenost: 0
Vlastnosti.
5 Klikněte na
Klikněte v oblasti Objekt 1 až n na
parapetu na vnější.

a nastavte Zobrazení

6 Klikněte na Výšku a zadejte následující hodnoty:
-

Hrana nahoře:

-

Dolní hrana:

Pevná výška stavebního dílu:
Vztah k dolní rovině:

0

2,26
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7 Dialogy potvrďte tlačítkem OK.
8 Vlastnosti / Koncový bod / Vzdálenost koncového bodu otvoru
Zadejte šířku otvoru: 1,105
9 Ostění vnitřní/vnější se u kruhových otvorů nezohledňuje!
Pokud byste aktivovali volbu Potlačit hlášení do ukončení
programu, nezobrazí se toto hlášení tak dlouho, dokud
nezavřete program Allplan.
Dialog potvrďte tlačítkem OK.
Tip: Dbejte na to, aby byl
stisknutý symbol v
Vzdálenost ke
vztažnému bodu v
dialogovém řádku, jinak
nelze převzít hodnotu
0,000 pomocí ENTER.
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10 Vlastnosti / Vnější čára stěny
Ukažte nitkovým křížem přesně na koncový bod prvního
otvoru a potvrďte v dialogovém řádku u
Vzdálenost ke
vztažnému bodu vzdálenost 0,000 pomocí klávesy ENTER.
11 Nový vztažný bod / Vzdálenost od vztažného bodu
Otevřete kontextové menu (pravé tlačítko myši) a aktivujte
funkci Poslední bod, a v dialogovém řádku
potvrďtevzdálenost 0,000 pomocí klávesy ENTER.
12 Vlastnosti / Koncový bod / Vzdálenost koncového bodu otvoru
Poté potvrďte šířku otvoru, zobrazenou v dialogovém řádku
(1,105).
Tip: Tento vícenásobný
otvor vyžaduje velmi
precizní způsob práce.
Zvolte detailní část obrazu
a klikněte s co největší
přesností na body, kterými
nebude zachycen žádný
bod kruhového segmentu.
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13 Vytvořte tímto způsobem (krok 10 až 12) ještě pět dalších
otvorů, vznikne tak jeden velký otvor, sestávající ze sedmi
otvorů.
14 Další otvor bude osazen do krátké stěny, která je připojena
nahoře ke kruhové stěně. Zobrazení parapetu zůstává
nastaveno na vnější.
15 Vlastnosti / Koncový bod / Vzdálenost koncového bodu otvoru
Zadejte šířku otvoru: 0,885

16 Funkci ukončete klávesou ESC.

Nastavení vztažného bodu
Pokud nechcete akceptovat navržený vztažný bod, postupujte
následujícím způsobem:
• Zvolte na čáře stěny nový bod.
nebo
• Klikněte na jeden bod vně čáry. Pata kolmice na čáru zdi se stane
novým vztažným bodem.
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Šipka vztažného bodu zobrazuje směr měření ke čtverci. Vzdálenost je
vždy kladná, nezávisle na osovém směru. Zadáním záporné vzdálenosti
se může směr měření zrcadlit.
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Používání SmartPart
V tomto kroku použijete ve všech okenních otvorech (mimo ty, které
sahají k zemi) SmartPart okna.
Pro náš rodinný dům by se měla použít jednokřídlá okna. Pomocí funkcí
Modelování oken SmartPart a
Modelování dveří SmartPart
můžete modelovat SmartParts pro otvory podle individuálních přání a
ukládat je v knihovně SmartPart. Abyste mohli ihned začít s
používáním SmartParts, jsou nastavení pro jednoduché jednokřídlé okno
uložena jako oblíbené položky a již zahrnuta v Projekt.

Používání SmartParts
 Fólie 100 - 1.NP Model je aktivní.
 Vztažné měřítko je stále nastaveno na 1:50.
Pro detailnější zobrazení SmartParts okna a objektu okna se
nastaví větší měřítko, abyste lépe rozpoznali polohu křídla
příp. směr otvoru.
Modelování okna SmartPart (paleta Funkce,
1 Klikněte na
oblast Vytvořit v modulu Základní: Stěny, Otvory, Stavební
díly).
Otevře se paleta Vlastnosti s prázdným rámem okna. Zde
můžete krok za krokem vytvořit SmartPart okna. Jeden
SmartPart okna definovaný tímto způsobem je již v Projektu k
dispozici v souboru oblíbených položek.
Tip: V návodu krok za
krokem "Okna a dveře"
najdete podrobný návod k
modelování oken
SmartParts Jednokřídlá
okna. Jako člen Service
plus si můžete stáhnout
tyto návody v podobě
souborů PDF v části
Školení - Dokumenty
Allplan Connect
(http://connect.allplan.com)
.
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2 Klikněte na
Načíst oblíbenou položku, otevřete složku
Projekt a vyberte soubor oblíbených položek
Fenster_einfluegelig.smv.
Uložené hodnoty a nastavení se načtou do palety Vlastnosti.
3 Pokud chcete, můžete nyní listovat různými kartami a
kontrolovat nastavení. Tak získáte přehled o tom, jak byl
SmartPart vymodelován.
SmartPart visí za bod umístění na nitkovém kříži. Bod
umístění se stále nachází v levém dolním rohu SmartPart.
Jakmile se octnete kurzorem v otvoru stěny, přizpůsobí se
element náhledu konkrétnímu tvaru otvoru.
4 Zvětšete levý dolní roh budovy.
5 Najeďte se SmartPart visícím na nitkovém kříži do levého
dolního okenního otvoru.
SmartPart okamžitě převezme rozměry otvoru. Pokud
pohybujete nitkovým křížem na obou stranách otvoru, vidíte,
jak SmartPart mění svou polohu.
6 Když najdete požadovanou polohu (jako na obrázku dole),
klikněte levým tlačítkem myši na kreslicí plochu. Tím jste
umístili první SmartPart.
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Poznámka: Pokud byl otvor vytvořen i s ostěním (jako v
našem případě), umístí se SmartPart vždy uprostřed ostění
okna. Je přitom jedno, na které místo otvoru kliknete. Pokud v
otvoru není žádné ostění, skočí SmartPart doprostřed vrstvy
stěny na kterou jste klikli.
Pro uložení máte v nastavení zadávání k dispozici několik
pomocných funkcí.
V dialogovém řádku můžete stanovit úhel otočení pro umístění
SmartPart.
Při umisťování se uprostřed SmartPart zobrazí šipka. Tato
šipka ukazuje ve směru vnější strany objektu SmartPart. V
závislosti na poloze v otvoru se zobrazí další symbol. Tento
symbol uvádí, že byl SmartPart umístěn zrcadleně.

Příručka pro architekturu

Lekce 2: Navrhování budov

117

Poznámka: Velikost a barvu symbolů můžete zvolit v
Nastavení (panel nástrojů Standard), strana Zachycení
bodu, oblast Zobrazení zachycení bodu, možnostiVelikost
symbolů pro zachycení bodu a Barva symbolů.
Na kartě SmartPart je uvedeno velké množství parametrů,
které umožňují provádění rozsáhlých modifikací SmartPart a
jejich zobrazení. Můžete tak např. pomocí přiřazování hladin
nezávisle na sobě ovládat viditelnost elementů oken a
okenního otevírání jak v zobrazení 2D tak i 3D. U SmartPart
Jednodílné okno používaném v našem projektu se elementy
oken nacházejí v hladině AR_FENST, otevírání oken v
AR_AUFSCHL. Tak to má zůstat zachováno.
7 Stiskněte ESC, abyste ukončili umisťování SmartPart.
Kopie právě umístěného SmartPart visí na nitkovém kříži.
8 Umístěte SmartPart podle obrázku dole. Otvory v kruhové
stěně a otvory sahající k zemi vpravo vedle kruhové stěny
nebudou přitom zohledněny. Zde vložíte v dalším kroku
objekty.
Při umisťování SmartParts se otevírání oken zobrazují v
půdorysu. Chcete-li změnit stranu otevírání, klikněte v kartě
Elementy na příslušnou volbu.
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9 Dbejte při vkládání okenních SmartParts do okenních otvorů
ležících přes sebe vlevo vedle vchodových dveří na to, aby
SmartPart do otvorů "zaskočily".
To nejlépe poznáte podle toho, když si v druhém okně
zobrazíte půdorys v Pohled čelní, jižní.
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10 Po vložení všech SmartParts ukončete funkci pomocí ESC.
Pokud v paletě Hladina zapnete hladinu AR_AUFSCHL na
viditelnou, měl by váš půdorys nyní vypadat následovně:
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Nyní můžete nový SmartPart uložit v knihovně SmartParts ve složce
Projekt nebo ve složce Kancelář a tím jej můžete všude používat.

Uložení SmartPart do knihovny
1 Klikněte v paletě Knihovna na složku SmartParts.
2 Otevřete složku Projekt nebo složku Kancelář.
3 Klikněte dole v liště akcí na

Nová skupina.

4 Zadejte název skupiny: Okno.
Potvrďte pomocí ENTER.
Vytvoří se složka Okno.
5 Otevřete složku Okno a klikněte dole v liště akcí na
SmartPart.

Vložit
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6 Zadejte název pro SmartPart: Jednokřídlé okno.
Potvrďte pomocí ENTER.
7 Klikněte na jeden z umístěných dílů SmartPart.
SmartPart se uloží do knihovny a automaticky obdrží
standardní obrázek náhledu pro okna.
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Objektosadit
Zbývající okna, která sahají až k zemi se osadí objekty.

Objektosadit
 Fólie 100 - 1.NP Model je aktivní.
Vztažné měřítko je stále nastaveno na 1:50.
Osazení objektu do otvoru (paleta Funkce,
1 Klikněte na
oblast Vytvořit v modulu Základní: Stěny, Otvory, Stavební
díly).
2 Klikněte v dynamickém panelu na Knihovna objektů.
3 V paletě Objekt otevřete postupně následující složky:
Standard, Objekt, Základní symboly, Okno.
4 Zde dvojitým kliknutím vyberte objekt okna Fen 1 flg DK.
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Tip: V Náhledu palety si
objekt můžete prohlédnout
ze všech stran tím, že
budete přepínat projekce.

5 Klikněte nejprve na otvor v přímé stěně, nejlépe mezi čáry
ostění.
Umístí se objekt; jako pomůcka pro umisťování se zobrazí
vnější strana.
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S modelářem objektů
můžete definovat vlastní
objekty, ukládat je a
později také zde
popsaným způsobem
osazovat do různých
otvorů.

6 Zvolte přesný detail obrazu a zkontrolujte polohu objektu.
Kliknutím na vnější stranu otvoru můžete určit stranu otvoru
okna
7 Pokud je objekt umístěn správně, klikněte pravým tlačítkem
myši na kreslicí plochu pro potvrzení.
Objekt bude vložen a bude přiřazen do vrstvy AR_MAK.

8 Klikněte na první otvor kruhové stěny a umístěte objekt.
9 Osaďte tímto způsobem objekt do zbývajících okenních
otvorů.
Na kruhové stěně stanovíte, že budou mezi objekty mezery.
To spočívá v tom, že je používaný objekt takto definován a že
zobrazené detaily mají odstup od hrany ostění. Dále bude
radiální průběh hran ostění viditelný v kruhové stěně.
Alternativou by byl objekt, který si sami nadefinujete.
10 Funkci ukončete klávesou ESC.
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Zobrazení axonometrie - zadní/levé:
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Komín
Vzhledem k topnému zařízení ve sklepě je nyní ještě třeba vložit komín.
V našem příkladu je komín stavebním dílem, který prochází všemi
čtyřmi podlažími. Jeho dolní hrana leží na RFB podzemního podlaží,
jeho horní hrana nad plochou střechy. Pomocí struktury stavby je možné
konstruovat na jedné fólii stavební díly přesahující podlaží. Použijeme k
tomu fólii pod uzlem struktury stavby Rodinný dům.

Vytvořit komín
1 Klikněte na
Otevřít a aktivovat (panel nástrojů Standard
nebo nabídka Soubor).
2 Otevřete kartu Struktura stavby.
3 Aktivujte fólii 3. Pojmenujte ji jako Komín.

4 Fólii 3 Komín jsou automaticky přiřazeny roviny uzlu struktury
stavby Rodinný dům (Výška dole = -3,50m a Výška nahoře
= 7,30m). Protože komín má svou dolní hranou ležet na RFB
podzemního podlaží, lze tuto výšku přiřadit fólii již zde.
Otevřete kontextové menu fólie 3 Komín a klikněte na Přiřadit
roviny.
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5 Aktivujte v dialogu Přiřadit roviny pro Výšku nahoře Horní
hranu stavby (7,30 m) a pro Výšku dole Dolní hranu 1.PP
(-2,86 m).

6 Zavřete dialog Přiřadit roviny tlačítkem OK.
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7 Potvrďte dialog Chování patra příslušných fólií pomocí OK,
aniž byste aktivovali volbu.
Fólii 3 Komín byly přiřazeny vybrané výšky.

8 Aktivujte fólii 3 Komín a fólii 100 1.NP Model uložte pasivně
do pozadí. Zavřete dialog.
Standardní roviny aktivní fólie 3 Komín a fólie 100 1.NP
Model, ležící pasivně v pozadí, se zobrazí např. v okně
Pohled čelní, jižní:
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9 Klikněte na
Komín (paleta Funkce, oblast Vytvořit v
modulu Základní: Stěny, Otvory, Stavební díly).
10 V panelu nástrojů Formát zkontrolujte, zda je hladina
AR_SCHOR aktivní. Pokud aktivní není, aktivujte jej.
Vlastnosti a
11 Klikněte na
a zvolte typ komínu 10.
12 Zadejte následující rozměry:
• Oblast Parametr:
Šířka = 0,3500
Tloušťka = 0,3500
Šířka tahu = 0,1200
Tloušťka tahu = 0,1200

13 Zadávejte podle libovolného materiálu, práce, priority a typu
výpočtu; vypněte šrafování.
14 Stanovte výšku.
Dolní hrana komínu leží ve výšce DH podzemního podlaží
-2,86m. Jeho horní hrana je zatím vázána na celkovou výšku
stavby 7,30 m, stanovenou ve struktuře stavby.
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15 Dialogy potvrďte tlačítkem OK a
nastavte transportní bod
vpravo dole.
16 Umístěte komín do pravého dolního rohu zdi a ukončete funkci
klávesou ESC.
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Kontrola návrhu
Pomocí ovládání kontextově citlivého menu můžete přepnout pro
kontrolu návrhu přímo do animace.

Kotrola návrhu v animaci
 Aktivujte fólie 100 1.NP Model (aktivní) a 3 Komín a 101 1.NP
přístřešek (aktivně v pozadí).
1 Otevřete paletu Hladina a klikněte v liště akcí na
tiskovou sadu hladiny.

Zvolit

2 Zvolte v dialogu tiskovou sadu Model a potvrďte ji pomocí OK.
Poznámka: Tiskovou sadu lze zvolit také v panelu nástrojů
Formát - Výběr hladin, nastavení - Tisková sada....

Další možností je aktivace funkce
Výběr hladin,
nastavení (menu Formát). Zde otevřete kartu Tisková sada,
zvolíte v seznamu tiskovou sadu Model a volbu potvrdíte
pomocí OK.
3 Klikněte pravým tlačítkem myši na prázdnou kreslicí plochu a
Animace celého modelu v
zvolte v kontextovém menu
samostatném okně (nebo jednoduše stiskněte klávesu F4).
Model se vypočítá, nyní se můžete myší pohybovat po
budově.
Pohyby myši platí pro tzv. Mód koule, při kterém se
pozorovatel pohybuje po kulové ploše kolem objektu.
Levé tlačítko myši:
Pohyb kamery po kulové ploše okolo objektu
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Prostřední tlačítko myši:
přímočarý pohyb kamery doleva/doprava a dolů/nahoru
Pravé tlačítko myši:
„Zoom“, pohyb dopředu/dozadu
4 Abyste si v animačním okně mohli nechat zobrazit také roviny,
otevřete kontextové menu, klikněte na Další funkce a
aktivujte
Nastavení animace.

5 Na straně nastavení Animace aktivujte v oblasti Všeobecně
volby Zobrazení rovin Standardní roviny a Střešní roviny a
Volné roviny.
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6 Zavřete tlačítkem OK.
7 Chcete-li roviny zobrazit transparentně, otevřete funkci
Nastavení - strana Roviny.
8 V oblasti Standardní roviny aktivujte nastavení Povrch a
klikněte na tlačítko.
9 V dialogu Vlastnosti povrchu klikněte na

.
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10 Klikněte na Kancelář, vyberte soubor Glas.surf a klikněte na
Otevřít.
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Soubor Glas.surf se zkopíruje do standardní projektové
složky Design a lze ho v budoucnu využít v projektu.
11 Zavřete dialogy Otevřít a Vlastnosti povrchu.
12 Toto nastavení zopakujte v oblasti Střešní roviny, volný pár
rovin.
Soubor Glas.surf lze nyní vybrat ze standardní projektové
složky Design.
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13 Zavřete panel Nastavení.
Aktualizace 3D zobrazení (paleta Funkce,
14 Klikněte na
oblast Změnit v modulu Základní: Stěny, Otvory, Stavební
díly).
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V animačním okně se zobrazí všechny standardní roviny
doposud použité pro konstrukci. Lze poznat, na které roviny je
který stavební díl vázán.

15 K ukončení animace zavřete okno.
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Doplňující konstrukce
Půdorys má být doplněn obrysem stropu nad sloupy, carporty a
nábytkem. K tomu se použijí funkce 2D konstrukce.
Je vhodné oddělit 2D informace od architektonických stavebních prvků,
proto bude použita hladina „KO_ALL01“ pro 2D konstrukce.
Nejprve je třeba doplnit obrys stropu nad sloupy, protože strop přesahuje
přes stěny. Pro tento účel se použije jiná tloušťka pera a jiný typ čáry.
Obrys stropu obsahuje hladinu KO_OBE01.

Kresba obrysu stropu
Tip: Pro volbu hladiny
existuje také klávesová
zkratka CTRL+4.
Není-li aktivní žádná
funkce, můžete také
dvojitě kliknout pravým
tlačítkem myši na prázdné
místo kreslicí plochy.

 Aktivujte na paletě Funkce skupinu modulů Základní moduly.
Zde otevřete modul
Konstrukce.
1 Otevřete paletu Hladina a klikněte v liště akcí na
tiskovou sadu hladiny.

Zvolit

2 Zvolte v dialogu tiskovou sadu Konstrukce DR a potvrďte ji
pomocí OK.
3 Klikněte na

Čára (oblast Vytvořit).

4 Aktivujte hladinu KO_OBE01 (panel nástrojů Formát) a
zvolte pero (7) 0,13 a čáru 11.
Zadávání v pravém úhlu (dialogový
5 Nakreslete pomocí
řádek) obrys stropu nad sloupy.
Napojení čar na hrany parapetu kruhové stěny lze
nejjednodušeji dosáhnout pomocí
Spojední dvou
elementů (oblast Změnit).
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Carporty
Obrysy stropu pro carporty nakreslíte jako 2D konstrukci na fólii 101;
tyto obrysy rovněž obsahují hladinu KO_OBE01.

Nakreslení rovnoběžného polygonu
 Nacházíte se v modulu
Konstrukce.
Aktivujte fólii 101 1.NP přístřešek a fólii 100 1.NP Model
uložte pasivně do pozadí.
Všechny ostatní fólie vypněte.
1 Klikněte na
Rovnoběžný polygon (oblast Vytvořit) a
aktivujte, je-li to třeba, hladinu KO_ALL01.
Tip: Rovnoběžný
polygon:
Pomocí vlevo a vpravo v
dynamickém panelu lze
kdykoli změnit směr
vykreslení polygonu.
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2 Počet rovnoběžek: 1
Vzdálenost: 0,575 (ENTER!)
3 Zvolte pero (8) 0,18 a čáru 8 pro obrys carportu (panel
nástrojů Formát).
4 Klikněte na roh domu, poté na střed sloupu.
Rovnoběžka prochází v náhledu v zadané vzdálenosti.
5 Změňte vzdálenost na 0,6 a klikněte na střed sloupu vlevo
dole.

6 Změňte vzdálenost na 0,575 a klikněte na další střed sloupu.
7 Změňte vzdálenost na 0,6, klikněte na roh domu a ukončete
zadání polygonu klávesou ESC.
8 Nakreslete další rovnoběžný polygon pro parkovací stání s
odstupem -0,15.
Zvolte k tomu pero (2) 0,35 a čáru 1 a stejné pořadí bodů.
Druhý přístřešek se vytvoří z prvního zrcadlením a kopírováním. Zde je
výhodné pracovat s dynamickým zadáváním.
V tomto cvičení použijete mimo jiné filtrové funkce, se kterými mohou
být elementy selektivně aktivovány z oblasti.

140

Doplňující konstrukce

Allplan 2014

Zrcadlení a kopírování carportu
1 Klikněte v panelu nástrojů Asistent - filtry na
Filtrovat
podle typu elementu a zvolte Čára. Přetáhněte aktivační
oblast přes přístřešek.
Polygony se zobrazí v aktivační barvě a s úchopy pro přímou
modifikaci objektů.
2 Najeďte nitkovým křížem na jednu z aktivovaných čar (ale ne
na definovaný bod).
Zobrazí se kontextový panel nástrojů.
3 V kontextovém panelu nástrojů klikněte na
zrcadlení.

Tip: Alternativní zadání
středového bodu:
Pravým tlačítkem myši
klikněte na obrazovku a
pak do kontextového menu
Středový bod, pak
na
levým tlačítkem myši na
levý a pravý roh domu.

Kopírování a

4 1. bod osy zrcadlení:
Nyní zapněte dynamické zadávání stiskem klávesy F11 nebo
kliknutím na
Dynamickou čáru v dialogovém řádku.
První bod osy zrcadlení leží ve středu vstupní fasády.
Osovým křížem najeďte na levý roh domu. Zobrazí se první
dynamický bod.
Najeďte na pravý roh domu. Zobrazí se druhý dynamický bod.
Najeďte nyní doprostřed mezi oba dynamické body a
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pohybujte osovým křížem, dokud se nezobrazí střed
dynamické čáry. Pak klikněte na tento bod.

Osa zrcadlení by měla probíhat rovnoběžně s osou y.
5 2. bod osy zrcadlení:
Pomocí dynamického zadávání lze také pro zobrazení
pravoúhlé dynamické čáry vyjít z 1. bodu osy zrcadlení (=
střed vstupní fasády). Pohněte osovým křížem zhruba v 90
stupňovém úhlu nad nebo pod první pod osy zrcadlení.
Znázorní se 90 stupňová dynamická čára. Klikněte na tuto
dynamickou čáru na libovolném místě.
T9m se vytvoří vertikální osa zrcadlení a zrcadlově se
překopírují aktivované elementy.
Obrysy druhého carportu, zobrazené už v náhledu, budou nyní
správně odsazeny.
6 Stiskem klávesy F11 dynamické zadávání opět vypněte a
ukončete funkci přímé modifikace objektů stisknutím ESC.
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Nábytek
Vybavte nyní samostatně půdorys nábytkem.
Nábytek se nakreslí pomocí funkcí z modulu
Konstrukce a bude
mu přiřazena hladina KO_NAB. Sanitárním objektům bude zvlášť
přiřazena hladina KO_SANI. Tímto způsobem lze předat jednotlivé
hladiny odborným projektantům.
Pokud jste nainstalovali knihovny symbolů „Architektura 2D“ a
„Základní symboly“, používejte jejich mobiliář.
Vybavení přízemí nábytkem by mohlo vypadat takto:

Symboly a hladiny
Symboly při umísťování zpravidla obdrží hladinu, kterou byly
nakresleny. Elementy symbolu mohou obsahovat rozdílné hladiny. Když
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přejmete symboly od partnerů nebo někoho jiného, nejsou hladiny
symbolů většinou známé.
Nastavení
Abyste se vyhnuli častým změnám hladin, změňte nyní v
standardní nastavení pro symboly a aktivujete volbu Přiřadit symbol
při osazení do aktuální hladiny. Všechny symboly poté obdrží
aktuální hladinu nezávisle na hladině, resp. hladinách použitých při
vytvoření.

Stanovení převzetí aktuální hladiny pro symboly
1 Klikněte na
Nastavení (panel nástrojůStandard) a
otevřete stranuObjekty a symboly.
2 Aktivujte v části Symboly nastavení Přiřadit symbol při
osazení do aktuální hladiny.
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3 Potvrďte tlačítkem OK.

Hladinamodifikovat
Elementům, kterým byla například přiřazena špatná hladina, může být
kdykoli přiřazena jiná hladina. Jak přiřadit těmto elementům jinou
hladinu, se dozvíte v následujícím oddíle.
Poznámka: Symboly se v programu Allplan ukládají jako k sobě patřící
skupina, tzn. jako segment. Pro aktivaci symbolu, resp. segmentu
v jednom kroku klikněte postupně středním a levým tlačítkem myši na
symbol. Touto kombinací tlačítek myši se aktivují celé segmenty, tzn.
skupina elementů.
Alternativně je možné segmenty aktivovat stisknutým tlačítkem SHIFT
a kliknutím.

Tip: Hladinu jednotlivého
elementu lze také
modifikovat přes Obecné
vlastnosti - formát (v
kontextovém menu).
Zřetězené elementy (např.
okenní otvory ve stěnách)
ovšem nebudou
modifikovány.
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Hladinamodifikovat
1 Klikněte na
Modifikace obecných vlastností - formátu
(panel nástrojů Úpravy).
2 Klikněte na tlačítko Hladina,
vyberte dvojklikem hladinu KO_NAB, nebo ji zaktivujte přes
kontextové menu a
potvrďte svůj výběr.

3 Aktivujte symboly, které mají obdržet jinou hladinu, např.
KO_NAB.
Zapněte za tím účelem
Funkci suma (panel nástrojů
Asistent - filtry) a klikněte na každý symbol pomocí
prostředního a levého tlačítka myši.
Potom opět zavřete
Funkci suma.
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Kótování a popisování
Pro kótování v architektuře se používá funkce, pomocí které se vytvářejí
asociativní bloky kót:
Funkce Automatické kótování stěn z modulu Základní: Stěny,
Otvory, Stavební díly. „Asociativní“ znamená, že se kótování
automaticky aktualizuje, když se mění stěny a otvory.
Kótovací čáry, výšky parapetů a výškové kóty obdrží vždy vlastní
hladinu. Asociativita je zaručena, protože všechny elementy leží na
stejné fólii.
Kótovací čáry pro budovu leží na fólii 100, kótování carportu na fólii
101.
Obrázek okótovaného půdorysu najdete na konci tohoto oddílu.

Automatické kótování stěn
V následující úloze okótujete stěny včetně otvorů tím, že vytvoříte
asociativní bloky kót.
Tip: Pro lepší přehled
nastavte hladinu pro
nábytek a sanitární hladinu
v paletě Hladina nebo v
dialogovém okně
Výběr hladin, nastavení
na neviditelné.
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Automatické kótování stěn
 Aktivujte fólii 100 1.NP Model a fólii 101 1.NP přístřešek
uložte aktivně do pozadí.
Okótovat stěny (paleta Funkce - skupina
1 Klikněte na
modulů Architektura - modul Základní: Stěny, Otvory,
Stavební díly - oblast Vytvořit).
2 Klikněte na

Vlastnosti.

3 Převezměte parametry nastavené z minulého kótování pro
Hraniční symbol, Vlastnosti formátu a pro karty Text,
Hodnota kóty a Nastavení zadávání.
4 Zvolte kartu Blok kóty a aktivujte pro vertikální kótování
následující zaškrtávací políčka:
-

Venkovní

-

Místnosti

-

Otvory s výškou otvoru

5 Každý typ řetězové kóty může obdržet vlastní hladinu. Přiřaďte
každému kótovacímu řetězci hladinu KO_100.
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7 Klikněte na pravé straně na vertikální vnější stěnu, kterou
chcete okótovat.
Dbejte přitom na signální barvu kvůli zachycení všech stěn.
8 Potvrďte pravým tlačítkem myši v kreslicí ploše. (Připojené
vnitřní stěny budou automaticky zachyceny.)
9 Se kterou hranou stěny má být kóta rovnoběžná
Klikněte na aktivovanou vertikální čáru stěny, abyste stanovili
směr okótování.
10 Umístěte blok kót na fólii.
11 Změňte případně výběr kótovacích řetězců ve
Vlastnostech a okótujte zbylé stěny.
12 Aktivujte fólii 101, umístěte fólii 100 jako aktivní na pozadí a
okótujte carporty.

Poznámka: Před umístěním bloku kót máte možnost v dynamickém
Umístění kóty otočit. Pomocí
Vzdálenost od
panelu
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vztažného bodu zap/vyp visí blok kótovacích čar na nitkovém kříži s
odstupem, který odpovídá vzdálenosti mezi jednotlivými kótovacími
čarami. Takto můžete další blok kótovacích čar připojit „bezešvým"
způsobem.
Bloky kót můžete přizpůsobit Vašim vlastním představám. Aktivujte v
paletě Funkce - skupina modulů Všeobecné moduly - modul
Kótování.
•

Přidání vrcholu do řetězce (oblast Změnit)

•

Vypuštění vrcholu z řetězce (oblast Změnit)

• Doplňte výšky otvorů pomocí
Modifikace výšky stavebního
dílu (oblast Změnit). To je nutné u okenních otvorů ležících přes
sebe ve vstupním průčelí.
Kótování křivek
• Pro otvory v kruhové stěně použijte funkci
(oblast Vytvořit). Zde se doporučuje pečlivá práce, protože body
k okótování – koncový bod otvoru, který je zároveň počátečním
bodem následujícího otvoru – na hraně parapetu venku, nejsou vidět.
Body jsou přesto k dispozici a mohou být okótovány.
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Výška parapetu
Pro popis plánu a kontrolu zadaných rozměrů aplikujte funkce Výška
parapetu otvoru a Výšková kóta.
Tento způsob popisu se nazývá „inteligentní“, protože se při modifikaci
stavebních dílů automaticky aktualizuje.
Otvory lze označit v půdorysu.
Upozornění: Způsob zápisu vysokých čísel u výšky parapetu se řídí
nastavením v Parametrech kót, karta Hodnota kóty.

Automatické nastavení výšky parapetu
 Aktivujte opět fólii 100 1.NP Model.
1 Klikněte na koncový bod okenního otvoru, který se má popsat,
pravým tlačítkem myši a zvolte v kontextovém menu
Výšku parapetu (alternativně ve skupině modulů
Architektura - modul Základní: Stěny, Otvory, Stavební díly
- oblast Vytvořit).
2 Aktivujte hladinu AR_V-PAR.
3 Zvolte v dynamickém panelu směr písma Svisle.
Tip: Chcete-li vztáhnout
výšku parapetu na hotovou
podlahu, zadejte výšku
skladby podlahy v poli
deltaDH.
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4 Klikněte v dialogovém panelu nástrojů do pole Text před a
zadejte: PAR. (Tento text se objeví před hodnotou.)

5 Přepněte na parametry textu a nastavte následující hodnoty:
• Bod osazení textu: vlevo nahoře
Výška textu = 1,500
Šířka textu = 1,000
Poměr výška/šířka = 1,500
Typ fontu: 8 ISONORM DIN 6776
• Nastavení zbývajících parametrů ponechejte.

6 Umístěte popis vedle okna.
Změří se výška od dolní standardní roviny až k parapetu.

7 Popište všechny další výšky parapetu tím, že kliknete na bod
otvoru a umístíte popis. Dbejte na směr textu.
Na kruhové stěně zapněte směr textu Úhel a převezměte úhel
textu z čáry objektu.
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Tip: Pokud kliknete na
překrývající se otvory v
půdorysu, je identifikován
jen jeden (většinou
spodní).
Zadání výšky parapetu lze
provést dvěma způsoby:
Buď na otvor klikněte v
axonometrickém
zobrazení, nebo přejděte
do funkcí v modulu Text a
výšku parapetu zadejte
ručně. Přitom pomocí
převezmete textové
parametry stávajícího
textu.

8 Funkci ukončete klávesou ESC.
Pomocí
Zarovnat texty (paleta Funkce - skupina modulů
Všeobecné moduly - modul Text - oblastZměnit) můžete srovnat do
jedné linie vertikální popisky BRH. Stiskněte klávesu F1 při otevřené
funkci, chcete-li se dozvědět více.
Výškovou kótu (paleta Funkce Stejným způsobem můžete osadit
skupina modulů Architektura - modul Obecné: Střechy, Roviny, Řezy
- oblast Vytvořit nebo kontextové menu). U této funkce můžete
definovat také symboly kót.
Tip: Dbejte na to, aby byly
jako viditelné zapnuty
správné hladiny.
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Na následujícím obrázku byly přejaty výškové kóty stěny:

Okótovaný a popsaný půdorys 1.NP by měl nyní vypadat jako na
následujícím obrázku.
Označení místností obdrží například hladinu TX_100.
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Půdorys schodiště
Kreslení půdorysu schodiště
 Fólie 100 1.NP Model je aktivní.
Čáry,
1 Aktivujte hladinu KO_ALL02 a pomocí
Obdélníku a
Rovnoběžky k elementu (paleta Funkce skupina modulů Všeobecné moduly - modul Konstrukce oblast Vytvořit) schodnice a stupně.
2 Nakreslete pomocí
Kolmice k elementu v ose úsečky
(paleta Funkce - skupina modulů Všeobecné moduly modul Konstrukce - oblast Vytvořit) a
Čára výstupní
čáru.
3 Nakreslete symboly pro vstup a výstup pomocí funkcí
Čára,
Kruh a
Vymazání elementu mezi průsečíky
(paleta Funkce - skupina modulů Základní moduly - modul
Konstrukce - oblast Změnit).
4 Nakreslete pomocí funkce
Čára dvě čáry řezu a smažte
přebytečné úseky čar pomocí
Vymazání elementu mezi
průsečíky.
Modifikace obecných
5 Modifikujte typ čáry pomocí
vlastností - formátu (panel nástrojů Zpracovat) a
Funkce suma.
Dbejte na vzdálenosti ke
stěnám. Použijte k tomu
metodu Zachycení bodu
a zadání odstupu v
Zadávání bodů.
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Deska
V přízemí chybí už jen strop.
Strop nad přízemím se zkonstruuje na samostatné fólii.
Stejně jako u stěny se nejprve zadají vlastnosti a poté obrys stropu.

