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1. Vítáme Vás u nové verze GRAITEC PowerPacku pro 

Revit 2022.1 

GRAITEC s potěšením představuje nejnovější aktualizovanou verzi Advance PowerPack pro Revit 2022.1, která je součástí 

Ggraitec Advance Suite.  Tato verze obsahuje především důležité úpravy našich stávajících nástrojů s cílem zlepšit výkon, 

stabilitu a návaznost platformou Revit. 

Tento dokument obsahuje popis zdokonalení balíčků Powerpack Standard, Powerpack Professional a Powerpack Premium 

Concrete. Všechny ostatní novinky a zdokonalení související s návrhovými výpočty, které jsou společné i pro Moduly Advance 

Design, jsou popsány v samostatném dokumentu - Co je nového v Modulech Advance Design 2022.1. 
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2. Obecně 

2.1. Soulad s aplikacemi Autodesk Revit® 2021 a Autodesk Revit® 2022 

PowerPack pro Revit 2022.1 je kompatibilní s posledními verzemi aplikace Revit:Autodesk Revit® 2021 a Autodesk Revit® 

2022. Předchozí verze aplikace Revit nejsou podporovány.Všechny meziaktualizace těchto hlavních verzí aplikace Revit, jako 

je Revit 2022.1, jsou také samozřejmě kompatibilní s Powerpackem pro Revit 2022.1s 

 

 

 

 

 

 

2.2. Dostupnost karet PowerPack pro Revit podle typu licence 

Byla provedena zdokonalení, která uživatelům pomohou ověřit, zda mají licenci PowerPack Premium Concrete, která umožní 

použití příkazů z pásu karet PowerPack Detailing. 

Pokud si uživatel není jistý, zda aktivoval licenci, s kterou je možné spustit funkce z pásu karet PowerPack Detailing a 

Powerpack Design, může zkontrolovat dostupnost těchto karet na záložce Přizpůsobení pásu karet (karta Aplikace na pásu 

karet PowerPack). V tomto okně budou volby menu PowerPack Detailing a Design šedivé, pokud je aktivovaná licence 

neobsahuje. 

 

PowerPack pro Revit Professional je aktivovaná licence, proto jsou položky PowerPack Detailing a PowerPack Design šedé 
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3. PowerPack Standard 

3.1. BIM CONNECT 

3.1.1.  Instalace a licence 

Od verze 2022.1 je doplněk BIM Connect stává specifickou funkcí doplňku Powerpack (Revit & Advance Steel). Doplněk BIM 

Connect 2022 tedy nebude k dispozici jako samostatná aplikace na našich Graitec webových stránkách, ani v Autodesk App 

Store. 

Nástroje BIM Connect budou nabídnuty a plně zpřístupněny všem našim uživatelům po instalaci Powerpack pro Revit. Doplněk 

BIM Connect bude k dispozici s balíčkem Powerpack Standard, a proto vyžaduje příslušnou licenci. 

3.1.2. Různá zdokonalení 

Ve verzi 2022 byl vydán nový BIM Connect s novým rozhraním pro zajištění snazšího pracovního postupu a výměny modelů 

mezi aplikací Revit a Advance Design.Verze 2022.1 navazuje na změny uvedené v hlavní verzi a přináší řadu zdokonalení 

týkajících se tohoto tématu. 

Nový doplněk BIM Connect doposud pracoval pouze s betonovými konstrukčními prvky. Verze 2022.1 nyní umožňuje výměnu 

modelu včetně ocelových prvků. 

V opačném případě by se při otevření synchronizačního dialogu a otevření některých souborů gtcx mohl stav některých prvků, 

například nosníků, zobrazit jako "změněný", a to z důvodu rozdílu v přesnosti zobrazení počátečního/koncového protažení v 

hostitelském souboru a souboru GTC. Protažení na Začátku/Konci je nyní přepracováno. 

V předchozích verzích BIM Connect neukládal žádné mapování materiálů a dotazoval se na mapování pro každý prvek zvlášť 

v každém projektu. Tento problém je nyní touto aktualizací odstraněn. 

V neposlední řadě byla provedena zdokonalení s cílem zvýšit kvalitu synchronizace návrhových dat, zejména pro okrajové 

podmínky a seismického zatěžovací stavy. 

 

3.2. Excel Link 

V předchozí verzi PowerPacku bylo po exportu dat z modelu Revit a vygenerování tabulky Excel pomocí příkazu Excel Link 

nutné soubor Excel uložit a znovu otevřít, aby bylo možné výkaz vyexportovaný z aplikace Revitu vytisknout. 2022.1 verze 

umožňuje uživateli výkaz vyexporotvaný pomocí PowerPacku tisknout přímo z Excelu bez nutnosti dalších kroků. 

Kromě toho byla provedena další zdokonalení příkazu Excel Link týkající se rodin a typů dostupných v exportované tabulce 

Excel.Pro vysvětlení, pokud chtěl uživatel změnit Typ v souboru aplikace Excel, rozbalovací nabídka zobrazovala všechny 

dostupné Typy ze všech rodin, kde název rodiny byl zobrazen jako předpona. Pokud tedy pro stejnou kategorii prvků existují 

různě nazvané rodiny, které ale mají stejné názvy typu, bude pro uživatele snazší vybrat typ odpovídající rodiny. 

