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1. VÍTEJTE V GRAITEC POWERPACK PRO REVIT 2023 
 

GRAITEC s uvádí nejnovější verzi aplikace PowerPack pro Revit 2023. Tato nové verze byla doplněna 
o mnoho nových funkcionalit a zdokonalení, které přináší uživatelům vyšší produktivitu a 
zjednodušení práce.  Uživatelé tak mohou využít řady nových funkcí a uživatelských nastavení, stejně 
jako úprav v uživatelském rozhraní. 

V PowerPack Standard a Professional bylo upraveno několik rozhraní pro větší uživatelskou 
přívětivost. To znamená, že uživatelé mohou snadno upravovat nástroje podle svých preferencí. Tyto 
změny se týkají zejména rozhraní Správce rodiny a Dávkový export. Kromě toho byly do nástrojů 
Excel Link přidány nové funkce, podpora výkresů Revit a možnost efektivně generovat rodiny pomocí 
aplikace Excel. 

Pokud jde o moduly Detailing (Premium Concrete) a Design (Premium Concrete + Concrete Design 
Extension), byla řada nástrojů optimalizována a doplněna o nové funkce, které jsou navrženy tak, 
aby umožnily uživatelům PowerPacku usnadnění práce v mnohem širším spektru. Tyto změny se týkají 
zejména příkazu Výkaz výztuže s novým nástrojem pro export do aplikace Word, novým parametrem 
pro procento vyztužení a nástrojem pro výpočet ploch bednění. Veškerá tyto úpravy mají za cíl 
optimalizaci jednotlivých pracovních postupů. 

 

2. Obecně 
 

2.1. Kompatibilita s aplikací Revit 2023 

 

PowerPack 2023 je kompatibilní pouze s aplikací Autodesk Revit 2023. Pro předchozí verze aplikace 
Revit 2021 a 2022 je třeba použít Powerpack 2022. 
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2.2. Přizpůsobení pásu karet 

 

V této nové verzi byly provedeny dvě úpravy, která usnadňují přizpůsobení pásu karet podle 
preferencí uživatele. 

Nyní, pokud je zaškrtnuto políčko u kategorie, budou aktivovány všechny nástroje PowerPack této 
kategorie. Uživatel se může rozhodnout, které nástroje budou zobrazené na pásu karet. Na 
následujícím obrázku je kategorie "BIM Connect" je aktivována, ale nástroj "Import" byl uživatelem 
deaktivován. 

 

 

 

 

Naopak, pokud políčko kategorie není zaškrtnuté, všechny funkce této kategorie budoujednotlivé 
funkce šedivé a neaktivní. Úpravy kategorie, která není zobrazená na pásu karet tak není možná.  
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Konfiguraci pásu karet je možné uložit do souboruxml příkazem Uložit jako. 

 

 

 

 

Ve verzi 2022, pokud již byl v projektu otevřen konfigurační soubor pásu karet, byly uživatelské 
změny na pásu karet upraveny kliknutím na tlačítko "OK". V aktuální verzi není tento konfigurační 
soubor tímto postupem ovlivněn. Provedené změny budou uloženy do profilu "Vlastní". Pokud tedy 
chce uživatel změnit nastavení původního souboru, je třeba použít púříkazu Uložit jako. 
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3. PowerPack Standard 
 

3.1. BIM Connect 

Tento nástroj byl aktualizován tak, aby byl kompatibilní s novou filozofií použítí analytického modelu 
v aplikaci Revit 2023, ve kterém nyní může být analytický model nezávislý na fyzickém modelu. Tato 
nová filozofie byla implementována zejména pro zvýšení všestrannost a autonomie modelu. 
Výsledkem toho je možnost použití čtyř nových postupů: 

 

 

• Samostatný fyzický modelbez analytického modelu.  
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• Fyzický model propojený s analytickým modelem.  

 

 

 

• Fyzikální model nepropojený s analytickým modelem. 

 

 

 

• Samostatný analytický model bez fyzického modelu. 
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Jak je možné vidět na obrázcích výše, je propojení do ostatních programů BIM Connect funkční pro 
všechny 4 postupy.Uživatelé tedy nadále modou používat tři dostupné funkce:Export , Import a 
Synchronizace.  