Nastavení parametrů stropní desky
Tip: Funkci
Deska lze
rovněž použít pro
konstrukci základové
desky.
Pro vytváření základů jsou
Vám k dispozici zvláštní
funkce.
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1 Klikněte na
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Otevřít a aktivovat.

2 Aktivujte fólii 109. Pojmenujte ji jako 1.NP Strop.
3 Otevřete kontextové menu fólie 109 1.NP Strop a klikněte na
Přiřadit roviny.

4 Strop nad 1.NP leží mezi Horní hranou přízemí a Dolní
hranou střechy. Aktivujte v dialogu Přiřadit roviny obě tyto
roviny a zavřete tlačítkem OK.
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5 Potvrďte dialog Chování patra příslušných fólií pomocí OK,
aniž byste aktivovali volbu.
6 Nastavte fólii 109 Př strop jako aktivní a fólie 1 Rastr a 100
Př model jako aktivní v pozadí.
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7 Otevřete paletu Hladina a klikněte v liště akcí na
tiskovou sadu hladiny.
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Zvolit

8 Zvolte v dialogu tiskovou sadu BS výběr a potvrďte ji pomocí
OK. (Tímto by každopádně měla být rastrová hladina
viditelná.)
Strop (paleta Funkce - modulová skupina
9 Klikněte na
Architektura - modul Základní: Stěny, Otvory, Stavební díly
- oblast Vytvořit) a aktivujte hladinu AR_DE.
10 Zvolte pero (2) 0,35 a čáru 1 (panel nástrojů Formát).
11 Klikněte na

Vlastnosti.

12 Nastavte výšku:

Strop přízemí leží svou dolní hranou na Horní hraně přízemí
(2,44m) a svou horní hranou na Spodní hraně střechy
(2,64m). Tloušťka stropu činí 20 cm, takže strop může být
vázán na horní a dolní standardní rovinu bez odstupu.
13 Potvrďte tlačítkem OK a zadejte následujícím způsobem
zbývající vlastnosti:
• Oblast Atribut:
Práce: Betonářské práce
Priorita: 100
Typ výměry: m3
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Uložení parametrů stavebního dílu jako oblíbených
Podobně jako u ostatních parametrů stavebního dílu není ani u stropu
třeba vždy znovu nastavovat parametry, ale lze je uložit jako standardní
pod určitým názvem.

Uložení parametrů stavebního dílu jako oblíbených
 Funkce
Deska je stále aktivní a dialogové pole je
otevřené. Není-li tomu tak, aktivujte funkci a klikněte na
Vlastnosti.
1 Klikněte vlevo dole v dialogu na

Uložit jako oblíbené.

2 Označte složku Oblíbené položky - projekt, zadejte název a
potvrďte pomocí Uložit.
Pokud budete opět potřebovat strop s tímto nastavením, klikněte na
Načíst oblíbené a vyberte soubor:
Hodnoty v dialogu se nastaví automaticky na novou hodnotu.

162

Deska

Allplan 2014

Obrys stropu pomocí zadání polygonu
Nyní by se měla definovat poloha stropu. Přitom nám pomůžou hladiny,
na kterých lze označit rohové body a hraniční čáry.
K vytvoření zaoblení stropu nad kruhovou stěnou se používá zadávání
polygonu.

Zadání polygonu
Touto funkcí lze zadat libovolné tvary obrysu.
Všechny elementy převést na polygony: Počáteční bod udává
směr. Pro kruhy a křivky lze stanovit hodnotu dělení kruhu.
Nastavení elementů pro výpočet a převod na polygony:
Zpolygonizuje se jen určitá oblast prvku (od bodu, do bodu).
Zadání vztažného bodu: Bod na elementu se identifikuje
vzdáleností od vztažného bodu jako bod polygonu.
Vyhledávání ploch pomocí zadání pomocného bodu: Stávající
sled úseček se zadáním pomocného bodu sestaví do polygonu.
Vyhledávání ploch: Všechny plochy uzavřené libovolnými
konstrukčními elementy se kliknutím na libovolné místo uvnitř plochy
sloučí do jednoho ohraničujícího polygonu; elementy ohraničení jsou
automaticky identifikovány a polygonizovány. Jednotlivé hraniční
elementy mohou přitom mít společné některé body, stýkat se na
libovolném místě a nebo se na libovolném místě protínat. Tuto
automatiku lze u každého zadání vypnout nebo zapnout, protože v
určitých situací by mohla být rušivá, např. pokud se má bod umístit do
ohraničení.
Ostrůvkové rozpoznávání,
Inverzní ostrůvkové
Ostrůvkové rozpoznávání budou
rozpoznávání: Pomocí funkce
uzavřené kontury v ploše rozpoznány a vynechány.
Inverzní ostrůvkové rozpoznávání nebudou
Pomocí funkce
uzavřené kontury vynechány, ale budou vyplněny plošnými elementy.
Vyhledávání ploch
Tyto funkce lze používat pouze ve spojení s
Vyhledávání ploch.
pomocí zadání pomocného bodu a
Polygonizace kruhové stěny vyžaduje přesnou práci s malými detaily
obrazu. K ulehčení Vaší práce se polygon pro strop konstruuje ve více
krocích, ale jedním tahem.
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Obrys stropu pomocí zadání polygonu
 Funkce
Deska je stále aktivní.
Klikněte pravým tlačítkem myši na prázdnou kreslicí plochu a
potom v kontextovém menu (Asistent - body) na
Nastavení pro zadávání bodů. V oblasti Zachycení bodu
aktivujte volbu Průsečík.
1 V dynamickém panelu klikněte na
polygonu stropu ve více krocích.

Multi pro zadání

2 V dynamickém panelu zkontrolujte, zda je aktivní funkce
Všechny elementy převést na polygony.
Nastavení by měla odpovídat následujícímu obrázku:

3 Zvolte
Výběr detailu okna s kruhovou stěnou a klikněte
na první roh stěny (nahoře na obrazovce).
Tip: Chybná zadání
během zadávání polygonu
můžete neomezeně vracet
zpět.
Za tímto účelem klikněte
v dynamickém panelu na
Zpět.
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4 Osovým křížem najeďte na oblouk.
Kruhová stěna musí být identifikovaná jako element
(zobrazení v aktivační barvě, symbol zachytávání bodu
nebo
).

Klikněte pak na oblouk.
Všechny elementy
5 V dynamickém panelu je aktivováno
převést na polygony .
Touto funkcí se element – zde kruhový oblouk – v jednom
kroku integruje do obrysového polygonu.
6 Počáteční bod
Klikněte na horní koncový bod kruhové stěny.
Dbejte na označení koncového bodu v kruhové stěně.

Celý oblouk se nyní najednou převede do polygonu.
Díl stropu vyčnívající ke sloupu bude zadán v příštím kroku.
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7 Změňte detail obrazu a klikněte na dole zobrazené body
stropu, které jsou definovány rohovým nebo rastrovým bodem.
Strop má zcela ležet na stěnách.
8 Klikněte na roh sloupu a průsečík rastrové čáry se stěnou.
Zadávání prvního polygonu ukončete stiskem ESC.
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9 Nyní ještě chybí vyčnívající kus stropu ke sloupu před
kruhovou stěnou.
Po kliknutí na
Plus v dynamickém panelu lze provést
doplnění polygonu stropu.

10 Zvolte
Výběr detailu okna, ve kterém se zobrazí sloupy a
kruhová stěna.
11 Klikněte na levý horní roh sloupu, klikněte poté na libovolný
diagonální bod uvnitř kruhové stěny a stiskněte klávesu ESC:
Vloží se obdélníková část stropu.
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12 Zavřete obrys a funkci klávesou ESC.
Abyste použité roviny rozměrově přizpůsobili Vaší konstrukci, klikněte
Aktualizace 3D zobrazení (paleta Funkce - skupina modulů
na
Architektura - modul Základní: Stěny, Otvory, Stavební díly oblast Změnit).
Pomocí klávesy F4 můžete otevřít animační okno a provést kontrolu
návrhu.
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Carportové střechy
Střechy přístřešku se budou kreslit na fólii 101.
Střechy carportu navazují bezprostředně na strop přízemí, jsou ale tenčí
a z odlišného materiálu.

Kreslení střech přístřešku
 Aktivujte fólii 101 1.NP přístřešek a uložte fólie 100 1.NP
Model a 109 1.NP Strop aktivně do pozadí.
Strop (paleta Funkce - modulová
1 Klikněte znovu na
skupina Architektura - modul Základní: Stěny, Otvory,
Stavební díly - oblast Vytvořit).
2 Změňte
Vlastnosti včetně Výšky.
Dolní hrana carportové střechy leží nad horní standardní
rovinou přiřazenou této fólii o výšce 2,44m (2,44m + 0,11m =
2,55m).
Tloušťka stavebního dílu carportové střechy je 15cm.
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3 Zvolte vhodný detail obrazu.
4 Klikejte postupně na rohové body předkresleného obrysu
střechy a uzavřete zadání polygonu klávesou ESC.

5 Nakreslete druhou carportovou střechu stejným způsobem.
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6 Funkci ukončete klávesou ESC. Zobrazení půdorysu v typu
pohledu Skrytý nyní vypadá takto:
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Stropní otvor
Pro komín a pro přístup do vyšších pater budou vloženy stropní otvory.
Pro stropní otvory nebudou použity žádné údaje o výšce, protože ta vždy
ovlivňuje úplný prostup stropem.

Kreslení obdélníkového stropního otvoru
 Aktivujte fólii 109 1.NP Strop a uložte fólie 3 Komín, 100 1.NP
Model a 101 1.NP přístřešek aktivně do pozadí.
 Pokud se komín nezobrazuje, nastavte fólii AR_SCHOR jako
viditelnou.
Výklenek, prostup v desce (paleta
1 Klikněte znovu na
Funkce - modulová skupina Architektura - modul Základní:
Stěny, Otvory, Stavební díly - oblast Vytvořit).
2 Klikněte na strop přízemí.
3 Klikněte na

Vlastnosti.

4 Zvolte obdélníkový typ otvoru a zadejte jako šířku a délku
otvoru 0,35.
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5 Umístěte transportní bod
dolní roh komínu.

vpravo dolů a klikněte na pravý

Nad schodištěm se použije polygonální obrys otvoru. Zadávání je
jednoduché, když se obrys schodiště zobrazí.

Kreslení polygonálního stropního otvoru
 Funkce je ještě aktivní. Nastavte případně hladinu KO_OBE02
s obrysem schodiště jako viditelnou.
1 Klikněte na

Vlastnosti.

2 Zvolte polygonální typ otvoru.

3 Zvolte přesný detail obrazu se schodištěm.
4 Klikněte postupně na polygonální body. Za tímto účelem
zvolte v dynamickém panelu
Zadávání v pravém úhlu.
Klikněte ještě jednou na první polygonový bod jakožto na
poslední bod polygonu.
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5 Funkci ukončete klávesou ESC.
Tip: Stropní otvory a
Stropní výklenky se
vytvářejí stejným
způsobem.
Jediný rozdíl: Stropní
výklenky mají definovánu
také výšku, protože
neprostupují stropem
zcela.

Axonometrie - přední/pravá
Vypněte fólii 3 komín.
přízemí pak vypadá v typu pohledu Skrytý takto:

Cvičení 3: Podkroví
V tomto cvičení se přízemí zkopíruje na odpovídající fólii SP a bude tak
zvýšeno o jedno patro. Následně se podlaží přestaví pomocí
modifikačních funkcí.
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Cíl
Obecně lze konstrukci podkroví provádět pomocí
• Nové konstrukce: Všechy elementy se nakreslí znovu, nebo
• Kopírování a modifikace: Stávající stavební díly se zkopírují na
jiné fólie a poté se modifikují.
Ve výuce je použita metoda „Kopírování a modifikace“.

Půdorys podkroví
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Podkroví bez střechy, axonometrie

Dvouramenné schodiště z přízemí do podkroví
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Rozšířené kopírování stavebních dílů do
dokumentů
Fólii 100 Př-model zkopírujte na fólii 110 SP model.
Poznámka: Fólie můžete kopírovat také ve struktuře stavby. Zkopírují
se vždy všechny elementy fólie, tedy i eneviditelné a zamčené hladiny.

Jak se kopírují stavební díly rozšířeně do
dokumentů
 Nacházíte se ještě v modulu
Stavební díly.

Základní: Stěny, Otvory,

Otevřít a aktivovat, karta Struktura stavby a
1 Klikněte na
aktivujte fólii 100 1.NP Model. Všechny ostatní fólie vypněte.
2 Otevřete paletu Hladina a klikněte v kontextovém menu na
Výpis existujících hladin v načtených dokumentech.
3 Přepněte následující hladiny na modifikovatelné:
KO_OBE02, AR_STEN a AR_SLOUP
a všechny ostatní hladiny na neviditelné.
4 Klikněte v menu Soubor na
z fólie.

Zkopírovat, přesunout data

5 Zvolte Kopírovat, aktivujte Výběr ve struktuře stavby, a
klikněte na OK.

6 V dialogu Výběr fólií nejdříve klikněte nahoru na
Struktura stavby.
Aktivujte fólii 110 (zaškrtnout!)
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7 V dynamickém panelu klikněte na Vše.
Otevřít a aktivovat, karta Struktura stavby a
8 Klikněte na
aktivujte fólii 110. Všechny ostatní fólie vypněte.
9 Změňte označení fólie 110 na SP Model. Použijte k tomu
kontextové menu - Přejmenovat.
10 Fólie 110 SP Model je na základě postupu kopírování
opatřena výškami z uzlu struktury Přízemí. Abyste přizpůsobili
výšky střechy, otevřete kontextové menu fólie 110 SP Model a
klikněte na Přiřadit roviny.
11 V dialogu Přiřadit roviny aktivujte Střechu.

12 Zavřete dialog pomocí OK.
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13 V dialogu Chování patra příslušných fólií aktivujte volbu
Posun i elementů s pevnou výškovou polohou (absolutní
kóty, schodiště) ve směru osy Z a potvrďte pomocí OK.

Výšky z fólie 110 2.NP model byly přizpůsobeny výškám
podkrovního podlaží.
14 Aktivujte fólii 110 SP Model a zavřete dialog Otevřít a
aktivovat: Fólie ze struktury výkresu / stavby.
Poznámka: Pro kontrolu napojení výšek na fólii spusťte funkci
Seznam standardních rovin (skupina modulů
Architektura - modul Obecné: Střechy, Roviny, Řezy oblast Vytvořit).

Úprava podkroví
Při práci s CAD budete denně využívat nespočet možností modifikace.
Při modifikaci je třeba odlišovat následující:
• Změny parametrů stavebních dílů a definice výšky pro stavební díly
stejného typu (např. jenom stěny), které byly provedeny pomocí
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Modifikace vlastností stavebních prvků (analogicky k původnímu
zadání stavebního dílu).
• Změny parametrů stavebních dílů a definice výšky, které byly
provedeny pro stavební díly různých typů v jediné operaci (např.
Modifikace
výška a/nebo materiál pro stěny a sloupy) pomocí
obecných architektonických vlastností.
• Jednotlivé elementy lze také měnit přes kontextové menu pomocí
Speciálních vlastností.
• Změny geometrie v rovině XY pomocí funkcí z panelu nástrojů
Zpracování a z oblasti Změnit na paletě funkcí.
Modifikace stavebních dílů ve směru osy Z může být provedena pouze
pomocí
Modifikace obecných architektonických vlastností, pomocí
Modifikace vlastností stavebních prvků nebo přes kontextové
menu stavebního dílu pomocí Speciální vlastnosti!
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Vymazání konstrukčních elementů
Nejprve se vymažou všechny konstrukční elementy, které nejsou dále
používány. Přitom použijete architektonický filtr.

Vymazání konstrukčních elementů
 Nacházíte se v modulu
Základní: Střechy, Roviny, Řezy.
Skryjte v paletě Hladina hladinu KO_ALL02 (půdorys
schodiště).
1 Klikněte na

Vymazat (panel nástrojů Zpracovat).

2 Klikněte v Asistent - filtry na
architektonických elementů.

Filtrovat podle

3 V architektonickém filtru budou k výběru nabídnuty jenom
elementy, které se nacházejí na fólii.
Označte stavební díl Stěna a tloušťku 0,100.
Pokud požadovaná tloušťka v seznamu není, zadejte hodnotu
do zadávacího řádku.

4 Přetáhněte aktivační oblast přes celou konstrukci.
Elementy označené ve filtru budou vymazány.
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5 Vymažte pomocí filtru Okenní otvor všechna okna. Tím
budou smazány také SmartPart pro okna a příp. dosud
existující objekty oken.
6 Vymažte kruhové sloupy, kruhovou stěnu, nejvyšší svislou
část stěny, krátké svislé stěny dole a také jediné dveře.
Přepněte hladinu AR_MAK na viditelnou. Poté by vaše
konstrukce měla vypadat jako na následujícím obrázku:

7 Ukončete funkci

Vymazat klávesou ESC.

Spojení stěn
Nerovnoběžné stěny se spojí pomocí funkce Napojení čárový prvek čárový prvek. Tato funkce se zde použije k uzavření rohů.
Tip: Kruhové stěny nelze
napojit na jiné stěny.
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Spojení stěn
1 Klikněte pravým tlačítkem myši na horní vodorovnou stěnu a
zvolte v kontextovém menu funkci
Napojení čárový
prvek-čárový prvek.
2 Klikněte na levou vnější stěnu.

Tip: Na klávesnici můžete
zadat libovolnou šířku
spáry.
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3 Klikněte pokaždé na dolní vnější stěnu a připojte ji nejprve na
levou a poté na pravou vnější stěnu.

4 Napojte nyní dolní vnitřní stěny na vnější stěny. Také původní
vnější stěna dole vlevo musí být ještě napojena na právě
prodlouženou vnitřní stěnu.
Půdorys by měl nyní vypadat následovně:
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5 Ukončete funkci klávesou ESC nebo kliknutím pravého tlačítka
myši na panel nástrojů.
• Po rozsáhlé modifikaci architektonických prvků, kterou jste
zde provedli, se mohly vyskytnout malé chyby nebo
nepřesnosti. Proto nemůže uškodit, když znovu necháte
vypočítat architektonické prvky:
• Klikněte v oblasti Změnit (téměř ve všech modulech
architektury) na
Aktualizace 3D zobrazení.
• V dynamickém panelu klikněte na Vše.
Architektonické prvky budou nyní nově vypočítány. Tato
operace může chvíli trvat.

186

Cvičení 3: Podkroví

Allplan 2014

Modifikace tloušťky stěn
Některé stěny už nejsou vnější, ale vnitřní stěny. Pro změnu tloušťky
Modifikace vlastností stavebních prvků.
stěn použijte funkci
Tip: Další informace k ose
stavebního dílu najdete v
nápovědě k programu
Allplan pod heslem
„Základy: osa stavebního
dílu“.
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Tyto stěny byly původně podél vnější hrany zadány s vykreslením
dovnitř: Osa stěny leží tedy na vnější straně. Protože je tato strana pevně
spojena s osou, byla nová tloušťka znovu zanesena dovnitř. Proto bude
osa této stěny nejprve posunuta na druhou stranu stěny (vnitřní stranu).
Pro lepší přehled můžete zobrazit také osy stavebního dílu v půdorysu:
Nastavení, strana Stavební díly a architektura, oblast Osa
V
stavebního dílu aktivujte volbu Zobrazit osu stavebního dílu.

Se zobrazením osy stavebního prvku vypadají stěny následovně:
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Modifikace tloušťky stěn
1 Klikněte pravým tlačítkem myši na levou původní vnější stěnu
a v kontextovém menu zvolte Vlastnosti.
2 Aktivujte Nově nastavit polohu osy uvnitř stěny a posuňte
myší v náhledu osu stavebního dílu na druhou stranu stěny.
Potvrďte tlačítkem OK.
V zobrazení je osa nyní na druhé straně.

3 Opakujte kroky 1 a 2 pro původní pravou vnější stěnu.
Modifikace vlastností stavebních
4 Klikněte nyní na
prvků (paleta Funkce - skupina modulů Architektura - modul
Základní: Stěny, Otvory, Stavební díly - oblast Změnit).
Tip: Tloušťky stěn lze
změnit také pomocí
Modifikace vzdálenosti
rovnoběžných čar.
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5 Původní vnější stěny se mají stát vnitřními stěnami s tloušťkou
stěny 0,175.
Vyznačit konstrukci, ze které se mají převzít parametry
Pro převzetí těchto parametrů klikněte jednoduše na vhodnou
vnitřní stěnu.
Otevře se dialog Stěna, parametry zvolené stěny jsou
zapsány. Ověřte, zda je tloušťka nastavena na 0,175 a priorita
na 175.
Upozornění: Pamatujte na to, že je u režimu úprav zapnuto
nastavení Nově vytvořit stěnu podél osy.
6 Dialog potvrďte tlačítkem OK.
7 V dialogovém panelu Atributy kompletně nové, aby atributy
zvolené vnitřní stěny zcela nahradily atributy vnější stěny.

8 Klikněte na dvě původní svislé vnější stěny dole a potvrďte
Vaši volbu pravým tlačítkem myši.

Stěny se nyní nakreslí s novou tloušťkou. Případně musíte
stěny znovu napojit na ostatní vnitřní stěny.
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Výsledek Vaší modifikace by měl vypadat následovně:

Posunutí stěn
Pro posun stěn s napojením se použije funkce Modifikace bodu. Tím se
posune stěna spolu s dveřmi a okny, napojení stěny zůstanou zachována.

Posunutí stěn
Tip: Pokud posunujete
stěny pomocí
Modifikace bodu, neměli
byste pracovat s nitkovým
křížem, ale vždy zadat
přesné hodnoty do
dialogového řádku.
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Modifikace bodu (panel nástrojů Zpracovat).

2 Aktivujte pravou dolní vnější stěnu.
3 Nová poloha stěny se určí ukázáním a zadáním:
a) Z bodu: klikněte na roh napojení stěny
b) Do bodu: ukažte na dolní roh vnitřní stěny
zadávací pole jsou žlutě podbarvena
c) v dialogovém řádku zadejte u
Y-souřadnice = 1,76
d) Potvrďte klávesou ENTER.

4 Posuňte pravou horní vnitřní stěnu.
5 Ukončete funkci klávesou ESC.
Posunutí stěn je možné rovněž pomocí funkce přímé manipulace
objektů. Poté však musíte znovu vytvořit napojení stěn.

Posunutí stěn pomocí přímé manipulace objektů
1 Přetáhněte aktivační oblast přes levou vnitřní stěnu.
Zobrazí se stěna s úchopy.
2 Najeďte nitkovým křížem na stěnu, aniž byste zachytili úchop.
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Posunout.

4 <Přizpůsobit přes úchopy> Z bodu / vzdálenost
Klikněte na průsečík horní hrany stěny s levou vnější stěnou.

5 <Přizpůsobit přes úchopy> Do bodu / vzdálenost
V dialogu souřadnic zadejte pro
dY = 1,0 a potvrďte volbu
klávesou ENTER.
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6 Funkci přímé manipulace objektů ukončete pomocí ESC.
7 Obě vnitřní stěny nyní spojte pomocí funkce
čárový prvek - čárový prvek.
Váš půdorys by nyní měl vypadat takto:

Napojení
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Vymazání části stěny
Pomocí funkce Částečně vymazat čárový stavební prvek mohou být
části stěny přes celou výšku stěny odděleny. Z jedné stěny přitom
vznikají dvě menší samostatné zdi.

Vymazání části stěny
1 Klikněte pravým tlačítkem myši na stěnu, ze které se má část
vymazat, a zvolte z kontextového menu funkci
Částečně
vymazat čárový stavební prvek.
Tip: Není-li bod
stavebního prvku
definovaným bodem,
vztažný bod se skryje, jako
u napojení stěn a u
zadávání otvorů, a bod
bude možné určit přesně.

2 Klikněte na první bod stavebního prvku – roh stěny.
3 Klikněte na druhý bod stavebního prvku (= roh stěny).
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Napojení stěny na čáru (prodloužení nebo
zkrácení)
Podobně jako u Napojení čárový prvek - čárový prvek lze stěnu
napojit také na čáru. Rozdíl se ukáže u vícevrstvých stěn: Má-li se
prodloužit jen jedna vrstva stěny, je tato samostatně editovatelná pomocí
Napojení čárový prvek - čárový prvek. Naopak pomocí napojení
Čárový stavební prvek na čáru se celá stěna prodlouží.
Levá a pravá vnější stěna budou pro budoucí balkón prodlouženy přes
sloupy.
Dobrou pomůckou k tomuto účelu je rastrový obrázek.

Napojení stěny na čáru (prodloužení nebo
zkrácení)
1 Uložte fólii 1 Rastr do pozadí a zapněte hladinu KO_RASTR
jako viditelnou.
Tip: Funkci
Čárový
stavební prvek na čáru
najdete také v
kontextovém menu.
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Pomocí funkce Vymazat (panel nástrojů Zpracovat)
vymažte obdélníkové sloupy.

Čárový stavební prvek na čáru (paleta
3 Klikněte na
Funkce - skupina modulů Architektura - modul Základní:
Stěny, Otvory, Stavební díly - oblast Změnit).
4 Klikněte na levou vnější stěnu.
5 Klikněte na rastrovou čáru, ke které se má prodloužit stěna.

6 Prodlužte pravou vnější stěnu stejným způsobem.

7 Vypněte opět fólii 1 rastr.

Změna definice výšky stěny
S dosavadními cvičeními na modifikaci jste změnili konstrukci v rovině
XY. V následující úloze se modifikuje výška stavebního dílu. Umístěná
část stěny vlevo, na kterou se napojí balkón, má mít výšku 1,27m.

Změna definice výšky stěny
1 Klikněte na
změnu.
Tip: Vlastnosti lze
vyvolat také dvojklikem na
příslušný stavební díl.

3 Okna (menu Okna), abyste viděli výškovou
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2 Klikněte pravým tlačítkem myši na ven umístěnou část stěny
vlevo a zvolte v kontextovém menu Speciální vlastnosti.
Objeví se známý dialog Stěna se všemi parametry stěny, na
kterou jste kliknuli.
Klikněte na Výška. Dolní hrana zůstává nezměněna.
Nastavení horní hrany změňte následovně:
• Oblast Hrana nahoře:

Vztah k dolní rovině = 1,2700

3 Potvrďte nastavení v dialozích tlačítkem OK.
V axonometrii a pohledu vidíte změnu výšky.
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Přehled možností modifikace
Nyní znáte všechny funkce, které jsou potřebné k modifikaci. Musíte
pokaždé zvážit, jestli je výhodnější modifikace, nebo zda dojdete k cíli
rychleji pomocí vymazání a nového kreslení. Následující přehled by
Vám měl pomoci při samostatné práci.
Tip:
Modifikace
vzdálenosti
rovnoběžných čar,
Modifikace bodu a
Zalomení čáry se
stejným způsobem
používají také ve 2D
konstrukci.
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Úloha:
Modifikace parametrů
Modifikace parametrů
architektonických elementů
stejného typu (analogicky
zadávání), také výšky, tloušťky a
rozměrů,
nové umístění osy stavebního
dílu v elementu,
Modifikace vlastností
stavebních prvků
Modifikace parametrů
jednotlivého architektonického
elementu (analogicky zadávání)
Kontextové menu - Speciální
vlastnosti
Modifikace parametrů
architektonických elementů
různých typů, také výšky
Modifikace obecných
architektonických vlastností
Modifikace geometrie
Změna tloušťky stěny
Modifikace vzdálenosti
rovnoběžných čar
Prodloužení, zkrácení, posun
stěn;
Změna velikosti otvorů
Modifikace bodů
Zalomení čar stěn, zarovnání
konce stěny
Zalomení čáry
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Spojení stěn
Napojení čárový prvek-čárový
prvek

Napojení stěn na čáry
Rozdíl oproti napojení na stěnu
se projeví u vícevrstvých stěn.
Čárový stavební prvek na čáru

Vymazání částí stěn (stěna se
rozdělí)
Částečně vymazat čárový
stavební prvek
Zobrazení nebo skrytí
připojovacích čar stěny
Každá stěna má ohraničení, i
když je opticky sloučena s jinou
stěnou. Funkce ovlivňuje jenom
zobrazení, ne stavební díl.
Zobrazení napojení stěn
zap/vyp

Ve spojení se zapnutou osou stavebního dílu poskytnou funkce
Modifikace vzdálenosti rovnoběžných čar,
Modifikace bodu a
Zalomení čáry
případně jiné výsledky.
Bližší informace k tomu najdete v nápovědě k programu Allplan pod
heslem „Základy: osa stavebního dílu“.
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Modifikace
Nyní použijete v praxi, co jste se naučili. Ukončete modifikaci
nadzemního podlaží a nakreslete chybějící okna a dveře. Podkroví by
mělo vypadat následovně:
Tip: Pro balkónové dveře
můžete použít objekt Fen
2 flg DK z knihovny
objektů Nemetschek
(základní symboly).
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Kreslení balkónového parapetu
V tomto cvičení použijete funkce, se kterými jste se již seznámili: Stěna
(přímá stěna a kruhová stěna) a také Částečně vymazat čárový
stavební prvek. Parapet je 1,17 m vysoko, ztužující pozednicový věnec
je 25 cm vysoko a odsazený 8 cm od hrany stropu.

Kreslení balkónového parapetu
1 Klikněte na
Nastavení (panel nástrojů Standard) a zvolte
stranu Stavební díly a architektura.
2 V oblasti Stavební díly aktivujte volbu Čára napojení,
zobrazit dělicí čáry mezi: • rozdílně označenými materiály.
3 Dialog potvrďte tlačítkem OK.
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4 Klikněte dvakrát pravým tlačítkem myši na stěnu.
Funkce

Stěna se aktivuje.

Vlastnosti,
5 Změňte
na kartě Zobrazení ploch:
Šrafa:
vypnout
na kartě Parametr, atribut:
Materiál:
MZ
Tloušťka:
0,15
Priorita:
150
Klikněte na tlačítko Výška a zadejte následující:
-

V oblasti Horní hrana klikněte na
dílu a zadejte hodnotu 1,17

-

v oblasti Dolní hrana klikněte na
zadejte vzdálenost 0,00.

Pevná výška stavebního
Vztah k dolní rovině a

6 Nakreslete parapet.
Dbejte přitom v náhledu na směr vykreslení stěny a případně
jej změňte pomocí
Otočit okolo osy.
Funkce Stěna zůstává aktivní!
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7 Změňte opět
Vlastnosti,
na kartě Parametr, atribut:
Materiál:
B15
Priorita:
100
Výška:
Hrana nahoře :
Pevná výška stavebního
dílu: 0,25
Dolní hrana:
Vztah k dolní rovině: 0,00
8 Nakreslete přímou stěnu. Stěnu lze nakreslit v jedné části. Na
základě nižší priority se na parapetu „vyřízne“ část ztužujícího
pozednicového věnce.

9 Ukončete přímou stěnu klávesou ESC a nakreslete kruhovou
stěnu analogicky ke kruhové stěně v přízemí.
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A = Počáteční bod
B = Do bodu
C = Směr vykreslení oblouku
D = Vykreslení stěny
10 Odstraňte nepotřebné části stěny pomocí
Částečně
vymazat čárový stavební prvek (paleta Funkce - skupina
modulů Architektura - modul Základní: Stěny, Otvory,
Stavební díly - oblast Změnit).

A
B
A
B

1
1
2
2

= Z bodu
= Do bodu
= Z bodu
= Do bodu

11 Funkci ukončete klávesou ESC.
Dbejte při samostatném kótování, popisu a vybavování nábytkem na to,
že přiřazujete prvky správným hladinám.
Nadzemní podlaží by mohlo vypadat následovně:
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Cvičení 4: Podzemní podlaží
Chcete se samostatně dál procvičovat?
Pro sklepní podlaží se nejlépe hodí kombinace známých metod Nová
konstrukce a Kopírování a modifikace.
Protože se u následujících pracovních kroků jedná o opakování již
naučeného, jsou popisy méně podrobné.

Zkopírujte potřebné stavební díly z fólie 100 na fólii 120
• Fólie 100 NP-model aktiv schalten, alle anderen Teilbilder aus.
• Pomocí
Zkopírovat, přesunout data z fólie (menu Soubor)
zkopírujte potřebné stavební díly (kruhovou stěnu, sloupy, půdorys
schodiště, část vnitřních stěn) z fólie 100 1.NP Model na fólii 120
1.PP Model

Modifikace výškových kót sklepního podlaží
•

Aktivujte Otevřít a aktivovat, karta Struktura stavby und
Manažer rovin

• Změňte stávající výškovou kótu dolní hrany 1. PP na -2,61m
(odpovídá DH v PP).

• Zachovejte výšky výše ležících rovin.
• Zavřete manažera rovin
• Aktivujte fólii 120 1.PP Model, otevřete kontextové menu, aktivujte
Přiřadit roviny
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• 1. Klikněte na suterén.

• Stanovte chování patra příslušných fólií:

Konstrukce podzemního podlaží
• Aktivujte fólii 120 1.PP Model, fólii 100 1.NP Model uložte
pasivně do pozadí.
• Místo modifikace nakreslete novou betonovou vnější stěnu podél
vnitřní hrany stěny 1.NP (tento způsob je rychlejší).
• Vypněte fólii 100 1.NP Model
• Nyní můžete zkopírované stavební díly modifikovat na fólii 120
1.PP Model.
• Nakreslete strop na fólii 129 1.PP Strop (Přiřaďte na fólii roviny
Dolní hrana 1.NP a Horní hrana 1.PP!).
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Lekce 3: Technika rovin


Aby bylo možné realizovat cvičení této lekce, jsou bezpodmínečně
potřebné moduly
Speciální: Stěny, Otvory, Stavební díly a
Obecné: Střechy, Roviny, Řezy. Zkontrolujte v Paletách, zda
jste tyto moduly zakoupili.

