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Vítejte v GRAITEC PowerPack pro Revit 
 

GRAITEC PowerPack pro Revit® je široká sada nástrojů pro zvýšení produktivity, lepší funkcionalitu, řízení 
a automatizaci pro uživatele aplikace Revit® ve všech průmyslových odvětvích.  

GRAITEC PowerPack pro Revit® byl odborně lokalizován pro globální distribuci. Zahrnuje praktické, každodenní 
nástroje, zaměřené na urychlení modelování, zjednodušení správy rodin, automatizované vytváření poznámek a 
kótování, lepší vzhled výkresové dokumentace a rozšíření provázanosti s externími daty pro lepší koordinaci BIM.  

GRAITEC PowerPack pro Revit® poskytuje základní sadu nástrojů pro úsporu času pro uživatele všech aplikací 
Revit® Architecture, Revit® Structure, Revit® MEP a Revit® One Box po celém světě. 

 

Kompatibilita s aplikacemi Revit ®: 

  
 

GRAITEC PowerPack aplikace Revit® je kompatibilní s odpovídající verzí Autodesk Revit® Architecture, Revit® 
Structure, Revit® MEP a Revit® One Box. 
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Novinky 
 

Správa 

1: Správce rodin 

 

Příkaz Správce rodin umožňuje hromadně načíst zvolené rodiny a typy do daného projektu. Databáze je 
strukturována podle složek, přičemž je možné filtrování podle jména rodin. Přidání vlastních složek a 
aktualizace jejich obsahu jsou podporovány. 

 
Nejprve vyberte rodiny a klikněte na Další. 

 
Následně označte vybrané typy a klikněte na OK pro jejich načtení do aktuálního projektu. 

Po dokončení jsou rodiny načteny a jsou dostupné pro použití v rámci projektu.  
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BIM Connect 

1: Dostupnost pro Autodesk Revit 2016 
Nová verze BIM Connect 2016 je součástí Advance PowerPacku 2016 pro Revit, který je kompatibilní s Autodesk Revit 
2016. Po instalaci Advance PowerPacku 2016 pro Revit, jsou příkazy BIM Connect k dispozici v pásu karet GRAITEC 
PowerPack. 

 

2: Mapování betonových profilů 
Počínaje verzí 2016 mohou uživatelé pomocí Mapování betonových profilů provádět automatické mapování 
betonových parametrických průřezů pomocí rodin Revitu. 

"Mapování betonových profilů" je k dispozici v dialogovém okně Nastavení: 

 
V novém dialogovém okně musí uživatel vybrat typ parametrického průřezu, poté načíst odpovídající 
rodinu k mapování  a přiřadit parametry průřezu a Rodiny Revit. 
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Poznámka:  Mapování betonových profilů musí být provedeno před importem modelu. Pokud nebylo 
provedeno mapování, zobrazí se během importu dialogové okno s výpisem všech "neznámých 
průřezů". 

 

 
 

Poznámka:  Pokud budou informace chybně namapovány, import bude také chybný. 
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3: Import výsledků MKP pro lineární prvky 
Prostřednictvím formátu GTCX může BIM Connect 2016 importovat výsledky analýzy MKP lineárních prvků ze 
zatěžovacích stavů z programu Advance Design. 

Po importu výsledků do Revitu, lze tyto výsledky spravovat v Průzkumníkovi výsledků Revitu. 
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4: Synchronizace rozdělených prvků 
Rozdělené prvky mohou být nyní synchronizovány. 

Revit model tvořený deskou se spojitými nosníky, která pokrývá celé podlaží lze exportovat do GTCX a importovat 
do Advance Designu nebo Arche Ossature. 

 
Uživatel může zvolit rozdělení spojitých nosníků nebo desky. 

 
Tato změna může být při synchronizaci přenesena zpět do Revitu prostřednictvím GCTX. Dalším krokem je 
proto export modelu z AD a načtení GTCX v dialogovém okně synchronizace v Revitu. 
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Vyberte změny a použíjte je. Zkontrolujte výsledek v modelu v Revitu. 

 

5: Import / Export v Autodesk Advance Steel formátu-SMLX 
BIM Connect 2016 je kompatibilní s novým převodním formátem SMLX aplikace Autodesk Advance Steel. 
Nástroj pro výměnu dat Graitec je schopen importovat nebo exportovat soubory SMLX. 
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6: Automatické spuštění Arche Ossature během exportu 
Při použití funkce exportu v BIM Connect může uživatel zvolit, zda chce automaticky spustit software do kterého 
chce soubor importovat. 