 

Tabulka Excel exportovaná pomocí příkazu Excel Link - Jméno rodiny je nyní přidáno jako předpona typu 
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3.3. Správce rodin 

Pro jasnější odlišení knihoven Graitec a uživatelských knihoven, jsou nyní všechny výchozí knihovny Graitec dostupné ve 

Správci rodin seskupeny do jedné složky. Je tak možné sbalit a rozbalit všechny výchozí knihovny Graitec najednou a 

optimalizovat místo ve Správci rodin.  
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4. PowerPack Professional 

4.1. Příkaz Číslování 

Bylo zdokonaleno používání příkazu Číslování v režimu Spolupráce v aplikaci Revit.V režimu Spolupráce se v předchozí verzi 

příkaz choval tak,že použití příkazu Číslování bylo zablokováno pro uživatele, kteří se pokoušeli upravit parametr v modelu, s 

následujícím varováním: Prvek nelze upravovat, dokud " uživatel XXX " nesynchronizuje prvek do centrálního modelu a 

neuvolní ho a vy znovu nenačtete nejnovější". Ostatní uživatelé tak nemohli změnit parametr, dokud první uživatel 

neuložil/nesynchronizoval model s centrálním modelem Revitu.  

Docházelo k tomu, že pokud první uživatel změnil konfiguraci dialogového okna příkazu, prvek, ve kterém je konfigurace 

uložena (Informace o projektu), se uzamkne do té doby, dokud není projekt synchronizován, a ostatní uživatelé tak nemohou 

konfiguraci měnit. 

Aby nedocházelo k tomuto omezení práce, ve verzi 2022.1 se v případě uzamčení jiným uživatelem již konfigurace neuloží. 

 

 



 Co je nového v GRAITEC PowerPack for Revit 2022.1 

8 

5. PowerPack Detailing 

5.1. Jazyk rozhraní 

Do této verze byl implementován nový jazyk. Verze 2022.1 umožňuje použít ruštinu jak pro RC moduly Advance Design, tak 

pro PowerPack Premium Concrete s Concrete Design Extenssion (pás karet PowerPack Detailing a PowerPack Design). V 

aplikaci Revit lze ruštinu používat pro dva pásy karet PowerPack Detail a PowerPack Design. Kromě toho lze v ruštině vytvářet 

i zprávy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavení lokalizace s ruštinou pro rozhraní a dokumenty 

5.2. Výkresy 

5.2.1. 3D pohledy 

Mechanismus generace výkresů nově zpracovaný ve verzi 2022 byl dále zdokonalen a doplněn o nové volby. Nyní je možné 

automaticky generovat a vkládat do výkresů 3D pohledy konstrukčních prvků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uživatelské nastavení rozhraní pro výkresy - izometrický 3D pohled dostupný v Typech zobrazení 
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Při použití této volby se do vygenerovaného výkresu umístí 3D izometrický pohled. 

 

Příklad 3D pohledu umístěného na výkresu sloupu 

 

Tato volba umožňuje generaci izometrických pohledů jak pro jednotlivé prvky, tak pro výběr více prvků. 

 

 

Příklad 3D pohledu spojitého nosníku 

 

 

 



 Co je nového v GRAITEC PowerPack for Revit 2022.1 

10 

5.2.2. Skrýt označení detailů 

V Nastavení výkresů v záložce Obecné je nyní možné skrýt označení nepožadovaných řezů a výztuže, která není vytvořena 

pro daný prvek. 

 

 

 

 

5.2.3. Příčné kladení 

V nové verzi byl příkaz Příčné kladení zdokonalen a nyní automaticky detekuje krytí výztuže vybraného prvku.hodnotu tak již 

není nutné zadávat ručně. Z tohoto důvodu byla volba Krytí výztuže v novém dialogovém okně pro verzi 2022.1 odstraněna. 

 

 

 

 

 

 

 

Dialogové okno příkazu Příčné kladení ve verzích 2021 a 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialogové okno příkazu Příčné kladení ve verzi 2022.1 
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5.3. Rozdělit výztuž 

Příkaz Rozdělit výztuž nabízí možnost zobrazit náhled ve 2D nebo 3D.V některých případech bylo u velkých modelů s velkým 

počtem prutů výztuže možné, že zobrazení 3D náhledu i 2D náhledu mohlo trvat dlouho, jelikož se jednalo o náhled 

generovaný samotnou aplikací Revit. 

V této verzi byla výrazně zdokonalena generace 2D náhledu. 2D náhled nyní neobsahuje žádné 3D prvky a prodleva při 

generaci náhledu ne zanedbatelná.  

5.4. Nastavení výztuže 

Nastavení výztuže desky bylo rozšířeny o další volbu nastavení způsobu dělení prutů výztuže. Nyní se tedy provede 

automatické rozdělení prutů výztuže podle nastavení definovaných v Nastavení výztuže. Je možné vybrat způsob stykování 

výztuže i kontrolu maximální délky výztuže 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavení výztuže - Nové způsoby dělení prutů výztuže 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad prutů automaticky generovaných příkazem Upravit výztuž desky bez a s aktivovanou volbou automatického dělení 

 

 

 


