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TECHNOLOGIE 
 
Techno 1: Kompatibilní Autodesk platformy 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 

 Verze 2009 podporuje následující Autodesk platformy: 
 
AutoCAD 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 
ADT 2004, 2005, 2006, 2007 
AutoCAD Architecture 2008, 2009 
 

 
 

  
 
Techno 2: Vista Setup (Programové soubory / Uživatelské soubory) 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 

 Advance Concrete využívá systém správy uživatelů Windows Vista. 
Každý uživatel může spustit Advance Concrete bez nutnosti předchozí 
konfigurace. Uživatelské soubory jsou instalovány do samostatných složek 
podle pravidel Windows Vista. 
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Techno 3: Optimalizace 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech.  

 V této nové verzi bylo provedeno značné vylepšení pro dosažení lepší 
otimalizace rychlosti: 

• Čas načítání souborů byl snížen o 20 až 30%. 
• Práce s navigátorem je o 20% rychlejší. 
• Nástroj pro výběr pomocí více kriterií je rychlejší. 
• Byl vylepšen čas aktivace stínování. 
• Byl zredukován čas odezvy u popisů výztuže a rozkreslení. 

 
 

 
Techno 4: Export  3D z Advance do AutoCAD (DWG)  

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech.  

  Celý model, nebo jeho část, může být exportována do samostatného 
DWG souboru jako 3D tělesa AutoCADu (ACIS). 
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Techno 5: Vlastnosti prutů pro 3D zobrazení v souborech DWF 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech.  

  V exportovaných souborech dwf je možné zobrazit vlastnosti 
jednotlivých prutů (Autodesk Design Review). 
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Techno 6: Export do SteelPAC 

Tato funkčnost je dostupná pouze v paketu Premium. 

  Je dostupný nový standard « SteelPAC » pro export NC souborů. 
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Techno 7: Multi user databáze 

Tato funkčnost je dostupná pouze v paketu Premium. 

 V závislosti na velikosti projektu nebo na termínu odevzdání, může na 
vytvoření modelu pracovat několik konstruktérů současně. 
Advance Concrete 2009 nabízí alternativu sdílení modelu pomocí 
nástrojového panelu “multi-user”. 
 

 
 

Tato myšlenka je založena na využití databáze k uložení modelu.  
S tímto novým přístupem se může každý z konstruktérů soustředit na 
návrh jen několika podlaží z celé budovy. Všechna data jsou soustředěna 
do jedné databáze, která zaručuje vysoký stupeň bezpečnosti. 
Navíc tento systém umožňuje znatelně zvýšit celkový výkon. Do každého 
pracovního prostoru jsou načtena pouze potřebná data namísto celého 
projektu. 
 
Vytvoření multi-user databáze 
Prvním krokem je vytvoření databáze administrátorem, který zvolí její 
název a umístění. 
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Napojení na multi-user databázi a vytvoření nového pracovního prostoru 
 

 
 

Uživatelé se přihlašují do databáze zadáním jejich jména a hesla. Tato 
akce automaticky vytvoří nový DWG soubor. 

 

 
 

Během spojení je možné vybrat podlaží k importu z databáze do 
pracovního prostoru. 
 

 
 

Zde je viditelné pouze vybrané podlaží: 

 
 
 



 Co je nového v Advance Concrete 2009 
 

 11/48 

Vypůjčení objektů z databáze pro editaci 
 

 
 

Před modifikací musí být konstrukční prvky vybrány a poté vypůjčeny z 
databáze. Po této operaci již nemohou být vypůjčené prvky modifikovány 
ostatními uživateli. 

 

 
 
Vrácení upravených objektů zpět do databáze 
 

 
 
Uživatelé mohou po modifikaci vrátit vypůjčené konstrukční prvky do 
databáze. Existuje také možnost vrátit všechny prvky najednou. 
 

 
 

Po vrácení zůstávají objekty viditelné v pracovním prostoru pouze v módu 
“jen pro čtení”. 
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Aktualizace prvků v databázi změnami provedenými v pracovním prostoru 
 

 
 
Jestliže byly přidány nebo změněny konstrukční prvky může být databáze 
přímo aktualizována. Uživatelům se tak zobrazí aktuální model. 
 
Aktualizace pracovního prostoru změnami provedenými v databázi 
 

 
 
Kdykoliv může být pracovní prostor aktualizován aby se projevily změny v 
databázi provedené ostatními uživateli. Aktualizovat je možné vybrané 
podlaží nebo celý model. 
 
Zvýraznění všech prvků vypůjčených vybranými uživateli 
 
Na první pohled je možné identifikovat konstrukční prvky vypůjčené 
kterýmkoliv uživatelem. 
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Bezpečnost 
Varovné hlášení vám oznámí že není možné pracovat na objektech již 
vypůjčených jinými uživateli: 
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MODELOVÁNÍ KONSTRUKCÍ 
 
Model 1: Přiřazení Advance vlastností 3D tělesům AutoCADu (ACIS) 

Tato funkčnost je dostupná v paketu Professional a Premium. 

