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VÍTEJTE V ADVANCE! 
Děkujeme Vám za zakoupení produktu GRAITEC Advance – BIM řešení pro CAD a 
statickou analýzu v oblasti stavebnictví! 
Již více než 25 let společnost GRAITEC nabízí vysoce výkonný CAD a výpočtový 
software pro oblast stavebních konstrukcí s trvalým důrazem na kvalitu a kreativitu 
návrhu. Výsledkem je, že sada GRAITEC Advance je první kompletní BIM řešení na 
trhu, které v jednom balení pokrývá výpočty a CAD pro více materiálů. 

Advance Steel 
BIM software pro projektování ocelových konstrukcí od projektu až po výrobu 

 
 

Advance Concrete 
BIM software pro projektování betonových konstrukcí 

 
 

Advance Design 
BIM software pro statickou analýzu metodou konečných prvků s implementací
norem pro navrhování  
Advance CAD 
2D /3D CAD software pro vytváření a úpravu DWG™ souborů, zaměřený na 
oblast AEC.  

 

Toto balení obsahuje: 
- DVD obsahující nejnovější verzi GRAITEC Advance 
- vytištěná příručka Vítejte 
 

Přejeme Vám dobrý start s GRAITEC Advance a těšíme se na Vaše dotazy, připomínky 
nebo návrhy! 

O TÉTO PŘÍRUČCE 
Tato příručka je stručnou prezentací sady GRAITEC Advance a nepopisuje jeho funkce. 
Pokud jste novým uživatelem GRAITEC Advance, zjistíte, jak Vám může pomoci 
zlepšit Vaši práci. 
Tato příručka obsahuje: 
• Krátká prezentace klíčových funkcí sady GRAITEC Advance 
• Pokyny, jak používat dokumenty poskytnuté se softwarem 
• Rychlý odkaz na technickou podporu 
• Jednoduchý návod na instalaci 
• Informace o klíčových funkcích nové verze. 
Podrobnější informace týkajících se funkcí programu jsou uvedeny příslušném 
souboru Nápovědy dodávaném s aplikací a přístupném z uživatelského prostředí 
aplikace. 
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PROFESIONÁLNÍ BIM ŘEŠENÍ PRO PROJEKTANTY A KONSTRUKTÉRY 

GRAITEC Advance je systém informačního modelu budovy (BIM), který automatizuje celý 
proces projektování od statického návrhu po vytváření dat a dokumentace pro výrobu. 
Advance Design komunikuje s aplikacemi Advance Concrete a Advance Steel s cílem zajistit 
konzistenci a aktuálnost všech dat projektu. Všechny modely vytvářené softwarem GRAITEC 
mohou být synchronizovány bez ztráty a opakovaného zadávání dat. 
 
GRAITEC Advance komunikuje s následujícími 
aplikacemi a standardy: 
• Autodesk Revit Structure 
• IFC 2.x3 
• CIS/2 
• SDNF 
• PSS 

 

 

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI SADY GRAITEC ADVANCE 

Advance Steel 
 

 
Advance Steel je profesionální BIM software pro ocelové konstrukce určený pro automatické 
vytváření a správu výkresové dokumentace a dat pro výrobu. 
• Advance Steel výrazně zvyšuje produktivitu a kvalitu výkresů, a zároveň snižuje 

riziko vzniku chyb. 
• Advance Steel urychluje fázi návrhu (jedno- nebo víceuživatelský režim) tím, že nabízí 

rozsáhlou knihovnu inteligentních objektů, automatické přípoje (spoje) a specifické 
nástroje pro vytváření standardních konstrukcí, schodišť, zábradlí a různých ocelových 
konstrukcí. 

• Advance Steel automatizovaně generuje všechny výrobní a sestavné výkresy s 
inteligentními nástroji pro kótování a popisování všech potřebných pohledů na 
díly a dílce. 
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Advance Concrete 
 

 
Advance Concrete je profesionální BIM software určený pro automatické vytváření a 
správu výkresů výztuže a dat pro výrobu železobetonových konstrukcí. 
• Advance Concrete výrazně zvyšuje produktivitu a kvalitu výkresů, a zároveň 

snižuje riziko vzniku chyb. 
• Advance Concrete urychluje fázi návrhu (jedno- nebo víceuživatelský režim) tím, že 

nabízí rozsáhlou knihovnu prvků konstrukce (nosníky, sloupy, stěny, desky, základy, atd.) 
a výztuže (pruty, třmínky, sítě, atd.). 

• Generuje všechny konstrukční výkresy pomocí inteligentních nástrojů, které 
automaticky kótují, popisují a vytvářejí rozvržení výkresu. 