 
Pokud je tato možnost vybrána, je po exportu souboru z aplikace Revit software spuštěn a soubor je 
automaticky importován. 
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Modelování 

1: Posun XY 

 
Jednoduchý přesun vybraných prvků v rovině, najednou, v jednom kroku, o konkrétní zadané hodnoty posunu 
ve směru os X a Y současně. 

Příkaz lze nalézt na pásu karet "Graitec PowerPack", v panelu "Modelování". 

Klepněte nebo použíjte výběr obdélníkem pro označení jednotlivých prvků a vyberte příkaz z Graitec 
PowerPack-> Modelování-> Posun XY. 

Zobrazí se dialogové okno. Zadejte konkrétní hodnoty + - posunu ve směru X a Y a klepněte na tlačítko OK. 

Program rozpozná zkratky jednotek jako 1 m, 1 dm, 1 cm. 

 

2: Strana otevírání 
Pomocí této funkce můžete v Revitu odlišit stranu otevírání libovolné rodiny dveří.Příkaz se nachází v pásu 
karet "Graitec PowerPack", v panelu "Modelování". 

V otevřeném projektu v Revitu, vyberte Graitec PowerPack-> Modelování-> Strana otevírání. Tato akce 
vyvolá dialogové okno zobrazující náhled geometrie dveří, jméno Rodiny a Stranu otevírání.  

 

 



Co je nového v GRAITEC Advance PowerPack 2016 

14  

Příkaz rozlišuje dveře levé (označené L) a pravé (označené P). To 
poskytuje možnost kontroly strany otevírání bez úprav jednotlivých 
rodin dveří. 

Pro dveře, kde strana otevírání nemá smysl (např. turnikety, dvojité 
dvoukřídlé apod.) zobrazí se v dialogovém okně "N/A" = není k 
dispozici (Not Apllicable). 

Aktualizace takto "zkalibrovaných" dveří se nadále provádí 
automaticky. Pro kalibraci nově použité rodiny dveří a aktualizaci 
dveří v celém projektu, vyberte příkaz znovu. Když je otevřen 
dialog, jméno nově použité rodiny jsou zvýrazněno červeně. Stačí 
pouze kontrola a "kalibrace" pro červeně označená jména dveří. 

Stranu otevírání lze zobrazit v popiskách a v tabulkách pomocí 
sddíleného parametru (G.Door Side), který se vytvoří automaticky 
při prvním použití funkce v projektu.  

3: Viditelnost 3D CAD 
Funkcí Viditelnost 3D CAD mohou být linkované 3D DWG modely za účelem správného zobrazení převedeny 
na rodiny Revitu a rodiny pak mohou být aktualizovány podle případných změn 3D modelu. 

 
Pro použití je třeba, aby byl 3D CAD model prolinkován a umístěn na správné místo v modelu. Po připojení 
výkresu, přejděte na Graitec PowerPack-> Modelování-> Viditelnost 3D CAD  a z rozbalovací nabídky 
vyberte CAD do RFA.Dále, pomocí výběrového obdélníku, vyberte symbol CAD vložený do projektu. 

 
Po použití příkazu je linkovaný symbol převeden na objekt rodiny, jak můžete vidět v panelu Vlastnosti. 
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Pokud se původní 3D model změní, rodinu v Revitu lze aktualizovat pomocí příkazu Aktualizace RFA. 

 

Soubor rodiny (RFA), vytvořený pro konkrétní DWG soubor modelu, bude uložen na stejném místě jako tento 
soubor modelu. Pro aktualizace však již tento soubor rodiny (RFA) není potřeba. 
 

4: Rozměrové parametry 
Nabídka Rozměrové parametry nabízí sadu příkazů pro získání přídavných sdílených parametrů pro dané typy 
konstrukcí, jako jsou sloupy, stěny, trámy, desky, překlady a parapety.  
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Všechny tyto parametry lze použít například při přípravě výkazů a lze je snadno použít pro filtrování informací.  

 
 

Aktualizovat 

Chcete-li aktualizovat sdílené parametry vytvořené pomocí těchto příkazů, pokaždé, když je provedena 
změna v modelu, stačí použít příkaz a všechny parametry budou aktualizovány novými informacemi. 

Pokud jednotlivé parametry nebyly přidány dříve pomocí jednotlivých příkazů, použití příkazu Aktualizovat 
přidáte všechny rozměrové parametry všem deskám, stěnám, sloupům, trámům a otvorům v projektu. 

 

Výška sloupu 

Příkaz Výška sloupu vygeneruje parametr G.Column Height, který prozrazuje výšku sloupu. Parametr projektu 
lze nalézt v dialogovém okně Vlastnosti sloupu. 