Technika rovin umožňuje práci v prostoru, aniž by se pro
všechny stavební díly musely počítat výškové kóty. Roviny
vystupují vždy jako dvojice rovin, které se skládají z dolní a
horní roviny. Všeobecný princip práce vypadá následovně:
 definování polohy dvojice rovin v prostoru;
 stanovení výškové polohy stavebních dílů (stěn, sloupů,
oken, nik…) tím, že se zadá výška horní a spodní hrany
stavebního dílu ve vztahu k jedné z rovin.
Technika rovin představuje zvláště u vícepodlažních budov
velké zjednodušení – není nutno vypočítat výšky přes celou
budovu, ale lze pracovat převážně způsobem po
jednotlivých podlažích.
Techniku rovin lze aplikovat velice flexibilně. Dovoluje
komplexní konstrukce se dvěma druhy rovin:
 Standardní roviny, které jsou rovnoběžné s rovinou XY
a rozprostírají se po celé fólii
 Volné roviny, které jsou v ohraničených oblastech
definovány volně v prostoru.
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Práce s technikou rovin
Standardní roviny
Se standardními rovinami jste již pracovali. Na tomto místě má být
podrobněji vysvětlen Váš způsob práce.
Představte si dvě rovnoběžné horizontální roviny v prostoru, které leží v
rozdílných výškách. Mezi těmito rovinami je „uchycen“ stavební díl,
např. stěna. Standardní roviny jsou přiřazeny každé fólii. Dvojice
standardních rovin se rozprostírá neviditelně po celé fólii (na obrázku
zobrazeno pouze symbolicky).

Výšková poloha standardních rovin je nastavitelná pro každou fólii.
Pokud jsou horní a dolní hrany stavebních dílů jednoho podlaží
„vázány“ k standardním rovinám, změnou standardních rovin se natáhne
nebo stlačí celé podlaží. Tímto způsobem lze pomocí jedné změny
změnit výšku podlaží pro všechny stavební díly.
Stavební díly jsou spojovány s rovinami různým způsobem, lze
definovat vzdálenost od horní hrany (HH), resp. dolní hrany (DH) k
rovině. Přitom pro každou hranu můžete stanovit, zda má být fixována
vzdálenost k horní nebo dolní rovině.
Příklad: Výška nahoře nastavena na 3,50 a Výška dole nastavena na
1,00.
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A = horní standardní rovina

B = dolní standardní rovina

Hrana nahoře:
Vztah k horní
rovině -1,275 m

Hrana nahoře:
Vztah k dolní
rovině 3,00 m

Hrana nahoře:
Vztah k horní
rovině
0,5 m

Dolní hrana:
Vztah k dolní
rovině 0,00 m

Dolní hrana:
Vztah k dolní
rovině 0,5 m

Dolní hrana:
Vztah k dolní
rovině -0,75 m

Změna standardních rovin má vliv na všechny stavební díly na fólii,
jejichž výšky byly definovány vzhledem k rovinám.
Pro nejlepší umístění standardních rovin neexistuje žádné obecné
pravidlo, ale několik dobrých tipů:
• Standardní roviny vždy na příslušné HH nosné části stropu (RFB)
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• Dolní standardní rovina na HH nosné části stropu (RFB)
Horní standardní rovina na DH nosné části stropu
(používá se v této příručce)

• Dolní standardní rovina na HH hotové podlahy
Horní standardní rovina na DH zavěšeného stropního podhledu
(např. pro bytové architekty)

Volné roviny
Pomocí standardních rovin není možné vytvořit diference výšky uvnitř
stavebního dílu, jako jsou např. výškové zlomy nebo šikmé stěny. V
takových případech se použijí volné roviny.
Rovněž volné roviny jsou dvojicemi rovin, které jsou však prostorově
ohraničené. Rovinný půdorys lze definovat libovolně a platí pro dvojici
rovin. Výšková poloha a sklon se pro horní a dolní rovinu definují
odděleně.
Tip: Stavební díly lze
přiřadit rovněž rovinám,
které element nezakrývají.
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Volné roviny mají přednost před standardními rovinami, tzn. jeden
stavební díl může být přiřazen různým dvojicím rovin. Všechny stavební
díly, které jsou definovány ve vztahu k rovině, se řídí podle rovin, pod
kterými leží. Pokud není definována volná rovina, v úvahu se vezmou
standardní roviny.

 horní volná rovina

A = horní standardní
rovina

D = dolní hrana stavebního  dolní volná rovina
dílu odstupem vázaná na
dolní rovinu

B = dolní standardní
rovina

C = horní hrana
stavebního dílu odstupem
vázaná na horní rovinu

Komfortním uplatněním volných rovin je střešní konstrukce se speciální
střešní funkcí, se kterou se seznámíte v dalším oddíle.
Volná dvojice rovin a
Modifikace rovin máte
S funkcemi
takové množství možností vytváření a kombinací, které by překročilo
rámec této výuky, ale které lze rychle zvládnout vlastním vyzkoušením.
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Cvičení 5: Střecha
Tip: V nápovědě Allplan si
přečtěte kapitolu „Modul
Obecné: Střechy, Roviny,
Řezy – základy“:

Modul
Obecné: Střechy, Roviny, Řezy obsahuje nástroje, pomocí
kterých lze jednoduchým způsobem vytvářet volné roviny.
Střešní těleso se skládá z dvojic rovin: Pro každý sklon střechy je
definována jedna volná dvojice rovin. Horní rovina formuje střechu,
zatímco dolní zůstává neskloněná. Tím máme možnost přizpůsobit
oběma rovinám štítové zdivo. Pokud jsou již stěny – jako v tomto
příkladě – vázány k horní a dolní rovině, automaticky se připojí ke
střešním rovinám.
Střechu lze sestavit z více střešních těles. K tomu se zkonstruují další
střešní tělesa, jejichž půdorysné polygony se úplně nebo částečně
překryjí půdorysem existující střechy. Protnutí střešních ploch se vyšetří
automaticky.

Konstrukce střechy
1 Zadejte obrys střechy a hodnotu pro horní a dolní hranu.
Vytvoří se hranaté střešní těleso.
2 Umístěte zkosení střechy v určité výšce hrany okapu.
Definice výšek:
• zadejte absolutní výšku hrany okapu, nebo
• určete bod, kterým prochází zkosení (Bodem).
Vytvoří se střecha.
3 Vytvořte střešní plášť pomocí
Deska.

Střešní plášť nebo

218

Cvičení 5: Střecha

Allplan 2014

Střešní těleso
Cvičná budova má nyní obdržet střechu s vikýřem. Hlavní střecha a
vikýř mají každý sklon 35°. Těleso střechy je na štítových stranách
ukončeno štítovou stěnou. Sklony střechy procházejí až k vnitřní hraně
vnějších stěn, aby se vytvořil krytý dešťový okap. Poloha sklonů se
definuje pomocí výšky okapových čar.

Podkroví se střechou, axonometrie - zadní/levá.

Vytvoření hlavní střechy
 Aktivujte fólii 112 Střecha fólii 110 Model SP resp. 3 Komín
nastavte jako aktivní na pozadí.
 Zapněte viditelně pouze hladiny AR_STĚN, AR_STR a
AR_KOMIN.
 Aktivujte v paletě Funkce modul
Roviny, Řezy.

Obecné: Střechy,

Střešní rovina (oblast Vytvořit) a aktivujte
1 Klikněte na
hladinu AR_STR.
2 Klikněte na

Sedlová střecha.

3 Klikněte na Sklon a zadejte: 35.
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Dolní hrana střešního tělesa má ležet ve stejné výšce jako
dolní standardní rovina nadzemního podlaží (= RFB NP).
4 Klikněte na Dolní hranu a zadejte: 2,64.
5 Klikněte na Horní hranu a zadejte 10, protože horní hrana
tělesa střešní roviny musí ležet nad budoucí vrcholnicí.
6 Klikněte na Výšku okapu a zadejte absolutní výšku okapové
čáry: 3,44.

Tip: Při definici obrysu
střechy lze zadat přesah
střechy (Vzdálenost) jako
u rovnoběžného polygonu.
Rovněž jsou k dispozici
možnosti všeobecného
zadání pomocí polygonu.
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Nyní zadejte pravoúhlý obrys střechy (okapové čáry):
7 Pravým tlačítkem myši klikněte do kreslicí plochy (ne na
Průsečík a
element) a poté v kontextovém menu na
určete první bod polygonu.
8 Klikněte na diagonální bod a ukončete zadání pomocí klávesy
ESC.
Tím je obdélník definován.

A = 1. bod polygonu = průsečík
B = bod diagonály
3 Okna.
9 Klikněte na
Aktuální těleso střešních rovin vidíte nyní jako kvádr.
10 Klikněte na hrany střešního tělesa, na které má být naneseno
zkosení.
V axonometrii uvidíte změny.
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A = sklon na hranu
11 Definici střechy ukončete pomocí klávesy ESC nebo kliknutím
pravým tlačítkem myši na panel nástrojů.
Pomocí dvou dalších dvojic rovin se nyní vytvoří vikýř se stejným
sklonem. Poloha sklonu se opět určuje pomocí výšky okapových čar.
Okapová čára vikýře s výškou 4,48 m se nachází výše než okapová čára
hlavní střechy.

Vytvoření vikýře
1 Klikněte na

Vikýř (oblast Vytvořit).

2 Klikněte na jednu hranu hlavní střechy.
3 Zkontrolujte parametry střechy a
změňte Výšku okapu: 4,48
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4 Definujte diagonální body obrysu vikýře. Také zde Vám může
pomoci doplňková funkce
Průsečík (Asistent - body v
kontextovém menu). Obrys musí přesně určovat počáteční
bod a šířku vikýře. Délka ve směru středu budovy musí být
dostatečná pro protnutí střešních rovin.

A = 1. bod diagonály (jako průsečík)
B = 2. bod diagonály

Příručka pro architekturu
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5 Zadání ukončete pomocí klávesy ESC. Obrys vikýře je
definován.
6 Klikněte na vikýř na obou stranách.
Vytvoří se sklony.
7 Funkci ukončete klávesou ESC.

Modifikace střešních rovin
Také střešní těleso lze modifikovat. V dialogovém panelu nástrojů opět
naleznete známé parametry.
V tomto cvičení má být nakreslena čára o délce 1 m. Je dobrou
orientační pomůckou a ještě se využije v pozdějším cvičení.

Zakreslení výškové čáry
 Nacházíte se stále v modulu
Řezy.
1 Klikněte na

Obecné: Střechy, Roviny,

Modifikace střešní roviny (oblast Změnit).

2 Klikněte na vrcholnici tělesa střechy.
3 Zadejte absolutní výšku Vrstevnice 1 s hodnotou 3,75
(1 m nad HHP 2.NP).
Vrstevnice se okamžitě zakreslí jako pomocná konstrukce.
4 Funkci ukončete klávesou ESC.
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Střešní plášť
Střešní plášť se vytváří pomocí stejné funkce, obdobně jako u funkce
Deska. Střešní plášť se ukládá svojí dolní hranou přímo (vzdálenost = 0)
na horní roviny střešního tělesa. Rovněž horní hrana střešního pláště se
vztahuje k horním rovinám, ale se vzdáleností, která odpovídá tloušťce
střešní nadstavby.

Vytvoření střešního pláště
 Nastavte fólie 3 Komín a 110 Model SP jako zamčené.
1 Zaktivujte hladinu AR_KRYT a klikněte na
Střešní plášť (oblast Vytvořit).
2 Klikněte na

Vlastnosti.

3 Chcete vytvořit jednovrstvý střešní plášť, který se táhne přes
všechny úrovně střech a vikýřů. Klikněte za na příslušné
tlačítko.
•

- jednovrstvý střešní plášť

•

- střešní plášť přes všechny úrovně střechy a vikýřů

4 Zadejte u Výšky dolní hrany nad střešní rovinou: 0,0.
5 Zadání střešního pláště v půdorysu by se mělo vztahovat k
horní hraně střešního pláště. Klikněte na příslušnou možnost.
6 V kartě Parametr, atributy proveďte následující nastavení:
• Tloušťka: 0,2

Příručka pro architekturu
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• Materiál/kvalita: B25
• Práce: Betonářské práce
• Priorita: 200
• Typ výměry: mł
• Okap:
• Vrchol:

7 Dialog potvrďte tlačítkem OK.
8 V dynamickém panelu klikněte na Multi.

9 V půdorysu postupně po sobě klikněte na koncové body
obrysu střechy (první bod je také posledním bodem).
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10 Klikněte v dynamickém panelu na Mínus.

11 Nakreslete „mínus“ střešní plášť – tzn. výřez – přesně nad
komín.
12 Funkci ukončete klávesou ESC.
13 Opět vypněte fólie 3 Komín a 110 Model SP.

Tlačítko Multi v dynamickém panelu Vám umožňuje po každém zadání
zvolit Plus nebo Minus a spojit tak v jednom pracovním kroku více
oblastí, popř. vytvořit oblasti s vybráním.

Pomocí zaškrtnutí můžete určit, jak se budou chovat zadání polygonu při
polygonizaci stávajících elementů s ohledem na architektonické čáry.
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Deska nebo střešní plášť?
Teoreticky lze pro zakrytí střechy použít obě funkce. Rozdíl je:
• Pokud se
Střešní plášť kreslí až za oblast střešních rovin,
zachová si přesto původní sklon.
Desky, které vyčnívají z oblasti střešních rovin, se ihned
• Oblasti
přizpůsobí standardním rovinám.
Střešního pláště jsou pro okap a hřeben k dispozici různé
• U
tvary.
Střešní plášť se dosáhne správného zobrazení
• Pomocí funkce
při použití roviny viditelnosti, tzn. plášť se nezobrazí ořezaný.
• Rovina viditelnosti má vliv na
sloupy.

Desku stejně jako na stěny a

Střešním plášti se vytvářejí pomocí funkce
• Otvory ve
Střešní okno. V těchto otvorech lze také nastavit objekty oken.
Deska se otvory vytvoří pomocí
• Při použití funkce
Výklenek, prostup v desce. 3D objekty, osazené do otvoru, se
volným rovinám, resp. střešním rovinám nepřizpůsobují.

Napojení stěn na střešní roviny
Pro napojení štítových a vnitřních stěn na střechu se opět používá
manažer rovin. Na fólii 112 Střecha byly zkonstruovány střešní roviny a
střešní plášť. Tato fólie tedy obsahuje podkrovní podlaží, které se vloží
do manažera rovin. Následně lze všem stavebním dílům vztahujícím se k
rovině, vytvořeným na fólii 110 Model SP, přiřadit volné střešní roviny.
Volné roviny, tudíž i střešní roviny, mají přednost před standardními
rovinami. Proto se všechny stavební díly, které jsou vztaženy k rovině,
usměrňují podle volných střešních rovin.
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Vložit podkrovní podlaží
1 Klikněte na

Otevřít a aktivovat.

2 Otevřete kartu Struktura stavby.
3 Klikněte za tímto účelem na Otevřít a aktivovat: Fólie ze
Manažer rovin.
struktury výkresu / stavby na
4 Označte uzel, do kterého se má vložit podkrovní podlaží, tedy
Střechu.
5 Ve spodní části dialogu Manažer rovin klikněte na
podkrovní podlaží.

Vložit

6 V dialogu Vložit podkrovní podlaží pod Převzít podkrovní
podlaží z dokumentu aktivujte
z fólie.
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7 Vyberte fólii 112 Střecha (označte zatržítkem).

8 Potvrďte oba dialogy tlačítkem OK.
9 U rovin střešního podkroví se oproti rovinám zdrojové fólie 112
Střecha nemá provést žádná změna.
Klikněte na odpovídající volbu a potvrďte tlačítkem OK.

Podkrovní podlaží bylo přijato do manažera rovin pod 1.
nadzemní podlaží.
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10 Zavřete Manažera rovin pomocí OK.
11 Otevřete z fólie 110 Model SP kontextové menu a aktivujte
Přiřadit roviny.
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12 V dialogu Přiřadit roviny umístěte zatržítko před Střecha a
dialog zavřete pomocí OK.

13 Potvrďte dialog Chování patra příslušných fólií pomocí OK,
aniž byste aktivovali volbu.
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V dialogu Otevřít a aktivovat: Fólie ze struktury
výkresu/stavby lze na fólii 110 Model SP poznat, že této fólii
byly přiřazeny roviny podkrovního podlaží.

14 Nastavte fólii 110 2.NP model jako aktivní a všechny ostatní
fólie vypněte.
V axonometrii, pohledu a animačním okně (F4) vidíte, že
štítové a vnitřní stěny podkrovního podlaží se přizpůsobily
rovinám střechy.

Boční vnější stěny neleží pod střešními rovinami, a tím
následně zůstávají nezměněny.

Napojení stěn na střešní roviny
Všimněte si následujícího zobrazení: Vnější a vnitřní stěny podkroví
(SP) jsou připojeny ke střešním rovinám.
Vidíte, že pravá boční stěna neleží pod střešní rovinou a orientuje se k
horní standardní rovině.
Levá boční stěna se orientuje jak k střešním rovinám vikýře, tak ke
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standardní rovině. Tato stěna se musí rozdělit na tři části, aby s nimi
mohlo být manipulováno zvlášť.

A = Stěnu nenapojovat
B = Stěnu zde rozdělit

Napojení stěn na střešní roviny
 Aktivní je pouze fólie 110 Model SP.
Čárový stavební prvek zčásti smazat(paleta
1 Klikněte na
Funkce - skupina modulů Architektura - modul Základní:
Stěny, Otvory, Stavební díly - oblast Změnit) a smažte vždy
jeden díl stěny, počínaje místem dělení.
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A = Smazat část stěny
B = Napojení stěna-čára
Tip: Náhled pro výběr
elementů - najeďte aniž
byste klikali osovým
křížem na stěnu: V
červené aktivační barvě se
zobrazí pouze daný kus
stěny.
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2 Klikněte na
Čárový stavební prvek na čáru (paleta
Funkce - skupina modulů Architektura - modul Základní:
Stěny, Otvory, Stavební díly - oblast Změnit) a opět k sobě
připojte části stěny. I když hrany již nejsou viditelné, zůstávají
tři stěny.
3 Klikněte na
Modifikace obecných architektonických
vlastností (paleta Funkce - skupina modulů Architektura modul Základní: Stěny, Otvory, Stavební díly - oblast
Změnit), abyste změnili výšku pro horní hrany bočních stěn,
které neleží pod střešními rovinami.
4 Aktivujte zaškrtávací políčko u položky Výška.
Objeví se dialog Výška.
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Tip: Pokud stěny úplně
neakceptují novou výšku,
musí se připojení sousední
vnější stěny změnit
Napojení
pomocí
čárový prvek-čárový
prvek.
Kontrola připojovacích čar
stěn: Aktivujte v
Nastavení‚ strana
Stavební díly a
architektura, oblast
Stavební díly - Zobrazit
průsečnice.

5 V dialogu Výška aktivujte Modifikaci horní hrany a
Vztah k dolní rovině s odstupem 1,17 a potvrďte tlačítkem
OK.
Dolní hrana zůstává nezměněna.

Allplan 2014

6 Klikněte postupně na vnější stěny, které je třeba modifikovat.
Zobrazí se signální barvou.
7 Když jsou všechny stavební díly aktivovány, potvrďte dialog
Modifikace obecných architektonických vlastností pomocí
Použít.
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Modifikace výšky komínu
Komín je vázán svou dolní hranou na dolní hranu spodního podlaží a
svou horní hranou na horní hranu stavby. Při vytváření modelu rovin
jsme přijali výšku stavby 7,30 m.

Horní hrana komínu se má nzní tak modifikovat, abz bzla napojena na
výšku horní hranz 1. NP.

Modifikace výšky komínu
1 Klikněte na
Otevřít a aktivovat (panel nástrojů Standard
nebo nabídka Soubor).
2 Otevřete kartu Struktura stavby.
3 Nastavte jako aktuální fólii 3 komín a ostatní fólie vypněte.
4 Fólii 3 komín byly přiřazeny pro Výšku nahoře Horní hrana
stavby(7,30 m) a pro Výšku dole Spodní hrana 1.PP (-2,61
m).
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Pro napojení Výšky nahoře na horní hranu 1. NP otevřete v
menu fólie 3 komín funkci Přiřazení rovin.
Otevře se dialog Přiřazení rovin.
5 Aktivujte Horní hrana střechy (5,19 m).
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6 Zavřete dialog pomocí OK.
7 Potvrďte dialog Chování patra příslušných fólií pomocí OK,
aniž byste aktivovali volbu.
8 Fólii 3 Komín byly přiřazeny vybrané výšky.
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Zobrazení podkroví s rovinou viditelnosti
Pomocí roviny viditelnosti lze architektonické prvky v rámci celé oblasti
odlišně zobrazit nebo úplně skrýt.

Vložení rovin viditelnosti
 Zapněte jako aktivní fólii 115.
Nastavte fólii 110 2. NP model jako modifikovatelnou.
Fólii 112 Střecha uložte do pozadí jako pasivní na pozadí
(zamčenou).
1 Klikněte na
Rovina viditelnosti (paleta Funkce - skupina
modulů Architektura - modul Všeobecné: Střechy, Roviny,
Řezy - oblast Vytvořit) a v dialogu nastavte, jak se zobrazí
stavební díly pod rovinou viditelnosti: Pero 1 0,25 a čára 2.
Šrafování stavebního dílu a objekty mají být skryty.

2 Potvrďte tlačítkem OK.
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3 Aktivujte hladinu AR_ROVID.
Zobrazení stavebního dílu se má změnit pod čárou 1 m.
Poznámka: Dejte pozor na volby v dynamickém panelu:
Pro vytvoření více oblastí najednou klikněte na Multi a potom
na Plus.
4 Zakreslete oblasti rovin jako obdélníky přes dva diagonální
body.
Uvnitř budovy je čára o délce 1 m ohraničením, směrem ven
se oblast vytáhne libovolně za stěny.

5 Ukončete funkci a uložte fólii 112, Střecha jako aktivní do
pozadí (modifikovatelná).
6 Klikněte na
Aktualizovat 3D (paleta Funkce - skupina
modulů Architektura - modul Základní: Stěny, Otvory,
Stavební díly - oblast Změnit) a klikněte dvakrát pravým
tlačítkem myši do kreslicí plochy (ne dvojklik!).
Stavební díly se nově přepočítají s ohledem na rovinu
viditelnosti. Zobrazení střešního pláště zůstane nedotčeno.
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7 Vypněte fólie 112 Střecha a 115 a fólii 110 Model SP zapněte
jako aktuální. Znovu proveďte
Aktualizovat 3D (paleta
Funkce - skupina modulů Architektura - modul Základní:
Stěny, Otvory, Stavební díly - oblast Změnit). Dostanete
opět zobrazení bez roviny viditelnosti.
Všimněte si, že rovina viditelnosti se při novém výpočtu pomocí
Aktualizace 3D zobrazení projeví na všech aktuálních a
modifikovatelných fóliích.
Rovina viditelnosti má vliv také tam, kde je hladina, ve které leží,
neviditelná!

Kreslení věnce
Střecha má mít 11,5 cm široký a 10 cm vysoký věnec. Ten se nakreslí na
vlastní fólii, které se napřed přiřadí podkrovní podlaží.
Nové fólie pečlivě popisujte!

Kreslení věnce
Tip: Pro kreslení věnců
slouží také funkce
Ztužující/pozednicový
věnec (paleta Funkce skupina modulů
Architektura - modul
Speciální: Stěny, Otvory,
Stavební díly - oblast
Vytvořit).
Zde se automaticky
převezme horní hrana dole
umístěné stěny jako výška
pozednicového věnce.
Toto však není vhodné pro
štítové stěny, takže v
tomto případě se věnec
vytvoří pomocí funkce
Stěna.

1 Klikněte na

Otevřít a aktivovat.

2 Otevřete kartu Struktura stavby.
3 Z fólie 116 otevřete kontextové menu, aktivujte Přiřadit roviny
a převezměte podkrovní podlaží.
Potvrďte dialog Chování patra příslušných fólií pomocí OK,
aniž byste aktivovali volbu, protože fólie je ještě prázdná.
Otevřít a aktivovat fólii 116 a uložte fólii 110
4 Aktivujte v
Model SP aktivně do pozadí (modifikovatelná).
Seznam standardních rovin zkontrolujte
5 Pomocí funkce
výškové napojení nové fólie 116: Výška dole = 2,64 m a
Výška nahoře = 5,19 m.
6 Klikněte na
Stěna (paleta Funkce - modulová skupina
Architektura - modul Základní: Stěny, Otvory, Stavební díly
- oblast Vytvořit), nebo dvojitě klikněte pravým tlačítkem myši
na existující stěnu.
7 Nastavte
Vlastnosti:
Tloušťka: 0,115
Materiál: B25
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Výška: Horní a dolní hrana se napojí s rozestupem na spodní
úroveň –
a potvrďte tlačítkem OK.

8 Nakreslete věnec na boční stěny, ale ne nad vikýř.
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9 Změňte Výšku pro strany štítu hlavní střechy a vikýře. Věnec
musí doléhat ke střešnímu plášti.
Upozornění: Aby bylo zaručeno, že výška pozednicového
věnce k ploše střechy bude nadále 10 cm, musejí být oba
přepínače v poloze
Vzdálenost kolmo k rovině.
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10 Nakreslete pozednicový věnec po stranách štítu a nad vikýř.

Vytvoření varianty
Nyní můžete pomocí několika málo kliknutí myší vytvořit variantu pro
balkónovou fasádu.

Vytvoření varianty
 Aktivujte fólie 110 Model SP a 116 a zkopírujte je na prázdnou
fólii, např. 117.
 Přiřaďte fólii 117 podkrovní podlaží.
 Nastavte jako aktuální fólii 117 a ostatní fólie vypněte.
Tip: Místo toho, abyste
parapet nechali rovnou
procházet vnější stěnou,
umístěte nejdříve pomocí
Čárový
funkce
stavební prvek na čáru
vnější stěnu dozadu, a
poté prodlužte parapet.
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1 Pomocí funkce
Čárový stavební prvek na čáru změňte
napojení stěn podle obrázku.

2 Pomocí
Modifikace obecných architektonických
vlastností změňte výšku parapetu na 1,27 m.
Typ pohledu Skrytý nové fólie s fólií 112 Střecha by měl vypadat
takto:
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Cvičení 6: Volné roviny
V další variantě konstrukčního uspořádání mají mít střechy přístřešku
sklon 8°. K tomu se využívají volné roviny, které se pokládají přes
půdorys střech přístřešku.
Abyste mohli varianty porovnat, zkopírujte nejdříve fólii 101 EG
Carport na prázdnou fólii. Přitom se seznámíte s kopírováním pomocí
programu ProjectPilot.

Zkopírování nebo přesunutí fólií
Zkopírovat, přesunout data z ProjectPilot  fólie
fólie…
• Pouze v projektu

• Ve stávajícím projektu a
v jiných projektech

• Jednotlivé elementy a elementy
z fólií v pozadí lze
• Celkový obsah fólie bude
kopírovat/přesouvat
zkopírován/přesunut
• Lze pokrýt cílovou fólii,
elementy budou doplněny
•

Možné volné umístění
elementů

• Libovolné množství fólií
bude jedním krokem
kopírováno/přesunuto
• Pokryté cílové fólie budou
(po upozornění) přesunuty

Kopírování fólií přes ProjectPilot
1 V menu Soubor klikněte na ProjectPilot.
2 Otevřete složku projektu Tutoriál, označte fólii 101 1.NP
Carport a klikněte v kontextovém menu na Kopírovat do....
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4 Přejmenujte fólii 105: „EG Carport – varianta“.
5 Ukončete ProjectPilot.

Definice volných rovin
Na zkopírované carportové fólii se vytvoří volné roviny, pro každou
carportovou střechu jedna dvojice rovin. Dolní rovina zůstane
vodorovná, poloha horní roviny se stanoví pomocí dvou bodů a sklonu.
Tip: Jedna rovina může
být definována třemi body
nebo
dvěma body a sklonem.
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Detail, průřez:
A = Horní volná rovina; B = Horní standardní rovina;
C = Strop nad 1. NP; D = Carportová střecha

Axonometrie, carportová střecha bude sklopena podle vnější hrany:
A = Body roviny

Definice volných rovin
 Aktivujte v paletě Funkce modul
Roviny, Řezy.

Obecné: Střechy,

 Aktivujte zkopírovanou carportovou fólii 105 1.NP přístřešek varianta a uložte fólii 109 1.NP Strop pasivně do pozadí
(zamčená).
1 Přepněte hladinu AR_DESK na viditelnou, všechny ostatní na
neviditelné.
2 Klikněte na

Volná dvojice rovin (oblast Vytvořit).
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Vlastnosti.

Horní rovina má být také skloněná, dolní zůstane vodorovná a
bude ležet ve stejné výšce jako dolní standardní rovina.
4 V oblasti Horní rovina klikněte na

Volná rovina.

5 V oblasti Dolní rovina klikněte na
a zadejte -0,11.

Výšková kóta a

Nejprve definujte sklon horní roviny. Pokud znáte polohu tří
bodů, které definují rovinu, můžete do příslušného řádku vložit
jejich souřadnice.
V tomto případě se však vyjme poloha prvních dvou bodů z
výkresu a zadá se sklon.
6 U Bodů klikněte na

.

7 Bod 1
Klikněte na rohový bod vpravo dole a zadejte výšku bodu:
2,59.
8 Bod 2
Klikněte na rohový bod vpravo nahoře a zadejte výšku: 2,59.
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Tip: První body můžete
také naklikat v
axonometrii.
Tímto způsobem
definujete jedním kliknutím
na bod tři souřadnice!

9 Bod 3 / Sklon horní roviny
Zadejte sklon: 8.
10 Oblast stoupajícího sklonu roviny
Klikněte do oblasti kreslení vlevo od obou bodů.
11 Sklon horní roviny je nyní definován a opět se zobrazí dialog
Volná dvojice rovin. Potvrďte tlačítkem OK.
Nyní zadejte obrys volné roviny.
12 Aktivujte v Dynamickém panelu

Vyhledávání ploch.

13 Klikněte na obrys Carport a ukončete zadávání pomocí ESC.

14 Klikněte na
3 Okna: Šikmé plochy můžete vidět v
perspektivě a v pohledu.
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15 Opakujte kroky 2 až 12 pro vytvoření volné dvojice rovin pro
druhou carportovou střechu.
16 Funkci ukončete klávesou ESC.
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Dokončení
Carportové střechy musejí být "zavěšeny" na volné roviny. Při vytváření
střech (viz "Carportové střechy" na straně 168) byly tyto "položeny" na
horní rovinu přízemí (viz následující obrázek).

A = Strop přízemí
B = Strop Carport
C = Výška nahoře (2,44 m)
D = výška dole (-0,11 m)

"Zavěšení" carportových střech na volné roviny
1 Otevřete kontextové menu pravé carportové desky a klikněte
na Vlastnosti.
Otevře se dialog Deska.
2 Proveďte změnu výškového nastavení:
Vztah k horní
Ve volbě Horní hrana se musí položka
rovině změnit na 0.
Pevná výška stavebního dílu zůstane nezměněna 0,15
m.
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3 Zavřete dialog pomocí OK.
Deska byla "zavěšena" na volnou rovinu.
4 Zopakujte tyto kroky pro pravou carportovou desku.
5 Zapněte jako viditelnou hladinu AR_ST se sloupy a dále
nastavte fólii 100 NP Model jako zamčenou.
Pohled čelní, jižní vypadá nyní v typu pohledu Skrytý
takto:

V drátovém zobrazení s
Pohled čelní, jižní vidíte, že sloupy
nekončí pod carportovou deskou, ale vyčnívají do ní. Vyplývá to z jejich
výškového napojení při vytváření sloupů (viz "Sloupy" na straně 85).
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Přizpůsobení sloupů
1 Aktivujte funkci
vlastností.

Modifikace obecných architektonických

2 Klikněte na Výšku.
3 Aktivujte Modifikaci horní hrany. Zadejte v Horní hrana u
Vztah k horní rovině hodnotu -0,15. Tím změníte
položky
vzdálenost horní hrany sloupů od horní roviny.

4 Pomocí
architektonického filtru Sloup a natažením oblasti
přes 6 carportových sloupů se na sloupy aplikují nová výšková
zadání.
Sloupy končí pod carportovou střechou:
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Lekce 4: Schodiště


Aby bylo možné realizovat cvičení této lekce, je bezpodmínečně
vyžadován modul
Konstrukce schodišť. Zkontrolujte v
Paletách, zda jste tento modul zakoupili.

Mezi přízemí a nadzemní podlaží se zabuduje dvouramenné
schodiště. K tomu využijete modul Konstrukce schodišť
programu Allplan, pomocí kterého lze zkonstruovat nejen
standardní schodiště, ale i volné schodiště v prostoru. Stejně
jako půdorys schodiště jsou libovolně definovatelné
jednotlivé stavební díly – stupeň, schodnice, zábradlí atd.
Z velkého množství možností lze v rámci této výuky blíže
vysvětlit pouze jednu. Pokud chcete modul Konstrukce
schodišť využívat efektivně, měli byste experimentovat také
s dalšími schodišti a jejich parametry, počínaje přímým
schodištěm. Před každým cvičením proto naleznete
poznámky, které platí rovněž pro jiné základní tvary
schodišť.

Předtím, než začnete pracovat s jednotlivými schodišti, připravte si jako
pomocnou konstrukci obrys schodů. Zadání schodů se tím zjednoduší.
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Půdorys schodů jako pomocná konstrukce
 Aktivujte fólii 100 1.NP Model a všechny ostatní fólie vypněte.
Přepněte hladinu KO_OBE02 (půdorys schodiště) na
viditelnou a všechny ostatní hladiny na neviditelné.
1 Klikněte na
Čára (paleta Funkce - skupina modulů
Všeobecné moduly - modul Konstrukce - oblast Vytvořit),
zapněte
Pomocnou konstrukci (symbolová lišta Formát)
a
hladinu KO_PK jako aktivní.
2 Obkreslete obrys schodů.