 

Advance Design 
 

 
Advance Design je speciálně navržen pro stavební inženýry vyžadují snadno 
použitelný software pro statickou analýzu metodou konečných prvků, aby mohli 
optimalizovat své projekty. 
• Advance Design zahrnuje uživatelsky přívětivý modelář konstrukcí, automatické 

generátory zatížení a kombinací, výkonný řešič metodou konečných prvků 
(statická a dynamická analýza, časová analýza, nelineární analýza, boulení, velké 
posuny, atd.), komplexní průvodce pro navrhování betonových a ocelových 
prvků podle Eurokódů, efektivní generátory výsledků a automatických reportů. 

• Advance Design v případě změn v modelu automaticky aktualizuje všechny 
reporty, včetně grafických výsledků. 

 

Advance CAD 
 

 
Advance CAD je 2D /3D CAD software pro vytváření a úpravu DWG™ souborů, zaměřený na 
oblast AEC. 
• Advance CAD je plně DWG® kompatibilní CAD software. 
• Advance CAD poskytuje moderní, snadno použitelné rozhraní, pro vytváření všech 2D a 

3D entit. K dispozici jsou skupiny funkcí jako "hladiny", "uchopovací body", "okna", 
"Booleovské operace", atd., nebo všechny funkce pro navigaci a vizualizaci. 

• Advance CAD obsahuje inovativní prvky, jako je například “Úvodní obrazovka”, rozhraní 
více dokumentů (MDI), editace více entit najednou, neomezený počet kroků zpět a 
znova, to vše pro zvýšení vaší produktivity. 
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KDE NALÉZT INFORMACE 

GRAITEC poskytuje výukové nástroje, které vám pomohou začít software používat. 
Každý produkt je dodáván s jeho průvodní dokumentací. 
Na stránkách www.cadnet.cz u jednotlivých produktů pod záložkou dokumentace 
naleznete následující materiály: 
 

Instalační 
příručka 

Popisuje instalační proces a postup aktivace licence. Prosíme, před voláním na 
technickou podporu se podívejte do kapitol týkajících se aktivace licence. 

Novinky K dispozici pro každý produkt (Advance Steel, Advance Concrete a Advance 
Design). Popis nových funkcí a vylepšení GRAITEC Advance 2014. 

Příručka 
První kroky 

Nabízí stručný úvod do práce s GRAITEC Advance. Je k dispozici pro každý 
produkt (Advance Steel, Advance Concrete, Advance Design a Advance CAD). 

Uživatelská 
příručka 

Je dispozici pro každý produkt (Advance Steel, Advance Concrete a 
Advance Design) a obsahuje popis hlavních funkcí aplikace. 

Cvičení Pro každý produkt sady GRAITEC Advance je dispozici obecný návod. Cvičení 
spočívají v souboru lekcí poskytujících podrobný návod na vytvoření modelu od 
začátku do konce, výsledků post-procesingu (pro Advance Design) a vytváření 
výkresů (pro Advance Steel a Advance Concrete). 

Validation 
guide 

Validation Guide je k dispozici pro Advance Design. Obsahuje sadu testovacích 
případů popisujících teorii prováděných výpočtů (pro některé testy) a 
porovnání výsledků z verze 2013 vzhledem k referenčním hodnotám. 

 

Poznámka: Tato dokumentace je napsán pro rozhraní Windows 7. Windows 8 mění několik 
věcí, zejména místo nabídky Start je nyní úvodní obrazovka. 

Stránky nápovědy 
 

Advance obsahuje systém online nápovědy, který nabízí instrukce krok po kroku. 
Přístup k nápovědě: 
Advance Steel: 

• Pás karet: Manage tab, záložka Nápověda:  
• Rychlá nápověda: stiskněte F1 
Advance Concrete 

• Pás karet: karta Nápověda, záložka Nápověda:  
• Rychlá nápověda: stiskněte F1 v dialogovém panelu 

Advance Design: 
• Main menu: zvolte ? > Nápověda 
• Rychlá nápověda: stiskněte F1 v dialogovém panelu nebo zmáčkněte <Shift + F1> a klikněte na tlačítko v 

nástrojovém panelu. 
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Advance CAD: 

• Pás karet: Help tab, záložka Nápověda:  
• Rychlá nápověda: stiskněte F1 
 

TECHNICKÁ PODPORA 

K tomu aby bylo zaručeno optimální využití softwaru, GRAITEC a síť jeho prodejců 
Vám nabízí GRAITEC Advantage. To Vám nabízí: 
• všechny hlavní aktualizace Advance, 
• technickou podporu, 
• přístup na stránky GRAITEC Advantage, 
 

GRAITEC Advantage 
 

Webová stránka GRAITEC Advantage nabízí přístup k různým informacím. 
• Přímé stahování aktualizací z internetu 
• Přímé stažení dokumentace k produktům 
• Přístup k seznamu často kladených otázek 
• Přístup do diskusního fóra GRAITEC 
• Přístup k e-supportu 
Pro přihlášení:  
• Navštivte www.graitec.com, 
• klikněte na GRAITEC Advantage, 
• poté zadejte Login* / Password*. 