Další použití příkazu aktualizuje hodnotu výšky pro všechny vybrané sloupy. 
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Výška stěny a Tloušťka stěny 
Příkazy Výška stěny a Tloušťka stěny generují parametry G.Wall Height a G. Wall Thickness, které informují 
o výšce a tloušťce stěny. Parametry lze nalézt ve vlastnostech jakékoliv stěny v projektu. 

Další použití příkazu aktualizuje hodnotu parametrů pro všechny vybrané stěny. 

 
   

Úrovně otvoru 
Příkaz Úrovně otvoru generuje sdílené parametry G. Lintel Level a G. Sill Level, které informují o úrovni překladu 
(nahoře) nebo úrovně prahu (dole) otvoru. Parametry lze nalézt ve vlastnostech všech dveří a oken z projektu.  

 
Další použití příkazu přepočítá hodnoty obou úrovní pro všechny vybrané otvory. 
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Úrovně nosníku 
Přílaz Úrovně nosníku vytváří parametry G. Beam Top Level a G. Beam Bottom Level, které reflektují horní 
a dolní úroveň nosníku, vzhledem k absolutní úrovni projektu. Parametry lze nalézt ve vlastnostech jakékoliv 
nosníku v projektu. 

 
Další použití příkazu přepočítá obě hodnoty pro všechny vybrané nosníky. 

 

Úrovně podlahy 

Příkaz generuje sdílené parametry projektu G.Slab Top Level a G.Slab Bottom Level, které reflektují horní 
a dolní úroveň podlahy. Parametry lze nalézt ve vlastnostech jakékoliv podlahy v projektu. 

 
Další použití příkazu Řez deskou přepočítá obě hodnoty pro všechny vybrané desky. 
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5. 3D pohledy 
Příkazy v nabídce 3D Pohled umožňují vytvářet rychlé a snadné 3D zobrazení, pro konkrétní vybrané oblasti 
nebo pro jednotlivá podlaží budovy. 

 
Rozpad podle podlaží pomáhá vytvořit explodovaný 3D pohled podle podlaží. Otevřete 3D pohled ve vašem 
projektu a spusťte příkaz. Tato možnost je k dispozici pouze ve 3D pohledech. 

  
Po rozpadu na podlaží můžete rozdělený 3D pohled sestavit zpět do původní podoby pomocí příkazu Obnovit 
všechna posunutí.  

Příkaz 3D pohled pro každé podlaží vytvoří automaticky 3D pohledy zobrazující pouze prvky daného 
podlaží v projektu. Stačí vybrat existující 3D pohled a hodnoty odsazení, které chcete použít pro generování 3D 
náhledů podlaží. 
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Klepněte na tlačítko OK a zkontrolujte nově vytvořené pohledy v Prohlížeči projektu. 

  
Příkaz Auto ořezový kvádr vytváří 3D pohled ořezaný se zvoleným odsazením od vybraných objektů. Příkaz 
spusťte nejlépe v půdorysném pohledu a vyberte objekty, pro které chcete vytvořit 3D pohled. 

V zobrazeném dialogovém okně zvolte existující 3D pohled, který chcete použít pro zobrazení, nastavte velikost 
odsazení a případně zvolte možnost duplikovat pohled. Pokud tato volba není zaškrtnuta, bude vybraný pohled 
předefinován. 

 
Klepněte na tlačítko OK a zkontrolujte nový 3D pohled, automaticky vytvořené v Prohlížeč projektu. 
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6: Rozdělit potrubí 
Příkaz Rozdělit potrubí pomáhá nastavit maximální délky úseků vzduchotechnických potrubí a instalačních 
trubek. 

 

Vyberte potrubí a trubky, které chcete rozdělit a spusťte 
příkaz. Zobrazí se následující dialogové okno: 

Zde nastavte délku segmentů pro jednotlivé typy rozvodů, 
na které chcete vybrané prvky rozdělit. 

Klepněte na OK. Prvky se rozdělí. 

Po použití příkazu, se zobrazí dialogové okno, určující 
celkový počet dílů potrubí a trubek: 
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Poznámky 

1: Automatické kótování 

 

Nejprve vyberte stěny a osnovy, které mají být vzaty v úvahu při okótování stěny.Pak vyberte hlavní stěnu, 
podél které má být kóta vytvořena a nakonec ukažte umístění první kótovací čáry. 

Výsledkem je řetězec kót. Vzdálenost a počet zřetězených kót je předem třeba určit v Možnostech, viz dále. 

 

2: Průběžná kóta 

 
Nejdříve nakreslete čáru detailu nebo čáru modelu, kterou protněte objekty v místě, kde je chcete 
okótovat.Potom zadejte příkaz Průběžná kóta a vyberte nakreslenou čáru. 