3 Vypněte opět

Pomocnou konstrukci.

4 Ponechte hladinu KO_PK viditelnou a všechny ostatní hladiny
vypněte.
Každé schodiště se vytváří podle stejného principu a lze jej opět
Modifikace schodiště.
kdykoliv změnit pomocí

Přehled konstrukce schodiště
• Zvolte základní tvar schodiště.
• Zadejte obrys schodiště. Tím stanovíte délku ramene od nástupu.
• Zadejte výšku a umístěte výstupní čáru. Program vytvoří základní
schodiště, které lze upravit změnou parametrů.
• Případně modifikujte geometrické parametry, např. počet stupňů,
umístění posledního stupně, úhel stupňů a jiné.
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Tím je ukončena základní konstrukce schodiště. Zobrazí se pouze
nástupnice.
• Nastavte parametry stavebních dílů, jako např. zábradlí a schodnici.
• Zafixujte a popište schodiště.

Cvičení 7: Dvouramenné schodiště
Tip: Přečtěte si v
nápovědě Allplan kapitolu
„Modul Konstrukce
schodišť, základy“:

Nejprve vytvořte „základní schodiště“.
Zadání obrysu schodiště závisí přitom na předem definovaném
základním tvaru schodiště. Tak se např. u přímého schodiště ukončuje
polygon programem po čtyřech obrysových bodech, pro dvouramenné
schodiště je potřeba bodů 8. Obrys točitého schodiště je definován
pomocí dvou poloměrů oblouku a volný tvar schodiště se může skládat z
libovolně uspořádaných bodů a tvarů – od přímých čar až po křivky.
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Vytvoření základního schodiště
1 Klikněte na
Dvouramenné schodiště (paleta Funkce skupina modulů Architektura - modul Schodiště - oblast
Vytvořit) a aktivujte hladinu AR_TREP.
2 V půdorysu klikněte na první bod obrysu schodiště. To
znamená u každého schodu jeden z bodů u nástupu (vnitřní
nebo vnější schodnice).
Klikněte na následující rohové body podél schodnic schodiště.
Pro dvouramenné schodiště musí být zadáno 8 bodů obrysu.

A = První bod vnitřní schodnice (od nástupu)
3 Klikněte na zadávací pole Výška.
4 Aktivujte zaškrtávací políčko Automatický výpočet počtu
stupňů podle vzorce a zadejte výšky:
-

Výška nahoře: 2,75 (výška dole NP +11 cm; HHP NP)

-

Výška dole: 0,00 (výška dole 1.NP +11 cm; HHP 1.NP)

a potvrďte tlačítkem OK.
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V dialogu Obrys schodů / Výstupní čára / Výška se zobrazí
absolutní výška schodiště – 2,75 m.
5 Klikněte na tlačítko OK a potvrďte tak nastavení.
Vytvoří se schodiště, objeví se dialog s parametry pro
geometrii schodiště.
6 Ukončete zadání parametrů schodiště pomocí klávesy ESC,
potvrďte ověřovací otázku pomocí Ano a umístěte popis.
Pokud schodiště nechcete popisovat, zrušte popisování
pomocí klávesy ESC.
7 Uložte fólii 109 1. NP Strop jako pasivní do pozadí (zamčená).
8 Přepněte hladiny AR_STĚN a AR_DESK dodatečně na
viditelné.
3 Okna.
9 Klikněte na
V perspektivě a v pohledu můžete zkontrolovat výškovou
polohu schodiště a všimnout si změny parametrů.
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Modifikace geometrie schodiště
Programem navrhované parametry schodiště lze změnit v dialogu
Geometrie schodů. Z množství možností se ve cvičení seznámíte se
dvěma:
• Nastavení polohy posledního stupně
• nástup nahoře (možné pouze u dvouramenného schodiště)
Stoupání a výška stupně jsou vypočítány systémem. U dvouramenného
schodiště je nutno dbát na to, že nelze modifikovat poloviční podestu, je
fixována obrysem schodiště. Počet stupňů lze měnit pro každé
schodišťové rameno samostatně.

Symboly schodišť
Velká šipka nad stupni symbolizuje výškový rozdíl mezi stavebními
díly.
Malá šipka na krátké čáře značí, že oba stavební díly (stupeň a podesta)
leží v nějaké výšce.

Modifikace geometrie schodiště
1 Klikněte na
Modifikovat schody (paleta Funkce skupina modulů Architektura - modul Schody - oblast
Změnit) a klikněte na výstupní čáru schodů.
2 Klikněte na Typ podesty, aktivujte Typ I a potvrďte pomocí
OK.
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3 Klikněte na Jalový stupeň. Zobrazení se přepne na H-1.
V pohledu vidíte, že jalový stupeň je umístěn jedno stoupání
pod horní hranou schodiště. Horní schodišťové rameno má
proto 7 stupňů, ale 8 stoupání. Hodnota stoupání se
přizpůsobí a nástup se vypočítá z délky prvního
schodišťového ramena.
V půdorysu vidíte, že horní schodišťové rameno nedosahuje
až k zadanému obrysu schodiště. Schodišťové rameno se má
přesouvat ve směru výstupu.
4 Nejprve zjistěte vzdálenost mezi posledním stoupáním a
obrysem schodiště pomocí
Měření vzdálenosti (panel
nástrojů Standard).
5 Klikněte na Přesazení nahoře a zadejte naměřenou hodnotu:
0,085.
U podesty se vytvoří výstupek se zadanou hloubkou a stupně
se příslušně posunou.
Dialog Geometrie schodů by měl nyní vypadat takto:
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Definice parametrů stavebního dílu schodiště
Schodiště je nyní zobrazeno pouze pomocí nástupnic. Nyní máte
možnost detailně popsat stavební díly schodiště. Požadované stavební
díly se vyberou v přehledu a stanoví se jejich zobrazení (pero, čára,
materiál, šrafování). Pro každý stavební díl je k dispozici jeden
formulář, do kterého se zadávají rozměry. V následujícím cvičení budete
definovat nástupnice, madla a tyče zábradlí.

Definice parametrů stavebního dílu schodiště
 Dialog Geometrie schodů je otevřen.
1 Přepněte se pomocí
schodiště.

do zadávání Konstrukce

2 V dialogu Konstrukce schodiště zvolte kartu Formát, 2D.
Tip: Volnými stavebními
díly mohou být tyče
zábradlí, vyzdívka
zábradlí, horní pás
schodnice a další.
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3 Zapněte stavební díly Stupeň, Madlo zábradlí vnitřní a
Výplň zábradlí vnitřní (zde tyč zábradlí).
Klikněte v oblasti Hladina na ... a nově aktivovaným
stavebním dílům přiřaďte hladinu AR_SCHOD.

Na kartě Formát, 2D můžete rovněž změnit vlastnosti formátu
pro zobrazení půdorysu vybraných stavebních dílů.
4 Nyní přepněte dialog Konstrukce schodiště na kartu
Geometrie, 3D.
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Na kartě Geometrie, 3D můžete nejen zadat geometrii
stavebních dílů schodiště, ale také ještě nastavit následující
parametry:
• V oblasti 3D čára určíte druh čáry, kterou budou stavební
díly zobrazeny v pohledu a v axonometrii
• V oblasti Plošné elementy definujte šrafování, vzor, filling
ploch nebo stylovou plochu pro zobrazení stavebních dílů v
architektonickém řezu
• V oblasti Povrch přiřadíte stavebním dílům volný povrch,
který lze použít v animaci
• V oblasti Materiál přiřadíte stavebním dílům materiály,
které lze vyhodnotit ve speciálních schodišťových
reportech
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5 Klikněte na kartě Geometrie, 3D na Stupeň a zadejte
Tloušťku stupně vpředu a vzadu a také Vzdálenost od
obrysu schodiště. Dialog potvrďte tlačítkem OK.

6 Na kartě Geometrie, 3D klikněte na Madlo zábradlí vnitřní.
7 Zadejte vzdálenost hran madla zábradlí od polygonu obrysu a
pozici prvku madla zábradlí relativně k přední hraně stupně.
Tím určíte, kde začíná madlo zábradlí. Zde se umístí první tyč
zábradlí na první stupeň, madlo zábradlí doléhá bez přesahu.
Dialog potvrďte tlačítkem OK.
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8 Na kartě Geometrie, 3D klikněte na Výplň zábradlí vnitřní
(volný stavební díl uvnitř).
9 Nejprve zadejte vzdálenost hran stavebního dílu od obrysu
schodiště, jakož i umístění vůči přední hraně stupně. První tyč
zábradlí má být umístěna na prvním stupni.
Tip: Pokud změníte
rozměry nástupnice,
zábradlí nebo volných
elementů, musíte nakonec
ještě jednou zvolit
Zarovnat abyste hodnoty
aktualizovali.
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10 Klikněte na Zarovnat ‚mezi nástupnicí a vnitřním madlem
zábradlí’. Vypočítají se hodnoty výšky stavebního dílu. Dialog
potvrďte tlačítkem OK.
11 Potvrďte dialog Konstrukce schodiště tlačítkem OK.
Stavební díly se zakreslí a opět se zobrazí dialog Geometrie
schodů.
12 Klikněte na Zavřít a potvrďte ověřovací dotaz tlačítkem Ano.
Schodiště se zafixuje. Text popisu je zavěšen na nitkovém
kříži.
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13 Klikněte do zadávacích polí, kde se má objevit popis.
14 Zvolte počet míst za desetinnou čárkou.
15 Umístěte text vedle schodiště.

Vytvořit zobrazení řezu
Nyní se v půdorysu vygeneruje ve stavebnictví obvyklé zobrazení
schodiště v řezu.

Vytvořit zobrazení řezu
1 Klikněte na
Řez schodištěm (paleta Funkce - skupina
modulů Architektura - modul Schodiště - oblast Vytvořit) a
aktivujte hladinu AR_TREP.
Tip: Pokud se má např.
pro počáteční oblast použít
typ čáry z výkresu, klikne
se na tlačítko Čára pod
rovinou řezu: Jako zadání
pro Čáru pod rovinou
řezu se pak objeví „-“.

272

Cvičení 7: Dvouramenné schodiště

Allplan 2014

2 Identifikujte schodiště kliknutím na výstupní čáru.
3 Klikněte v dialogu Řez schodištěm na

Vlastnosti.

4 Na kartě Zobrazení Dolní proveďte pro schodiště pod čárou
řezu následující nastavení:
Aktivujte zaškrtávací pole pro Změnit zobrazení stavebních
dílů dole a Změnit zobrazení výstupní čáry dole.
V obou oblastech zvolte nastavení Změnit vlastnosti
formování a pro obě oblasti zadejte následující.
• Pero: 0,25
• Typ čáry: 1
• Barva: 1 černá

Tip: Pokud má být část
schodiště skrytá, klikněte
na odpovídající nastavení.
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5 Na kartě Zobrazení Dolní proveďte pro schodiště nad čárou
řezu následující nastavení:
Aktivujte zaškrtávací pole pro Změnit zobrazení stavebních
dílů nahoře a Změnit zobrazení výstupní čáry nahoře.
V obou oblastech zvolte nastavení Změnit vlastnosti
formování a pro obě oblasti zadejte následující.
• Pero: 0,25
• Typ čáry: 2
• Barva: 1 černá

6 Dialog potvrďte tlačítkem OK.
7 Zadejte vzdálenost čar řezu. Odstup závisí na měřítku,
požadovaná hodnota se zadává v aktuální jednotce (m).
Tip: Pokud se schodiště
modifikuje dodatečně,
zobrazení řezu se musí
vytvořit znovu.
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8 Klikněte na počáteční a koncový bod čar řezu (trochu mimo
obrys schodiště). Zobrazení půdorysu se příslušně změní,
přičemž pohled a perspektiva zůstávají nezměněny.
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Lekce 5: Makros und
SmartParts


Pro realizaci cvičení této lekce je nezbytně nutný modul
Základní: Stěny, Otvory, Stavební díly. Zkontrolujte v Paletách,
zda jste tento modul zakoupili.

Pokud nemáte k dispozici žádné knihovny pomůcek pro
projektování společnosti Nemetschek, nebo pokud Vám tyto
nestačí, můžete pomocí funkce Modelář oken/dveří
jednoduše vytvořit vlastní objekty.
Tyto okenní a dveřní objekty se uloží a lze je kdykoliv
použít.

Objektmodelovat
Předpoklad: Je nakreslen nějaký otvor.
• V modulu
Základní: Stěny, Otvory, Stavební díly aktivujte
Modelář oken/dveří a klikněte na otvor.
funkci
• Nastavte měřítko rámu a pomocí

jej předejte do 3D pohledu.

• Pro každý okenní díl definujte okenní sloupek, příčli a/nebo mřížku,
resp. okenní křídlo a předejte pomocí
.
• Alternativou k samostatnému definování rámů, sloupků atd. je výběr
vhodného okenního dílu z knihovny. Před převzetím se zadávají
rozměry jednotlivých elementů.
• Nastavte pero/barvu a sklo elementů.
• Objekt uložte.
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Jediná bezokenní stěna v přízemí má obsahovat tři otvory se samostatně
modelovanými okenními objekty.
Následující úloha je pouhým opakováním, bez objektu.

Vytvoření okenních otvorů
 Fólie 100 1.NP Model je aktivní. Přepněte hladinu AR_STĚN
na viditelnou a všechny ostatní hladiny vypněte.
1 Pravým tlačítkem myši dvakrát klikněte do okenního otvoru ve
výšce dveří v přímé stěně vedle kruhové stěny (ne na objekt!).
2 Vytvořte tři okenní otvory podle obrázku.
Eigenschaften wurden von dem angeklickten
Die
Fenster übernommen. Der Wert bei Unterkante für
Bezug
zur unteren Ebene wird auf 0,11 geändert.
Feste Bauteilhöhe,
Výška:
Hrana nahoře:
BT-Höhe: 2,26
Dolní hrana:
Bezug zur unteren Ebene,
Abstand: 0,11
Doraz:
Hloubka okna:
0,10
Ostění vnější: 0,09
Zobrazení parapetu:
vnější
Objekt:
vypnout
Poloha:

3 Funkci ukončete klávesou ESC.
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Pro tyto otvory má být vymodelováno trojdílné, pevně zasklené okno.
Objekt lze následně osadit do libovolného otvoru.
Tím se přizpůsobí doposud použité objekty z knihovny Standard a nově
vytvořené objekty, analogicky k tomu se nastaví parametry jako např.
tloušťka rámu, pero/barva pro element, skleněná tabule atd.

Modelování okenního objektu
1 Klikněte na
Okenní objekt, dveřní objekt(paleta Funkce
- skupina modulů Architektura - modul Základní: Stěny,
Otvory, Stavební díly - oblast Vytvořit).
2 Klikněte na jeden z nových otvorů na straně otvoru.
Objeví se dialog, ve kterém se provádí celé modelování,
počínaje rámem.
3 Jako typ rámu zvolte Typ 1 a zadejte tloušťku rámu:
Šířka: 56 /
Hloubka: 56

4 Klikněte na
Tip: Pomocí
můžete
přenosy po krocích vrátit
zpět.

, abyste přenesli rám do 3D pohledu.
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Okno má mít příčli.
5 V oblasti Elementární profily klikněte na
tyto rozměry:
Šířka: 56 /
Hloubka: 56

Příčle a zadejte

Příčle má být umístěna volně.
a zadejte hodnotu pro výšku
6 Klikněte na rozdělení X:Y
horního pole: 625 (viz obrázek).

7 Klikněte na

, abyste předali příčli do 3D pohledu.

8 V 3D pohledu klikněte do spodního dílu okna. Má se rozdělit
sloupkem.
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9 V oblasti Elementární profily klikněte na
zadejte tyto rozměry:
Šířka: 56 /
Hloubka: 56

Sloupek a

10 Klikněte na dělení 1:1
.
Sloupek se umístí doprostřed.
11 Předejte sloupek pomocí

do 3D pohledu.

12 V oblasti Pero, barva, povrch zvolte pro použité stavební díly
následující nastavení (analogicky k okenním objektům z
knihovny):
pro Rámy, sloupky, příčle pero 1 a barvu 14
pro Sklo pero 7 a barvu 50
pro Půdorys 2D elementů pero 1 a barvu 1.
Přiřaďte elementům Rám, sloupek, příčle
(eiche3_laengs.surf) a Sklo (glas.surf) povrchy zobrazené na
následujícím obrázku. Ty se pak zobrazí v animaci.
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13 V oblasti 3D pohled klikněte na Def a aktivujte zaškrtávací
políčko pro rozsahy měřítek.
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14 Dialogy potvrďte tlačítkem OK.
15 Nastavení <potvrdit>
Potvrďte zadání pravým tlačítkem myši.
Otevře se paleta Objekty.
16 Vytvořte novou složku, například ve složce Privát.
Abyste toho dosáhli, klikněte dvakrát na složku Privát.
17 Klikněte v liště akcí palety Objekty na

Nová skupina.

18 Zadejte název nové skupiny, například Příručka pro
architekturu a potvrďte pomocí klávesy ENTER.
19 Nyní dvakrát klikněte na novou složku.
20 Klikněte v liště akcí na

Uložit.
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21 Zadejte název pro váš nový objekt, například Fenster01 a
potvrďte jej klávesou ENTER.
22 Funkci ukončete klávesou ESC.

Příručka pro architekturu

Lekce 5: Makros und SmartParts

283

Výměna objektu / SmartPart
Objekt se kromě toho umístí pomocí
Osazení objektu do otvoru
(paleta Funkce - skupina modulů Architektura - modul Základní:
Stěny, Otvory, Stavební díly - oblast Vytvořit) do obou vedlejších
otvorů. Jinými slovy, objekt se uloží.
Objekty by měly být uloženy na hladině otvoru.
Pokud tomu tak není, lze jim pomocí
Modifikace obecných vlastností - Hladina přiřadit jinou hladinu.
Objekty lze kdykoliv vyměnit. Předpokladem pro záměnu je, že na fólii
existují oba objekty.
Existují dvě možnosti výměny:
• Všechna uložení jednoho objektu budou nahrazena jiným objektem nastavení Objekt.
• Vymění se jednotlivá uložení jednoho objektu - nastavení Uložení.
Uložené objekty jsou objekty umístěné na fólie.
V následujícím cvičení mají být uložení objektů (tudíž objekty, které
byly vloženy do otvorů) v kruhové stěně nahrazeny novým objektem.

Výměna objektu
1 Klikněte na
Výměna objektu, SmartPart (paleta Funkce skupina modulů Architektura - modul Základní: Stěny,
Otvory, Stavební díly - oblast Změnit).
2 V dialogu zvolte nastavení Uložení (přepnutí kliknutím).

3 Které uložení objektu vyměnit?
Aktivujte všechna uložení objektu v kruhové stěně (aktivační
oblast nebo funkce sumy).
4 Nahradit kterým uložením objektu?
Klikněte na uložení individuálně vytvořeného objektu.
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5 Funkci ukončete klávesou ESC.

Přízemí se zaměněnými uloženími objektu
Výměna objektu, SmartPart můžete také vyměnit
Pomocí funkce
objekty za SmartPart.

Vyměnit objekt za SmartPart
1 Klikněte na

Výměna objektu, SmartPart.

2 V dialogu zvolte nastavení Uložení.
3 Které uložení objektu vyměnit?
Aktivujte uložení objektu vpravo vedle kruhové stěny.

4 Má se nahradit objekt za SmartPart okna. Klikněte na uložení
SmartPart okna.
5 Funkci ukončete klávesou ESC.
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6 Abyste přizpůsobili otevírání oken, klikněte dvakrát na
SmartPart.
Otevře se paleta Vlastnosti SmartParts na kartě Elementy .
7 Změňte v oblasti Křídlootvírání z pravého na levé a nastavte
v oblasti 2D symbol otvoru šířku symbolu otevírání na 90%.

8 Ukončete modifikaci SmartPart pomocí klávesy ESC.

Modelování a úpravy SmartParts
Pomocí funkcí
Modelování oken SmartPart a
Modelování
dveří SmartPart vytváříte okna a dveře SmartParts podobným
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způsobem, jako se vytváří objekty pro libovolné otvory pomocí funkce
Okenní objekt, dveřní objekt: Také zde se nejdříve v náhledu
označí oblast, která se má zpracovávat a poté se kliknutím na příslušný
symbol ve vyznačené oblasti vloží element.
Pro srovnání jsou zde dva stavy karty Vlastnosti při modelování
SmartParts jednokřídlých oken. Vlevo výchozí stav s rámem a
označenou plochou okna, vpravo je stav po vložení otočného křídla.
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Kromě toho také můžete dvakrát kliknout na již umístěný SmartPart,
provést v jeho paletě Vlastnosti všechny požadované změny a poté jej
pomocí Vložit SmartPart převzít z kreslicí plochy do knihovny.
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Paleta Knihovna
Přehled všech symbolů, objektů a SmartParts najdete v knihovnách.
Otevřete proto paletu Knihovna.

Ve složce Objekty například najdete všechny složky, ve kterých jsou
uloženy objekty.
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Zpět o jeden
V navigačním poli palety Knihovna přejděte pomocí
Hledat vyhledejte název v aktuálně
stupeň hierarchie výš; pomocí
zvolené složce.
Pokud jste například zvolili objekt, máte v knihovně k dispozici několik
funkcí k modifikaci a zobrazování objektu:

Projekce můžete určovat projekci, ve které se
Pomocí funkce
zobrazuje náhled. Tato projekce je nezávislá na projekci v konstrukčním
okně. Pokud ukážete kurzorem na složku nebo na element knihovny,
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pak máte k dispozici funkci
Modifikace . Zde se otevře kontextové
menu, pomocí jehož funkcí můžete kopírovat, přejmenovávat a mazat.
Upozornění: Elementy knihovny ze složky Standard můžete pouze
kopírovat, ale nemůžete je měnit.
Další podrobné informace najdete v nápovědě Allplan v "paletě
Knihovna".

292

Cvičení 8: Objektmodelovat

Allplan 2014

Lekce 6: Řezy a pohledy
Model budovy je dokončen, ale ještě je zapotřebí několik
prací, abychom projekt vytvořili korektně.
V této lekci budete nejdříve vytvářet řezy a pohledy. Dalším
důležitým krokem projektování je výpočet obytných ploch,
který lze nejen fixovat na fólii, ale i vypsat do reportu.

Řez A-A s výškovou kótou
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Cvičení 9: Řezy
Řez zobrazuje model budovy z určitého místa pozorování. Poloha se
určuje pomocí polohy čáry řezu a pohled se ukládá jako zobrazení se
skrytými čarami na samostatné fólii. Grafické zobrazení stavebních dílů
v řezu, např. šrafování, se převezme do zobrazení řezu.
Stavební díly v řezu se na přání vyznačí tlustou čárou.

Řez B-B

Nejdřív se všechny fólie aktivují na pozadí a všechny hladiny, jejichž
stavební díly mají být zobrazeny v řezu, se nastaví jako viditelné. Čára
řezu samotná leží na vlastní fólii, která je aktivní. Vedení řezu se
přesněji definuje pomocí několika parametrů.

Zadání řezu
 Aktivujte v paletě Funkce modul
Obecné: Střechy,
Roviny, Řezy.
Aktivujte fólii 2 Vedení řezu a
uložte fólie 100, 101, 109, 110, 112, 116, 120 a 129 jako
aktivní do pozadí (modifikovatelné).
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1 Aktivujte v paletě Hladina pomocí
Zvolit tiskovou sadu
hladiny tiskovou sadu Model (všechny hladiny s 3D
stavebními prvky).
2 V menu Okno klikněte na

1 Okno.

Vedení řezu (paleta Funkce - skupina modulů
3 Klikněte na
Architektura - modul Všeobecné: Střechy, Roviny, Řezy oblast Vytvořit).
4 Aktivujte hladinu KO_OBE01.
5 Klikněte na

Vlastnosti a proveďte následující nastavení:

• oblast Typ řezu: Vertikální řez
• oblast Zobrazení vedení řezu:
aktivovat Osadit čáru řezu
aktivovat přerušované zobrazení vedení řezu
Délka čáry : 1
aktivovat Osadit symbol směru pohledu
zvolit Symbol směru pohledu 2
Velikost v mm: 2
• oblast Vlastnosti formátu: Vedení řezu
Pero: 0,50
Čára: 5
Barva: 1 černá
Hladina: KO_OBE01
6

Potvrďte tlačítkem OK.

Příručka pro architekturu

Tip: Kromě ortogonálních
řezů jsou rovněž možné
řezy s libovolným úhlem a
osazenými čárami řezu.
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Abyste dostali řez přes celou budovu, musí hrany tělesa řezu
ležet minimálně 20 cm nad vrcholnicí, příp. pod dolní hranou
budovy.
7 Klikněte na počáteční a koncový bod čáry řezu mimo budovu
a zadání řezu ukončete klávesou ESC. Dávejte pozor na to,
aby stěny nebyly řezány v podélném směru.
8 Hloubka / Směr pohledu
Klikněte na bod, který leží nad budovou.
Pomocí hloubky řezu se stanoví oblast za čárou řezu, ve které
se zobrazí všechny neskryté stavební díly. Čím větší je
hloubka řezu, tím větší je množství dat.
9 Zobrazení řezu
Zadejte A.
10 Opakujte kroky 3 až 7 a zadejte označení řezu: B.
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Výpočet řezu
Řez se nejdřív zobrazí jako trojrozměrný drátový model. Z tohoto
drátového modelu se na samostatnou fólii uloží „výpočet skrytých
hran”. Přitom vznikne 2D zobrazení, které se upraví pomocí modulů
Konstrukce, Texty a Kóty.
Při zakládání struktury stavby byly stanoveny i fólie pro pohledy a řezy.
Tyto jsou vypsány na pravé straně dialogu Otevřít a aktivovat: Fólie ze
Otevřít a aktivovat) v části
struktury výkresu / stavby (funkce
Odvození struktury stavby ve složkách Řezy pro rodinný dům a
Pohledy pro rodinný dům. Zde lze pomocí příslušného kontextového
menu fólií vygenerovat pohledy, resp. řezy.

Výpočet a uložení řezu
1 Klikněte na

Otevřít a aktivovat.

2 Na pravé straně v části Odvození struktury stavby otevřete
složku Řezy pro rodinný dům - řez 1..
3 Aktivujte v kontextovém menu fólie 1010 - Zdrojové fólie pro
řez.

Příručka pro architekturu
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4 Klikněte na fólie 2, 100, 101, 109, 110, 112, 116, 120 a 129 a
zavřete dialog pomocí OK.

5 Znovu otevřete kontextové menu fólie 1010 a aktivujte
Nastavení hladin, tisková sada (aktuální).
6 V dialogu Nastavení hladin, tisková sada vyberte volbu
Použít tiskovou sadu a klikněte na tiskovou sadu Model.
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Po opakovaném otevření kontextového menu fólie 1010
uvidíte, že byla vložena Vámi zvolená tisková sada:
Nastavení hladin, tisková sada (model).
7 V dalším kroku proveďte nastavení řezu.
Aktivujte v kontextovém menu fólie 1010 - Nastavení pro řez.
8 V dialogovém poli Nastavení výpočtu skrytých hran
nastavte následující možnosti:
• oblast Plošné elementy: aktivovat možnost Bez plošných
elementů
• oblast Napojení ploch:
aktivovat Eliminovat napojení ploch
max. úhel napojení: 5 stupňů
Zadáním velkého úhlu napojení dosáhnete toho, že se u
kulatých stěn nezobrazí spoje jednotlivých segmentů stěn.
• oblast Napojení ploch pro arch.elementy:
Aktivujte Zobrazit napojení - přechod mezi rozdílnými
plošnými elementy
• Aktivujte Zobrazení viditelných hran

Příručka pro architekturu

Tip: Pokud definujete
plochy pro dokončovací
práce, např. pomocí
Vytvořit místnost, můžete
je pak zobrazit v řezu.
Tímto způsobem si můžete
případně ušetřit část
dodatečného zpracování
řezu.
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9 V oblasti Speciální nastavení klikněte na Arch… a aktivujte
nastavení Orámovat prvky v řezu silnou čarou . Zkontrolujte
další možnosti podle obrázku.

10 Zavřete dialog pomocí OK.
11 Poté co jste provedli všechna nastavení pro řezy, otevřete
kontextové menu fólie 1010 a klikněte na Generovat řez.
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12 Zvolte Řez A a potvrďte pomocí OK.

Fólie 1010 automaticky obdrží název Řez: A (výsledek
výpočtu skrytých hran).
13 V levé části dialogu v části Struktura stavby odstraňte
zaškrtnutí vedle Rodinný dům. Tím se všechny fólie
aktivované v části Struktura stavby přepnou na nevidielné.

304

Cvičení 9: Řezy

Allplan 2014

14 Aktivujte fólii 1010 Řez: A (výsledek výpočtu skrytých
hran).
Zavřete dialog.
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Řez A-A

Výsledek výpočtu skrytých hran se zobrazí na fólii 1010 Řez:
A (výsledek výpočtu skrytých hran) .
Tip: V případě, že fólii
nevidíte, je to způsobeno
tím, že je nastavena
projekce, ale data jsou
k dispozici jako 2D data.
Buď nastavte
Půdorysnou projekci
Zobrazení na
nebo v
obrazovce aktivujte volbu
Zobrazit 2D-elementy ve
3D-zobrazení.
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15 Opakujte kroky 3 až 14 pro fólii 1015 a Řez B.

Řez se při změnách v půdorysu neaktualizuje automaticky.
Pokud jste provedli změny na fólii, která již vstoupila do výpočtu jako
zdrojová fólie, můžete zobrazení řezu uvést do nejnovějšího stavu
pomocí funkce Aktualizovat výsledky výpočtu (kontextové menu řezu
n).
Pokud např. chcete do výpočtu řezu vložit další fólii jako zdrojovou
fólii, musíte výpočet řezu provést ještě jednou tak, jak je popsáno výše.
Poznámka: Řezy lze vytvářet i pomocí funkce Zobrazení řezu (rám
okna).

Skryté
Pro odložení výsledku do samostatné fólie aktivujte funkci
hrany, výpočet zobrazení (panel nástrojů Standard) - Výpočet
skrytých hran.
I zde se řez při změnách v půdorysu neaktualizuje automaticky. Musíte
Skryté hrany, výpočet
znovu provést výpočet řezu kliknutím na
zobrazení, a tím aktualizovat výpočet skrytých hran.
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Zpracování řezu
Řez lze nyní zpracovávat. Doplňky nakreslete na samostatnou fólii,
protože se při aktualizaci fólie pomocí výpočtu skrytých hran úplně
přepíšou.
Napřed do řezu zakreslete hotovou podlahu.

Výšková kóta
1 Klikněte na

Otevřít a aktivovat.

2 Na pravé straně v části Odvození struktury stavby otevřete
složku Řezy pro rodinný dům - řez 1..
3 Aktivujte fólii 1011, fólii 1010 nastavte jako modifikovatelnou.

4 Přejmenujte fólii 1011 a dialog zavřete.
5 Zakreslete hotovou podlahu.
6 Aktivujte v paletě Funkce modul
Základní moduly).
7 Klikněte na

Kóty (skupina modulů

Kóta výšková (oblast Vytvořit).

8 V dialogovém panelu nástrojů Kóta výšková vyberte
Vertikální nahoru.
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Vlastnosti.

10 V horní části dialogu vyberte Hraniční symbol (kóta pro
hotovou podlahu), nastavte vlastnosti formátu a aktivujte
hladinu KO_100. (viz obr.)
Na kartě Text proveďte následující nastavení:
• aktivujte možnost Hodnota kóty
Typ fontu: 8 ISONORM DIN 6776
Výška textu: 2,50
Poměr výška/šířka: 1,00

11 Nastavte na kartách Číslo a Dynamický panel následující.
• karta Číslo
Jednotky: m

Příručka pro architekturu
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Zaokrouhlení v mm: 5
Počet míst za des. čárkou: 3
Počet nul za des. čárkou: 2
Aktivujte všechny tři možnosti.

• Karta Dynamický panel
oblast Vynášecí čára: aktivujte Bez vynášecí čáry
Oblast Kóty: Vzájemná vzdálenost vynášecích čar: 9
mm

Potvrďte tlačítkem OK.
12 Klikněte na bod, kterým má procházet kóta. Dialogový panel
nástrojů Výšková kóta se změní.
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13 Vztažný bod
Jde o bod, kterému přiřadíte známou hodnotu.
V dialogovém panelu nástrojů nejdříve zadejte základní
hodnotu: 0,00
Poté na FFB NP klikněte na jeden bod.
14 Klikněte na body, které se mají okótovat a
ukončete kótovací řetězec pomocí klávesy ESC.

15 Ve
Vlastnosti, resp. v dialogovém panelu nástrojů
změňte hraniční symbol kóty:
a
okótujte hrubou podlahu (kroky 12-14).
16 Zadání a funkci ukončete pomocí klávesy ESC.
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Cvičení 10: Pohledy
Vytváření pohledů lze provádět i pomocí struktury stavby. Postup se
podobá vytváření řezů.

Postup v přehledu
•

Výběr fólie a výkresu/Struktura stavby - Odvození
struktury stavby - složka Pohledy rodinného domu - pohled 1.