 

Kromě toho je nyní v do zprávy o exportu generován seznam nepropojených objektů. Uživatel je tak 
může snadno identifikovat a vyhnout se problémům při modelováním. 

 

 

 

Podorobnější informace naleznete v uživatelské příručce "Pracovní postup propojení - Advance 
Design a Revit 2023".” 

 

 

 

3.2. Excel Link 

 

3.2.1. Export výkresů aplikace Revit do aplikace Excel 

 

Do rozhraní Excel Link byla přidána možnost práce s výkresy Revit Je tak možné exportovat výkaz 
výkresů s odpovídajícími parametry přímo do aplikace Excel, v aplikaci Excel informace upravit a 
importovat jej zpět do aplikace Revit. Při přidávání nového propojení do aplikace Excel vyberte 
kategorii "výkresy". 
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Po výběru požadovaných polí, kterámají být zobrazena ve výkazu je možné je upravit, aktualizovat 
parametry výkresu a importovat tyto změny zpět do aplikace Revit pomocí nástroje Excel Link.  

 

 

 

Hodnoty jednotlivých parametru lze upravit pomocí rozevíracího menu vytvořené z všech typů rodiny 
načtených v projektu aplikace Revit. Tímto způsobem lze parametry výkresů upravit mnohem 
jednodušeji a rychleji a bez chyb. 
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Výsledek použití úprav po importu dat zpět do aplikace Revit. Na příkladu je vidět upravené hodnoty 
políček Kreslil, Kontroval a Schválil a upravená rozpisky s fromátem papíru A1.  

 

 

 

3.2.2. Vytváření typů rodin 

 

U předchozích verzích byla tvorba rodiny v aplikaci Excel příliš komplikovaným a časově náročným 
procesem. Hlavně z důvodu nutnosti exportu rodiny jako textového souboru, následného tevření 
souboru typu csv v aplikaci Excel pro úpravu a nutnosti použití stejného postupu pro zpětný import do 
aplikace Revit. V aktuální verzi je díky zdokonalení příkazu Excel Link celý tento proces zjednodušen a 
automatizován. 
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Chcete-li použít tuto novou funkcionalitu příkazu Excel Link, je třeba vytvořit nový výkaz typu 
"Typ"(1) a přidat alespoň parametry "Název rodiny" (2) a "Název typu" (3). Tyto tři podmínky jsou 
povinné. Uživatel rovněž může přidat parametry, které chce zobrazit nebo upravit v nastavení 
propojení (link). 

 

 
 

 

Příklad vytváření parametrů nových typů okna. Po vytvoření propojení do aplikace Excel je možné 
přidat řádek odpovídající novému typu a zadat jeho název a rozměry. Po vytvoření všech 
požadovaných nových typů v aplikaci Excel je možné importovat soubor aplikace Excel do aplikace 
Revit a importovat tak nové rodiny do projektu. 
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3.3. Správce rodin 

Tento nástroj byl doplněn o nové volby a filtry, které uživatelům umožňují přístup a nastavení jejich 
preferencí rodin. Z tohoto důvodu má rozhraní novou konfiguraci a umo6ňuje využití oblíbených 
knihoven. 

3.3.1. Uživatelské rozhraní 

V této verzi byla většina ikon (s výjimkou <- a -> pro přepínání mezi stránkami) přesunuta do horní 
části okna (katalog Hauratonyje přístupný z volby Přidat novou složku "+").  

 

Volby dostupné pro správu rodin a knihoven: 

 

 

 

1. Uložit konfigurace: V této verzi lze všechny konfigurace vytvořené pomocí nástroje Správce 
rodiny uložit do souboru .xml pomocí tohoto tlačítka.  

2. Import konfigurací/ Import rodin: Tyto funkce umožňují uživatelům načíst konfigurace uložené 
v .xml a nahradit (Importovat konfigurace) nebo přidat (Import rodin) aktuálně uvedené 
rodiny.  