 Je možné konvertovat 3D tělesa na prvky Advance Concrete. Těmto 
prvkům je možné přiřadit některé vlastnosti (materiál a zobrazovací styl) 
tak, aby byly správně zobrazeny ve výkresech a zahrnuty do výkazu 
materiálu. 
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Model 2: Seskupení 3D těles (ACIS) a objektů Advance 

Tato funkčnost je dostupná v paketu Professional a Premium.  

 3D tělesa AutoCADu mohou být kombinována s konstrukčními prvky 
Advance Concrete. Například spojením několika 3D těles a konstrukčního 
prvku “sloup” je možné vytvořit prefabrikovaný prvek. 
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Model 3: Zobrazení otvorů ve stěně 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech.  

 Je dostupný nový zobrazovací styl pro malé otvory ve stěnách. Nyní 
mohou být v půdorysu snadno rozpoznány od oken a dveří. 
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VÝKRESY TVARU 
 
Tvary 1: Izometrické pohledy se zobrazením skrytých hran 

Tato funkčnost je dostupná v paketu Professional a Premium.  

 V izometrických pohledech mohou být zobrazeny skryté hrany. Je také 
možné nastavit typ čáry pro tyto hrany. 

 
 

Tvary 2: Vylepšené výškové kótování: výběr symbolu 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 

 Nyní je možné si zvolit libovolný symbol. 
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Tvary 3: Vylepšené výškové kótování: přidání/vymazání bodu 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech.  

 Přidání/vymazání bodu ze skupiny výškových kót je možné přes 
kontextové menu. 
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Tvary 4: Asociativní kóty – vliv podlaží nad 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 

 V okně vlastností asociativní kóty je dostupná nová možnost. Je možné 
zvolit zda má či nemá mít vliv horní podlaží na asociativní kóty. 
 

 
 
 

Tvary 5: Průsečné kóty – vliv podlaží nad 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech.  

 V okně vlastností průsečné kóty je dostupná nová možnost. Je možné 
zvolit zda má či nemá mít vliv horní podlaží na průsečné kóty. 
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Tvary 6: Asociativní kóty: kótování malých otvorů 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech.  

 Při použití asociativní kóty je nyní možné vytvořit speciální kótu pro 
malé otvory ve stěnách. 
 
 

 
 

 

 



 Co je nového v Advance Concrete 2009 
 

 21/48 

 

Tvary 7: Asociativní kóty: vymazání nulové výšky prahu 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech.  

 Pokud je výška prahu nulová, může být nulová hodnota v textu 
asociativní kóty skryta. 
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Tvary 8: Zohlednění materiálů u prvků AutoCAD Architecture / ADT 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech.  

  Pro dosažení perfektního výsledku může být materiál konstrukčních 
prvků AutoCAD Architecture / ADT zohledněn ve vypočtených pohledech 
(půdorysy, řezy,…). 
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VÝKRESY VÝZTUŽE 
 

Výztuž 1: Kladení rozvinuté délky obloukového úseku 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech.  

 Nová možnost v lineárním kladení obloukových prutů: zobrazení může 
být rozvinuto. 
 

 
 
 
 
 
Výztuž 2: Příkaz “Kopie vlastností" pro popisy výztuže 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech.  

 Příkaz AutoCADu “kopie vlastností” může být použit pro přenos typu 
popisu prutu na jiný. 
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Výztuž 3: Vylepšená správa rozkreslení prutů 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 

 V nástroji pro správu zobrazovacích stylů je nyní také nastavení pro 
rozkreslení prutů. 
 

 
 
 
Pro získání lepšího zobrazení je možné posouvat kóty na rozkreslení 
prutů. 
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Výztuž 4: Kladení: počet kusů u nezapočtených prvků 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech.  

 I když vykladení nejde do výkazu, je možné na něm použít atribut “počet 
prvků”. 
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Výztuž 5: Editace prutu  

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech.  

 S použitím kontextového menu je možné přidat úseky k existujícímu 
tvaru prutu. Je také možné úseky odstraňovat. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Výztuž 6: Kóta vykladení po oblouku nebo kružnici 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech.  

 Je možné kótovat pruty vykladené po oblouku nebo kružnici.  
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Výztuž 7: Posun vykladených prutů podél kružnice nebo oblouku 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech.  

 Prut může být snadno přemístěn podél oblouku nebo kružnice.  
 

 
 
 

Výztuž 8: Popisy výztuže pro vykladení 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech.  

 Po vytvoření vykladení mohou být do výkresu automaticky umístěny 
popisy. 
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Výztuž 9: Výkresy výztuže: zachování výchozích hodnot 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech.  