• kontextové menu fólie 1000 - Zdrojové fólie pro pohled.
• aktivovat všechny fólie, které obsahují stavební díly relevantní pro
pohled
• Kontextové menu fólie 1000 - Nastavení hladiny, tisková sada
(aktuální) - tisková sada Model
• kontextové menu fólie 1000 - Nastavení pro pohled
• kontextové menu fólie 1000 - Generovat pohled

• Fólie 1000 automaticky obdrží název zvoleného pohledu
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Západní pohled

Severní pohled
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Lekce 7: Zjišťování
ploch a výměr
Místnosti se vytváří v samostatné hladině fólie stěny. Tím je
zajištěno, že se při výpočtu zohlední všechny konstrukční
komponenty.
Existují dvě možnosti, jak vytvořit místnosti:
 Jednotlivě vytvořit místnost po místnosti, přičemž se
ohraničení místnosti zadává vždy jako polygon. Místnosti
lze okamžitě opatřit popisem a plochami dokončovacích
prací.
 Pomocí automatického vytvoření místností, při kterém
budou místnosti "vestavěny" do uzavřených stěn,
tvořících obdélník (vytvořeno pomocí stěny). Místnosti
musí být dodatečně opatřeny popisem a plochami
dokončovacích prací.
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Cvičení 11: Místnosti, dokončovací
práce a obytné plochy
Definice místností, důležitá upozornění
• V každém případě se musí nejdříve zadat výška místnosti. K tomuto
účelu jsou k dispozici všechny možnosti, které jsou známy z definice
výšky stavebních dílů, a rovněž i připojení k rovinám.
• Vyplatí se, když se pracuje s průběžnou koncepcí rovin nejen u
stavebních dílů, ale i u místností.
• Aby bylo možné na obrazovce rozlišit místnosti od stavebních dílů,
mělo by být zvoleno jiné pero.

Předpokladem pro výpočet obytných ploch podle WoFlV a pro výstup
do reportů je stanovení místností, jakož i zadání ploch pro dokončovací
práce (pro zjištění čistých rozměrů).
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Definování jednotlivých místností
Tvorba místností, přiřazení obkladů a výpočet obytných ploch má být
provedeno pro podkroví. Zde by bylo možné použít automatické
vytvoření místnosti, protože vše bylo nakresleno pomocí
architektonických stavebních dílů. Vy se však obeznámíte s oběma
postupy, abyste si později mohli vybrat pokaždé tu efektivnější variantu.
Dále vytvoříte nejdříve samostatnou místnost s popisem, bočními,
podlahovými plochami a plochami stropu. Ostatní místnosti budou
„prázdné“ a vytvořeny automaticky.

Místnostvytvořit
 Pomocí

Otevřít a aktivovat aktivujte fólii 110 SP Model.

Zvolit tiskovou sadu
 Přepněte v paletě Hladina pomocí
hladiny tiskovou sadu BS Místnosti na viditelnou.
Místnosti, plochy,
 V paletě Funkce aktivujte modul
podlaží (skupina modulů Architektura).
Vytvořit místnost (oblast Vytvořit) a aktivujte
1 Klikněte na
hladinu MI_MIST (panel nástrojů Formát).
2 Zvolte pero (3) 0.50 (panel nástrojů Formát).
3 Klikněte na

Vlastnosti.

Popište místnost.
4 Do vstupních polí Patro - krátké označení ‚SP’ a u
Označení/kvalita zadejte číslo místnosti ‚R 201‘.
5 Klikněte na Funkce a pomocí
záznam: LOŽNICE.
Tip: Zadání faktoru je
zajímavé pro plochy, jako
jsou balkóny, které jsou
zahrnuty pouze do určité
části.

zapište do soupisky nový
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6 Klikněte na Výška a připojte horní a dolní hranu místnosti k
rovinám, jako jsou stěny podkroví.

Příručka pro architekturu

Lekce 7: Zjišťování ploch a výměr

7 Zvolte kartu Dokončovací práce. Klikněte v dolní části
dialogu pod Atribut přiřazení knihovny na levé tlačítko.
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8 V dialogu Nabídka atributů při volbě kvality klikněte na
položku v pravém sloupci vedle Materiál.
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9 Nastavte přiřazení knihovny pro plochy stěn, stropu a podlah.

10 Opakujte kroky 7 až 9 pro přiřazení knihovny
Lišty.
V dialogu Přiřazení knihovny zvolte knihovnu katlg3.
11 Zadejte stropní a podlahové plochy a plochy stěn.
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V oblasti podlahových krytin se zadává celkem 5 materiálů.
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Tip: Použijte definici
standardů pomocí
.
Uložit můžete jak definici
ploch pro celou místnost,
tak i jednotlivé plochy.
To obzvláště u velkých
projektů ušetří čas a zajistí
kvalitu, protože všichni
zpracovatelé mohou
přistupovat ke stejným
zadáním.
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12 Vyberte kartu DIN277, Obytná plocha a
zadejte v části Obytná plocha - atributy u Typ základní
plochy, že se jedná o obytnou plochu OP.

13 Dialog potvrďte tlačítkem OK.
14 Klikněte na diagonální body ložnice pod vikýřem a polygon
ukončete klávesou ESC.

15 Stanovte popis místností. Mají být zadány parametry
Označení, Funkce, Objem a Plocha.
Pro vypnutí určitých zobrazení klikněte do zadávacích polí.

Tip: Pomocí
se
můžete přepnout do
parametrů textu.
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16 Pro popis aktivujte hladinu AR_POPIS.
17 Klikněte na místnost, tím umístíte popis zavěšený na nitkovém
kříži.

18 Funkci ukončete klávesou ESC.
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Automatické vytvoření místnosti
Zbývající místnosti mají být vytvořeny automaticky.
To se děje ve dvou krocích.
• Definice všech místností pomocí
místností

Automatická tvorba

Modifkace místnosti, ploch, podlaží.
• Popis pomocí
Úprava povrchů se definuje buď rovnou u popisu nebo později
pomocí dalších speciálních funkcí.

Automatická tvorba místností
1 Klikněte na
Automatická tvorba místností (paleta
Funkce - skupina modulů Architektura - modul Místnosti,
plochy, podlaží - oblast Vytvořit).
2 Aktivujte hladinu RA_RA (panel nástrojů Formát).
3 V dynamickém panelu klikněte na položku Výška a
zkontrolujte nastavení výšky.
4 Natáhněte aktivační oblast přes konstrukci bez balkónu –
balkón nesmí být označen ani částečně. Místnosti se nakreslí
a funkce ukončí.
Upozornění: Již definované místnosti se funkcí
Automatická tvorba místností nezmění.
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Dokončovací práce
Pouze samostatně definovanou místnost jste již opatřili dokončovacími
pracemi, tedy bočními, stropními a podlahovými plochami.
Tyto plochy mají vlastnosti, jako je materiál, druh práce a tloušťka
vrstvy. Kvalita a kvantita vstupují do výpočtu obytných ploch a rovněž i
do výkazu výměr.
Automaticky definované místnosti nemají ještě žádné plochy a obklady
dokončovacích prací.
V zásadě existují dvě metody pro definování ploch:
Tip: Plochy vytvořené
pomocí funkce
Vytvořit místnost lze
modifikovat tímto
způsobem.

• Definování ploch dokončovacích prací jako celek, pro celou
místnost.
-

Vytvořit
Plochy dokončovacích prácí se vytvářejí pomocí
místnost, karta Dokončovací práce, přímo při zadávání
Dokončovací
místnosti nebo dodatečně pomocí funkce
práce.
Modifikace
Rovněž při modifikaci místností pomocí
místnosti, ploch, podlaží, karta Dokončovací práce, lze
definovat nebo měnit dokončovací práce pro celou místnost.

• Individuální definice ploch (tzv. zvláštních ploch), např. pro
obkladové zrcadlo v určité výšce, které neleží na všech stranách
místnosti.
-

Plocha stěny,
Zvláštní plochy se zadávají pomocí funkcí
Podlahová plocha, resp.
Lišta.
Stropní plocha,

V následujících krocích budete obeznámeni s různými metodami.
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Dokončovací práce pro celou místnost (jako
modifikace)
Budou zde popisovány automaticky vytvořené místnosti. Nastavení pro
úpravy povrchů se převezmou z již existující místnosti LOŽNICE a
současně s popisem budou přiřazeny místnostem.

Opatření místností úpravou povrchů a popisem
1 Klikněte na
Modifikovat místnosti, plochy, podlaží
(paleta Funkce - skupina modulů Architektura - modul
Místnosti, plochy, podlaží - oblast Změnit).
2 Dbejte na to, aby byl v dialogovém panelu nástrojů zapnutý
filtr
Místnost.

3 Nejdříve klikněte na
místnosti LOŽNICE.

Převzít vlastnosti, a poté do

Všechny atributy LOŽNICE (označení, úprava povrchů, typ
základní plochy) budou pro modifikovanou místnost převzaty.
Vlastnosti.
4 Klikněte na
Na kartě Místnost zadejte označení:
202 a funkci Dítě 1. Pomocí
můžete záznamy trvale
převzít do soupisky.
Aktivujte zaškrtávací políčko v Označení a Funkce, aby
mohly být převzaty pro novou místnost.
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5 Zvolte kartu Dokončovací práce.
Dokončovací práce LOŽNICE jsou již zaznamenány; změny
zde ještě nejsou potřeba.
Také zde dbejte na to, aby bylo zaškrtávací políčko aktivováno
u každé dokončovací práce, která se má přenést na novou
místnost.

6 Zkontrolujte kartu DIN277, Obytná plocha:
Typ plochy OP byl rovněž prevzat.
Také zde dbejte na to, aby byla aktivována příslušná
zaškrtávací políčka.
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7 Klikněte do místnosti vlevo nahoře a potvrďte pravým
tlačítkem myši.
8 Zvolte hladinu AR_BESCH a umístěte popis.
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9 Opakujte kroky 4, 7 a 8 pro zbývající místnosti.
Zadejte číslování a funkci místností podle obrázku nahoře.
Přitom pamatujte na přepínání mezi vrstvami RA_RA pro
místnosti a AR_BESCH pro popis místností.
Nastavení pro dokončovací práce a typ plochy zůstávají až k
další změně stejné a budou automaticky přiřazeny
modifikované místnosti společně s popisem.
U místnosti 205 Koupelna se nemá provádět žádný paušální
odpočet omítky při později prováděném výpočtu obytných
ploch. Proto na kartě DIN 277, Obytná plocha v části Obytná
plocha - atributy aktivujte volbu Bez odpočtu.
10 Funkci ukončete klávesou ESC.
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Balkón se definuje jako samostatná místnost. Na kartě Místnost zadejte
funkci a označení a všechny plochy pro dokončovací práce vymažte
pomocí Vymazat plochy. Přejděte na kartu DIN 277, Obytná plocha a
v části Obytná plocha - atributy nastavte Faktor pro výpočet obytné
plochy na 0,5.
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Dokončovací práce pro celou místnost
Plochy stropů a stěn koupelny mají mít stejnou omítku jako ostatní
místnosti, konstrukce podlahy se však liší od prefabrikovaných parket
dříve definovaných místností.
Tip: Stropní a podlahové
plochy (plochy
dokončovacích prací) lze
rovněž zobrazit v řezu.
Pokud vytvoříte Řez
strukturou stavby (viz
"Výpočet řezu" na straně
298), je nutno v
kontextovém menu fólie
řezu aktivovat funkci
Nastavení řezu a provést
zde odpovídající
nastavení.
Vytvořte řez pomocí
funkce Zobrazení řezu
(viz "Výpočet řezu" na
straně 298) (Rám okna) a
Skryté hrany, výpočet
zobrazení (panel nástrojů
Standard), pak lze v
Speciální nastavení pro
architektonické stavební
díly provést odpovídající
nastavení.
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Kromě toho mají mít všechny stěny koupelny jedno, maximálně 2 m
vysoké obkladové zrcadlo. Pro obkladové zrcadlo se musí rovněž zadat
výška – ve vztahu k místnosti.
Na příkladu „koupelna“ budou vysvětleny principy plochy
dokončovacích prácí a zvláštní plochy.

Definice ploch dokončovacích prací
 V
Nastavení - strana Místnosti - oblast Dokončovací
práce místnosti, podlaží klikněte na volbu Zjistit boční
plochy pouze k ohraničujícím stavebním dílům. Aktivací
této volby bude proveden výpočet bočních ploch pro
dokončovací práce jen tam, kde se vyskytují také stěny.
1 Klikněte na
Dokončovací práce (paleta Funkce - skupina
modulů Architektura - modul Místnosti, plochy, podlaží oblast Změnit).
2 V zadávacím formuláři zadejte všechny plochy (viz následující
tabulky a obrázek k bodu 3). Tato zadání se vztahují na
celkovou plochu, resp. na všechny stěny místnosti.
Oblast Stěna-skladba přiřadit / odstranit:
Č.

Materiál/
Kvalita

Tloušťk
a

Faktor

Gewerk

1

Omítka

0,0150

1

Omítací a
štukatérské práce

2

Maltové lože

0,0010

1

Obkladačské a
dlaždičské práce

3

Stěnové
obklady

0,0300

1

Obkladačské a
dlaždičské práce

Oblast Strop-skladba přiřadit / odstranit:
Č.

Materiál/
Kvalita

Tloušťk
a

Faktor

Gewerk

1

Omítka

0,0150

1

Omítací a
štukatérské práce

Oblast Podlaha-skladba přiřadit / odstranit:
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Materiál/
Kvalita

Tloušťk
a

Faktor

Gewerk

1

Izolace

0,0300

1

Lité podlahy

2

PE-Folie

0,0020

1

Lité podlahy

3

Mazanina

0,0560

1

Lité podlahy

4

Maltové lože

0,0100

1

Obkladačské a
dlaždičské práce

5

Obklady

0,0100

1

Obkladačské a
dlaždičské práce

Allplan 2014

Obkladové zrcadlo sice nezabírá celou výšku stěny, musí se
však nacházet na všech stranách místnosti, proto ho lze
rovněž definovat jako plochu dokončovacích prací.
Upozornění: Obkladové zrcadlo nebo ostatní plochy, které
nejsou na každé straně stěny stejně vysoké, nebo které neleží
na všech stranách stěn místnosti, jsou definovány
samostatnou operací jako individuální plochy (zvláštní plochy)
(viz následující odstavec).
Upozornění: Nezapomeňte aktivovat zaškrtávací políčka pro
přiřazení příslušných obkladů!
Upozornění: Pokud posunete horizontální posuvník doprava,
pak naleznete další sloupce:
Obkladům stěn, stropů a podlah můžete přiřadit plochy pro
animaci a stropním a podlahovým plochám dodatečně
šrafování, vzor nebo barvu fillingu pro zobrazení řezu. U ploch
stěn lze rovněž definovat výškovou polohu plochy ve vztahu k
místnosti.
Upozornění: Již definované plochy budou přepsány, jakmile
bude v dialogu aktivováno zaškrtávací políčko plochy –
nezávisle na tom, zda jsou v dialogu Přiřazení plochy
zapsány nebo nikoliv.
3 Plochy stěn s obkladovým zrcadlem se zadávají následujícím
způsobem:
• Omítka odpovídá výšce místnosti, není zde potřeba dávat
pozor na žádné zvláštnosti (přednastavení).
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• Lůžko malty a obklady neodpovídají výšce místnosti. Pro
výškové napojení, vztaženého k místnosti, posuňte
posuvník u ploch stěn úplně doprava a klikněte do sloupce
Výška.

• Nastavte výšku následujícím způsobem:
Aktivujte možnost Výška vrstvy a odstup od dolní hrany
místnosti
Výška 2: 2,11
Výška 1: 0,11

Dialog by měl nyní vypadat takto:
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V oblasti Přiřazení / odstranění podlahových krytin se
zadává celkem 5 materiálů.

4 Potvrďte tlačítkem OK.

Příručka pro architekturu

Tip: Definice ploch lze
pomocí jedné operace
přiřadit více místnostem.
K tomu použijte aktivaci
oblasti a/nebo funkci
Funkce suma.
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5 Klikněte do místnosti Koupelna.
6 Volbu potvrďte pravým tlačítkem myši.
Plochy budou přiřazeny, nebudou však viditelné na obrazovce.
7 Funkci ukončete klávesou ESC.

Alternativa: Samostatné plochy dokončovacích
prací (zvláštní plochy)
Maximálně 2 m vysoké obkladové zrcadlo nemá být umístěno na všech
stěnách, ale pouze na těch, na kterých se nacházejí sanitární objekty.
Tyto samostatné plochy se zadávají jako zvláštní plochy stěn.
Koupelna má částečně šikmé stěny. Proto se zde výška ploch zadává
pomocí nastavení Vztah rovin s maximální výškou stavebního dílu.
Zvláštní plochy mají větší prioritu než plochy pro dokončovací práce.
Pokud zvláštní plocha leží přes plochu pro dokončovací práce, pak se
plocha pro dokončovací práce vystřihne.

Plocha stěn
Tip: Pro zviditelnění
uložené plochy v půdorysu
vyberte jiné pero (např.
pero 8, zelené).
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1 Klikněte na
Plocha stěny (paleta Funkce - skupina
modulů Architektura - modul Místnosti, plochy, podlaží oblast Vytvořit) a aktivujte hladinu RA_SF.
2 Klikněte na

Vlastnosti.

3 Zadejte Materiál, Tloušťku a Práci pro každou vrstvu.
Systém propočítá plochu stěny přímo na plochu hrubé stavby
bez ohledu na již všeobecně zadanou vrstvu omítky. Omítka
se proto musí načíst jako vrstva 1 do samostatné plochy.
Tento postup dovoluje plochy v rámci oblasti definovat úplně
nanovo.

4 Klikněte na Výška a nastavte následující:
-

Hrana nahoře:
Vztah k horní rovině, ale pouze do výšky 2
m od FFB (= 2,11 m od RFB). Proto ještě
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Klikněte na Maximální výška stavebního prvku a zadejte
hodnotu 2,11.

5 Všechny dialogy potvrďte tlačítkem OK.
6 Klikněte na polygonální body plochy v půdorysu. Začněte ve
vzdálenosti cca. 2 m od pravého horního rohu (zde končí vana
koupelny). Polygon ukončete klávesou ESC.

7 Umístěte popis a definici plochy ukončete klávesou ESC.
Pokud nechcete vkládat popis, definici rovnou ukončete
pomocí klávesy ESC.
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Výpočet obytných ploch podle WoFlV
Vyhláška pro výpočet obytné plochy (WoFlV) vstoupila v platnost dne
1.1.2004. Na rozdíl od doposud platného výpočtu obytných ploch podle
II. vyhlášky pro výpočet se pro výpočet musí používat čisté světlé
rozměry; paušální odpočet omítky již není přípustný.
Pomocí ploch pro dokončovací práce, které jste definovali pro každou
místnost, můžete obytné plochy bez problémů vypočítat podle nové
WoFlV.
Allplan 2014 nabízí různé reporty pro výpočet obytné plochy. V každém
reportu máte tyto možnosti:
• K výpočtu podle WoFlV použijete exaktní čisté rozměry, které
vyplývají z ploch dokončovacích prací a/nebo z ploch stěn, podlah a
stropů (metoda výpočtu na základě čistých rozměrů).
• Kvůli předpisu o převodu (§5 vyhlášky WoFlV) máte nyní i nadále k
dispozici možnosti pro výpočet obytné plochy podle II. vyhlášky pro
výpočet:
Paušální odpočet pro omítku a obklad (metoda výpočtu hrubý
rozměr se zadáním odpočtu na omítku v % celkové plochy)
• Čistá plocha hrubé stavby (metoda výpočtu hrubý rozměr)

Výpočet obytných ploch
1 Klikněte na

Otevřít a aktivovat.

Na pravé straně v části Odvození struktury stavby už je
obsažen stupeň struktury Reporty.
2 Otevřete kontextové menu Reportsy a přejeďte na
stupeň struktury Report.

Vložit
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3 Aktivujte v kontextovém menu Report - Zdrojové fólie pro
report.

4 V dialogu Zvolit fólii aktivujte fólii 110 SP Model.
5 Znovu otevřete kontextové menu Report a zvolte Výběr
reportu a nastavení.
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6 Klikněte v dialogovém poli Výběr reportu a nastavení v
oblasti Výběr reportu na tlačítko.

7 V dialogu Reporty v adresáři Standard otevřete složku
Místnosti, Plochy, Podlaží.
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8 Vyberte složku Obytné plochy.

9 Zvolte soubor Wohnflächen.rdlc.
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10 Kliknutím na zvýrazněné tlačítko můžete stanovit, podle které
Vyhlášky má plocha vstupovat do výpočtu:

11 Faktory lze individuálně měnit.
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12 Zavřete tlačítkem OK.
13 V dialogu Reporty klikněte na zvýrazněné tlačítko:
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14 V dialogu Výpočet základní plochy zvolte Rozměr hotové
stavby, zohlední se plochy pro dokončovací práce a
zavřete dialog stiskem OK.

15 Zavřete dialog Reporty kliknutím na Otevřít.
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16 Vyberte v dialogovém poli Výběr reportu a nastavení v
oblasti Výstup možnost Report Viewer.

17 Zavřete dialog Výběr reportu a nastavení pomocí OK.
18 Aktivujte v kontextovém menu Report - Vytisknout report.
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Report bude zobrazen na obrazovce ve vlastním okně. Pro
listování v reportu používejte tlačítka se šipkami nahoře.
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Report může být vytisknut, umístěn v dokumentu, přenesen do
Excelu a Wordu nebo uložen jako soubor PDF.
Pomocí funkce
Návrhář uspořádání můžete upravit a
uložit předlohu reportu. Lze upravovat uspořádání a v
omezené míře také obsah stávajících buněk.
V Paletě vlastností lze měnit systémové parametry Allplan,
např. název projektu a zpracovatele. Tyto parametry se
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standardně přejímají z atributů Allplan. V uzlu Interakce s
uživatelem lze zobrazit resp. zrušit zobrazení loga a změnit
číslování stran.
Paleta se zapne pouze, pokud report obsahuje změnitelné
parametry.
19 Zavřete Report.
20 Nacházíte se ještě v dialogu Otevřít a aktivovat: Fólie ze
struktury výkresu / stavby.
Zadejte pro právě vytvořený report název např. Obytné
plochy.
Upozornění:Reporty pro výpočet obytné plochy lze vytvořit také
Obytná plocha, DIN277, Žádost o zahájení stavby
pomocí funkce
(Paleta Funkce - Skupina modulů Architektura - Modul Místnosti,
plochy, podlaží - Oblast Vytvořit).
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Report
Model budovy lze ve všech architektonických modulech vyhodnotit
podle různých kritérií pomocí funkce Reporty.
Allplan 2014 nabízí velký počet hotových standardních reportů, které
jsou roztříděny ve složkách podle témat. Dále je možné sestavovat
vlastní reporty, které jsou ukládány pod Kancelář.
Tip: V online k Allplan
2014 najdete pod heslem
„Použitelné reporty,
přehled“ všechny
architektonické reporty
obsažené v Allplan
roztříděné do složek, s
vyvolávající funkcí,
předpoklady, označením,
vyhodnocovanými
elementy a poznámkami k
použití.
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Výpis reportu v přehledu
• Aktivovat fólie, které mají být vyhodnoceny. Předpokladem pro
vyhodnocení je, že na fóliích jsou k dispozici hledaná kritéria.
•

Reporty aktivujte a vyberte požadovaný report. Tím se definují
kritéria, podle kterých se bude vyhledávat na fóliích.

• Volitelné: Pomocí

Hledat zadat dodatečná kritéria filtru.

• Zadat oblast fólie, která má být vyhodnocena (celá fólie nebo část
fólie).
• Report vytiskněte nebo uložte na fólii, nebo uložte jako soubor v
programu Excel, Word nebo jako soubor PDF.
V následujících cvičeních se obeznámíte s některými reporty a zadáte
jednoduché kritérium hledání.

Vypsat standardní report
 Aktivujte fólii 110 2.NP model a všechny ostatní fólie vypněte.
 Přepněte hladinu AR_STEN na viditelnou. Všechny ostatní
hladiny jsou neviditelné.
Reporty (paleta Funkce - skupina modulů
1 Klikněte na
Architektura - modul Místnosti, plochy, podlaží - oblast
Vytvořit).
2 V dialogu Reporty v adresáři Standard otevřete složku Hrubá
stavba.
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3 V dialogu Reporty vyberte soubor Stěny.rdlc a klikněte na
Otevřít.
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4 Pro aktivaci celé plochy klikněte v dynamickém panelu
nástrojů na Vše, nebo dvakrát klikněte pravým tlačítkem myši
do kreslící plochy.

Také zde je report zobrazen na obrazovce v dalogu Report .
Možnosti Reporty už byly popsány v odstavci "Výpočet obytné
plochy podle WoFlV". Podrobné vysvětlivky k dialogu Report
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najdete v nápovědě Allplan pod heslem "Report Viewer
-(Prohlížeč reportů)".
5 Report zavřete pomocí

.

Příklady reportů
Následuje několik příkladů reportů, které byly vytvořeny pro podkroví
budovy (používané v příručce), bez omezujících kritérií vyhledávání.
Tip: Výkaz výměr lze
uspořádat tak, aby bylo
možné výměry převzít do
programu AVA.
K tomu je výhodné při
přiřazování materiálů
použít knihovnu materiálů
s čísly položek.
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Reporty hrubé stavby zohledňují také odpočitatelné plochy, příp.
objemy podle předpisů VOB. V části Uživatelský vstup můžete měnit
tvorbu reportu, např. vypnout grafické znázornění stavebních dílů, příp.
loga.
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Ten samý report bez loga a grafiky:
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Pokud jste přiřadili plochy dokončovacích prácí, můžete je do reportů
dokončovacích prací vypsat různým způsobem. Reporty vyzkoušejte
tím, že v koupelně vyhodnotíte přiřazené plochy. K tomu nemusíte
aktivovat celou fólii, pouze koupelnu (klikněte na místnost, nebo
aktivační oblast natáhněte přes místnost). Následující vyobrazení
ukazuje report z adresáře Standard - složka Dokončovací práce složka Dokončovací práce - soubor Dokončovací práce přehled.rdlc.
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Hladina, která byla přiřazena místnostem, musí být viditelná a
modifikovatelná.

Tip: Při určování ploch se
zohledňují ostění.
Předpokladem je, ostění
bylo definováno při zadání
okenních otvorů.
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Stejným způsobem lze vyhodnotit práce. Předpokladem přirozeně je, že
práce byla přiřazena jako parametr stavebního dílu.
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Zadání kritéria vyhledávání
Pomocí kritérií hledání můžete budovu vyhodnocovat rozmanitými
způsoby. Pokud má být vyhodnocena celá budova, musí být rovněž
aktivovány všechny potřebné fólie.
Na příkladu právě definovaného reportu Hrubá stavba - Stěny
definujete vyhledávací kritérium. Mají být vypsány pouze stěny, které
mají tloušťku 11,5 cm.

Zadání kritéria vyhledávání
1 Klikněte na
Reporty (Paleta Funkce - Skupina modulů
Architektura - modul Místnosti, plochy, podlaží - Oblast
Vytvořit), znovu zvolte report z adresáře Standard - Složka
Hrubá stavba Soubor Stěny.rdlc a potvrďte pomocí Otevřít.
2 Klikněte v dynamickém panelu na

Hledat elementy.

3 Klikněte na Objekt jako na první kritérium výběru a z
dialogového boxu vyberte, který objekt se má vyhledávat:
Stěna. Potvrďte tlačítkem OK.

Pro spojení kritérií vyhledávání se používají logické funkce.
4 Klikněte na & “a“ (logický součet).

360

Cvičení 12: Výkaz výměr

Allplan 2014

Druhým kritériem výběru je vlastnost, resp. atribut objektu
Stěna, totiž Tloušťka.
5 Klikněte na Atribut… a z části Architektura - výměry vyberte
atribut Tloušťka. Potvrďte tlačítkem OK.

6 Vyberte kritérium porovnávání =.
Tip: Pomocí
vrátíte
záznamy v řádku
Kritérium po krocích zpět.
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7 V části Čísla zadejte hodnotu pro hledanou tloušťku: 0,115.
To provedete kliknutím na číslice v části Čísla.
Kritérium vyhledávání bude vypadat potom následovně:

8 Potvrďte tlačítkem OK.
9 Pro aktivaci celé plochy klikněte v dynamickém panelu na
Vše, nebo dvakrát klikněte pravým tlačítkem myši do kreslící
plochy. V reportu jsou nyní uvedeny pouze hledané stěny.
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Soupisky budovy
Soupisky budovy umožňují vyhodnocování v již známých reportech a
převzetí výměr. Lze je vytvořit jak pomocí funkce Soupisky budovy…
(menu Soubor), tak jako odvození ze struktury stavby.
Kroky až po výpis požadovaného reportu jsou u obou možností velmi
podobné. Fólie se vybírají ze stromové struktury a sestavují pro
požadovanu soupisku budovy. Následně se stanoví, které části soupisky
budovy mají být vyhodnoceny, a spustí se vyhodnocování.
Pomocí soupisek budovy budou zvoleny celé fólie. Vyhodnocovány
však budou pouze viditelné hladiny. Tudíž musíte předtím
vyhodnocované hladiny přepnout na viditelné.
Vyhledávání podle určitých kritérií zde není možné.
Na tomto místě jsou za sebou popsány obě možnosti.
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Funkce Soupisky budovy... (menu Soubor)
Vytvoření pomocí funkce Soupisky budovy…
(menu soubor)
1 V menu Soubor klikněte na

Soupisky budovy….

2 Klikněte na Struktura budovy a výběr fólií.
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3 Vyberte následující fólie: 3 Komín, 100 NP Model, 101 NP
Přístřešek, 109 NP Deska, 110 SP Model, 112 Střecha, 116
Pozednicový věnec střechy.
4 Potvrďte tlačítkem OK.
5 V části Výběr reportu klikněte na tlačítko.
6 Znovu vyberte adresář Standard, složku Hrubá stavba a
soubor Stěny.rdlc a potvrďte pomocí Otevřít.
7 V části Výstup aktivujte volbu Report Viewer a klikněte na
Start.
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Soupisky budovy jako odvození ze struktury
stavby
Vytvoření soupisky budovy jako odvození ze
struktury stavby
1 Klikněte na

Otevřít a aktivovat.

2 Na pravé straně v části Odvození struktury stavby otevřete
kontextové menu Reporty.
3 Ukažte na
Reporty.

Vložit stupeň struktury a aktivujte

4 Aktivujte v kontextovém menu Reporty - Zdrojové fólie pro
report.
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5 Vyberte následující fólie: 3 Komín, 100 NP Model, 101 NP
Přístřešek, 109 NP Deska, 110 2.NP model, 112 Střecha,
116 Pozednicový věnec střechy

6 Potvrďte tlačítkem OK.
7 Znovu otevřete kontextové menu Reporty a zvolte Nastavení
hladin, tisková sada.
Aktivujte zde volbu Zohlednění všech hladin.
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8 Znovu otevřete kontextové menu Report a zvolte Výběr
reportu a nastavení.

9 V části Výběr reportu klikněte na tlačítko.
10 Znovu vyberte adresář Standard, složku Hrubá stavba a
soubor Stěny.rdlc a potvrďte pomocí Otevřít.
11 V části Výstup aktivujte volbu Report Viewer.
12 Potvrďte tlačítkem OK.
13 Znovu otevřete kontextové menu Report a zvolte Vytisknout
report.

370

Cvičení 12: Výkaz výměr

14 Report zavřete pomocí

Allplan 2014

.

15 Nacházíte se ještě v dialogu Otevřít a aktivovat: Fólie ze
struktury výkresu / stavby.
Přidělte právě vytvořenému reportu název, např. Stěny.
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Lekce 8: Výstup plánu
Před prvním tiskem je nutno nakonfigurovat tiskárnu.
S programem Allplan 2014 můžete mezitím obsah
obrazovky tisknout přímo na tiskárně.
Pro přenesení hotového plánu na papír se sestaví z výkresů a
fólií plány připravené k tisku.

Předpoklady pro tisk
Než budete moci provést tisk, musí být výstupní zařízení správně
nakonfigurováno. V síti můžete tisknout na každém zařízení, které je
připojeno k síťovému počítači a je správně nakonfigurováno.
Pro tento účel musíte výstupní zařízení nejprve připojit.
Podrobné informace ke konfiguraci si vyhledejte v dokumentaci k
tiskárně a v dokumentaci k operačnímu systému.
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Obsah okna - výstup tisku
Často se objevuje potřeba mít během zpracování aktuální stav před
sebou na papíře, aniž by se nejprve vytvořil plán.
V tomto případě máte možnost provést výstup obsahu okna na tiskárně.

Vytisknout obsah okna
 Fólie 110, 2.NP model je aktivní.
Zapněte hladiny AR_STĚN a KO_100 jako viditelné a všechny
ostatní hladiny jako neviditelné.
1 Klikněte na
Standard).
Tip: Chcete-li vytisknout
další obsahy okna, klikněte
Rychlý tisk v menu
na
Soubor.

Vytisknout obsah okna (panel nástrojů

Nastavení tisku obsahu okna, vyberte kartu
2 Klikněte na
Zobrazení a označte volbu Tloušťky čar. Díky tomu lze
vytisknout obraz s různými tloušťkami čar.

Tak bez dalšího
dotazování vytisknete
požadovaný výstup
s nastavením platným při
posledním tisku.

3 Klikněte na

Nastavení tiskárny a vyberte tiskárnu.

4 Klikněte na

Zobrazit vše.

5 Klikněte na

Rychlý tisk.

6 Stisknutím klávesy ESC ukončete náhled tisku.
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Cvičení 13: Individuální záhlaví plánu
Allplan 2014 nabízí velký počet inteligentních záhlaví plánu. To jsou
vzory popisu a obsahují konstrukční prvky, texty a atributy.
Popis plánu s atributy má tu výhodu, že vytvořené texty se při každém
načtení plánu aktualizují.
Vzory popisu můžete vytvářet sami.
Poznámka: V základní příručce k Allplan 2014 se ve cvičení 5 nakreslí
záhlaví plánu a uloží se jako symbol v souboru knihovny Záhlaví plánu
pod označením Originál . Pokud jste cvičení 5 absolvovali až k základní
příručce, můžete toto záhlaví použít jako podklad pro následující
cvičení.
Pokud ne, můžete použít záhlaví plánu na fólii 7 ve cvičném projektu.
Informace ke stažení cvičného projektu z internetu najdete v Dodatku
pod názvem Cvičné projekty na internetu (na straně 470).