V důsledku toho se vybraná čára změní na lineární kótu. V místě průsečíku šikmých stěn jsou vytvořeny 
pomocné tenké úsečky, se kterými je kóta asociována. 
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3: Spojit kóty 

 
Nejříve vyberte kóty, které chcete spojit. 

Potom vyvolejte příkaz Spojit kóty. Pokud jste nepovedli výběr předem, budete k výběru kót vyzváni. 

Ve výsledku se všechny vybrané paralelní kóty spojí do jedné spojité kóty. 

 

4: Konfigurace 

 
V dialogovém okně Možnosti kótování můžete nastavit počet a typy kótovacích čár a vzdálenost mezi 
kótovacími čárami pro všechny kóty: Automatické kótování, Průběžná kóta, Spojit kóty. 
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5: Výška parapetu 
Příkaz Výška parapetu se používá pro umístění popisky s výškou okna a výšky parapetu k vybrané kótě nebo 
k oknu samotnému. 

 
Vytvořte výběr všech oken, které chcete označit a použíjte příkaz Graitec PowerPack-> Poznámky. 

 
Vyskočí dialogové okno s dotazem, zda s výškou parapetu má být zobrazena rovněž výška otvoru. Zaškrtněte 
volbu, pokud chcete zobrazit výšku a pak klepněte na tlačítko OK. 

 

6: Skladba podlahy 
Pomocí příkazu Skladba podlahy mohou být jedním kliknutím poposány všechny obsažené vrstvy podlahy. 

Přejděte do pásu karet Graitec PowerPack-> Poznámky-> Skladba podlahy a zvolte Přidat poznámku. 
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Mezery mezi popisy lze upravit pomocí příkazu "Upravit rozteč", například po změně měřítka pohledu. 

 
 

 
 

 
Je-li třeba, je možné zobrazený popis přepsat nebo doplnit. Je třeba brát v úvahu, že tento popis je 
propojen s popisem použitého materiálu u dané vrstvy. 
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7: Výstupní čára schodiště 
Příkaz Výstupní čára vám pomůže vytvořit výstupní čáru pro schodiště vytvořená pomocí příkazu "Schodiště 
podle náčrtu". 

 
Vyberte jedno nebo více schodišť vytvořených podle náčrtu. Potom spusťte příkaz. Nebylo-li vybráno schodiště 
předem, vyberte jej nyní pomocí výběrového okna. (Výběr nemusí zahrnovat puze schodiště.) Vytvoří se 
výstupní čáry odpovídající normě. Výstupní čáry se vytvoří jako položky detailu ve všech aktuálních 
půdorysných pohledech na schodiště. 

 

8: Upravit označení 
Příkaz Upravit označení upraví syntaxi pozic (parametru "Označení") pro vybrané prvky. 

 
Například, vybrané prvky mají Označení ve tvaru 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3 a 4.4. Vyberte prvky a spusťte 
příkaz Upravit označení. Zobrazí se následující dialogové okno: 

 
Vstupní vzorecdefinuje, které prvky se budou měnit. Používá nejvíše dvě proměnné. Tvar: %S.%E například 
odpovídá tvaru označení 3.1. %S = první číslo (3) a %E = druhé číslo (1). 

Výstupní vzorec určuje, jak bude tvar číslování změněn. 

Pokud chcete vzor číslování 13.201, 13.202, 13.203, atd. měl by být výstupní vzorec ve tvaru %10S.%200E. 

Pokud chcete číslování ve tvaru 3.01 3.02, 3.03, atd. Výstup by měl být výstupní vzorec ve tvaru %S.%00E. 

Dalším příkladem pro výstupní vzorec je Nosník %S, které vrátí hodnotu Nosník 3. 

Poznámka:  Pro vstupní vzorec a výstupní vzorec můžete použít dvě proměnné: %S (první číslo) a %E 
(druhé číslo). 
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Prefa nástroje 
Příkazy v panelu Prefa nástroje pomáhají se správou prefabrikovaných betonových prvků - sestav. 

 

1: Generátor výkresů 
Příkaz Generátor výkresů vytvoří automaticky sadu pohledů pro vybrané sestavy. Vícenásobný výběr několika 
sestav je rovněž povolen. Vyberte sestavy, pro které potřebujete vygenerovat výkresy a spusťte příkaz. Tím se 
otevře konfigurační dialog. 

 
V tomto dialogovém okně můžete nastavit, jaké pohledy se mají použít, jaké šablony pohledů, typ výřezu a pod. 

První sada parametrů zahrnuje parametry, které jsou společné pro všechny pohledy (sekce "Všechny": 
 Šablona umožňuje výběr šablony pohledu. Je vybrán ze seznamu typů dostupných v projektu. 
 Výřez určuje typ výřezu. Je vybrán ze seznamu typů dostupných v projektu. 
 Zobrazit ořezovou oblast umožňuje nastavit viditelnost hranice ořezové oblasti ve vytvořených 

pohledech. Odpovídá zatržítku v rozvržení pohledů v horní části dialogu. 
 Vytvořit - umožňuje rychle zrušit všechny a následně vybrat pohledy, které mají být generovány. 