3. Aktualizace celé databáze: Tato funkce aktualizuje všechny složky do nejnovější verze. 
4. Přidat novou složku 
5. Odstranit vybranou složku 
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Uživatel má tři nové možnosti, jak zobrazit dostupné rodiny ve správci, které jsou dostupné v 
záložkách PohledRozložení. 

 

• Zobrazení miniatur: Zobrazení miniatury rodiny se základními informacemi -název, velikost 
souboru atd. 

 

 

• Seznam: Seznam rodin s názvem rodiny, názvem souboru, kategorií, verzí aplikace Revit, 
počtem typů a možností přidat k oblíbeným položkám. 
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• Seznam s náhledem:Seznam rodin. Na rozdíl od předchozí možnosti se u vybrané rodiny 
zobrazí miniatura v pravé části okna.  
 

 

Tlačítko Filtry je dalším novým nástrojem, který slouží k filtrování rodin podle kategorie 
(např.:popisy podlah).  

 

 

 

 

 

3.3.2. Oblíbené položky 

Uživatelé mají nyní k dispozici novou část okna, kde mohou zadávat, zobrazovat a spravovat 
oblíbené rodiny. Tato část se nachází v panelu knihovny, který byl rozdělen na dvě části:  

1. Zobrazení knihovny se dvěma kategoriemi: Knihovny Graitec (předdefinované rodiny 
Graitec) a uživatelské knihovny (rodiny přidané uživatelem). 

2. Oblíbené (2) (oblíbené rodiny).  
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Část Oblíbené položky má výchozí složku s názvem "Oblíbené".” Nové složky lze vytvořit kliknutím 
pravým tlačítkem myši na Oblíbené a výběrem možnosti Nová složka, kterou lze přejmenovat nebo 
odstranit. 

   

 

V příkladu můžeme vidět vytvoření vlastní složka v Oblíbených položkách a její přejmenování na " 
Moje složka". 
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Rodiny lze přidat do výchozí složky Oblíbené kliknutím na ikonu prázdné hvězdičky☆”. Další možností, 
jak přidat rodiny, je kliknutí pravým tlačítkem myši na složku v části knihovny a výběrem možnosti 
"Přidat do oblíbených". Upozorňujeme, že tyto rodiny nebudou odstraněny ze svých původních 
kategorií. 

 

 

 

 

 

Příklad přidání rodiny "G_Dalle_Brut_Niv_NGF" do knihovny Oblíbené. 

 

Chcete-li přidat rodiny do vlastní složky oblíbených položek, je třeba kliknout na tlačítko 
rozevíracího menu☆” a vybrat vlastní složku.  
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Příklad přidání rodiny " G_Dalle_Brut_Niv_NGF" do "Moje složka". 

 

 

 

4. PowerPack Professional 
 

4.1. Dávkový export 

 

Tento nástroj má nyní nové rozhraní a funkce.Nabídka Položky (1) i nabídka Možnosti (2) byly 
upraveny tak pro větší uživatelskou přívětivost.  
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Před tím než si popíšeme tato vylepšení je třeba zmínit, že dávkový export lze použít, pokud v 
aplikaci Revit není žádný otevřený projekt. Na rozdíl od předchozích verzí je však možné tímto 
způsobem importovat pouze jeden projekt. Pokud již byl projekt otevřen, zobrazí se pouze dávkový 
export bez možnosti přidat další.  

 

 

 

4.1.1. Nabídka Položky – Nové rozhraní a funkce 

 

V této nabídce si uživatelé mohou vybrat zobrazení seznamu výkresů nebo pohledů projektu, které 
pro snazší orientaci využívá veškerý rozsah okna. Každý seznam obsahuje několik polí s hlavními 
parametry. Ve výchozím nastavení jsou u Pohledůzobrazena tato pole:  

1. Export 
2. Název pohledu  
3. Typ 
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4. Měřítko pohledu 
5. Název souboru exportu 
6. Typy exportovaných souborů (IFC, PDF...) (Ostatní typy je možné zpřístupnit v nabídce 

Možnosti). 