Zadání atributů
1 Klikněte v menu Soubor na

Nový projekt, otevřít....

2 Otevřete kontextové menu projektu Tutorial Architektura a
klikněte na Vlastnosti....

3 Klikněte v dialogu Nastavení projektu na Zadání atributů.
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4 V dialogovém poli Atributy projektuotevřete uzel Architekt.
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5 Klikněte na atribut Architekt.
6 Zadejte do otevřené buňky následující:
Dipl.-Ing. Franz Star
7 Ukončete své zadání klávesou ENTER.
8 Podle následujících obrázků obsaďte atributyStavitel, Stavitel
Adresa, Název stavby, lokalita/pozemek a Statika :
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9 Potvrďte dialogy Atributy projektu, Nastavení projektu a
Otevřít nový projekt vždy tlačítkem OK.
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Hlavička plánu jako variantní text
Právě zadané atributy by nyní měly být použity ve variantním textu
záhlaví plánu.
V následujícím cvičení se předkládá, že máte k dispozici záhlaví plánu
ze cvičení 5 základní příručky k Allplan 2014. Toto záhlaví plánu už
máte nakreslené a uložené jako symbol v souboru knihovny Záhlaví
plánu pod názvem Originál .
Upozornění: Pokud máte cvičný projekt stažený z internetu, je Vám
popis záhlaví plánu k dispozici na fólii č. 7 cvičného projektu. Obsah
fólie zkopírujte na prázdnou fólii (např. č. 10) svého cvičného projektu.
Aktivujte fólii s popisem záhlaví plánu (např. č. 10) a následující cvičení
proveďte od bodu 7.
Informace ke stažení cvičného projektu z internetu najdete v Dodatku
pod názvem Cvičné projekty na internetu (na straně 470).

Hlavička plánu jako variantní text
 K dispozici je záhlaví plánu Originál z průvodce pro základní
moduly.
 Aktivujte prázdnou fólii a vypněte všechny ostatní fólie.
Tip: Aby bylo možné
později variantní text
rychle přesně umístit,
můžete jako
Pomocnou konstrukci
Jednotlivé body
umístit na začátek
původních textů určených
ke smazání
(modul Konstrukce,
oblast Vytvořit).
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 Nastavte měřítko na 1:1.
1 Klikněte v paletě Knihovna na složku Symboly.
2 Otevřete složku Kancelář.
3 Otevřete složku Záhlaví plánu.
4 Klikněte dvakrát levým tlačítkem myši na symbol Originál.

Symbol visí výstupním bodem symbolu na nitkovém kříži.
5 Klikněte na kreslicí plochu, aby se symbol umístil na fólii.

Příručka pro architekturu

Tip: V dynamickém panelu
lze počáteční bod symbolu
přemístit a také zadat delta
úhel pro úhlový krok.
Pro přesné určení
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zadávání bodů.
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6 Je-li záhlaví plánu zobrazeno příliš malé, klikněte v rámu okna
na
Zobrazit vše.
7 Smažte texty, které mají být nahrazeny příslušnými atributy
(údaje specifické pro projekt).

8 Klikněte na
Variantní text (paleta Funkce - skupina
modulů Architektura - modul Místnosti, plochy, podlaží oblast Vytvořit).
9 V dialogovém panelu nástrojů klikněte na Atribut.

10 Zvolte oblast Projekt a atribut Název stavby a potvrďte
pomocí OK.
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11 Nastavte parametry textu podle horního obrázku a změňte
formát: A35.
Atribut se tak definuje jako text s nejvýše 35 znaky.

12 Umístěte atribut se zarovnáním doleva do pole pro zadání
stavby.
13 +Opakujte kroky 7 až 9 a definujte následující atributy.
Oblast

Atribut

Formát

Projekt

Název stavby

A35

Staveniště / pozemek

A35

Investor

A35

Stavebník adresa

A35

Architekt

A35

Adresa projektanta

A35

Statik

A35

Název plánu(sestava výkresu)

A50

Plán
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14 Klikněte na DefFol (definice fólie).
15 Aktivujte nyní celé záhlaví plánu tak, že se stisknutým levým
tlačítkem myši kurzor myši přes všechno.
16 Klikněte na dolní pravý bod obdélníku jako vztažný bod.
Záhlaví plánu musí být ukládána do souborů č. 7 a č. 8,
Rozložení plánu
protože jsou tyto soubory v modulu
propojeny s funkcí
Popis.
17 Klikněte na soubor 8 a zadejte Záhlaví plánů.
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18 Klikněte na záznam 1 a zadejte Hrubá stavba.
19 Funkci ukončete klávesou ESC.
Záhlaví plánu je nyní uloženo jako variantní text.

Funkci

Variantní text najdete také v dalších modulech:

Správa objektů
Makros
Zahradní architektura
Městský urbanizmus

Allplan 2014
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Výstup plánu
Rozhodujícím krokem je výstup hotových plánů. V programu Allplan
2014 je plánem to, co tisknete na papír. Na rozdíl od kreslení na
rýsovacím prkně nemusíte rozsah plánu a rozdělení listů určovat
dopředu.
Až když jste s konstrukcí hotovi, zkombinujete fólie na jeden nebo více
plánů. Přitom se stanoví velikost listu, měřítko, rám, úhel apod.
V jednom projektu můžete založit až 9999 plánů.

Rozložení plánu
V následujících cvičeních sestavíte plán s půdorysem přízemí a 1.patra.
To bude probíhat ve dvou etapách:
• Definice plánu, tzn. stanovení velikosti listu a rámu.
• Výběr prvků plánu, tzn. výkresů a fólií a také záhlaví plánu.

Definice plánu
 Přejděte do zpracování plánu.
Za tímto účelem klikněte v panelu nástrojů Standard, příp. v
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menu Soubor na
Rozložení plánu. Symbol zůstane
zapnutý, dokud znovu nevypnete zpracování plánů a
nepřepnete do zpracování dokumentu.
Automaticky se aktivuje modul

Rozložení plánu.

1 Poté, co jste aktivovali zpracování plánů, se otevře dialogové
pole Výběr fólie a výkresu/Struktura stavby: Výběr plánu.
Tip: Zde zadaný název se
zobrazí v záhlaví plánu
jako atribut Název plánu!

2 Klikněte do řádky 1, zadejte jméno plánu Půdorys a zavřete
dialogové pole.
3 Klikněte na
Nastavení stránky (paleta Funkce - skupina
modulů Všeobecné moduly - modul Rozložení plánu - oblast
Vytvořit).
S tímto nastavením budou
okraje stránky vždy
umístěny tak, že levý dolní
roh stránky bude shodně
nastaven s levým dolním
rohem potisknutelné
plochy tiskárny nastavené
Tisk plánů.
ve funkci
Tím zajistíte, aby se
případně netiskly elementy
na okrajích stránky.
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4 V části Strana zvolte Formát A1 jako Horizontální formát, a
v části Okraje možnostbez bočního okraje (role, PDF).

5 Potvrďte tlačítkem Zavřít.
Rámeček plánu (paleta Funkce - skupina
6 Klikněte na
modulů Všeobecné moduly - modul Rozložení plánu - oblast
Vytvořit).
7 V oblasti Formát zvolte velikost rámečku DIN A1.
8 V oblasti Typ rámečkuvyberte typ rámečku Dvojitý rám
podle DIN 824 A.
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9 V panelu nástrojů Rámeček plánu stanovte bod umístění
vlevo dole.

10 Klikněte na levý dolní roh stránky, abyste rámeček plánu
umístili ve správné poloze.
11 Ukončete funkci

Rámeček plánu pomocí Zavřít.
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Volba elementů plánu
Elementy plánu jsou především fólie, které byly umístěny na plán.
Hladiny viditelné na výstupu lze například velmi jednoduše volit
zadáním tiskové sady.

Volba elementů plánu
1 Klikněte na
Element plánu (paleta Funkce - skupina
modulů Všeobecné moduly - modul Rozložení plánu - oblast
Vytvořit).

2 V dialogovém panelu nástrojů klikněte na
stavby.

Struktura

3 Aktivujte fóle 100 NP Model a 101 NP Carport a zavřete
dialog pomocí OK.

4 V dialogu Element plánu klikněte na vstupní pole Hladina /
tisková sada, aktivujte nastavení Tisková sada, aktuální
nastavení zvolené tiskové sady a zvolte tiskovou saduDR
Konstrukce.
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5 Umístěte fólie na plán.
Nyní visí fólie 105 na nitkovém kříži, který nebude používán.
Struktura stavby, a zvolte fólii110 SP Model.
6 Klikněte na
Tisková sada DR Konstrukce zůstane nadále aktivní.
7 Umístěte fólii na kreslicí plochu.
8 Ukončete výběr elementů plánů pomocí klávesy ESC.
Popis (paleta Funkce - skupina modulů
9 Klikněte na
Všeobecné moduly - modul Rozložení plánu - oblast
Vytvořit).
Tip: Ke změně popisu
plánu přejděte do modulu
Texty a použijte funkce
k zadávání a úpravě textu.
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10 Klikněte na rám plánu.
11 Klikněte na zadávací pole Variantní text.

12 V adresáři Kancelář vyberte variabilní text Hrubá stavba a
potvrďte tlačítkem OK.

13 Umístěte záhlaví plánu u pravého dolního rohu.
Na místě atributů se nyní zobrazují hodnoty, které byly
zadány.
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Hotové plány se uloží a mohou se ihned nebo později vytisknout.

Tisk plánu
Hotový plán musí být ještě přenesen na papír.
Toto cvičení předpokládá, že je tiskárna správně nainstalována a
nakonfigurována.

Tisk plánu
1 Klikněte na
Tisk plánů (paleta Funkce - skupina modulů
Všeobecné moduly - modul Rozložení plánu - oblast
Vytvořit).
2 Zvolte kartu Tiskárna.
V oblasti Výběr je nastaven plán 1.
Kliknutím na tlačítko Nastavit můžete vybrat elementy určené
k tisku. Zde může vymezit výstup na určité typy elementů
výkresu. Dále můžete plošné elementy každého dokumentu
umístit do pozadí.
Ponechte nastavení.
3 V oblasti Nastavení vyberte výstupní zařízení
(tiskárna/velkoformátová tiskárna) a také vhodnou velikost
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papíru (například ISO A0). Aby se plán vytiskl kompletně,
musí být rozměry tisknutelné plochy (oblast tisku bez okrajů
přístroje) výstupního zařízení větší než rozměry stránky.
Poznámka: Jestliže jste v Allmenu zpřístupnili také výstupní
kanály, lze je zobrazit pomocí nastavení Allplan - Vektorový
ovladač.
4 Podle volby výstupního zařízení je možné použít rastrové
ovladače Allplan. Tyto ovladače tiskárny jsou zvlášť vhodné
pro velkoformátové výtisky. Zvyšují rychlost tisku, kvalitu
výtisku a spolehlivost procesu tisku.
Pokud chcete použít rastrové ovladače, aktivujte volbu
Rastrový ovladač Allplan a ze seznamu vyberte rastrový
ovladač vhodný k nastavené tiskárně.
Poznámka: Vlastnosti rastrového ovladače Allplan nastavíte
tím, že kliknete na
vedle zvolené tiskárny.
Poznámka: Jestliže výstupní zařízení, pro které jsou nabízeny
rastrové ovladače Allplan, používáte poprvé, zobrazí se
následující dotaz:

Chcete-li použít rastrový ovladač Allplan, klikněte na Ano.
Aktivuje se volba Rastrový ovladač Allplan a nastaví se
vhodný rastrový ovladač.
5 Zvolte formát Na šířku a ponechte počet kopií na 1.
Zde máte také možnost nastavit stránku.
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6 Chcete-li zahájit tisk, klikněte na Tisk.
Provede se výtisk plánu.
Poznámka: Další informace ke kartám funkce Tisk plánů najdete v
nápovědě Allplan.

Příručka pro architekturu

Lekce 8: Výstup plánu

393

Vytvořit okno plánu
Pomocí oken plánu lze ukládat výřezy z výkresů nebo dokumentů
v sestavení plánu. Díky tomu lze zobrazit oblasti detailů nebo také
prvky, které jsou na výkresu od sebe značně vzdáleny. V následujícím
cvičení vytvoříte okna plánu s úseky jednotlivých fólií.

Vytvořit okno plánu
1 Otevřete pomocí
Výběru prázný plán a definujte pomocí
Nastavení stránky formát, orientaci a okraje stránky.
Okno plánu (paleta Funkce - skupina modulů
2 Klikněte na
Všeobecné moduly - modul Rozložení plánu - oblast
Vytvořit).
Okno je třeba vytvořit tak, aby se obraz, který je v něm
zobrazen, ihned vybral.
3 Klikněte na ...a osadit fólie jako elementy plánu.

4 Klikněte v dialogovém panelu nástrojů na
Struktura
stavby, zvolte fólii 100 NP Model (č. fólie) a umístěte ji na
plán.
5 Stiskněte klávesu ESC, protože pro aktuální okno plánu
nemají být zvoleny žádné další fólie.
Tip: Pomocí zadání
polygonu můžete okno
plánu ohraničit také
polygonálně a také složit z
několika jednotlivých
polygonů.
Dbejte na to, aby bylo
Vyhledávání ploch (v
dynamickém panelu)
vypnuto.

6 Určete velikost okna plánu tím, že levým tlačítkem myši
zadáte oba diagonální body okna plánu (vlevo dole a vpravo
nahoře) a 2x stiskěte klávesu ESC (viz následující obrázek).
7 Opakujte kroky 2 až 6 pro vytvoření okna plánu s fólií 110
2.NP model.
Použijte rovněž fólie se Západním pohledem a Severním
pohledem, pokud jsou k dispozici.
Modifikace okna plánu (paleta Funkce 8 Klikněte na
skupina modulů Všeobecné moduly - modul Rozložení
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plánu - oblast Změnit) a zvolte Nově zadat polygon okna
výřezu plánu, pro dodatečné provedení změny velikosti okna.

Tip: Pomocí
Zobrazení na obrazovce
můžete skrýt Rám
elementu plánu a rám
okna plánu.
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9 Je-li třeba změnit uspořádání oken plánu, přesuňte je funkcí
Posunutí (panel nástrojů Zpracovat).

Výsledek by mohl vypadat takto:
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Lekce 9: Prezentace


Ke cvičením z této lekce je bezpodmínečně nutný modul
Animace. Zkontrolujte v Paletách, zda jste tyto moduly zakoupili.

Prezentace plánů - pro stavebníky nebo pro výběrová řízení
- má zajisté vždy velký význam.
Proto jsou do programu Allplan začleněny mocné
prezentační moduly. Pomocí těchto nástrojů se dá zvládnout
vše od jednoduchého zobrazení se skrytými čarami až k
procházce budovami ve filmu promítaném v reálném čase.
Prezentace je možné využívat v průběhu celé plánovací
fáze, abyste si kdykoli mohli vytvořit z Vašeho návrhu
trojrozměrný obraz: Nápovědu týkající se barevných textur,
světel a stínů naleznete v této kapitole.

Skupiny modulů Prezentace
Allplan 2014 zahrnuje výkonné vizualizační a prezentační moduly.
V příručce budete pracovat s animací, ostatní moduly ze skupiny
Vizualizace zde budou jen krátce představeny.

Modul Barvy
Funkce modulu Barvy můžete použít pro vytváření a editování barev,
barevných ploch a barevných čar volnou rukou. Všechny zde vytvořené
elementy budou uloženy ve vektorovém formátu; to znamená, že můžete
elementy bez jakékoli ztráty kvality posunout, zrcadlit, zmenšit, zvětšit,
atd. Barevné obrazy lze v jednom kroku přebarvit na určitý odstín.
Při práci máte k dispozici 256 předdefinovaných barev. Kromě toho si
můžete míchat vlastní barvy s použitím hodnot červené/zelené/modré
nebo na základě odstínu/sytosti/jasu.
Kromě standardní barevné palety Allplan si můžete zakoupit další
barevné sady (například RAL 840 HR, RAL Design System) nebo si
sestavit vlastní palety barev RGB.

Příručka pro architekturu

Lekce 9: Prezentace

397

Modul Stíny
Modul Stíny poskytuje nástroje pro vytváření celoplošných barevných
zobrazení 3D modelů včetně stínů ze dvou světelných zdrojů. Rovněž
lze používat přirozené denní světlo, při zadané zeměpisné šířce, datu a
času. Tak můžete studovat účinky světla a stínu na budovu v průběhu
dne.
Navíc můžete vytvářet fotorealistické obrázky modelů budov z modulů
Architektura nebo pomocí nástrojů ve 3D modelování. Tyto fotografie
vycházejí z nastavené perspektivy. Také je možné vytvořit studii
denního světla v průběhu určitého časového úseku dne.
Narozdíl od modulu Animace, kde vytváříte bitmapové obrázky, se
všechny v modulu Stíny vytvořené elementy ukládají ve vektorovém
formátu, to znamená, že můžete elementy posouvat, zrcadlit, zmenšovat,
zvětšovat apod. bez jakékoli ztráty kvality.

Modul Animace
V modulu Animace vytváříte a zpracováváte obrázky.
Stěny, okna, tělesa, čáry 3D atd. vytvořené v modulu Architektura nebo
3D, jsou v modulu Animace stínovány až 16 miliony barev.
Nastavení světel můžete definovat neomezeně
Pomocí funkce
mnoho barevných a různě intenzivních zdrojů světla a tímto způsobem
vytvořit realistické scény.
Vlastnosti povrchů můžete architektonickým elementům a
Pomocí
3D elementům přiřadit vlastnosti povrchu.
Rendrování scény
Samotné obrázky lze převést pomocí
prostřednictvím nejrůznějších metod výpočtu (Flat-Shading-, Gouraud-,
Phong-, Quick-Ray-, Ray-Tracing a Global Illumination) na
fotorealistické obrázky vhodné pro prezentaci.
Abyste mohli prezentovat novou budovu i s okolím, můžete při
rendrování uložit obrázek (např. nascanovanou fotografii zaměření).
Pro simulaci materiálu můžete použít buď dodávané textury pro dřevo,
mramor, kámen, písek, atd. anebo obrázky jako scanovanou strukturu
obkladu nebo intarzie atd.
Animace celého modelu v samostatném okně v menu
Pomocí
Okno, resp. z kontextového menu lze vedle ostatních oken otevřít až 16
animačních oken. Tak je možné s „kamerou“ procházet virtuální realitu,
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kterou lze souběžně ovládat pohyby myší. Každý úsek konstrukce nebo
stavby lze ihned přezkoušet a vložit do scény.
Tip: Chcete-li sledovat v
animačním okně pouze
jeden element, použijte
Animace elementů v
samostatném okně z
menu Okno, resp. z
kontextového menu.

Jednotlivé pozice kamery lze nastavit v okně pro animaci buď intuitivně,
sestrojit v půdorysu nebo zadat pomocí souřadnic.
Záznam filmu
Takto vzniklé filmové scény můžete uložit pomocí
jako pixelové show nebo AVI film a přehrát na videu.
Mají-li se obrazová show dodatečně zkonvertovat na AVI filmy,
Otevřít pixelové show, převést. Pomocí této
použijte k tomu
funkce můžete také sestavit AVI film z několika pixelových show.
V dosavadních lekcích a cvičeních jste konstruovali Váš model budovy
v Základních modulech a modulech Architektury. Tyto moduly na jedné
straně a Animace na straně druhé vytváří a zpracovávají dva zásadně
rozdílné druhy dat, vektory a pixely.
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Obrázky a vektorová grafika - pojmy a rozdíly
Moduly Barvy, resp. Stíny na jedné straně a Animace na druhé straně
vytváří a zpracovávají dva zásadně rozdílné druhy dat, vektory a pixely.
Výsledek vypadá sice na první pohled podobně, ale přece jsou zde
základní rozdíly.

Vysvětlení pojmů: Vektorová data
Podle stanovení cílů systémů CAD, kterými je vytvoření exaktních
plánů, jsou data CAD geometricky orientovaná. Elementy výkresu CAD
jsou uloženy jako vektory, které se dají přesně popsat a ve výkresu CAD
se dají jednotlivě identifikovat.
Přímka je definována počátečním a konečným bodem a jejím směrem;
kruh vyplyne ze středu, poloměru a kruhového úhlu. Komplexní
geometrické elementy jako např. spliny jsou popsány přibližně
matematickými vzorci.
Pro konstrukci výkresu v systému CAD jsou tedy zadány všechny
geometrické hodnoty do počítače, a to buď pomocí klávesnice nebo
myši. Hodnoty jsou exaktní a orientují se podle zadaného
souřadnicového systému.
Vektorová data jsou "inteligentní": Pokud nyní změníte velikost vektorů
nebo provedete zoom detailů, budou stále ještě matematicky přesně
určeny. Zobrazení se přizpůsobuje měnícím se měřítkům nebo
velikostem. Z toho důvodu nedochází ke ztrátě kvality, i když byste
provedli výstup vektorů jako plán velkého formátu.

Vysvětlení pojmů: Obrázky
Obrázky se skládají ze značného počtu (barevných) obrazových bodů.
Pro každý obrazový bod (pixel) jsou do paměti uloženy informace o
jeho poloze uvnitř bodového rastru a o jeho barvě.
Tyto body vytváří ve svém celku více nebo méně jemně rastrovaný
obraz, který je srovnatelný s fotografií v časopisu, která se rovněž skládá
z množství (barevných) bodů. Čím více se přiblížíte k obrázku, tím lépe
vidíte tyto malé body, tzn. rastrování. Čím jemnější je rastrování, tím
lepší je rozlišení.
Když počítáte v modulu Animace rendrovaný obraz, není možné ho
neomezeně zvětšovat: Zvětšují se pouze jednotlivé obrazové body a tím
trpí kvalita. Také malé diapozitivy se nedají zvětšit na libovolně velký
obraz, od určitého formátu je zrnění filmu (jednotlivé body obrazu)
viditelné také na obrazu: Obraz je hrubě rastrován, šikmé čáry se jeví
jako stupně schodiště a rovněž homogenní průběh barev je zobrazen se
zřetelným odstupňováním.
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V modulu Animace si můžete nechat vypočítat obrázky v různých
rozlišeních. Čím vyšší je rozlišení obrázku, tím lepší je kvalita velkých
formátů (diapozitivy středního formátu poskytují lepší kvalitu u velkých
obrazů). Velikost dat však rychle vzrůstá na hodnoty, se kterými již lze
jen velmi obtížně manipulovat, a také výpočet trvá odpovídajícím
způsobem déle. Mějte proto při výpočtu obrázku na zřeteli formát, ve
kterém se má obraz později vytisknout, a zadejte odpovídající rozlišení.

Vektorová data a obrázky v programu Allplan
Elementy, které vytvoříte pomocí programu Allplan, jsou v normálním
případě vektorová data; výjimkou jsou obrázky z modulu Animace.
V následujících modulech vytvoříte následující druhy dat:
• Pomocí modulu Stíny a Barvy vytvoříte vektorová data, která lze
beze ztrát libovolně zvětšovat, zmenšovat nebo měnit jejich velikost.
• V modulu Animace vytváříte a zpracováváte pixelová data.
• Modul Scan podklady představuje zvláštní případ: Zde jsou
nascanovaná data, která se vždy skládají z pixelů, změněna tak, že je
lze zpracovávat společně s vektorovými daty (= hybridní zpracování
dat). To znamená, že můžete měnit velikost pixlových dat
scanovaného výkresu, posunout je atd. tak, jako je tomu
u vektorových dat. Pixlová data scanovaného výkresu reagují sice
jako vektorová data, při velmi velkých zvětšeních jsou však zřetelně
vidět jednotlivé obrazové body jako stupně schodiště.
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Příprava
Reálná animace bude působit opravdu reálně, jenom pokud má Váš
počítač dostatečný početní výkon k provádění náročných operací.
K zvýraznění procvičovaných efektů a ke zkrácení času nutného pro
výpočty budou následující cvičení prováděna jenom se stěnami v
přízemí. Stejné postupy jsou ale také platné pro celou budovu.
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Základová deska
Aby bylo umožněno zobrazení stínových a světelných efektů, postavte
budovu na základovou desku, která simuluje plochý terén.

Kreslení základové desky
 Na paletě Funkce aktivujte modul
Základní: Stěny,
Otvory, Stavební díly (skupina modulů Architektura).
 Zapněte prázdnou fólii v uzlech struktury stavby Přízemí jako
aktuální (např. fólie 107) a umístěte fólie 100 NP Model a 101
NP přístřešek jako aktivní do pozadí (modifikovatelné).
 Zapněte hladiny AR_STĚN a AR_ST jako viditelné a všechny
ostatní hladiny jako neviditelné.
Zobrazit vše (okraj okna) a
Zmenšit
1 Klikněte na
obraz (menu Zobrazit), abyste umístili zobrazení do středu
obrazovky.
2 Zvolte Pero (8) 0.18 a Barvu (25) šedá.
Strop (paleta Funkce - modulová
3 Nakreslete pomocí
skupina Architektura - modul Základní: Stěny, Otvory,
Stavební díly - oblast Vytvořit) základovou desku pod
budovou s dostatečným "pozemkem" kolem dokola.
Zadejte ve
Vlastnostech výškový vztah:
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Přehled modulu Animace
V pěti fázích vytvoříte malý film. Přitom se naučíte základy animace.
Komplexní animace s promyšlenými efekty vyžadují zkušenost, kterou
získáte zkoušením a porovnáváním výsledků. Berte proto pojetí
následující úlohy jako uvedení do problematiky a vyzkoušejte si sami
nové varianty.
Fáze animace:
• nastavení parametrů animace a stanovení první perspektivy
• definice osvětlení (světlo)
• definice materiálů a povrchů
• stanovení typu rendru a rendrování obrazu
• sestavení filmu: umístění kamer

Cvičení 14: Animace modelu budovy
V animačním okně celého modelu (zároveň může být otevřeno až 16
modelů) nastavíte myší směr pohledu na objekt. V Nastavení
animačního okna můžete omezit směr pohybu myši. V animačních
oknech jsou také viditelná světla a povrchy.

Nastavení animačního okna a parametrů
 Aktivujte v paletě Funkce modul
modulů Prezentace).

Animace (skupina

Poznámka: Pokud se s animací chcete seznámit blíže,
doporučujeme Vám návod krok za krokem „Prezentace“, který
si zákazníci Serviceplus můžou stáhnout z portálu
www.allplan-connect.com ve formátu PDF.
1 Stiskněte klávesu F4, nebo klikněte v menu Okno na
Animace celého modelu v samostatném okně.
Animační okno se otevře, budova se umístí do středu
animačního okna, pohled je zepředu a seshora.
2 V animačním okně se nyní zobrazují standardní roviny. Pro
následující cvičení je vhodné toto zobrazení vypnout.
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Klikněte pravým tlačítkem myši do animačního okna, poté v
kontextovém menu na Další funkce Nastavení
animace.
3 V dialogu Nastavení, strana Animace , v oblasti Obecné
aktivujte volbu Zobrazení rovin Standardní roviny.

4 Zavřete dialog pomocí OK.
Tip: Pro urychlení nebo
zpomalení pohybu myši
změňte hodnotu Citlivosti.

5 Otevřete znovu kontextové menu v animačním okně a klikněte
na Vlastnosti animačního okna.
6 Aktivujte v oblasti Pohyb nastavení Libovolně.
Toto nastavení se vztahuje na pohyb myši.

Příručka pro architekturu
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Pokud se např. chcete pohybovat budovou ve stejné výšce
očí, použijte nastavení Horizontální a Vertikální.

7 Potvrďte tlačítkem OK.
Když jsou definována nastavení animačního okna, můžete se pohybovat
v animačním okně budovou pomocí myši.

Animace s využitím myši
Tip: Se stisknutou
klávesou SHIFT zrychlíte
pohyb myši.

1 Pohybujte myší se stisknutým tlačítkem:
• levé: Pohyb kamery po kulové ploše okolo objektu
• střední: Přímočarý pohyb kamery doleva/doprava a
nahoru/dolů
• pravé: „Zoom“, pohyb dopředu/dozadu
2 Ukončete animaci zavřením příslušného okna.

Pohyb myši v módu koule, resp. kamerovém módu
Pro animaci je implicitně nastaven tzv. mód koule, při kterém se
pohybujete okolo objektu a pozorujete objekt z perspektivy kamery
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umístěné na povrchu pomyslné koule, přičemž pozorovaný objekt je ve
středu koule. S pohybem myši v módu koule jste se již seznámili v lekci
„Plán budovy“:

Pohyb myši v módu koule
Stisknuté levé tlačítko myši:
Pohyb kamery po pomyslné kouli kolem objektu
Stisknuté střední tlačítko myši:
Boční pohyb kamery nahoru a/nebo dolů (pohyb kamerou)
Stisknuté pravé tlačítko myši:
Pohyb kamery od a k objektu (zoom)
Pokud během animace podržíte klávesu CTRL, přepněte do
Kamerového módu, při kterém sami pohybem myši určujete ohnisko
pohledu a můžete se libovolně pohybovat v prostoru.

Pohyb myši v kamerovém módu
CTRL+stisknuté levé tlačítko myši:
Otáčení kamery kolem pozorovatele (otáčení kamery).
Stisknuté střední tlačítko myši:
Boční pohyb kamery nahoru a/nebo dolů (pohyb kamerou)
CTRL+stisknuté pravé tlačítko myši:
Pohyb kamery od a k objektu (zoom)
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Cvičení 15: Světlo a povrchy
Světlo
K použití správného typu světla pro Vaši prezentaci existují četné
možnosti:
• Sluneční světlo: Definuje se pomocí zeměpisné šířky, času a úhlu
směrem k severce v půdorysu.
• Zesvětlení: Rozptýlené světlo, kterému můžete přiřadit tón barvy a
světlost. Všechny objekty budou rovnoměrně ponořené v tomto
světle.
• 4 rohová světla: Rovnoběžné světlo, kterému lze kdykoli přiřadit
barvu a stín.
• 9 samostatných světel (pro interiéry): Pro každé světlo se nastaví
individuelně barva, typ zdroje světla a přesná pozice zdroje světla a
cíle světla.
-

Bodové světlo: Rovnoměrné světlo do všech směrů.

-

Lampa: Kuželové světlo, jehož intenzita je nižší na kraji.

-

Reflektor: Stejná intenzita světla uvnitř kužele.

Studie oslunění, které jsou zajímavé především pro urbanistické návrhy,
Uložení sluneční studie.
mohou být snadno vytvořeny pomocí
V následující úloze se stanoví studie oslunění.

Nastavení světla: sluneční světlo
Tip: Pomocí
můžete
obnovit znovu standardní
hodnoty.

1 Klikněte na
Nastavení světel (paleta Funkce - skupina
modulů Vizualizace modul Animace , oblast Změnit)
nebo klikněte pravým tlačítkem myši do animačního okna,
poté v kontextovém menu na Další funkce a
Nastavení
světel.
2 Klikněte v dialogu Nastavení světel, karta Zdroj světla 1 na
Slunce....
3 Zvolte ze seznamu město.
Můžete také sami přidat města: Pro tento účel zadejte
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zeměpisnou šířku a délku, a zapište poté jméno místa u
položky Nové jméno.
4 Aktivujte zaškrtávací políčko Letní čas a
zadejte den a hodinu: 1. červenec, 15 hodin.
5 Zadejte severní směr: 0 (strana kuchyně).

6 Dialogy potvrďte tlačítkem OK.
7 Efekt nastavení můžete hned pozorovat v animačním okně (v
případě, že animační okno již není otevřené, stiskněte klávesu
F4).
Stíny nejsou v rendrování používaném v animačním okně
viditelné, na osvětlení ploch je přesto světlo dobře viditelné.
Poznámka: Různé faktory jako např. místní čas, čas v příslušné časové
zóně a další vlivy mohou vést k tomu, že se vypočítané sluneční světlo
neshoduje přesně s realitou. Další informace stejně jako možnosti oprav
najdete v nápovědě k Allplan 2014 pod heslem „Poloha slunce a
poledník, pokyny“.
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Povrchy
Každé barvě čáry může být přiřazena barva povrch, stejně jako
průhlednost, lesk, lom světla a textura.

Definice barev
Dialog Nastavení barev nabízí čtyři možnosti definice barev, které
můžete používat jednotlivě i v kombinaci.
Klikněte na požadovanou barvu v barevném poli (výběr spektra).
Smíchejte barvu podle RGB modelu (kombinace červené, zelené a
modré barvy).
Smíchejte barvu podle FHS modelu. Nejprve se zvolí tón barvy (při
sytosti a světlosti = 255) a ten se smíchá s dílem bílé barvy (sytost) a
dílem černé barvy (světlost).
Zvolte systém barev, soubor barev a jméno barvy z palety tohoto
souboru barev. Můžete také vytvořit vlastní paletu barev.
Zobrazení na
Upozornění: Nastavení Barva zobrazuje pero ze
obrazovce nemá žádný vliv na barvy v animaci, pro přiřazení vlastností
povrchu se vždy použije 256 základních barev.
Zde přiřadíte stěnám jinou barvu.

Definování povrchu stěny
Tip: Povrch můžete
definovat také pomocí
Nastavení povrchu
(paleta Funkce - skupina
modulů Vizualizace modul Animace - oblast
Změnit).

 Animační okno je stále otevřené.
Pokud tomu tak není, stiskněte klávesu F4.
Stěny byly nakresleny barvou 1.
1 Klikněte v animačním okně pravým tlačítkem myši na jednu z
ploch zdi a poté klikněte v kontextovém menu na Vlastnosti
povrchu.
Zobrazí se dialog Nastavení povrchu pro barvu 1.
2 Klikněte na tlačítko Barva tělesa.