Odpovídá zatržítku v rozvržení pohledů v horní části dialogu. 
 Obnovit - tlačítko slouží k odstranění všech duplikovaných pohledů. Tím se obnoví výchozí počet 

pohledů. 

Druhá sada parametrů obsahuje parametry pro nastavení výkres (oddíl "Výkres"): 
 Šablona slouží pro nastavení rohového razítka. Je vybrán ze seznamu typů dostupných v projektu. 
 Název výkresu definuje vzor pro vytvoření názvu výkresu. Můžete použít proměnnou s názvem 

sestavy (%Assembly Name%). 
 

Poznámka:  Změna nastavení v poli "Všechny" přepíše nastavení u všech jednotlivých pohledů. 
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Pravý/Levý/Horní/Dolní/Přední pohled - umožňuje upravit parametry pro každý jednotlivý pohled: 
 Vytvořit - řídí, zda bude pohled generován. Odpovídá zatržítku v rozvržení pohledů v horní části 

dialogu. 
 Šablona je šablona pohledu. Je vybrán ze seznamu typů dostupných v projektu. 
 Název pohledu je předpis pro pojmenování pohledu. Můžete použít proměnnou s názvem sestavy 

(%Assembly Name%). 
 Výřez je volba typu výřezu. Je vybrán ze seznamu typů dostupných v projektu. 
 Odsazení umožní nastavit vzdálenost pohledu od sestavy. Záporná hodnota je směrem od objektu. 

Zadává se v metrech. 
 Tlačítko Duplikovat se používá k přidání kopie vybraného pohledu. 

Můžete také zvolit způsob vytváření pohledů. Zda použít tří úhlové promítání (Americké promítání) či nikoliv. 

Po dokončení nastavení klepněte na tlačítko OK a výkresy s danými pohledy, budou vygenerovány. 
Výsledkem je seznam výkresů s řadou detailních pohledů pro každou vybranou sestavu. Výkresy naleznete 
mezi výkresy a pohledy mezi Detailními pohledy v Prohlížeči projektu. 

 

2: Zahrnout a Vyloučit z výkazů 
Příkaz Vyloučit z výkazu a Zahrnout do výkazu se používá k nastavení pomocného parametru (G.Schedule), 
který lze využít k filtrování Konstrukčních připojení ve výkazu. 

 
Před spuštěním příkazu vyberte sestavu, pro jejíž komponenty chcete parametr nastavit. Příkaz pracuje se 
sestavami, které obsahují jeden hlavní prvek (konstrukční sloup nebo konstrukční nosník) a další součásti 
kategorie Konstrukční připojení. 

Při prvním spuštění příkazu Zahrnout/Vyloučit z výkazu se přidá parametr G.Schedule  ke všem přídavným 
komponentám kategorie Konstrukční připojení.Parametr je k dispozici ve vlastnostech komponenty ve skupině 
Údaje (Data) (pro vybrané komponenty Konstrukčního připojení v režimu úpravy sestavy). 

 
Další použití příkazu Vyloučit z výkazů změní hodnotu parametru G.Schedule na False (Ne). 

Další použití příkazu Zahrnout do výkazu změní hodnotu parametru G. Schedule na True (Ano). 

Tento parametr pak umožňuje filtrovat komponenty Konstrukčních připojení ve výkazech. 
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3: Výpočet objemu 

 
Příkaz Vypočítat objem vypočítá objem sestavy s nebo bez subkomponent. 

Před spuštěním příkazu vyberte sestavu. Sestava by měla mít jeden hlavní prvek (konstrukční sloup nebo 
nosník) a další součásti kategorie Obecný model. 

Tento příkaz umožňuje nastavit, které součásti mají být zahrnuty v celkovém objemu sestavy. 

První použití příkazu Vypočítat objem přidá parametr G.Compute Volume na všechny subkomponenty kategorie 
Obecný Model, a na hlavní prvek parametr G.Volume. 

Parametr G.ComputeVolume je typu Ano/Ne a jako výchozí je nastaven na Ano. Pro každou komponetu je tento 
parametr možno nastavit nezávisle. 

Parametr G.ComputeVolume je k dispozici ve vlastnoste ve skupině Údaje pro vybrané součásti v režimu 
Upravit sestavu. 

 
Hodnota parametru G.Volume pak představuje celkový objem komponet sestavy, zahrnující objem hlavního 
prvku a objemy všech komponent, kde je parametr G.Compute Volume nastaven na Ano. 