 

 

 

 

U výkresů jsou zobrazena tato pole: 

1. Export 
2. Název pohledu 
3. Číslo výkresu 
4. Název výkresu 
5. Navrhl 
6. Název souboru exportu 
7. Typy exportovaných souborů (IFC, PDF...) (Ostatní typy je možné zpřístupnit v nabídce 

Možnosti). 
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V této verzi mají uživatelé k dispozici několik funkcí pro filtrování a třídění seznamu pohledů nebo 
výkresů podle svých preferencí. Je možné vybírat pomocí zaškrtávacích políček skupin typů soubory 
pro export a typ souboru pro export, které mohou mít 3 stavy:  

 

• Prázdné, což znamená, že pro export z aktuálním seznamu není vybrána žádná položka. 
• Zaškrtnuto, což znamená všechny položky, které mají vybraný alespoň jeden Export. 
• Vyplněný čtverecl, což znamená, že některé položky, které mají vybrané typy souboru 

exportu, nejsou pro export zaškrtnuté. 

 

Vybrané položky v seznamu lze filtrovat pomocí výběru z menu: Všechny položky a Vybrané položky. 
U druhé možnosti jsou zobrazeny pouze ty,u kterých jsou zaškrtnuta políčka exportu. 
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Kromě toho je k dispozici lišta pro vyhledávání, která umožňuje uživatelům vyhledávat a filtrovat 
podle parametrů seznamu. Tyto vyhledávací parametry je možné kombinovat ve více polích pro 
dosažení přesnějších výsledků vyhledávání (např.:Podlaží 1 a konstrukční). 

 

Nástroj rovněž obrazuje počet položek, které byly vybrány pro export (např.:12 položek). 

 

 

a) Sady 

Sady jsou novou funkcí, která umožňuje uživatelům vytvořit uživatelský seznam položek, které mohou 
být použity opakovaně. Je možné je vytvořit současně jak pro Pohledy, tak pro Výkresy. Procházet a 
vybírat sady je možné z menu sady Pohledů/Výkresů. 

 

 

Možnosti nastavení rozhraníí: 

1. Vytvořit 
2. Duplikovat 
3. Přejmenovat 
4. Uložit 
5. Vymazat 
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b) Volby tisku PDF 

V této verzi se otevře nové okno, pokud je pro některý z pohledů nebo výkresů vybrána možnost Tisk 
do PDF. Kde je možné provést konečné úpravy tisku. Filtrování a vyhledávání je moožné používat i v 
tomto okně. V příkladu jsou pro export do pdf vybrány 3 položky. Ty se následně zobrazí v novém 
okně, kde je možné je upravit podle uživatelských preferencí. 

 

  

 

Toto okno má 5 polí: 

• Číslo pohledu/výkresu: Zobrazuje číslo výkresu nebo ID pohledu.  
• Název pohledu/výkresu: Zobrazuje název pohledu nebo výkresu.  
• Formát: Zobrazuje typ exportovaného souboru.  
• Velikost: Zobrazuje formát papíru, na kterým bude PDF vytištěno.   
• Orientace: K dispozici jsou 3 volby: Na šířku, Na výšku a Šablona výkresu.  
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4.1.2. Nabídka Možnosti – Nové rozhraní a funkce 

Na kartu Obecné byla přidána nová kategorie Viditelnost, kde je možné nastavit viditelnost a 
parametry. Typy exportních souborů lze zapnout/vypnout zaškrtnutím/zrušením zaškrtnutí políčka ve 
volbě Viditelnost typu exportu.  

 

 

 

Kromě toho je v aktegorii Viditelnostpřidána Správa parametrů se 2 funkcemi, Parametry Pohledu 
(1)a Parametry Výkresu (2). Pomocí těchto tlačítek se otevřou nová okna, kde je možné přidat další 
parametry do Pohledů/Výkresů ze seznamu položek. Parametry informací o projektu jsou také k 
dispozici v rozevíracím menu "Vyberte dostupná pole z:".”  
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Karta PDF má následující nové možnosti: 

 

 

• Použít šablonu výkresu,  ano,  či ne. 
• Zobrazit pokročilé volby tisku PDF před exportem,které po klepnutí na tlačítko OK pro 

export položek spustí další okno voleb tisku do PDF.  
 