Tip: Můžete každou barvu,
kterou jste si sami
namíchali uložit pod
jménem a také vkládat
celé barevné palety do
souborů barev.
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3 Definujte barvu pomocí kombinace RGB:
Červená:
240
Zelená:
240
Modrá:
180

4 Potvrďte nastavení tlačítkem OK.
Efekt povrchu na modelu se okamžitě zobrazí v animačním
okně.
5 Pokud chcete, můžete nyní stejným způsobem přiřadit
základové desce tmavší odstín zelené. Klikněte na Barva
tělesa a poté na vhodnou barvu v barevném poli.
Změna povrchu má vliv na všechny viditelné stavební díly stejné barvy!
Alternativně k
Vlastnostem povrchu s pomocí barvy elementu
Přiřazení textury na 3D-, arch. těleso příp.
můžete pomocí
Vlastností pro volný povrch v kontextovém menu
pomocí
animačního okna každému 3D elementu nezávisle na barvě elementu
přiřadit povrch pro animaci.
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Cvičení 16: Zrendrované zobrazení
Při rendrování se objekt vypočítá jako uzavřené těleso se všemi
nastavenými parametry perspektivy, světla a povrchu. S rozdílným
rendrováním lze dosáhnout různých efektů.
Při rendrování se vždy používá perspektiva, která byla naposledy
nastavena v animačním okně. Proto byste nikdy neměli rendrovat přímo
z okna pro kreslení, ale před rendrováním požadovanou perspektivu
nastavit v animačním okně.
Přitom platí: Čím komplexnější početní operace a větší okno, ve kterém
má být zobrazen rendrovaný obrázek, tím déle trvá výpočet.
V následujícím cvičení rendrujte pomocí postupu Global Illumination.

Rendrování obrázku
 Nastavte v animačním okně perspektivu, která se má
rendrovat.
1 Stiskněte klávesu F2.
Nebo:
Klikněte na
Rendrování scény (paleta Funkce - skupina
modulů Vizualizace - modul Animace - oblast Vytvořit).
Nebo:
Klikněte pravým tlačítkem myši do animačního okna, poté v
Rendrování
kontextovém menu na Další funkce a
scény.
2 Zvolte postup rendrování Global Illumination.
3 Určete velikost zrendrovaného zobrazení. Klikněte za tímto
účelem na tlačítko Velikost rendru a klikněte na diagonální
body požadovaného okna. Pro první dojem je 1/4 kreslící
plochy naprosto dostačující.
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Tip: Když je obrázek
zrendrovaný, můžete přes
menu nahoře v okně
obrázek upravovat nebo jej
uložit. Možnosti editace
odpovídají funkci
Modifikace obrázku.
(Detaily v nápovědě F1.)
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4 Potvrďte tlačítkem OK.
5 V dialogovém poli Nastavení Global Illumination můžete
nastavit kvalitu renderingu. Čím vyšší kvalita, tím déle trvá
výpočet.
Zavřete dialog pomocí OK.

Spustí se proces rendrování.
6 Pomocí možností nastavení v dialogovém poli Korekce
obrazu můžete zobrazení optimalizovat.
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7 Zavřete dialogové pole Korekce obrazu pomocí OK.
8 Zavřete rendrovací okno.
Pokud máte zájem, můžete nyní uložit obrázek do libovolného
adresáře.

Příručka pro architekturu

Lekce 9: Prezentace

415

416

Cvičení 17: Pohyb kamery, film, AVI-film

Allplan 2014

Cvičení 17: Pohyb kamery, film, AVI-film
Nyní budete simulovat okružní let kamery přízemím.
Pro tento účel nastavíte pozici kamery a uložíte ji jako ‚film‘.
V následující úloze vytvoříte film tak, že umístíte několik kamer
v půdorysu.

Vytvoření filmu
 Rozdělte obrazovku tak, aby bylo současně znázorněno
půdorysné a animační okno, např. pomocí
2+1 Animační
okno.
Pohyb kamery (paleta Funkce - skupina
1 Klikněte na
modulů Vizualizace - modul Animace - oblast Změnit).
nebo klikněte pravým tlačítkem myši do animačního okna a
poté v kontextovém menu na
Nastavení kamery.
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2 Klikněte na Nastavení kamery.
Dialog se skryje, vidíte půdorys budovy.
3 Umístěte kameru.
Tip: V animačním okně se
zobrazí pohled každé
kamery, která je umístěná.
Tak máte vždy kontrolu
nad Vaším filmem!
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4 Kamerou lze nyní volně otáčet – klikněte na směrový bod
(cílový bod).

5 Umístěte další kameru stejným způsobem.
6 Počet vložených mezizobrazení
Zadejte počet mezikroků: 5.
7 Umístěte další kamery (viz. obr.) a
ukončete nastavení kamer klávesou ESC.
8 Dialog Pohyb kamery se opět zobrazí a v oblasti Pohyb
kamery vidíte kamery A až F, které jste umístili v půdorysu.
9 Dialog potvrďte tlačítkem OK.
10 Animační okno je stále otevřené (v případě, že tomu tak není,
stiskněte klávesu F4).
11 Klikněte pravým tlačítkem myši do animačního okna a poté v
Spouštění filmu.
kontextovém menu na
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Tip: Implicitně nastaveno
je vždy nastavení první a
poslední kamery.
Klikněte na pole pro volbu
jiného počátečního nebo
cílového nastavení.

12 Potvrďte tlačítkem OK.
Film je spuštěn. Pokud aktivujete volbu Opakovat, bude se
film opakovat, dokud nestisknete klávesu ESC.
V dynamickém panelu najdete funkce, kterými můžete modifikovat
pohyb kamery:
Kameru vložit, posunout, otočit a vymazat.

Pomocí Informace o kameře můžete numericky měnit souřadnice bodu
oka a cíle kamer.

Allplan film se skládá ze 3D-modelu, Definice povrchu, Nastavení
světel a jednotlivých Poloh kamer. Uloženy jsou vždy všechny čtyři
součásti.

Uložit film
1 Otevřete kontextové menu animačního okna a klikněte na
Uložit film....
2 V dialogu Uložit soubor zadejte název a určete cestu, kam
bude film uložen.
FIL - Filmmodel by měl být uložen v projektu, cesta je
implicitně nastavena.
3 Klikněte na Uložit.
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4 Aktuální nastavení perspektivy nebude uloženo jako kamera.
Přesto uložit?
Otázka se zobrazí, pokud jste po spuštění filmu změnili
perspektivu v animačním okně. Klikněte na Ano.
5 Přejete si uložit použité textury do filmu?
Pokud ukládáte (a další atributy) do filmu, můžete si film bez
potíží vyměnit s partnery, při načtení filmu lze eventuálně
doladit změněné textury.
Klikněte na Ano.

Tento Filmmodel slouží k ukládání Definice povrchu, Nastavení
světel, Poloh kamery a volitelně také použitých Textur.
Stavební těleso – zde už jen model plochy - nemůže být upravováno v
jedné fólii.
Můžete ale také použít nové stavební těleso jako variantu ve filmu,
abyste si jej mohli prohlížet např. se stejnými povrchy a stejným
osvětlením.
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Záznam AVI filmu
Film, který jste právě vytvořili a uložili, může být uložen také jako AVI
film. Mějte přitom napaměti, že záznam může chvilku trvat.

Záznam AVI filmu
1 Klikněte na

Nahrání filmu (oblast Vytvořit).

2 Zvolte Vytvořit AVI-film.
3 Určete Cílovou velikost (=velikost výstupního okna) tím, že
zadáte šířku a výšku v pixelech nebo převezmete velikost
animačního okna.
4 Zvolte typ rendru Global Illumination, se kterým jsou viditelné
vržené stíny.
5 Zvolte komprimační metodu nebo vypněte komprimaci, pokud
chcete dosáhnout nejlepší možné filmové kvality, tato metoda
má však také největší nároky na volnou kapacitu Vašeho
pevného disku.
Poznámka: Při Komprimaci Vám budou nabídnuty všechny
komprimační metody nainstalované na Vašem počítači.
Aplikace Windows Media Player poskytuje možnost
automatické aktualizace kodeků
(komprimační/dekomprimační). Další informace k tomuto
tématu a formátům komprimace najdete v online nápovědě k
aplikaci Windows Media Player.
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6 Potvrďte tlačítkem OK a spusťte záznam.
7 Pokud jste zvolili jako typ rendrování Global Illumination, pak
v následujícím dialogu můžete definovat kvalitu renderingu.
Čím vyšší kvalita, tím déle trvá výpočet.
Zavřete dialog pomocí OK.
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Spustí se záznam.
8 Po rendrování prvního obrázku můžete u Global Illumination
pomocí nastavení v dialogovém poli Korekce obrazu
optimalizovat zobrazení.

9 Klikněte na OK, aby záznam pokračoval.
Během záznamu budete v rendrovacím okně informováni o
počtu již vypočítaných obrázků.
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Hotový film se uloží do složky projekt a může být spuštěn dvojklikem.
S výše uvedenými nastaveními trvá výpočet filmu jen několik minut.
Pro film s dobrým rozlišením a bez trhání obrazu zvolte následující
hodnoty:
• Typ rendru: Global Illumination, přednastavení kvality na Vysoká
nebo Velmi vysoká
• Cílová velikost: Převzetí z animačního okna
• Obrazů/sec: 16
... a záznam spusťte přes poledne nebo večer.
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Dodatek
Pokud jste se rozhodli vytvořit si projekt se strukturou
stavby sami, najdete v následujícím textu k tomuto tématu
vysvětlení a návod krok za krokem:
 Organizace projektu - správa dat pomocí programu
ProjectPilot
 použití hladin ke strukturování dat
 Organizace projektu - pouze se standardní hladinou
 vytvoření nového projektu
 založení struktury stavby
 definice tiskových sad
Kromě toho získáte všeobecné informace ke konfiguraci
palet a k tématu „fólie“.
V části "Přehled funkcí" najdete seznam mnoha označení
funkcí používaných při práci s touto příručkou a k nim
příslušejících ikon.
Poznámka: Pokud chcete přeskočit obecné úseky a začít
okamžitě vytvářet projekt, pokračujte v oddíle Vytvořit
projekt (viz "Vytvoření a nastavení cvičného projektu"
na straně 442).
Poznámka: Cvičný projekt si můžete stáhnout také z
internetu. Bližší informace k tomuto tématu najdete v části
Cvičné projekty na internetu (na straně 470).
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Organizace projektu
Struktura projektu, tzn. organizace dat CAD je páteří všech fází
plánování. Její pomocí zajistíte, že vždy bez hledání budete mít k datům
přístup.
Proto se nad tímto tématem zamyslete ještě předtím, než nakreslíte první
čáru. Námaha vynaložená na vývoj logické a průchodné struktury
projektu se vyplatí, protože dobrá organizace šetří čas i peníze.
Pomocí volného organizačního systému programu Allplan si pro svou
kancelář můžete vytvořit svou vlastní vnitřní strukturu, kterou lze opět
přizpůsobit požadavkům speciálních projektů.

Správa dat pomocí programu ProjectPilot
Co je to ProjectPilot?
Pomocí aplikace ProjectPilot vytvoříte a strukturujete jednoduchým a
přehledným způsobem projekty.
ProjectPilot je účinná správa dat, která byla vyvinuta speciálně pro
strukturu dat programu Allplan. Pomocí ProjectPilot můžete data (např.
projekty, fólie, symboly) kopírovat, přesouvat, přejmenovávat nebo
mazat.
Pokud jste seznámeni s programem Windows Explorer, bude pro Vás
práce s ProjectPilot jistě snadná. Většinu pracovních kroků a metod
vyvoláváte prostřednictvím kontextového menu a soubory můžete
přesouvat nebo kopírovat pomocí techniky Drag & Drop.
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Uživatelská plocha

Levé okno (A)
V levém okně jsou zobrazeny projekty a složky ve formě stromové
struktury; aktuální projekt je již zvolen a rozbalen. Klikněte na znak plus
(+), aby se zobrazily další body členění složky. Aby se v pravém okně
zobrazil obsah složky, klikněte na její název.
Dvojklikem můžete zobrazit obsah a současně složku otevřít.

Pravé okno (B)
V levém okně jsou zobrazeny složky, popř. dokumenty, které jsou
obsaženy v levém okně označeného bodu členění. Kliknutím na titulek
sloupce můžete zobrazené dokumenty nechat zobrazit setříděné. Když
kliknete pravým tlačítkem myši na pozadí, můžete dokumenty nechat
zobrazit jako seznamy nebo symboly.

Okno náhledu (C)
V okně náhledu se zobrazí náhled aktuálně označeného dokumentu
(fólie/plán). Náhled posunete stisknutím a tahem prostředního tlačítka
myši. Zoomování náhledu provedete vytažením okna pomocí levého
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tlačítka myši. Dvojitým kliknutím levým tlačítkem myši nebo pomocí
klávesy *- na numerické klávesnici se znovu zobrazí celý náhled.
Zobrazení axonometrického pohledu: Použijte číselných kláves na
numerické klávesnici. Pamatujte na to, že při tom musí být zapnuta
klávesa NUMLOCK.

Všeobecné pracovní metody v ProjectPilot
Jste-li důkladně obeznámeni s prací v programu Windows Explorer,
rychle se vyznáte i v programu ProjectPilot. Většinu pracovních kroků
můžete provádět v kontextovém menu nebo technikou Drag & Drop.

Setřídění zobrazených dokumentů
Kliknutím na titulek sloupce můžete zobrazené dokumenty setřídit. Při
prvním kliknutí na titulek sloupce se dokumenty setřídí vzestupně,
opětovným kliknutím na stejný titulek sloupce se dokumenty setřídí
sestupně. Šipka značí titulek sloupce a směr, kterým bylo třídění
provedeno.

Setříděno vzestupně (šipka ukazuje nahoru) podle Setříděno sestupně (šipka ukazuje dolů) podle
názvu výkresu.
názvu výkresu.
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Kopírování a přesun pomocí techniky Drag & Drop
Označené dokumenty lze přesouvat nebo kopírovat pomocí techniky
Drag & Drop nebo prostřednictvím kontextového menu. Dokumenty
označíte, kliknete levým tlačítkem myši do označení a přetáhnete
dokumenty se stisknutým tlačítkem myši na požadované místo. To, zda
je tento postup možný, poznáte podle tvaru kurzoru, když se ukazatel
myši nachází nad cílovým umístěním.
Kurzor

Význam
Dokument se zkopíruje do složky, která se nachází pod
ukazatelem myši.
Dokument se přesune do složky, která se nachází pod
ukazatelem myši.
Upozornění: Aby bylo možné dokumenty přesouvat, držte při
přesunu dokumentů stisknutou klávesu SHIFT.
Ve složce, která se nachází pod ukazatelem myši, se vytvoří
odkaz na dokument (např. když se fólie přiřazují k výkresu).
Dokument nelze na dané místo vložit.

Práce s kontextovým menu
Přístup k téměř všem úkonům, které je možné provádět v aplikaci
ProjectPilot, lze získat prostřednictvím kontextového menu. Podle toho,
na který element kliknete, se otevře kontextové menu vždy příslušné
tomuto elementu.

Kontextové menu projektu

Kontextové menu složky výkresů
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Použití náhledu
V okně náhledu se zobrazí náhled zvoleného dokumentu. Náhled je
možné zvětšovat a zmenšovat, posouvat v okně a zobrazovat různé
izometrické pohledy. V menu Zobrazit – Náhled můžete stanovit, zda a
na jakém místě se náhled umístí.
• Vypnutí náhledu: Ukažte v menu Zobrazit na Náhled a klikněte na
Vypnout.
• Přiblížení náhledu: Přetáhněte pomocí levého tlačítka myši oblast,
kterou chcete zoomovat. Kurzor se změní na nitkový kříž.
• Posun náhledu: Přesuňte náhled pomocí středního tlačítka myši.
Kurzor se změní na ruku. Alternativně můžete použít také kurzorové
klávesy.
• Obnovení úplného náhledu: Klikněte dvakrát středním tlačítkem do
okna náhledu a stiskněte klávesu * na numerické klávesnici.
• Zobrazení axonometrického pohledu: Použijte číselných kláves na
numerické klávesnici. Mějte na paměti, že musí být aktivována
klávesa NUMLOCK a že zadávací fokus musí být v okně náhledu.
Poznámka: Náhled se zobrazí jen u určitých dokumentů (fólie/plán).
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Všeobecné informace o fóliích
Konstruování v programu Allplan se provádí na fólie, podobně jako při
klasickém projektování kreslíte na pauzovací papíry. Fólie umožňují
diferencované strukturování projektu. Z hlediska techniky dat je fólie
soubor. Na obrazovce můžete současně zobrazit a zpracovávat
maximálně 80 fólií, tzn. je tedy otevřeno několik souborů současně. V
rámci jednoho projektu je k dispozici 9999 fólií. Při práci bez hladin
jsou jednotlivé komponenty, jako jsou např. stěny, schodiště, popis atd.,
nakresleny na zvláštní fólie a položeny na sobě.

Pro zpracování musí být fólie aktivovány (otevřeny). To se provádí v
dialogu Otevřít a aktivovat: Fólie ze struktury výkresu / stavby.
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Status fólie
Prostřednictvím statusu fólií stanovíte, na které fólii budete kreslit a
které fólie budou viditelné a/nebo modifikovatelné.
Tip: Pro změnu statutu
fólie můžete použít také
kontextové menu. Klikněte
v kreslící ploše s pravým
tlačítkem myši na element
na obrazovce a potom v
kontextovém menu na
Změna statutu fólie.

Na následujícím obrázku vidíte různé statusy fólií. Vysvětlení je v
tabulce dole.

Číslo

Status fólie

Poznámka

1

Aktivní

Na aktuální fólii se kreslí. Musí být vždy přesně jedna fólie aktuální.

2

Modifikovatelná

Elementy na modifikovatelných fóliích jsou viditelné a lze je
modifikovat. Současně mohou být aktivní fólie až po80, aktivní na
pozadí a/nebo zamčené.

3

Zamčená

Elementy na zamčených fóliích jsou viditelné, nelze je však
Nastavení, strana Zobrazení můžete
modifikovat. V dialogu
nastavit, aby všechny elementy na zamčených fóliích byly
zobrazeny stejnou barvou. Prázdná fólie nemůže být nastavena jako
zamčená.

4

Nevybraná

Elementy na nezvolených fóliích nejsou viditelné.

5

Prázdný

Prázdné fólie nemají ještě žádný identifikátor statusu.

6

Dočasně přiřazeno

Fólie je dočasně přiřazena výkresu; při změně výkresu se přiřazení
zruší.
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Informace o aktivní fólii
Informace o aktuální fólii získáte tak, že kliknete pravým tlačítkem myši
do kreslicí plochy, a potom v kontextovém menu na Vlastnosti. Otevře
se informační okno s důležitými informacemi.

Informace

Význam

Obsazení paměti

Zde se zobrazí, kolik % paměťového místa
rezervovaného pro dokument je již obsazeno.
Důvodem je to, že pro dokumenty je v hlavní paměti
rezervováno určité paměťové místo.

Dokument

Zde se zobrazí číslo aktuálního dokumentu. Číslo je
zobrazeno také v titulní liště hlavního okna.

Typ dokumentu

Zde se zobrazí typ dokumentu. To odpovídá
identifikátoru dokumentu, který je zobrazen ve
stavovém panelu.

Maximální velikost:

Zde se zobrazí maximální velikost paměťového místa
v kB, které je pro dokument k dispozici.

Minimální/maximální
hodnota [m]

Zde se zobrazí minimální a maximální souřadnice,
které se v dokumentu vyskytují.
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434

Použití hladin

Allplan 2014

Všeobecné informace k hladinám
Hladiny nabízejí dodatečnou možnost strukturování konstrukčních
prvků uvnitř fólie. Jednoduchým zapnutím a vypnutím lze zobrazit
libovolně filtrované informace. To umožňuje přehlednou práci a rychlou
modifikaci.
Hladiny lze použít pro stanovení vlastností formátu elementu.
Hladiny mají velký organizační význam, který ještě narůstá s tím, čím
více pracovníků je zapojeno do jednoho projektu a také čím více se
projektuje s pomocí programů CAD. Hladiny nepředstavují alternativu k
fóliím, ale jejich doplnění.

Nastavení aktuální hladiny
Každý element při kreslení získá aktuální hladinu. To, která hladina je
aktuální, se řídí podle následujících nastavení:
• Jakmile vyvoláte poprvé nějakou funkci (např. Čára), automaticky se
vybere určitá hladina jako aktuální hladina (za předpokladu, že v
dialogu Hladina je aktivována volba Automatický výběr hladiny
při výběru funkce). To, o kterou hladinu se jedná, se řídí podle
funkce, již jste vyvolali. Pokud je volba Automatický výběr
hladiny při výběru funkce deaktivována, zachová se naposledy
zvolená hladina.
• V paletě Hladina se vám zobrazí aktuální hladina. Jedním
kliknutím můžete změnit status hladiny.
Můžete si zde zobrazovat celou hierarchii hladin, hladinu přiřazenou
právě zvolené nebo naposledy zvolené funkci nebo hladiny
vyskytující se v načtených dokumentech. Přitom můžete využívat
rozsáhlé kontextové menu v paletě Hladina.
Výběr hladin, nastavení nebo v panelu nástrojů
• Pomocí
Formát můžete určit jinou hladinu než aktuální. Při dalším vyvolání
funkce se potom automaticky použije tato hladina jako aktuální
hladina.
• Pokud uložíte stavební díly jako standard, resp. jako oblíbenou
položku, uloží se také aktuálně nastavená hladina. Při načítání
uložených standardních stavebních dílů se potom tato hladina nastaví
jako aktuální hladina.
• Obvykle „dědí“ otvory, jako jsou vybrání stěn a stropů, resp. otvory
pro okna a dveře, hladinu prvku, ve kterém jsou umístěny. Pomocí
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nastavení v
Nastavení - Stavební díly a architektura - oblast
Ostatní - Speciální určíte, jestli tyto otvory mohou mít přiřazenou
vlastní, nezávislou hladinu.
• Protože stěna může být vícevrstvá a každá vrstva stěny může mít
rozdílné vlastnosti formátu, stanoví se u stěn a
ztužujících/pozednicových věnců hladina pro každou vrstvu stěny
přímo v dialogu Vlastnosti stěny a ne v panelu nástrojů Formát.

Nastavení vlastností formátu z hladiny
Každá hladina má vlastnosti formátu Pero, Čára a Barva. V dialogu
Hladina můžete nastavit, aby element převzal tyto vlastnosti
automaticky z hladiny, na které byl nakreslen.
Vlastnosti formátu hladiny lze také definovat jako Styl čáry a uložit pod
vybraným názvem. Elementy mohou převzít tyto vlastnosti formátu
z hladiny.

Při definici Stylu čáry stanovíte, zda se bude měnit s měřítkem nebo
typem výkresu. Styly čar mohou být definovány různě pro různé rozsahy
měřítek popřípadě pro různé styly plánů, takže prvky mohou být
zobrazeny a vytisknuty rozdílně podle vztažného měřítka / stylu plánu.
Použití stylů čar umožňuje tedy práci přesahující rámec měřítka.
Styly plánů řídí zobrazení elementů na obrazovce a při tisku. V
závislosti na vybraném stylu plánu se elementy zobrazují odlišně.
Předpokladem je, že vlastnosti formátu se převezmou pevně z hladiny a
je aktivováno použití stylů čar.

Přístupová práva hladiny
Existují čtyři rozdílná práva přístupu k hladinám. V prvé řadě existuje
právo pro "čtení", tzn. hladina může být buď viditelná nebo neviditelná.
Potom existuje právo pro modifikaci, tzn. hladinu lze buď modifikovat
nebo je zamčená. Práva pro "čtení" lze uložit vtiskových sadách (viz
"Použití tiskových sad" na straně 441), práva pro modifikaci lze ukládat
v uživatelských skupinách. To, který status hladina má, se zobrazuje
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jak v dialogu Hladina na kartě Výběr hladiny/viditelná hladina, tak i
v paletě Hladina prostřednictvím symbolů:
Symbol

Přístupové
právo

Příklad

Aktuální

Tato hladina se přiřadí elementu při
kreslení.

Modifikovatelná

Elementy na těchto hladinách jsou viditelné
a lze je modifikovat.

V pozadí, zamčená

Elementy na této hladině jsou viditelné,
nelze je však modifikovat.

Neviditelná

Elementy na této hladině jsou neviditelné a
nelze je modifikovat.

Na kartě Výběr hladiny/viditelná hladina nebo v paletě Hladina
můžete omezit práva přístupu na hladiny a např. hladiny, které mají
status Modifikovatelná, nastavit na V pozadí, zamčená.
Práva přístupu k hladinám závisí také na uživatelské skupině, ke které je
příslušný uživatel přiřazen. Nemůžete proto přiřadit vyšší status
hladinám, ke kterým máte z důvodu vaší příslušnosti k nějaké
uživatelské skupině jen omezený přístup (např. zamčené hladiny nastavit
na modifikovatelné).
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Nastavení viditelnosti hladin ve fóliích
Hladiny můžete zapnout nebo vypnout tak, aby byly viditelné nebo
neviditelné, a tím příslušné elementy zobrazit nebo skrýt.
Tak můžete např. elementy se stejnou hladinou, které nepotřebujete pro
zpracování, rychle přepnout, takže nebudou viditelné, modifikovat
elementy na zobrazených hladinách nebo zkontrolovat jejich půdorys a
zjistit, zda jsou všechny elementy přiřazeny požadované hladině.
Můžete například hladinu desky přepnout tak, aby byla neviditelná,
a prohlédnout si rozdělení místností budovy jako zobrazení se skrytými
hranami v perspektivním zobrazení.

Poznámka: V kontextovém menu elementu můžete pomocí Změnit
status hladiny a potom pomocí Izolovat hladinu - všechny ostatní
nejsou viditelné zapnout všechny hladiny kromě hladiny elementu jako
neviditelné.
Jestliže často potřebujete určitou kombinaci viditelných a neviditelných
hladin (např. okótování nebo popis v určitých měřítkách), měli byste pro
tento účel definovat tiskovou sadu. Tuto tiskovou sadu můžete použít
také u rozložení plánu, takže se budou tisknout jen viditelné hladiny.
Upozornění:V dialogu Hladina si můžete aktivací volby nechat
zobrazit elementy se zamčenými hladinami jednou barvou.
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Správa hladin a struktur hladin
Správou hladin a struktur hladin se zpravidla zabývá systémový
administrátor Vaší kanceláře. On stanovuje, se kterými hladinami se
bude pracovat, zřizuje uživatelské skupiny a stanovuje práva přístupu.
Pracovníci jsou přiřazeni k uživatelským skupinám a získávají tím také
příslušná práva přístupu k jednotlivým hladinám.
Při zakládání projektu můžete rozhodnout, zda se má v projektu provést
přístup ke struktuře hladin kancelářského standardu nebo ke struktuře
hladin specifické pro projekt.
Struktury hladin lze uložit pod nějakým názvem a lze je opět načíst.
Pokud byly hladině přiřazeny styly čar, uloží se tyto styly čar společně
se strukturou hladin (se stejným názvem souboru a příponou .sty). Při
načítání uložené struktury hladin lze tento soubor stylu čar volitelně
načíst společně se strukturou.
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Přednosti organizace dat pomocí hladin
Organizace dat pomocí hladin skýtá, a to především u velkých
projektů, četné výhody:
• Asociativní elementy - jako např. kóty stěn nebo popis výšky
parapetu leží na stejné fólii a přesto je lze zapnout jako neviditelné.
• Pro automatické průniky stavebních dílů a určitá vyhodnocení je
potřeba, aby byly příslušné stavební díly umístěny na stejné fólii.
Využitím hladin pro to můžete vytvořit předpoklad, aniž se ztratí
požadovaná diferenciace obsahu.
• Zjednodušené sestavování plánů pomocí tiskových sad. Tiskové sady
jsou uživatelem definované sestavy hladin, které lze efektivně využít
při zpracování a sestavování plánu. Při sestavování plánů si můžete
nechat zobrazit elementy odpovídající zvolené tiskové sadě přepínání mezi měřítkem 1:100 a 1:50 je tak možné pouhým
stisknutím klávesy.
• Přenos dat z fólií na hladinu DXF/DWG je jednodušší a jasnější,
neboť můžete převést automaticky každou hladinu fólie na
samostatnou hladinu DXF/DWG. Při nahrávání souborů DXF/DWG
může být struktura hladin DXF/DWG automaticky integrována do
hierarchie hladin.
• Hladina elementu je často rychleji modifikována než jeho příslušnost
k fólii.
• Pokud ve Vaší struktuře hladin chybí nějaká hladina, lze ji rychle
vytvořit a použít ve všech fóliích projektu.
• V projektu je možné podstatně více hladin (přibližně 65000) než fólií
(9999), proto lze provést jemnější diferenciaci konstrukčních
elementů.
• Podstatně více hladin lze současně zapnout jako viditelné a
modifikovatelné (přibližně 65000), než je tomu pro fólie (max. 80)
• Hladiny lze velmi rychle přepínat jako viditelné/neviditelné (např.
prostřednictvím tiskových sad nebo oblíbených položek hladin).
• Vlastnosti formátu hladiny lze dodatečně rychle změnit a všechny
elementy této hladiny, které byly nakresleny pomocí funkce Převzetí
atributů z hladin, styl čáry, se přizpůsobí, nemusí proto zvlášť
modifikovat.
• Vlastnosti formátu včetně hladiny lze převzít dvojitým kliknutím
pravého tlačítka myši (také z asistentů) a také rychle přenést z
Převzít formát.
jednoho elementu na druhý pomocí funkce
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Souhra hladin a fólií
Použití hladin nečiní rozdělení dat na fólie v žádném případě
zbytečným; právě u velkých projektů je souhra hladin a fólií
bezpodmínečně nutná. Při stejné hloubce diferenciace však budete s
hladinami potřebovat podstatně méně fólií.
To, kolik fólií budete potřebovat k práci, závisí nejen na velikosti
projektu, ale také na hardwarovém vybavení, které používáte. U
moderních rychlých počítačů s velkou pracovní pamětí můžete uložit na
jednu fólii více dat, aniž by se tím příliš snížila rychlost.
Souhra hladin a fólií závisí také na následujících faktorech:
• Velikost projektu a počet pracovníků, kteří na něm současně pracují.
Jestliže několik pracovníků zpracovává nějaké patro, měla by být
založena fólie podle oblasti zodpovědnosti (jako např. východní
křídlo, střední část budovy, západní křídlo nebo jiné).
• Současná práce odborných projektantů na projektu.
Pro odborné projektování by měly být vždy založeny vlastní fólie,
aby byla umožněna paralelní práce.

Použití uživatelských skupin
Prostřednictvím uživatelských skupin stanovovat přístupová práva
uživatelů k hladinám. Uživatelské skupiny by měly byt zadány tehdy,
když na jednom projektu pracuje více pracovníků. Při instalaci pomocí
síťového manažera se přiřadí jednotliví uživatelé nebo více
uživatelských skupin a mohou tak vidět, resp. zpracovávat jen ty
hladiny, ke kterým má příslušná uživatelská skupina přístupová práva.
Uživatelské skupiny poskytují však víc než jen práva přístupu. Když
cíleně definujete uživatelské skupiny jen s těmi hladinami, které mají
být při kreslení k dispozici, kreslení si tím usnadníte.
Po instalaci se automaticky zadá uživatelská skupina ALLPLAN. Tato
uživatelská skupina má práva zápisu a čtení vůči všem hladinám, všichni
uživatelé tak mají právo vidět všechna data a modifikovat je.
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Použití tiskových sad
Tisková sada je název pro sestavu hladin, kterou můžete zvolit při
sestavování plánů nebo při přepínání viditelnosti hladin. Na plánu jsou
zobrazeny jen ty elementy, jejichž hladiny jsou obsaženy ve zvolené
tiskové sadě.
Tak můžete zvolit např. tiskovou sadu pro pracovní plán, přičemž se pak
budou tisknout jen ta data, která jsou důležitá pro pracovní plán.
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Vytvoření a nastavení cvičného projektu
Začněte vytvořením projektu.

Jak vytvořit projekt
1 Klikněte v menu Soubor na

Nový projekt, otevřít....

2 V dialogu Nový projekt, otevřít klikněte na
projekt....

Nový

3 Nový projekt - výběr názvu projektu
Zadejte název projektu Příručka architektury a klikněte na
Další>.

Příručka pro architekturu

Dodatek

443

4 Nový projekt - rozšířené nastavení
Nastavte Struktury hladin, styly čar, styly plánu na Projekt
a klikněte na Další>.
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5 Nový projekt - rozšířené nastavení
Pokud je přednastavena struktura projektu Šablona
jednoduché obytné budovy se strukturou stavby,
deaktivujte tuto položku, neboť si vytvoříte svou vlastní
strukturu stavby.
Potvrďte tento dialog pomocí Dokončit.

Nyní se nacházíte opět v programu Allplan, v projektu Tutoriál
architektura.
Upozornění: Pomocí
ProjectPilot (menu Soubor)
můžete rovněž založit nový projekt.

Nastavení cesty
Tímto nastavením určíte, se kterými nastaveními pera, čáry a
šrafování, fonty a knihovnami materiálů budete pracovat. Zpravidla se
pracuje s kancelářským standardem.
Kancelář: Kancelářský standard umožňuje zpracovávat různé projekty
se stejným nastavením. V síti je kancelářský standard jednotný pro
všechny počítače a mohou jej měnit pouze oprávněné osoby.
Projekt: Nastavení, např. plošného vzoru, šrafování nebo hladiny, platí
pouze pro projekt a mohou se od kancelářského standardu odchylovat.
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Nastavení měřítka a délkové jednotky
Určete nastavení měřítka a délkové jednotky pro projekt.
Nastavte nejdříve vztažné měřítko na 1:100.

Jak nastavit vztažné měřítko
1 Klikněte v menu Zobrazit na

Tip: Alternativně můžete
nastavit měřítko ve
stavovém panelu: Klikněte
do pole vedle měřítka a
zvolte v tomto případě
1:100.

Vztažné měřítko.
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2 Klikněte v dialogu Měřítko na 100.00.
Zvolte jednotku, ve které chcete hodnoty zadávat. Pro vytvoření budovy
se má použití m.

Jak nastavit jednotky
1 Klikněte na
Nastavení (panel nástrojůStandard) a v
dialogu na Pracovní prostředí.
2 Klikněte v dialogovém boxu Délkové jednotky v na m.