 
Další spuštění příkazu Vypočítat objem aktualizuje celkový objem sestavy (hodnotu parametru G.Volume). 
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Dokumentace 

1: Uspořádat pohledy 
Příkazy Uspořádat pomáhají zarovnat vybrané výřezy na výkresech vodorovně, svisle nebo podle čáry. 

 
Chcete-li spustit příkazy Uspořádat, je třeba se přepnout do pohledu výkresu.. Nabídka obsahuje následující 
příkazy: 

 Zarovnat podle levé hrany 
 Zarovnat podle pravé hrany. 
 Zarovnat podle svislé osy. 
 Zarovnat podle horní hrany. 
 Zarovnat podle dolní hrany. 
 Zarovnat podle vodorovné osy. 
 Rozmístit podle čáry. 
 Uspořádat automaticky. V tomto případě není třeba provádět výběr. 

Kroky pro používání příkazů zarovnání svisle nebo vodorovně: 
1. Vyberte výřezy pro rozmístění,; 
2. Vyberte výřez, podle kterého chcete ostatní zarovnat. 

 
Kroky při rozmístění výřezů podél čáry: 
1. Nakreslete čáru detailu a spusťte příkaz Rozmístit podél čáry; 
2. Vyberte výřezy pro rozmístění,; 
3. Vyberte nakreslenou čáru detailu, odél které chcete výřezy rozmístit. 
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2: Legendy 
Příkazy v nabídce Legendy umožňují uživateli automatizovaně vytvořit legendy a aktualizovat je, kdykoli je to 
potřeba. 

 
Jako první krok při použití příkazů legendy je třeba připravit "grafickou" reprezentaci legendy. Je to jednodužší, 
pokud již máte v šabloně projektu základní grafické rozvržení připraveno a můžete použít nástroj Duplikovat 
pohled > Duplikovat s detaily. Druhou možností je využít již hotové legendy, v takovém případě je pro 
zkopírování určen nástroj Legendy > Kopírovat vzor, jak je popsáno dále. 

Prvky, ze kterých sestávají legendy: 
1. Rámeček  a další čárové prvky, nakreslené pomocí čar detailu. 
2. Texty, které mohou být převedeny na název parametru. 
3. Symbol poznámky – obecný popis. Ten umístíme do legendy pomocí nástroje Legendy > Hodnota 

parametru. Ve výsledku bude automaticky naplněn hodnotou daného parametru. 
4. Položka detailu - Rámeček pro kóty který se použije ve schématech oken a dveří.  Ten se vytvoří pomocí 

nástroje Legendy > Rámeček pro kóty. 
5. Grafický popis objektu, pro který je vytvořena legenda. Je tvořen pomocí standardní Komponenty legendy 

Revitu. 
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Vytvořit / upravit vzor legendy 
Příkaz Vytvořit / upravit vzor legendy se používá k definování sady prvků, tvořící vzor legendy.Slouží současně 
k určení kategorie vykazovaného prvku, parametrů vyhodnocených v legendě, a vytvoření pole těchto 
parametrů. 

Spusťte příkaz a vyberte všechny prvky, které chcete zahrnout do vzoru legendy. Výběr lze také provést před 
vyvoláním funkce. V dialogovém okně, které se objeví musíte provést několik výběrů: 
1.  Vyberte kategorii (do jedné legendy je možné zahrnout i více kategoríí současně): 

 
 

2. Vyberte parametry (v zobrazeném dialogovém panelu pomocí možnosti Filtr a tlačítek Přidat a Odstranit). 
 

Poznámka:  Zaškrtnutím příslušního zatržítka mohou být zahrnuty také parametry z připojených souborů. 
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Názvy parametrů lze přepsat poklepáním nebo označením a kliknutím na Upravit. Parametry je také možné 
sdružovat do jednoho pole tak, že se v poli Přepis zvolí pro dotčené parametry společná položka. Výsledná 
hodnota sdruženého parametru bude dána hodnotami jednotlivých parametrů, oddělenými středníky, v daném 
pořadí. 

 
Po provedení změn, klepněte na tlačítko OK. 
 

3. V dalším kroku se vytvoří pole zvolených parametrů, opakováním vybraných prvků. Klepněte na Výběr 
prvků pro opakování < a proveďte výběr prvků. Výběr by měl obsahovat nejlépe Text (bude použit pro 
název parametru) a obecný popis - Hodnota parametru (naplní se hodnotami parametru). 
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4. Dále vyberte směr, zadejte vzdálenost a klepněte na tlačítko OK. Tím se vytvoří pole parametrů. 