 Nastavení provedené během vytváření výkresu výztuže je uloženo jako 
výchozí hodnota. Toto vylepšení má za cíl minimalizovat opakované 
zadávání hodnot pro každý výkres.  
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Výztuž 10: Speciální barva pro nevykladené pruty 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 

 Pro pruty které doposud nebyly vykladeny je možné použít speciální 
barvu. Díky tomu mohou uživatelé snadno identifikovat definiční pruty které 
již byly vykladeny a pruty které je třeba ještě vyklást. 
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Výztuž 11: Identifikace vykladení 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech.  

Je možné identifikovat všechna vykladení asociovaná s prutem. Funkce se 
nachází v kontextovém menu prutu. 
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Výztuž 12: Identifikace definičního prutu 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech.  

 Je také možné identifikovat definiční prut, který byl použit pro vytvoření 
vykladení. V tomto případě je fukce umístěna v kontextovém menu u 
vykladení prutu. 
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Výztuž 13: Vykladení v řezu - styl rozkreslení pro pruty s přesahy  

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech.  

 Pro vykladení v řezu je nyní možné zobrazit zjednodušené rozkreslení 
přímých prutů. Toto umožňuje využít položky v běžných metrech místo 
přesného střihání s přesahy. 
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Výztuž 14: Vykladení v řezu: rozkreslení sítí 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech.  

 Pokud není nutné mít na výkrese rozkreslení je možné je vypnout. 
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Výztuž 15: Řada sítí: Francouzské zobrazení  

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech.  

 Pro řady sítí je k dispozici nový styl zobrazení. Styl respektuje zobrazení 
podle Francouzské normy. 
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Výztuž 16: Řada sítí: drobné vylepšení 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech.  

 Je dostupný nový uzlový bod, který definuje šířku řady.  
 

 Další nové uzlové body umožňují přizpůsobit konce distribuční čáry 
bednění. 
 

 
 

 Možnost volby délky první sítě 
 

 
 
 

 Automatické zaokrouhlení poslední sítě 
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 Pokročilé parametry pro zobrazení a popisy sítí 

 

 
 
 
Výztuž 17: Okolní konstrukční prvky  

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech.  

 Při vytváření výkresů výztuže je nyní možné si zvolit zda mají být vidět i 
okolní prvky.. 
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Výztuž 18: 3D výztuž 

Tato funkčnost je dostupná v paketu Professional a Premium.  

 S funkcí "3D Power” jde nová verze Advance Concrete do hloubky co se 
týče termínů, komfortu a bezpečnosti během navrhování výztuže. 
 
Tato možnost může být zvolena při vytváření výkresů výztuže:  
 

 
 
 

Pohledy jsou interaktivní. Advance spravuje zobrazení prutů ve všech 
pohledech na výkresu. Software rozlišuje pruty které musí být zobrazeny v 
každém pohledu a monitoruje zda mají či nemají být započteny. Toto 
chování má za cíl pomoci konstruktérovi při vytváření, kladení a editaci 
prutů. 
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I přesto že není 3D model přímo zobrazen, Advance má veškeré informace 
o výztuži ve 3D. Proto je možné vytvářet nové pohledy (řezy nebo pohledy) 
z existujících pohledů. Pruty jsou automaticky zobrazeny. 
 

 
 
Toto silné vylepšení poskytuje značné zvýšení produktivity a konzistence 
při vytváření finálních výkresů výztuže.  
 
 
Výztuž 19: Výpočet délky prutu 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 

 Byla implementována nová metoda pro výpočet celkové délky prutu: 
součet osových délek. 
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Výztuž 20: Přímé zadání množství u množstevního vykladení 
ohýbaných sítí 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech.  

 Při použití množstevního vykladení ohýbaných sítí je nyní možné přímo 
zadat počet sítí. 
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Výztuž 21: Kladení ohýbaných sítí 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech.  

 Symbol popisu pro ohýbané sítě bere v úvahu rozdílné položky.  
 
 

 
 
 
 

 
 

Výztuž 22: Doplnění normy – ČSN 731201 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech.  

Pro vytváření výztuže je nyní dostupná také Česká norma: ČSN 731201 
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DYNamické vyztužení 
 
Dyn 1: Editor návrhových bodů: vymazání bodu návrhu 

Tato funkčnost je dostupná v paketu Premium. 

 Nyní je možné vymazat nepotřebné body z návrhu. 
 
 

 
 

 
Všechny návrhové body mohou být obnoveny z nástrojového panelu pro 
DYNamické vyztužení: 
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Dyn 2: Editor návrhových bodů: různé barvy pro body 

Tato funkčnost je dostupná v paketu Premium. 