Příručka pro architekturu

Tip: Alternativně můžete
měrnou jednotku nastavit
ve stavovém panelu:
Klikněte do pole vedle
Délky a zvolte v tomto
případě m.

Dodatek

3 Klikněte na tlačítko OK a nastavení potvrďte.
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Struktura stavby
Konstruování v programu Allplan se provádí na fólie, podobně jako při
klasickém projektování kreslíte na pauzovací papíry. Fólie umožňují
diferencované strukturování projektu. V programu Allplan máte dvě
možnosti, jak účelně uspořádat fólie projektu:
•

Struktura výkresu a

•

Struktury stavby.

Obě varianty se zobrazí v dialogu Otevřít a aktivovat: Fólie ze
Otevřít a
struktury výkresu / struktury stavby. Klikněte na
aktivovat (menu Soubor nebo panel nástrojů Standard).

Pro přehledné členění cvičného projektu tohoto tutoriálu použijte
strukturu stavby (BWS). Práce se strukturou stavby poskytuje
podstatnou výhodu v tom, že lze bez velké námahy generovat soupisky
budovy.
Důležitým rozdílem ve srovnání s prací se strukturou výkresu je to, že
při použití struktury stavby lze každou fólii přiřadit pouze jednou.
Pro vytvoření struktury stavby pro cvičný projekt proveďte postupně
následující kroky:
1 Stanovení stupňů struktury
2 Přiřazení výšky stupňům struktury (Manažer rovin)
3 Přiřazení fólií stupňům struktury (založit strukturu stavby)
4 Pojmenování fólií
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Upozornění:
Podrobné vysvětlení ke struktuře stavby najdete v nápovědě programu
Allplan.
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Vytvoření stupňů struktury a modelu rovin
Vytvořte vlastní jednoduchou strukturu projektu. U reálného projektu
je doporučeno provést organizaci podle podlaží a tiskových sad.
V našem příkladu se jedná o rodinný dům, ke kterému se má
zkonstruovat podzemí, přízemí a podkroví.
Prvním krokem při vytváření struktury stavby je stanovení potřebných
stupňů struktury. Na příkladu tohoto rodinného domu jsou to stupně
Manažer
struktury Budova a Podlaží. K tomu použijte funkci
rovin.
Pomocí manažera rovin stanovíte nejdříve počet podlaží budovy a
přiřadíte celkové budově a také podlažím výšky.
Manažer rovin existuje možnost současně
V dialogu funkce
vytvořit aktivací nastavení automaticky strukturu stavby. Pokud jste
aktivovali toto nastavení, můžete přiřadit zvoleným stupňům struktury
fólie. Zde můžete také již stanovit, zda chcete z Vaší budovy vytvořit
pohledy a řezy.

Jak stanovit stupně struktury
1 Klikněte na
Otevřít a aktivovat (menu Soubor nebo
panel nástrojů Standard).
2 Otevřete kartu Struktura stavby.
3 Aktivujte možnost Nevytvářet strukturu stavby,bude
vytvořena sama.

4 Klikněte na tlačítko OK.
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5 Klikněte na
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Manažer rovin.

6 Protože ještě nebyly fóliím přiřazeny žádné roviny, můžete
dotaz Chcete nyní provést aktualizaci? odpovědět kliknutím
na Ne.
7 Klikněte v dialogu Manažer rovin na

Nový model.
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8 Proveďte v dialogu Nový model následující nastavení:
Název modelu: Rodinný dům
Počet podlaží nad 0,00: 2
Počet podlaží pod 0,00: 1
Označení prvního podlaží nad 0.00: Přízemí
Výšková kóta podlahy PŘ: -0,11
Světlá výška mezi nosnými částmi stropu: 2,55
Síla stropu: 0,20
Tloušťka základové desky: 0,20
Výška zakládání: 0,00
Maximální / Minimální výšková kóta abs. stavby: 7,30
Minimální výšková kóta abs. stavby: -3,50
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Nezapomeňte aktivovat nastavení Založit / doplnit strukturu
stavby.
9 Potvrďte dialog Nový model tlačítkem OK.
Otevře se dialog Založit / doplnit strukturu stavby.
10 Proveďte v dialogu Založit / doplnit strukturu stavby
následující nastavení:
• Zadejte v horní oblasti u Délka kroku číslo 10.
Zjistíte, že počet fólií přiřazený stupňům struktury se změní.
• Zadejte ve sloupci Název příslušné označení (viz spodní
obrázek).
• Klikněte v řádku Přízemí, sloupec od č. fólie na číslo 11 a
změňte toto číslo na 100. Potvrďte zadání klávesou
ENTER, čísla fólií následujících podlaží se příslušným
způsobem přizpůsobí.
• Aktivujte Vložit pohledy a zadejte jako počet hodnotu 2.
• Počáteční fólie pro náhledy by měla být fólie s číslem
1000.
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• Stanovte jako Délku kroku 5.
• Aktivujte Vložit řezy a zadejte jako počet hodnotu 2.
• Počáteční fólie pro řezy by měla být fólie s číslem 1010.
• Stanovte jako Délku kroku 5.
Dialog Založit / doplnit strukturu stavby by měl nyní vypadat
následovně:

Poznámka: Pomocí tlačítek
změnit pořadí stupňů struktury typu Podlaží.

můžete

11 Potvrďte dialog Založit / doplnit strukturu stavby stisknutím
tlačítka OK.
12 Označte na levé straně dialogu Manažer rovin položku
všechny položky
Rodinný dům a rozbalte pomocí
umístěné pod touto položkou.
Dialog Manažer rovin by měl nyní vypadat následovně:
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13 Potvrďte dialog Manažer rovin stisknutím tlačítka OK.
14 Nacházíte se opět v dialogu Otevřít a aktivovat: Fólie ze
struktury výkresů / stavby, který nyní vypadá následovně:
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Pojmenování fólií
V posledním kroku při zakládání struktury barvy pojmenujete fólie.

Jak zadat označení fólií
1 Aktivujte příslušná čísla fólií. Klikněte za tímto účelem dvakrát
pravým tlačítkem myši na číslo fólie. Toto číslo se zvýrazní
modrou barvou a otevře se kontextové menu.
Klikněte na Přejmenovat.

2 Zadejte označení fólie odpovídající tabulce:
Číslo fólie

Označení

1

Rastr

2

Vedení řezu

100

NP Model

101

1. NP Přístřešek

112

Střecha

120

PP Model

3 Aktivujte fólii 100 tak, že před Přízemí umístíte zaškrtnutí a
zapnete fólii 100 Př model jako aktivní.
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4 Opusťte dialog pomocí Zavřít.

Doporučení k organizaci projektu
Program Allplan nabízí velmi volný systém umožňující řešení projektu
na míru pro Vaše vnitřní zpracování. Struktura představená zde má
sloužit jako vodítko a podnět také pro větší projekty. Můžete si vybrat
celou strukturu nebo z ní převzít jen části.
Pro první zpracování může být tato struktura velmi užitečná, abyste si
později mohli rozmyslet, jak toto schéma můžete přizpůsobit Vašim
vlastním požadavkům. Pro všechny případy budiž na tomto místě ještě
jednou upozorněno na to, že dobře organizovaná struktura projektu Vám
ušetří mnoho času a všichni spolupracovníci by se jí měli držet. Systém
je uspořádán následujícím způsobem:
• Na fóliích 1 – 99 jsou uloženy všeobecné informace o projektu
(situační plán, osový systém nebo rozložení plánu).
• Od fólie 100 začíná plánování podlaží.
První číslice může poskytovat informace o rovině, poslední dvě
číslice o obsahu. Pořadí fólií by mělo být ve všech podlažích stejné.
• Od fólie 1000 můžete ukládat pohledy a příslušné řezy.
• Od fólie 2000 se ukládají např. výkresy detailů.

Nastavení hladin
Při ukládání projektu jste nastavili strukturu hladin na Projekt. Všechna
nastavení se vztahují proto jen na tento cvičný projekt.
Standard kanceláře proto zůstává nedotčen všemi provedenými
změnami. Běžně budete pravděpodobně pracovat s kancelářským
standardem, jehož nastavení stanovil správce systému pro celou
kancelář.
Allplan 2014 nabízí rozsáhlou strukturu hladin, která odpovídá různým
požadavkům.
Můžete vytvořit také vlastní hladiny a hierarchie hladin, pro cvičný
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projekt ale použijete hladiny zadané hlavní hierarchie
ARCHITEKTURA.
Můžete se rozhodnout, zda raději individuálně nastavíte vlastnosti
formátu pera, čáry a barvy, nebo zda mají být tyto vlastnosti navrženy
v panelu nástrojů Formát s možností změny podle potřeby, nebo zda
chcete tyto atributy vždy převzít z hladin (z příslušného stylu čáry
popřípadě nastavení přiřazeného hladině).
Ve cvičném projektu budete pracovat nezávisle na nastavených
atributech hladin a tyto atributy budete tedy nastavovat během kreslení.

Jak vypnout převzetí vlastností formátu
1 Klikněte na
Výběr hladin, nastavení (panel nástrojů
Formát) a poté na Nastavení....
2 Aktivujte na kartě Definice formátu nastavení Nepoužité,
ignorovat vlastnosti formátu z hladin.
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Definice tiskových sad
Tisková sada (viz "Použití tiskových sad" na straně 441) je kombinace
viditelných a neviditelných hladin uložená v paměti.
Jak při sestavování plánu, tak i při zapnutí viditelnosti hladin lze
vyvoláním určité tiskové sady naráz zapnout nebo vypnout požadované
hladiny. Nejdříve se vytvoří tiskové sady a zadají se jejich názvy, potom
se každé tiskové sadě přiřadí hladiny.

Jak definovat tiskové sady
 Dialog Hladina je stále otevřen.
1 Zvolte kartu Tisková sada a klikněte na Tisková sada definice a modifikace....

2 V dialogu Správa tiskových sad klikněte na Nová tisková
sada...
3 Zadejte název BS Výběr pro první tiskovou sadu a potvrďte
pomocí tlačítka OK.
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4 Jestliže pracujete se síťovým manažerem, přiřaďte nyní
uživatele lokálně k tiskové sadě.
5 Opakujte kroky 2 a 3 (až 4) a vytvořte ještě tyto další tiskové
sady:
-

Konstrukce DR

-

Model

-

BS Místnosti

Názvy mohou být zadány volně. Tyto značky znamenají:
-

DR: Elementy plánu, které se tisknou

-

BS (Bildschirm - obrazovka): definovány vstup a kontrola

-

Model: obsahuje stavební prvky pro 3D kontrolu návrhu.

6 Svá zadání potvrďte ve správě tiskových sad pomocí tlačítka
OK.
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Stanovení viditelných a neviditelných hladin tiskových sad
V následujícím kroku stanovíte pro každou tiskovou sadu, které hladiny
mají být viditelné a které neviditelné.

Jak stanovit, které hladiny tiskových sad jsou
viditelné či neviditelné
 Dialog Hladina je stále otevřen.
 Zobrazí se první tisková sada BS Výběr.
1 Protože má být zapnuto jen několik málo hladin tak, aby byly
vidět, je nejdříve třeba nastavit všechny hladiny daného
hierarchického stupně jako neviditelné. Klikněte pravým
tlačítkem myši na položku Architektura a potom
v kontextovém menu na neviditelná.

2 Označte stisknutou klávesou CTRL hladiny, které mají být
viditelné v tiskové sadě BS výběr (viz tabulka dole).
3 Klikněte pravým tlačítkem myši na označení a potom
v kontextovém menu na viditelná.
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4 Klikněte na tlačítko Použít pro uložení aktuálního nastavení.
Tip: Pro další tiskové sady
můžete převzít také
nastavení již definované
tiskové sady a poté je
podle potřeby upravit.
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5 Vyberte v poli Seznam tiskových sad další tiskovou sadu
a určete, které hladiny budou viditelné a které neviditelné (viz
tabulka dole).

Hierarchie

Vrstva

Krátké
označení

BS Výběr

DR Konstrukce

Model

BS
Místnosti

Konstrukce

Obecné01

KO_OBE01





Obecné02

KO_OBE02





Rastr

KO_RASTR



Nábytek

KO_NAB



Sanita

KO_SANI



Text

Text 1:100

TX_100



Kóta

Kóty 1:100

KO_100





Architektura

Stěna

AR_STEN









Podpěra

AR_SLOUP









Deska

AR_DESK



Okno

AR_OKN







Okenní objekt,
dveřní objekt

AR_MAK







Roviny

AR_ROV



Střecha

AR_STR
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Střešní plášť

AR_KRYT





Komín

AR_SCHOR





Schodiště

AR_SCHOD





Beschriften

AR_POPIS



Výšková kóta

AR_V-KO



Výška parapetu AR_V-PAR



Místnost



RA_MIST






Po dokončení přiřazení hladin všem tiskovým sadám klikněte
na Použít a na tlačítko OK.
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Konfigurace palet
V Allplan 2014 je konfigurace palet standardně nadefinovaná. Tato
konfigurace zobrazí na levém okraji kreslicí plochy palety Funkce,
Vlastnosti, Asistenti, Knihovny, Hladina a Connect , na pravém okraji
panel nástrojů Zpracovat a Asistent - filtry.

V prvních třech paletách můžete zvolit skupiny modulů, moduly s jejich
příslušnými funkcemi, vlastnosti konstrukčních elementů a připravené
asistenty.
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Pokud je v horní části palet otevřena karta Funkce, máte následující možnosti volby:

Rozbalovací menu v horní
části palety

Karty na pravé straně palety

Volba funkce

Volba skupiny modulů:

Volba modulu:

Volba funkce z oblastí
Vytvořit a Změnit:

Pokud je v horní části palet otevřena karta Vlastnosti, máte následující možnosti volby:

Rozbalovací menu v horní
části palety
Volba aktivovaných elementů

Funkce v horní a dolní části
palety
Vícekrokový filtr
Zoom na vybrané objekty
Parameter übernehmen
Načíst oblíbené
Uložit oblíbené položky

Vlastnosti elementu

Modifikace vlastností
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Pokud je v horní části palet otevřena karta Asistent, máte následující možnosti volby:

Rozbalovací menu v horní části
palety

Karty na pravé straně palety

Volba dostupné skupiny asistentů Volba asistenta

Volba funkce
Volba funkce

Příručka pro architekturu
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Pomocí palety Knihovna přejdete přímo do složky knihovny Symboly,
Objekty a SmartParts. Zde máte možnost vybírat uložené objekty a
využívat je pro svou práci. Můžete také do odpovídajících složek
knihovny přidávat vlastní objekty.

Z palety Connect můžete mít přímý přístup z Allplanu na obsah Allplan
Connect. Uživatelské jméno a heslo zadáte buď přímo na paletě, nebo
pod Extra - Upravit - Palety.

Paleta Hladina umožňuje rychlý a snadný přístup do struktury hladin.
Zde se zobrazí celá hierarchie hladin. Můžete určovat viditelnost a
zpracovatelnost hladin a vybírat aktuální hladinu a rovněž sady
oprávnění a tiskové sady.
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Upozornění:
V menu Extra - funkce Upravit... - karta Palety máte možnost upravit
rozmístění paletových oken podle svých představ. Můžete přepínat
viditelnost nebo neviditelnost jednotlivých palet.
Tyto možnosti nastavení jsou dostupné také pomocí položky
Přizpůsobení... kontextového menu v okně palety.

Cvičné projekty na internetu
V Allplan Connect máte k dispozici dvě varianty projektu:
• Allplan 2014: Projektová data k tutoriálu architektura (bez
modelu). Tento projekt obsahuje strukturu stavby s úrovněmi
struktury a přiřazenými fóliemi. Odvození ze struktury stavby ve
formě pohledů a řezů i reportů jsou rovněž předdefinována. Kromě
toho projekt obsahuje čtyři tiskové sady, které nastavují viditelnost
různých hladin.
Tento projekt můžete používat, pokud si chcete projít Příručku pro
architekturu počínaje lekcí 1: Základy.
• Allplan 2014: Projektová data k tutoriálu architektura (s
modelem). Tento projekt obsahuje všechny fólie s kompletní
konstrukcí a také odvození ze struktury stavby. K tomu patří také
pohledy a řezy a také různé reporty. K tomuto projektu sáhnete,
pokud nechcete procházet celou příručku. Projekt Příručku pro
architekturu (s modelem) máte k dispozici pro srovnání s vaším
projektem.

Příručka pro architekturu

Dodatek

471

Jak stáhnout cvičný projekt
Cvičné soubory k tutoriálu si můžete stáhnout z Allplan Connect,
servisního portálu programu Allplan.
Adresa je:
connect.allplan.com
• Přihlaste se svým zákaznickým číslem a adresou elektronické pošty.
Registrace je zdarma a není spojena se žádnými podmínkami.
Již po několika málo minutách obdržíte přístup k části dat a
informací uložených na tomto portálu.
• Cvičné soubory pro tento tutoriál naleznete v Allplan Connect v části
Trénink pod Dokumenty.
Máte k dispozici dvě varianty projektu:
Allplan 2014: Projektová data k tutoriálu architektura (bez
modelu). Zde naleznete projekt se strukturou stavby a přiřazenými
pojmenovanými fóliemi, kde můžete okamžitě začít s konstrukcí.
Allplan 2014: Projektová data k tutoriálu architektura (s
modelem). Tento projekt obsahuje všechny fólie s kompletní
konstrukcí a také odvození ze struktury stavby. K tomu patří také
pohledy a řezy a také různé reporty.
• Vedle cvičných souborů zde naleznete příp. aktualizovanéé znění
tohoto dokumentu jako soubor typu PDF.(Allplan 2014 Tutorial:
Architektura).
• Uložte zazipované soubory do libovolné složky ve Vašem počítači.
• Všechny cvičné soubory rozbalte do libovolné složky, např.
C:\Übungsdaten Allplan Tutorial Architektur
Upozornění: Jako zákazník se smlouvou Serviceplus naleznete v části
Trénink také další podrobné návody k našim produktům. Povolení
přístupu k těmto dokumentům, které mají rezervováno zákazníci se
smlouvou Serviceplus, trvá zpravidla 1 – 2 dny.
Všeobecné informace ke službě Serviceplus obdržíte na této internetové
adrese:
http://www.nemetschek-allplan.de/serviceplus
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Dodatek: Organizace projektu pouze se
standardní hladinou
Allplan 2014 nabízí velice otevřený systém, který byl vytvořen, aby
pomáhal kancelářím a speciálním projektům vyvíjet řešení na míru.
Hladiny použité v této příručce jsou při tom velkou podporou.
Projekty je ale možné strukturovat také prakticky bez hladin. Jednotlivé
elementy budou při tom rozloženy na fóliích.
Zde představená struktura pro větší projekty má sloužit pouze jako
vodítko a podnět pro organizaci Vaší práce.

Organizace fólií "Bez hladin"
• Na fóliích 1-99 jsou uloženy všeobecné informace o projektu. Tato
data, jako je osový systém nebo rozložení plánu, mají nadřazený
charakter.
• Od fólie 100 začíná plánování podlaží. První číslice poskytuje
informace o rovině, poslední dvě číslice informují o obsahu. Pořadí
fólií by mělo být ve všech podlažích stejné.
• Od fólie 2000 se zpracovávají ostatní témata. Čísla 2000-2099
obsahují řezy, 2100-2199 pohledy, 2200-2299 prezentace a od čísla
2300 se kreslí výkresy detailů.

Výkres

Č. fólie

Obsah

Rastr

1

Osový systém hrubý

2

Osový systém podrobný

3

Kótování os

4

Popis os

5

Záhlaví plánu

6

Legenda

11

Vyměřovací bod

12

Kótování

13

Popis

Rozložení
plánu
Vyměřování
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:

Situační plány

21

Hranice pozemku

22

Zastavění pozemku

23

Porost

24

Novostavba

25

Šrafování

26

Kótování

27

Texty

:

Výkres

Č. fólie

Obsah

Venkovní
rozvody

51

Konstrukce

52

Symboly

53

Kótování

54

Úpravy

55

Texty

:
Zakládání

71

Základy

72

Šrafování

73

Řezy

74

Šrafování

75

Kótování

76

Texty

:
Podlaží 1

100

Plošný vzor, fillingy ploch na pozadí

101

Nosné stěny

102

Nenosné stěny

103

Nosníky

104

Schodiště, výtah

105

Deska

106

Dveře (2D)
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Výkres

107

Okno (2D)

108

Stěna s otvorem (2D)

109

Strop s otvorem (2D)

110

Obklad stropu

111

Podlaha

112

Nábytek

113

Technické zařízení budov

114

Rastr, osy

115

Kótování

Č. fólie

Obsah

116

Společné kótování

117

Texty

118

Doplňkový text

119

Místnosti

120

Obytné plochy

121

Obytné plochy DIN 277-

122

Ceny DIN 276

123

Náčrt střechy

124

Zvláštní stavební díly

125

Přilehlé stavební prvky

126

Plošný vzor, fillingy ploch v popředí

:
Podlaží 2

200

Plošný vzor, fillingy ploch na pozadí

201

Nosné stěny

:
Podlaží 3

300

Plošný vzor, fillingy ploch na pozadí

301

Nosné stěny

:
Řez A-A

2000

Řez (výpočet skrytých hran)

2001

Detaily

Příručka pro architekturu

Dodatek

Řez B-B

475
2002

Šrafování, plošný vzor, filling ploch

2003

Vestavění

2004

Kótování

2005

Texty

2006

Venkovní rozvody

2010

Řez (výpočet skrytých hran)

:
2019

Výkres

Č. fólie

Obsah

Východní
pohled

2100

Výsledek výpočtu skrytých hran

2101

Detaily

2102

Šrafování, plošný vzor, filling ploch

2103

Kótování

2104

Texty

2105

Venkovní rozvody

2110

Výsledek výpočtu skrytých hran

Jižní pohled

:
2119
Perspektiva

2201

Výsledek výpočtu skrytých hran

2202

Šrafování, filling ploch, textury

2203

Venkovní rozvody

2204

Texty

:
2299
Detail A

2300

Konstrukce

2301

Vedení, detail

2302

Šrafování, plošný vzor

2303

Kótování

2304

Texty
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:
2309

Detail A

2310

Konstrukce

:
2319

Přehled funkcí
Pro snadnější přiřazení mnoha označení funkcí a příslušných ikon
během práce s tutoriálem si tyto stránky můžete např. okopírovat a
připevnit k monitoru.

Technika oken
Půdorys

Zobrazit vše

Axonometrie zadní/levá

Výběr detailu okna

Pohled shora

Mód otáčení

Axonometrie zadní/pravá

Předchozí zobrazení

Pohled zleva

Následující výřez
obrazovky

Pohled zprava

Uložit výřez
obrazovky, načíst

Axonometrie přední/levá

Nastavení pohledu

Pohled zepředu
Axonometrie přední/pravá

Zobrazení řezu
zap/vyp
Měřítko obrazovky
Typ pohledu

Příručka pro architekturu
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Dialog "Výška"
Pomocí těchto symbolů můžete určit, jak se bude stavební díl, který
právě kreslíte, např. stěna, krovy, chovat vůči rovinám.
Vztah horní hrany k dolní
rovině
Vztah horní hrany k horní
rovině
Vztah dolní hrany k dolní
rovině
Vztah dolní hrany k horní
rovině
Absolutní hodnota horní
hrany
Absolutní hodnota dolní
hrany

Zde se nastavuje vzdálenost, s jakou bude
horní hrana stavebních dílů vázána na
dolní/horní rovinu.

Zde se nastavuje vzdálenost, s jakou bude
dolní hrana stavebních dílů vázána na
dolní/horní rovinu.

Zde se nastavuje to, aby horní, resp. dolní
hrana stavebního dílu byla definována
absolutní výškovou kótou.

Převzetí stavebního dílu dolní Zde nastavíte, aby byla horní nebo dolní
hrana stavebního dílu převzata jinou
hrany
horní/dolní hranou nebo rovinou. Pokud
Převzetí stavebního dílu
vyberete některou z těchto voleb, musíte
horní hrany
poté kliknout na vztažnou hranu.
Pevná výška stavebního dílu

Zde se zadává výška stavebního dílu
přímo.

Vzdálenost svisle

Pomocí tohoto přepínače nastavíte, zda
bude vzdálenost platit svisle nebo kolmo
k rovině.

Kolmá vzdálenost
Normální napojení
stavebního dílu

Zde se nastaví, aby se stavební díl
přizpůsobil celým svým horním koncem
horní rovině.

Napojení stavebního dílu nadezdívka

Zde se nastaví, aby se stavební díl
přizpůsobil horní rovině svou vnější
hranou.

Napojení stavebního dílu komín

Zde se nastaví, aby stavební díl v zadané
míře horní rovinou procházel.

Maximální výška stavebního
dílu

Je-li horní hrana stavebních dílů vázána
na horní rovinu, nastavte zde, aby se díl
přizpůsobil pouze do určité výšky, a poté
vodorovně pokračoval dále.
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Panely nástrojů Asistent - filtry a Úpravy
Panel nástrojůAsistent - filtry
Převzít podmínky filtru
Plovoucí panel nástrojů Filtr podle formátu
Plovoucí panel nástrojů Filtr podle elementu
Plovoucí panel nástrojů Filtr podle arch. /
Allfa-elementů
Plovoucí panel nástrojů Filtr podle výztuže
Plovoucí panel nástrojů Pomůcky pro výběr
Plovoucí panel nástrojů Oblast výběru
Funkce suma
Vícekrokový filtr
Naposledy použitý filtr

Upravit panel nástrojů
Modifikovat vlastnosti formátu (SHIFT+CTRL+M)
Modifikace bodů (SHIFT+CTRL+P)
Modifikace vzdálenosti bodů
Modifikovat vzdálenost rovnoběžných čar (SHIFT+CTRL+A)
Zalomení čáry
Zrcadlení (SHIFT+CTRL+I)
Kopírování a zrcadlení (SHIFT+CTRL+G)
Kopírování a vkládání (SHIFT+CTRL+K)
Posunutí
Otočit (SHIFT+CTRL+D)
Kopírování a otočení
Kopírování a vkládání, otáčení
Kopírovat podél elementu
Kopírování a zvětšení s otáčením
Zvětšení nebo zmenšení

480
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Index
2
2D-Půdorys 155

A
Aktivovat
Elementy 138
Animace
Animace celého modelu
v samostatném okně 403
Nastavení animačního okna
403
Předpoklad 130, 401
Přehled 403
Animace celého modelu
v samostatném okně 403
Architektura
Panel nástrojů 479
Asistent - filtry
Panel nástrojů 479
Atribut
pro projekty 373
Převzetí atributů 458
Zadání hodnot atributů 373
Atributy čar pro hladinu 458
Atributy projektu 373
Automatická tvorba místností 323
AVI film 421

B
Body
modifikovat 190

C
Cvičné projekty na internetu 470

Č
Čára pro hladinu 458

D
Definice barev 409
Deska 156
Stropní otvor 171
Deska nebo střešní plášť 227
Dokončovací práce 324

jednotlivé dokončovací práce
335
pro celou místnost 325, 330
Dveře 91
Parametry 91
Směr zadávání 99
Dvouramenné schodiště 260
Dynamické zadávání 20
Dynamický panel 48

E
Elementy
filtrovat 138

F
Film
Filmmodel 416
Formát AVI 421
Filtr 138
Fólie
Obecné 431
Status 432

H
Hladina 433
Atribut 435
Atributy čar 458
modifikovat 144
na fóliích 440
Nastavení 458
Pero, čára, barva 458
Přístupová práva 435
Řešení problémů 53
správa 438
Tiskové sady 460
Viditelnost 437
Vlastnosti formátu 435
vybrat aktivní hladinu 48
Výhody 439
zapnout jako viditelnou 52
Zjištění příslušnosti 54

Ch
Chyba-seznam kroků 22

J

482

Index
Jednotky
Délka 25

K
Knihovna objektů 289
Knihovna SmartParts 289
Knihovna symbolů 289
Konfigurace palet 466
Konstrukce
pravoúhlý 55
Kótování
Křivky 48
Poloměr 48
Kóty výškové 307
Kritéria vyhledávání 359
Kruhová stěna
obecně 43
Otvory 107
Poloměr 43
Střed elementu 43

M
Manažer rovin
Vložit podkrovní podlaží 228
Měřítko 25
Místnost
Automatická tvorba místností
323
Definice místností 314
Samostatná místnost 315
Modelování objektů 275, 277
Modelovat SmartParts 285
Modifikace
Architektonické elementy 196
Body 190
Přehled 198
Vlastnosti stavebních prvků
186
Modifikace architektonických
prvků 196
Modifikace střešních rovin 223
Modul Animace 397
Modul Barvy 396
Modul Stíny 397
Modulové osy 79

N
Nápověda 2
Nastavení pro animaci 403
Nastavení v paletě Funkce 14
Nastavit jednotky délky 25

Allplan 2014
Nastavit jednotky pro kótování 25
Nastavit převzetí hladin u symbolů
142

O
Objekt 98
Modelování objektů 275, 277
obecně 90
Objekt, výměna SmartPart 283
Osazení objektu do otvoru
122, 283
Paleta Knihovna 289
Strana otvoru 122
umístit 122
Objekt, výměna SmartPart 283
Oblíbené
uložit 161
Obrazovka
Tisknout obsah 372
Okno 97
Směr zadávání 99
Organizace projektu
Doporučení 458
s hladinou Standard 472
Ortogonála
Konstrukce 55
Osa st.prvku 31
Osazení objektu do otvoru 122,
283
Ostění 97
Otvor 90
Okótovat výšku parapetu 150
v kruhové stěně 107
Zadávání 91

P
Paleta Knihovna 289
Panel nástrojů
Architektura 479
Asistent - filtry 479
Základní funkce 479
Parametry 218
Parametry stavebního dílu
Dveře 91
Sloup 85
Pero
pro hladinu 458
pro šrafování stavebního dílu
25
Plán
Definice 383
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Index
Elementy 387
Sestavení 383
tisknout 390
Tisková sada 387, 460
Volba 383
Vytvořit okno plánu 393
Plocha stěny 335
Pohledy 311
Pohyb kamery 416
Pojmenování fólií 457
Popis 387
Povrch 409
Priorita 34
ProjectPilot
Všeobecné pracovní metody
428
Projekce 70
Projekt
Cesta pro nastavení 442
Jak stáhnout cvičný projekt
470
založit 442
přímá modifikace objektů 138,
190
Přístupová práva 435

R
Rádce 22
Rendr 411
Report 349
Kritéria vyhledávání 359
Report vypsat 349
Rovina viditelnosti 227, 240
Roviny 227
volné 215
Rovnoběžný polygon 138

Ř
Řez 293

S
Samostatná místnost 315
Scéna 403
Sedlová střecha 218
Segment 144
Schodiště
2D-Půdorys 155
Čáry řezu 271
Konstrukce schodiště,
všeobecně 258
Modifikace schodiště 263, 265
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Půdorys schodiště 258, 261
Řez schodištěm 271
Sklon střechy 249
Sloup 85
SmartPart 98
obecně 90
Použít SmartPart 114
Strana otvoru 114
Směr vykreslení
Kruhová stěna 43
Směr vykreslení oblouku 43
Směr vykreslení stěny
Kruhová stěna 43
Soupisky budovy 363
Soupisky budovy (menu
Soubor) 364
Soupisky budovy (ze struktury
stavby) 367
Standardní reporty 349
Standardní roviny 213
Seznam standardních rovin
242
Status fólie 432
Stěna
Kruhová stěna 43
na čáru 195
na stěnu 182
Přímá stěna 40
vícevrstvá 61
Vykreslení 40
Stěny
napojení na střešní roviny 232
přesunout 190
spojit 182
Struktura stavby 448
Generovat pohled 311
Generovat řez 298
Nastavení pro pohled 311
Nastavení pro řez 298
Pohledy 311
Pojmenování fólií 457
Přidělení rovin 237
Stupně struktury 450
Vložit podkrovní podlaží 228
Střecha 218
Střešní plášť 217, 224
Stupeň 265
Stupně struktury 450
Světlo
sluneční světlo 407
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Index
Typ světla 407

T
Technika oken 70, 476
Technika rovin 212
Standardní roviny 213
Volné roviny 215, 247, 249
Tisknout
Obsah obrazovky 372
Plán 390
Předpoklady 371
Tisková sada 387
Transportní bod
Sloup 85
Tyče zábradlí 265

U
Uložit
Vlastnosti jako oblíbené 161
Úpravy
filtrovat 138

V
Variabilní text
vytvořit 377
Vikýř 218
Vlastnosti
Deska 156
Stěna 34
uložit jako oblíbené 161
Vložit podkrovní podlaží 228
Volba 213
Volné roviny 215, 247, 249
Volný stavební díl schodiště 265
Všeobecné pracovní metody v
programu ProjectPilot 428
Všeobecné zadání směrového
polygonu 162
Výkaz výměr 349
Vykreslení
jednovrstvý 32
vícevrstvá 62
Vymazání části stěny 194
Výpočet obytné plochy 338
Výpočet skrytých hran 298
Vyšetřování výměr 313
Výška
Dialog 478
modifikovat 196
Výška prvku 99
Vztah k rovině 91, 99
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Vztah ke standardním rovinám
34
Zadat parametry 34
Výška parapetu 150
Výšková kóta 307
Vytisknout obsah okna 372
Vytvořit okno plánu 393
Vztažné měřítko 25
Vztažný bod 55
Definice, přehled 107

Z
Zábradlí 265
Zadání okapové čáry 218
Zadání řezu 293
Záhlaví plánu
jako variabilní text 377
Použít variabilní text 387
Základní funkce
Panel nástrojů 479
Základní nastavení
Délka 25
Měřítko 25
Zdroje informací 2
Školení, trénink a podpora
projektů 5
Změnit SmartParts 285
Zobrazení řezu zap/vyp 298
Zpracování řezu 307
Kóty výškové 307
Výšková kóta 307
Zrcadlení a kopírování 138
Osa zrcadlení 138