 
 

 
Pro úpravu kategorie legendy, parametrů, přidání dalších parametrů, změnu jejich pořadí nebo změnu pole 
parametrů, stačí znovu spustit stejný příkaz Vytvořit / upravit vzor legendy a přejít na krok, který potřebujete. 
Proveďte změny a klepněte na tlačítko OK. 



Co je nového v GRAITEC Advance PowerPack 2016 
 

 35 

Upravit parametry vzoru 
Příkaz Upravit parametry vzoru umožňuje přidat nebo upravit jednotlivé parametry z existujícího vzoru 
legendy. Využijete jej zejména tehdy, pokud jste vygenerované pole parametrů vzoru ručně upravovali.  Spusťte 
příkaz a vyberte vzor legendy. Otevře se dialogové okno zobrazující obsah legendy. 

Chcete-li odstranit parametr, vyberte jej z pole vybrané parametry a zvolte možnost Odstranit. 

 
Klepněte na tlačítko OK. Odstraněný parametr se ze vzoru legendy odstraní i s příslušnou geometrií. 
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Daleko typičtější případ je, že potřebujete do vzoru legendy umístit další parametr. Do vzoru nejdříve umístěte 
novou hodnotu parametru pomocí Legendy > Hodnnota parametru a případně text pro přidružený název. 

 
Pro namapování přidaného parametru se vzorem legendy spusťe příkaz Upravit parametry vzoru, z pole 
dostupné parametry vyberte parametr který požadujete a zvolte možnost Přidat. Nové parametry budou 
označeny červeně. 

 
Potom přiřaďte nový parametr k prvků umístěným ve vzoru legendy. Vyberte parametr a použijte možnost 
Přiřadit prvek z výkresu <.Ve vzoru vyberte oknem název a hodnotu parametru a po dokončení klepněte na 
tlačítko OK. Nový parametr je nyní propojen s hodnotou z výkresu. 
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Vytvořit / upravit legendu 

Po přípravě vzoru legendy můžete použít příkaz Vytvořit / upravit legendu k vytvoření legendy. Spusťte příkaz 
a vyberte prvky vzoru, které se budou v legendě opakovat, bez hlavičky legendy. 

 
Otevře se nové dialogové okno. Zde můžete provést nastavení jako je filtrování a řazení. Je třeba nastavit směr 
a vzdálenost buněk, případně nastavení stránkování. 
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Pro zobrazení čísla stránky je třeba přidat nový parametr. Nový parametr přidejte pomocí možnosti Legendy > 
Hodnota parametru. 
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Spusťe znovu příkaz Vytvořit / upravit legendu. V zobrazeném okně označte možnosti Stránkovat. 

Pomocí volby Vybrat < vyberte prvky záhlaví a do výběru zahrňte i nový parametr. Pro dokončení výběru 
klikněte v panelu Možnosti na Dokončit. 

 
Tím se vrátíte zpět do dialogového okna a proveďte požadované nastavení: opakovatí záhlaví, zvolte, jak 
chcete zobrazit číslo stránky, vyberte velikost stránky (A4 nebo A3), orientaci, vzdálenost mezi stránkami, atd. 
Když je vše nastaveno, klepněte na tlačítko Použít pro zobrazení nastavených změn a na tlačítko OK pro 
zavření dialogového okna. 

 
Kopírovat vzor 

Po vytvoření legendy, můžete vytvořit její kopii za účelem provedení úprav a vytvoření nové legendy. Chcete-li 
zkopírovat vzor, vytvořte nový pohled legendy pomocí nástrojů Revitu. 

V novém pohledu legendy spusťte příkaz Kopírovat vzor. V zobrazeném panelu vyberte ze stávajících 
pohledů, které obsahují vzor legendy ten, který chcete použít. 

 
Vyberte pohled a klepněte na tlačítko OK. Vybraný vzor bude zkopírován do nového pohledu a můžete jej začít 
upravovat pro přípravu nové legendy. 
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3: Export výkresů do DWG 
Tento nástroj umožňuje hromadný export výkresů Revitu do formátu DWG. 

 
Po vyvolání se objeví dialog, kde je potřeba provést několik nastavení: 

 

 

 

Vzorec pro nastavení názevů souborů DWG. Ve 
vzorci je možné použít proměnné (proj) pro název 
projektu a (yyy-mm-dd) pro systémové datum. 

 

Vyberte výkresy, které chcete exportovat. 

 

Nastavení exportu lze definovat v Revitu pomocí R > 
Export > Možnosti > Nastavení exportu do formátu 
DWG/DXF. 

 

Umožňuje zvolit typ souboru DWG: AutoCAD 
2013/2010/2007/2004/2000. 