 
*Vaše jméno a heslo vám bude poskytnuto při předplacení Advance Subscription Programu. 
• Pro více informací kontaktujte Vašeho prodejce. 
 

KONTAKTujte technickou podporu 
 

Pro všechny předplatitele GRAITEC Advance nabízí GRAITEC technickou podporu 
centra pro pomoc při každodenním používání softwaru. 
Než zavoláte technickou podporu, prosíme podívejte se na GRAITEC Advantage – 
seznam často kladených otázek (pomocí vyhledávácího nástroje) a diskusní fórum. 
pokud jste nenašli potřebné informace, kontaktujte technickou podporu. 
Než zavoláte, ujistěte se, že máte při ruce sériové číslo (z Certifikátu k licenci / také 
dostupný v dialogovém panelu „O aplikaci”). 
Technická podpora je poskytována Vaším prodejcem nebo se obraťte na regionálně 
příslušnou kancelář společnosti GRAITEC se žádostí o příslušné telefonní číslo. 
Technická podpora v České republice: 
• E-support:  helpdesk.abstudio.cz 
• Diskusní fórum:  www.graitec.com/en/forum_index.asp 
• Často kladené dotazy: www.cadnet.cz 
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STRUČNÝ PRŮVODCE INSTALACÍ 

Nová sada GRAITEC Advance je dodávána na jediném DVD s novým instalačním 
průvodcem, který umožňuje instalaci kompletního řešení v jednom kroku. 
Systémové požadavky 
Pro úspěšnou instalaci Advance musí být splněny určité požadavky. 
Pro více informací viz Instalační příručka na GRAITEC Advntage nebo 
www.graitec.com/en/advance_installation.asp. 
 

Instalace 
 

• Ukončete všechny spuštěné programy. 
• Antivirové programy musí být během instalace vypnuté. 
• Během instalace musíte být do Windows přihlášeni jako ADMINISTRATOR, resp. s 

Administrátorskými právy. 

Poznámka: Pokud instalujete upgrade AdvanceSteel, tak si prosím nejprve přečtěte 
kapitolu Migrace z předchozí verze z instalační příručky. 

Při instalaci postupujte prosím následujícím způsobem: 
1. Vložte instalační DVD do DVD mechaniky. 
Instalační program se automaticky spustí a zobrazí prohlížeč DVD. 
Pokud je nástroj pro automatické přehrávání na počítači vypnutý a tedy instalace se 
nespustí automaticky, použijte příkaz Spustit: 

− Na hlavním panelu systému Windows klikněte na ikonu . 
− V poli “Prohledat programy a soubory” zadejte SetupAdvance.exe. 

Dvojklikem spustíte soubor. 
Instalace se spustí. 
2. Vyberte jazyk instalace a zmáčkněte Instalovat produkty. 
3. Na následující obrazovce vyberte Advance Steel a zmáčkněte Další. 

  

4. Přečtěte si licenční podmínky. Zmáčkněte Souhlasím k odsouhlasení 
specifikovaných smluvních podmínek a zmáčkněte Další pro pokračování. 

5. Na následující obrazovce vyberete jazykovou verzi produktů a instalační cestu. 
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6. Pro spuštění instalace zmáčkněte Instalovat. 
Spustí se příprava instalace. 
7. Zmáčkněte Dokončit pro dokončení procesu. 
Po instalaci Advance musíte před použitím softwaru aktivovat licenci. 
 

Aktivace softwaru 
 

Abyste mohli software používat, musíte aktivovat licenci. Jakmile je licence úspěšně 
aktivována, může být software používán v souladu s licenčními právy. 
Při prvním spuštění GRAITEC Advance (po instalaci softwaru) Vás průvodce požádá o 
aktivaci licence. Tato aktivace je založena na sériovém čísle a aktivačním kódu, který 
Vám poskytne Váš prodejce nebo společnost GRAITEC. 
Pokud tyto údaje dosud nemáte, prosím kontaktujte Vašeho prodejce nebo 
společnost GRAITEC. 
Pokud máte 
• samostatnou licenci, 
• sériové číslo a aktivační kód, 
• internetové připojení, 
postupujte pro aktivaci softwaru podle následujících bodů: 

1. Aktivační proces zahájíte spuštěním Advance. 
2. Vyberte Chci aktivovat svoji licenci. 

 
3. Zadejte sériové číslo a aktivační kód. 
4. Pokud jste připojení k Internetu, budou tyto informace zpracovány online a Vaše 

licence bude úspěšně aktivována. 
5. Zmáčkněte Dokončit. 
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CO JE NOVÉHO V ADVANCE STEEL 