 Barvy jednotlivým bodům jsou přiřazeny podle typu prvku. V 
nástrojovém panelu Dynamické vyztužení může být aktivována legenda: 
 

 
 

 

 

 
 
 

Dyn 3: Editor návrhových bodů: zapnutí nebo vypnutí bodů 

Tato funkčnost je dostupná v paketu Premium. 

 Návrhové body mohou být zapnuty či vypnuty poklepáním na obrázek 
konstrukčního prvku. 
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Dyn 4: Volba zabraňující ukládání DYN souborů do DWG  

Tato funkčnost je dostupná v paketu Professional a Premium. 

Za účelem snížení velikosti DWG souboru je k dispozoci nová volba 
umožňující vypnout ukládání DYN souborů do DWG. 
 

 
 
 
 
 
Dyn 5: Kombinace řešení  

Tato funkčnost je dostupná v paketu Professional a Premium. 

 
 

 Nová řešení pro dynamické vyztužení mohou být vytvořena také jako 
kombinace již existujících řešení. Toto umožňuje vytvořit, z jednoduchých 
samostatných řešení jako je horní výztuž v trámu, smyková výztuž, spodní 
výztuž, třmínky, atd.. komplexní soustavy vyztužení, vše přizpůsobené 
specifickým potřebám projektu. 
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Dyn 6: Přizpůsobitelné symboly dynamického vyztužení  

Tato funkčnost je dostupná v paketu Professional a Premium. 

 Pro úpravy symbolů dynamického vyztužení v půdorysech je dostupné 
nové dialogové okno.  

 
 
Dyn 7: Automatické číslování a faktor násobení 

Tato funkčnost je dostupná v paketu Professional a Premium. 

 Při aplikaci stylů DYNamického vyztužení, Advance automaticky 
rozpoznává prvky shodného tvaru a přidělí jim jednotný popis. Popisy jsou 
tak perfektní. 

 
 

Ve výkresech výztuže může být zohledněn faktor znásobení počtu: 

 
 

Je dostupný nový nástroj pro aktualizaci referencí řešení: 
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Dyn 8: Dodatečné funkce pro zpracování otvorů 

Tato funkčnost je dostupná v paketu Professional a Premium. 

 Je možné nastavit ve stylu DYNamického vyztužení zpracování otvorů v 
konstrukčních prvcích. Například přímé řady prutů ve stěnách či deskách, 
budou automaticky přerušeny v místě otvorů. 
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 DOKUMENTY 
 
Dok 1: Vylepšený tisk tabulek výztuže 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 

 Tabulka může být vytištěna přimo z kontextového menu. 
 

 
 

 
 



 

 



 

 

 

Kanada 
GRAITEC Inc. 
183, St. Charles St. W. 
Suite 300 
Longueuil (Québec) Canada 
J4H1C8 
Tel.   (450) 674-0657 
Fax   (450) 674-0665 
Hotline   (450) 674-0657 
Toll free 1-800-724-5678 
Web   http://www.graitec.com/En/ 
Email   info.canada@graitec.com 

Francie 
GRAITEC France Sarl 
17 Burospace 
91573 Bièvres Cedex 
Tel.   33 (0)1 69 85 56 22 
Fax   33 (0)1 69 85 33 70 
Web   http://www.graitec.com/Fr/ 
Email       info.france@graitec.com 

 
 

Německo, Švýcarsko, Rakousko 
GRAITEC GmbH 
Centroallee 263a 
D-46047 Oberhausen Germany 
Tel. +49-(0) 208 / 62188-0 
Fax +49-(0) 208 / 62188-29 
Web http://www.graitec.com/Ge/ 
Email     info.germany@graitec.com 

Česká republika, Slovensko 
AB Studio spol. s r.o. 
Jeremenkova 90a 140 00 PRAHA 4 
Tel. +420/244 016 055 
Fax +420/244 016 088 
Hotline +420/244 016 050 
Web http://www.abstudio.cz/ 
Email abstudio@abstudio.cz 

 
 

Spojené království 
GRAITEC UK Ltd. 
The Old Forge 
Suth Road 
Weybridge 
Surrey KT13 9DZ 
Tel. +44 (0)1932 858516 
Fax +44 (0)1932 859099 
Email     sales@graitec.co.uk 

Spojené království 
Adris Limited 
Riverside House, Brunel Road 
Totton, Southampton, Hampshire 
SO40 3WX England 
Tel. +44 023 8086 8947 
Fax +44 023 8086 1618 
Hotline +44 023 8086 9995 
Web http://www.adris.co.uk/ 
Email     sales@adris.co.uk 

 
 

Rumunsko  
GRAITEC Roumanie SRL 
Str. Samuil Vulcan, Nr. 10 Sector 5 
Bucureşti, Romania 
Tel. +40 (21) 410 0119 
Fax +40 (21) 410 0124 
Mobile   0729 002 107 
Web http://www.graitec.com/Ro/ 
Email sales@graitec.ro 
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