 

Zvolte, zda chcete výkresy a reference z projektu 
exportovat do jednoho souboru, nebo do 
samostatných souborů, které na sebe odkazují. 

 

Po dokončení konfigurace, klepněte na tlačítko OK a vyberte umístění, kam chcete soubory DWG uložit. 
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4: Připojit XLS 
Příkaz Připojit XLS umožňuje připojení listu aplikace Excel do projektu a aktualizovat, kdykoli je projekt znovu 
otevřen. 

 
Příkaz Link XLS je v kategorii Dokumentace. Otevře se dialogové okno. 

Zde zadejte umístění souboru ve formátu XLS, který chcete propojit. 

 
Vyberte požadovaný list, případně pojmenovaný rozsah nebo, pokud znáte rozsah buněk. 

Klepněte na tlačítko OK a pak pomocí příkazu Připojit CAD vložte tabulku výběrem souboru DXF, vytvořeného 
na stejném místě jako původní soubor Excelu.  

 
Pokud se informace v souboru změní, tak pro aktualizaci tabulky v Revitu pouze znovu otevřete daný projekt. 
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5: Klíčový parametr 
Pomocí programu Klíčový parametr můžete definovat a doplňovat parametry pro zvolené kategorie 
prvků v Revitu pomocí jednosměrného propojení s tabulkou aplikace Excel. Struktura používá jeden klíčový 
parametr a libovolný počet závislých parametrů. 

 
Na základě hodnoty klíčového parametru, jsou z tabulky Excelu přečteny hodnoty závislých parametrů 
a dolněny do projektu Revitu. 

Použití tabulky aplikace Excel, je možné spravovat hodnoty parametrů prvků v různých projektech Revit 
z jednoho místa. 

Struktura tabulky 
 První sloupec je vyhrazen pro klíčový parametr - první řádek pro název, další řádky pro jeho hodnoty. 
 Ostatní sloupce definují závislé parametry. (Vytvořte si dostatečný počet závislých parametrů, protože 

po propojení již na nově přidané parametry není brán zřetel.) Hodnoty závislých parametrů jsou 
prvkům v projektu přazeny v závislosti na hodnotě klíčového parametru daného prvku. Počet řádků 
(hodnoty) nebo sloupců (částka závislé parametry) není omezen. Vytvořte si však dostatečný počet 
závislých parametrů, protože po propojení s Revitem již na nově přidané parametry není brán zřetel. 

 
 

Jak používat propojení na Klíčový parametr: 
1. Za prvé musíte vytvořit tabulku s definicí požadovaného klíčového parametru, jeho hodnotami a definicí 

závislých parametrů.  

 
 

2. Dále v Revitu, vyberte kategorii prvků, pro které chcete propojení vytvořit a spusťte příkaz. Každou 
kategorii lze postupně přiřadit k jinému tabulce. 
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3. Vyberte možnost Nový... Klíčový parametr. Otevře se nové dialogové okno. Vyhledejte soubor 
Excelu a otevřete jej. 

 

Po výběru souboru, můžete zvolit list, ze kterého se mají 
parametry pro danou kategorii načíst. 

Specifikujte typ parametru a skupiny, do kterých se mají 
parametry ve vlastnostech zařadit. 

Po nastavení klepněte na tlačítko OK. 

 
4. V dialogovém okně potom zvolte Hodnotu klíčového parametru. 

 
Hodnota klíče lze použít pro všechny prvky z vybrané kategorie, zaškrtnutím odpovídajícího políčka. 

Klepněte na tlačítko OK. Ve vlastnostech je nyní možno vidět přidané parametry. 
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5. Opakujte příkaz pro nastavení hodnoty klíčového parametru pro ostatní prvky dané kategorie, výběrem 
vhodného klíčového parametru a jeho požadované hodnoty. 

 

Poznámka:  Pokud chcete změnit hodnotu klíče pro konkrétní prvek, použijte znovu příkaz a změňte 
hodnotu klíče. 

 Hodnoty parametrů lze změnit přímo z vlastností, ale při příštím použití příkazu Klíčový 
parametr, nebo při otevření suboru, se hodnoty aktualizují podle listu aplikace Excel a aktuální 
hodnoty klíčového parametru. 

 

Aktualizace: 

Pokud byly změněny hodnoty závislých parametrů v souboru aplikace Excel, budou aktualizovány při 
opětovném otevření projektu aplikace Revit. 

 

Vymazání: 

Chcete-li odebrat vazbu na tabulku, odstranit klíč a závislé parametry z projektu, pak vyberte příslušnou 
kategorii objektu, pro který bylo vytvořeno propojení na klíčový parametr, spusťte příkaz klíčový parametr, v 
seznamu vyberte parametr a vyberte tlačítko Vymazat. 





 

 

 