Advance Steel 2014 nabízí kompletní sadu skvělých nových funkcí a uživatelských 
vylepšení v několika oblastech: 
• Kompatibilita s platformou AutoCAD 2014 
• Možnosti přizpůsobení palety nástrojů 
• Vylepšení CAD platformy. 
• Zvýšení rychlosti při vytváření souborů PDF 
• Nový modul Render 
• Vylepšení uživatelského rozhraní 
• Nové GUI pro Správce přípojů 
• Výkonnější nástroje pro úpravy 
• Nosníky proměnné výšky a trh PEB (pre-engineered buildings) 
• Rozšíření stávajících přípojů pro funkčnost s nosníky proměnné výšky 
• Vylepšení přípojů a maker 
• Vylepšení automatického vytváření výkresů 
• Znázornění kamery s rozšířenými možnostmi 
• BIM výměna s ostatními softwary 
• Vytvoření DStV XML souboru pro svařovací roboty 

Vylepšení uživatelského rozhraní 
 

Přizpůsobitelná paleta nástrojů 
 

Nová paleta nástrojů obsahující často používané příkazy byla začleněna již do Advance Steel 
2013 a nová verze Advance Steel 2014 nabízí různé možnosti přizpůsobení této palety nástrojů 
dle vašich požadavků. 
Na pravém horním rohu palety nástrojů mohou uživatelé najít nové tlačítko Nastavení, které 
otevře nové dialogové okno obsahující následující možnosti: 
• Lze změnit průhlednost a barvy 
• Přizpůsobeny mohou být kategorie a 

výška a šířka ikonek 
• Počet sloupců lze nastavit od 1 do 4 

  
Ikony zobrazené v paletě nástrojů lze reorganizovat dlouhým zmáčknutím pravého tlačítka na 
paletě, čímž se poskytuje přístup k vlastnímu nastavení. Jsou pak možné následující 
manipulace: 

 



 
• Klepněte na horní pravý červený křížek pro odstranění ikony 
• Přetáhněte ikony v téže nebo do jiné skupiny 
Je také možné upravit organizaci skupin definující paletu nástrojů 
klepnutím na symbol "+", který se zobrazí na horním okraji palety nástrojů. 

 
 

Poté má uživatel přístup k dalším funkcím: 
• Přesunout skupinu nebo vytvořit novou skupinu 
• Vložit novou ikonu s parametrem Příkaz 
• Přidat oddělovač s parametrem Oddělovač 
• Vložit ukončovač řádky (oddělovač) s parametrem Ukončení řádky 

  
Přidáváte-li novou ikonu s parametrem "Příkaz", mohou uživatelé kombinovat více 
příkazů v jednom tlačítku. 
Přizpůsobenou paletu nástrojů lze sdílet mezi různými uživateli Advance Steelu; 
soubor "GrPaletteData_User.xml" obsahující uživatelské přizpůsobení palety nástrojů 
Advance Steelu 2014 nástroje palety lze nalézt ve složce 
C:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2014\Support. 
 

K dispozici jsou nové možnosti pro uchopování 
 

Advance Steel 2014 nabízí nové uchopovací body, které jsou výborným pomocníkem 
pro fázi modelování: 
• Půl mezi 2 body 
• Odbodu 

 
 

Tisk do PDF 
 

S Advance Steelem 2014 použitým na jeho vlastní CAD platformě je nyní ve výchozím 
nastavení nastalována PDF tiskárna, což má následující výhody: 
• PDF tiskárna je dostupná v Soubor > Tisk 
• PDF tiskárna je dostupná v Správci dokumentů 
• Zvýšení rychlosti při vytváření souborů PDF 
• Zmenšení velikosti souboru odesílaného na tiskárnu 
• Možnost vytvoření vícestránkového souboru PDF 
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Nový modul "Render" 
 

Advance Steel 2014 na vlastní CAD platformě obsahuje modul "Render", který je v 
32bitové i 64bitové verzi. Spustit modul Render můžete kdykoliv na 3D modelu a 
získat pěkně vykreslené obrázky, které lze uložit, pokud je chcete používat nebo 
sdílet. 

 
 

Zvýšené výkony 
 

Advance Steel 2014 má vylepšený výkon v různých částech softwaru, jako například: 
• Rychlejší zpracování modelů pomocí aktualizovaného souboru šablony DWT, 

který je dodáván standardně s Advance Steelem 2014. 
• Lepší výběr v modelování, používáte-li více výřezů 
• Zvýšená rychlost při použití více-uživatelského režimu 
• Otevření výrobního výkresu dílu pomocí místní nabídky 
• Navigace v modelech obsahujících tzv. zvláštní díly 
 
 

Modelování 
 

Advance Steel 2014 nabízí kompletní řadu nových funkcí a různých vylepšení pro 
urychlení fáze modelování – možnost snadno vytvářet svařovaný nosník proměnné 
výšky a k němu různé přípoje. 
 

Jediná skupina pro Úpravy 
 

Všechny příkazy pro "Úpravy" jsou nyní umístěny v jediné skupině "Úpravy" v paletě nástrojů. 
Také mnoho příkazů k vytvoření úprav bylo sjednoceno tak, že stejný příkaz lze použít jak na 
nosníky, tak i na plechy, což umožňuje snazší používání těchto funkcí, než jak tomu bylo dříve, 
kdy byly některé nástroje vyhrazené pro úpravy nosníků a jiné nástroje pro úpravy plechů. 

 

 

Úpravy nosníků a plechů 
 

Úpravy nosníků 
 

Úpravy plechů 
  



 
K dispozici je nový způsob znázornění nosníků 
 

Nový způsob znázornění Přesně s úpravami hran, které je k dispozici pro nosníky, 
zobrazuje: 
• Rohy nosníků 
• Úpravy pro svary na nosnících 

 
 

Flexible & powerful new command for tapered beams 
 

Nový flexibilní a výkonný příkaz pro svařovaný nosník proměnné výšky: 
• Může mít až 5 segmentů 
• Možnost zadat "pevné délky" některých segmentů nosníku proměnné výšky 
• Variabilní rozměry příruby, které mohou být paralelní 
• Variabilní rozměry stojiny 
• Příruby mohou být vytvořeny z plechů nebo plocháčů (dolní a horní příruby mohou být 

stejné nebo jiné) 
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• Zahrnuty úpravy pro svary na různých prvcích nosníku proměnné výšky 
• K dispozici je mnoho nastavení pro definici svarů 
• Nový způsob znázornění Přesně s úpravami hran 
• Možnost vytvoření dutého nosníku proměnné výšky 
• Vyhledávací filtr rozšířen pro hledání svařovaných nosníků proměnné výšky 

 
 

Nástrojová paleta Generátor budov 
 

Advance Steel 2014 nabízí speciální paletu s nástroji pro urychlení modelování 
průmyslových a komerčních budov. 
S touto paletou je snadné vytvořit 3D model s dostupnými různými skupinami 
obsahující často používané funkce pro tyto konstrukce: 
• Skupina pro "vynesení nosníků" 
• Skupina pro "vytvoření přípojů" 
• Skupina pro "přípoje vaznic a tenkostěnných nosníků" 

 

    



 
 

Výsledky kontroly kolizí 
 

Advance Steel 2014 zobrazí výsledky kontroly kolizí v novém designu, který je 
obdobou palety nástrojů. 

 
Není třeba zadávat číslo kolize jedno po druhém, jako tomu bylo v minulosti, ale výsledky jsou 
zobrazeny tak, že poklepáním na řádku se provede zoom přímo na kolizi. 
Nová možnost přímo ignorovat nalezené kolize je také k dispozici (a s možností obnovení 
dočasně ignorovaných kolizí). 

Přípoje 
 

New GUI for Connection vault 
 

Advance Steel 2014 displays the Connection vault in a new design similar to the Tool palette. 

 
S tímto novým uživatelským rozhraním Správce přípojů zůstává otevřený a může být 
minimalizován pro vyšší efektivitu. 
Umístění přípojů do skupin bylo revidováno a vylepšeno. 

Správce přípojů lze přizpůsobit uživatelem pomocí nové možnosti pro umístění 
přípoje do skupiny "Oblíbené položky". 
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Automatické spoje na svařované nosníky proměnné výšky 
 

V Advance Steelu 2014 bylo rozšířeno mnoho automatických přípojů tak, aby 
fungovaly se svařovaným nosníkem proměnné výšky: 
• Na nosník proměnné výšky (např. patní plech, krycí plech, výztuhy) 
• Mezi 2 nosníky proměnné výšky 
• Mezi standardní profil a nosník proměnné výšky 

 
Nový přípoj pro šroubované spojení vaznic přesahem 
 

Advance Steel 2014 nabízí nové automatické přípoje pro připojení dvou vaznic na 
vazník pomocí šroubů na vaznici a na vazníku. 

 
 

Vylepšení přípoje deskou na stojině nosníku 
 

Advance Steel 2014 nabízí více možností pro přípoj deskou na stojině nosníku: 
• Lepší možnost značení 
• Proměnné umístění výztuhy sloupu (nová volba vnějšího zkosení) 
• Nové zarovnání šroubů ve sklonu 
• Parametry výztuh (šířka a velikost rohové úpravy) jsou čteny z defaultů 

  

 



 

Výkresy 
 

Definování vlastního směru vykreslení 
 

Pro stanovení, jak zobrazit díl v dílenském výkresu, Advance Steel 2014 nabízí novou 
možnost pro definování směru pohledu na vybraný objekt.  
Možnost (Ukázat souř. systém dílce) pro zobrazení aktuálního směru pohledu na 
vybraný objekt je k dispozici prostřednictvím místní nabídky. 
USS můžete otočit v 3D modelu a poté je možné použít nový nástroj Definovat směr 
vykreslení objektu, který je k dispozici v paletě nástrojů k nastavení vlastního směru 
pohledu na prvek při vytváření výkresu. 

  
 
Toto poskytuje například větší flexibilitu pro prvky jako jsou zábradlí nebo ztužidla, které tím 
pádem mohou být orientovány na dílenských výkresech a přesně podle požadavků. 
 

Vypnutí zobrazování čar ohybů v pohledech 
 

Advance Steel 2014 nabízí novou možnost (dostupnou v GRAITEC Advance Manager 
2014) pod názvem "Vypnout zobrazení čar ohybů v pohledech", která umožní 
nezobrazovat čáry ohybu ohýbaných plechů a kroucených ohýbaných plechů v 
izometrických pohledech vytvořených na sestavných výkresech. 
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Rozšířené možnosti reprezentace kamery 
 

Nový způsob zobrazení na výkresu jako "kruh" nebo "obdélník" je k dispozici pro kamery, což 
lze nalézt jako nový default "Způsob znázornění detailovací kamery" v  GRAITEC Advance 
Manageru 2014. 

 
  

Existuje také nový token "Popis kamery", který může být použit pro popisy a nadpis výkresu. 
Dialogové okno Vlastnosti kamery obsahuje novou možnost zadat kameře "Měřítko". 

 
 

BIM 
 

Vylepšený export do 3D DWF souborů 
 

Export do souboru 3D DWF ve verzi Advance Steel 2014 zahrnuje vlastnosti složených 
nosníků a vlastnosti roštů. 

 

 



 
 

Vylepšení exportu do souboru GTCX 
 

Advance Steel 2014 nabízí nové možnosti pro zahrnutí následujících informací do 
exportovaného souboru GTCX: 
• Doplňkové informace svarů 
• Možnost zahrnout výkresy 

  
Soubory GTCX lze použít při výměně mezi softwary GRAITEC (Advance Steel, Advance 
Concrete a Advance Design) a také mohou být importovány do systému jako 
BIMReview (od AceCAD). 
 

Export souboru DStV XML pro svařovací roboty 
 

Advance Steel 2014 nabízí možnost exportu souboru DStV XML pro svářecí roboty. 
Ten zapisuje informace o dílci (včetně umístění připojených dílů a informací pro 
svařování) do souboru XML podle nejnovějšího standardu skupiny DStV. 
 

Kompatibilita s platformou AutoCAD 2014 
 

Advance Steel 2014 lze použít samostatně nebo jako nadstavbu AutoCAD®u. 

     
 
Advance Steel 2014 je kompatibilní s AutoCAD®em 2010-2014 (tj, s poslední verzí 
AutoCAD®u 2014). 
Uživatelé Advance Steelu budou mít prospěch z vylepšení AutoCADu 2014 
zaměřených na vyšší produktivitu a z dalších vylepšení aplikace AutoCAD 2014. 
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CO JE NOVÉHO V ADVANCE CONCRETE 

Advance Concrete 2014 obsahuje řadu skvělých nových funkcí a uživatelských 
vylepšení v několika oblastech: 
• AutoCAD 2014 kompatibilita 
• Možnost vlastního nastavení palety nástrojů 
• Vylepšení v CAD platformě 
• Zvýšení rychlosti při vytváření souborů PDF 
• Nový modul Rendr 
• Vylepšení uživatelského rozhraní 
• Zlepšení stability ve všech modulech Advance Concrete  
• Vylepšení v režimu externích výkresů 
 

Vylepšení uživatelského rozhraní 
 

Obecné vylepšení grafického rozhraní 
 

Optimalizace v panelu Multiuser: Změněno uspořádání ikon tak, aby byly nejčastěji 
používané ikony a příkazy na vrchu. Nejpoužívanější příkazy Multiuser jsou nyní 
rychleji dostupné s menším počtem kliknutí. 

 
 

Dynamické zadávání 
 

Příkaz pro "AutoUSS" (dynamické zadávání) nyní pracuje také v rámci jiného příkazu. 
Příkaz "AutoUSS" nastaví dočasný USS do kterého umístí prvky přesně i v 
neortogonálních směrech. Příkaz je velmi užitečný při umístitění otvoru do stěny: 

 
 

Modelování 
 

Zaoblené prvky 
 

Příkaz "Ořež" byl vylepšen pro zakřivené prvky. 
Zaoblené prvky jsou správně převedeny na ACIS prvky (3D tělesa): 

 

 



  
Otvory 
 

• Některé dveře měli při použití 3D orbity špatné zobrazení. Tento problém byl opraven. 
• Standardní otvory již nezmění barvu, pokud jsou v křížení/překrytí se oknem. 
• Bylo opraveno 3D znázornění některých konkrétních typů dveří: 

    
Referenční povrchy (Střecha / Rampa) 
 

Střechy a rampy jsou referenční plochy vytvořené z čáry, křivky nebo CAD plochy. Prvky 
modelu mohou být k těmto prvkům připojeny. Advance Concrete 2014 nabízí několik 
vylepšení týkajících se referenčních povrchů. Příkazy pro použití referenčních povrchů jsou na 
pásu "Rozšířené modelování" (AdvanceCAD) nebo pásu karet "AC Model" (AutoCAD). 
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Otvory v deskách kopírují úpravy v desce, pokud je deska připojena na referenční plochu 
střechy: 
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Výztuž 
 

Kladení 
 

• Pruhy ve vykladení řezu jsou v abecedním pořadí, pokud jsou jako položky prutů použity 
písmena 

• Pruty již nejsou zobrazeny mimo bednění, pokud je použit typ kladení "dle 
množství" (Advance Concrete s AdvanceCADem). 

• Lineární kladení podél oblouku: Zde byl problém s úpravami, bylli typ kladení 
nastavena na "dle množství". Tento problém byl opraven: 

 
Rozkreslení prutů 
 

Text délky segmentu byl vždy zobrazen pod úsekem prutu a nezávisel na směru 
kreslení přímého prutu. 

 
 

Sítě / Kari 
 

Kladení ohýbaných sítí pomocí čísla položky (možnost z příkazového řádku) funguje v 
Advance Concrete 2014. 
Číslování ohýbaných sítí: Přečíslování ohýbaných sítí rozpozná/porovná skutečný 
ohnutý tvar a nikoliv rozvinutou délku. Ohýbané sítě s různými tvary (ale stejnou 
rozvinutou délkou) obdrží různé čísla položek. Ve starších verzích Advance Concrete 
nástroj pro přečíslování položek porovnával jen rozvinutou délku ohýbaných sítí: 

 
 

 
 

 



  
Zlepšení výkonu 
 

"kopie 3D výztuže": Úžasné zlepšení výkonu z přibližně 3 minut na zhruba 15 sekund! 
Kopie již vytvořené výztuže ve výkresu, z jednoho prvku do druhého. S aktuálním 
zvýšením výkonu je tento nástroj velmi silný a může významně urychlit vytváření 
výkresů výztuže. 

 
 

Výkresy 
 

Optimalizace / zlepšení výkonu pro práci s externími výkresy 
 

• Optimalizované načtení projektu a aktualizace dat 
• Optimalizované vytvoření nového výkresu a načtení stávajícího výkresu 
• Struktura projektu (Navigátor) se automaticky aktualizuje po načtení nebo 

aktualizaci výkresu 
 

Obecné 
 

Export výkazu výztuže do aplikace Excel: 
• Rozměry rozkreslení výztuže jsou exportovány správně. 
• Rozkreslení výztuže s mm v exponentu se zobrazují v exportovaném souboru aplikace 

Excel: 

 
 

 
 

Export 3D PDF a DWF: 
• Vylepšený export PDF výkresů Advance Concrete v AutoCADu 
• Vlastnosti výztužného prutu jsou správně exportovány do 3D DWF souborů. 
• Export do DWF z Advance Concret nad AutoCADem nebo AdvanceCADem vytváří 

stejný výsledek. 
GTCx soubory s ocelovými prvky exportované z aplikace Revit: 
• Ocelové prvky jsou importovány do Advance Concrete. 
• Import a export ID objektů v IFC. 
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Advance Design 2014 obsahuje důležitá vylepšení v několika oblastech: 
• Nové nástroje pro doladění konstrukčního modelu, importovaného pomocí formátu GTC 
• Automatický výpočet tuhosti v podporách na základě vlastností půdních vrstev v podloží 
• Implementace 2D generátoru klimatických zatížení 
• Nový rastr pro vykreslované výsledky 
• Nová možnost "Upravená konstrukce" pro návrh podle EC8 
• Nové tabulky obálek pro podpory 
• Vylepšení výztuže pro železobetonové sloupy 
• Vylepšení v propojení Advance Design a Advance Concrete. 
 

2D generátor klimatických zatížení – Eurokód 1 
 

Advance Design obsahuje zcela nový 2D generátor klimatických zatížení, založený na 
ČSN EN1991-1-3 (zatížení sněhem) a ČSN EN1991-1-4 (zatížení větrem).  
Nabízí ekvivalentní funkčnost jako 3D generátor klimatických zatížení, který je 
součástí programu Advance Design již několik let. 
• Součinitel CsCd brán v úvahu 
• Parametry zatížení větrem zadané pro jednotlivé směry 
• Specifikace podle národních dodatků 
 
Tento 2D generátor klimatických zatížení je dostupný, pokud byl pracovní prostor 
nastaven do roviny: 
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Vlastnosti zatěžovacích stavů zatížení větrem pak obsahují nové parametry.  
Tyto parametry umožňují definovat:  
• Délku budovy (kolmo k rovině) 
• Polohu konstrukce 
• Součinitel Cpi (je-li potřeba) 
• Otvory 

 
 
Další parametry budou dostupné prostřednictvím vlastností lineárních prvků.  
Uživatelé budou mít možnost:  
• Aktivovat 2D generátor klimatických zatížení pro vybrané prvky 
• Nastavit vybraný prvek jako atiku, přístřešek, atd. 
• Definovat působení zatížení v obou směrech prvku (takže Advance Design může 

převést plošné zatížení sněhem a větrem na odpovídající lineární zatížení).  
• Zadat součinitel spojitosti (užitečný nástroj, pokud vaznice nejsou jednoduše 

podepřeny).  

 27 

   
 



Co je nového v Advance Design 

28 

Automaticky se vygeneruje odpovídající zatížení větrem a sněhem: 

   
 

   
 

Vylepšení ve vyztužování železobetonových sloupů 
 

V předchozích verzích Advance Design nebylo možné vypočítat\zadat reálnou 
příčnou výztuž pro sloupy, užitečnou například pro návrh na kapacitu. 
Původní dialog vypadal takto: 

 
 
 
Tento dialog byl vylepšen tak, aby bylo možné 
definovat všechny výztužné pruty (podélné a 
příčné) železobetonového sloupu: 

 

 

 



  
 

Podélná výztuž 
 

Záložka "Podélné výztužné pruty" umožňuje nastavit všechny parametry pro tuto 
skupinu výztuže: 
• Průměry hlavních a vedlejších výztužných prutů. 
• Úhly háků na obou koncích sloupu. 
• Počet podélných pruhů (hlavních a vedlejších) na každé straně sloupu. 

 
 

Tato definice "skutečné" výztuže bude použita pro návrh na kapacitu. 
 
Příčná výztuž 
 

Záložka "Příčné pruty" umožňuje nastavení příčné výztuže ve 3 různých oblastech 
sloupu (konce a aktuální oblast), podle definice ČSN EN1992-1-1: 

 
Lze definovat libovolný počet řad, různých průměrů a roztečí. 

 29 



Co je nového v Advance Design 

30 

 

Automatický výpočet tuhosti v podporách 
 

Advance Design 2014 nyní obsahuje metodu pro výpočet tuhosti v podporách (v 
kN/m3), založenou na vlastnostech půdních vrstev v podloží. 
Nejprve je potřeba definovat půdní vrstvy (typ půdy a tloušťka), výběrem z 
editovatelné knihovny: 

 
 
Poté Advance Design upraví tvar podpory na mnohem jednodušší tvar (ekvivalentní 
obdélník). 

 
 

Nakonec, na základě rozměrů ekvivalentního obdélníku a definice půdních vrstev 
(úroveň a modul pružnosti), Advance Design 2014 vypočítá modul stlačitelnosti podloží.  
Vertikální tuhost (pole KTZ) ve vlastnostech podpory se pak automaticky aktualizuje. 

 

 



  

Tato funkce je dostupná pro plošné podpory (pružné nebo Tah/Tlak), ale taky pro 
bodové nebo lineární podpory. 
Pro výpočet ekvivalentního obdélníku byly doplněny nové pole v okně vlastností 
bodových a lineárních podpor, aby šlo nastavit rozměry uvažovaného základu. 

   
Půdní profil lze definovat ve vlastnostech podpory, nastavením v poli "Vertikální 
tuhost" na "automatický výpočet" a poté definovat půdní vrstvy: 

   
Správce půdních vrstev lze spustit pomocí nabídky Editace / Použité zeminy: 

 
Je možné definovat jeden nebo více půdních profilů: 
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Tyto půdní profily jsou pak k dispozici ve vlastnostech podpory: 

 
V generátoru dokumentů byly doplněny související tabulky, které jsou dostupné, pokud 
byl aktivován automatický výpočet vertikální tuhosti pro jednu nebo více podpor. 
 

 
 

 

 



  
 

Import/Export účinků v podporách 
 

V Advance Design 2014 mají uživatelé možnost exportovat účinky v podporách z 
jednoho modelu tak, aby je mohli použít jako zatížení v jiném modelu.  
To lze provést pro vybrané bodové podpory, pomocí jednoduchého souboru .TXT. 
 

Export 
Po proběhnutí výpočtu musí uživatel vybrat jednu nebo více bodových podpor a 
spustit příkaz z menu Soubor / Export / Účinky v podporách: 

 
Advance Design 2014 pak exportuje účinky v podporách pro všechny aktivní 
zatěžovací stavy z nabídky kombinací. 
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Uloží se soubor .TXT, obsahující souřadnice zatížení (X,Y,Z) a intenzitu 
(FX,FY,FZ,MX,MY,MZ), ale taky číslo a typ zatěžovacího stavu (Stálé zatížení, Užitné 
zatížení, Vítr, Sníh, atd.): 

 
 
Import 
Postup je podobný jako během exportu, účinky ale musí být importovány ve fázi 
vytváření konstrukčního modelu (t. j. před výpočtem).  
Uživatel jednoduše spustí příkaz z menu Soubor / Import / Účinky v podporách; 
vybere soubor .TXT a zadá bod vložení: 

 
Pokud v projektu neexistuje zatěžovací stav obsažený v importovaném souboru, 
Advance Design jej automaticky vytvoří. 
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