4.2. Konstrukce 

Z PowerPacku jsou v této verzi odebrány tři nástroje používané pro úpravu analytického modelu. 
Jelikož nový mechanismus analytického modelu v aplikaci Revit 2023 umožňuje provádět tyto 
operace přímo v modelu. Analytické prvky lze tedy editovat ručně v 3D pohledu nebo pomocí 
nástrojů aplikace Revit (např.:zarovnat).  
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Odebrané nástroje: 

1. Resetovat analytické modely 
2. Oříznout nebo prodloužit 
3. Protáhnout do uzlu 

 

Další nástroje ze záložky Konstrukce je však možné používat i nadále.Detekovat chyby, které 
zobrazují nepřipojené uzly na základě tolerance definované uživatelem.Přepnout Analytický model, 
který zobrazí nebo skryje analytický model.Přepnout Analytická stropní deska, která zobrazí nebo 
skryje analytické stropní desky (podlahy). 

 

 

 

 

5. PowerPack Premium Concrete 
 

5.1.  Dialogová okna - Stromová struktura 

Rozhraní několika nástrojů mají nově stromovou strukturu. Je tak možné jednodušeji zobrazit / skrýt 
požadované části v dialogových oknech. Cílem je usnadnění a optimalizace používání 
nástrojů.Příklad - okno "Konfigurace výztuže"  viz níže. 
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5.2.  Generování výkresů – uživatelské nastavení 

Při prvním použití funkce "Generování výkresů" objeví se nyní nové okno s dotazem, zda chce uživatel 
načíst soubor uživatelské konfigurace. Pokud je vybrána volba "Ano", je možné soubor vyhledat v 
novém okně. 

 

 

Stejná možnost je k dispozici i v okně Upravit výkresy. Nová konfiguraci tak může bát načtena 
kdykoli. 
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5.3. Výkaz výztuže 

 

5.3.1. Nová francouzská šablona výkazu výztuže 

 

Poro francouzskou lokalizaci je k dispozici nová šablona výkazu výztuže.Tuto šablonu je možné 
vybrat při použití příkazu Výkaz výztuže na pásu karet Detailing. 
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Pozornost je třeba věnovat při použití typů nazvaných "Codes Formes" a "ISO 3766", protože oba 
typy zobrazují délku výztuže. U obou typů nemusí být zobrazení délky úseků výztuže při vytvoření 
plánu funkční. Parametry použité ve výkazech výztuže jsou ve skutečnosti parametry délky úseků 
výztužne NF-P-02-016-1993. Pokud jsou v projektu použity jiné tvary výztuže, je nutné upravit pole 
výkazu ručně a nahradit odpovídající sloupce odpovídajícími parametry. Většinou jsou označeny 
stejným  písmenem, ale buď jako malé, nebo velké písmeno. 

 

 

 

Ve výše uvedeném příkladu byly parametry A, B, C, D a E nahrazeny parametry stejného názvu (viz 
obrázek níže), takže délky úseků jsou zobrazeny korektněy. 

 

 

 

 

5.3.2. Rozkreslení výztuže proměnné délky 

V rozktreslení tvaru výztuže je nyní ve výchozím nastavení generován popis "var" u proměnných úseků 
výztuže. 
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Na obrázku níže je sobrazena sada výztuže s proměnnou délkou. V rozkreslení výztuže jsou svislé 
úseky popsány popisem "var". 

 

5.3.3. Export výkazu výztuže do aplikace Word 

 

Výkaz výztuže je nyní možné exportovat do dokumentu aplikace Word příkazem "Export Výkaz". Tato 
funkce umožňuje například statikům generovat výkaz výztuže v aplikaci Word, který lze připojit k 
dalším dokumentům. 

 

 

Šablonu aplikace Word je možné si upravit podle vlastních standardů. Rozpisku a její rozměry lze ve 
Wordu upravit a přidat do ní například název projektu, adresu, jméno investora, jméno zpracovatele 
dokumentace atd. 
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Pokud výkaz výztuže obsahuje schéma výztuže, vloží se jako obrázky automaticky do dokumentu 
aplikace Word. 

 

 

5.3.4. Výpočet plochy bednění 

Plochu bednění lze nyní snadno vypočítat pomocí nové funkce "Bednění Plocha". Tuto funkci je 
součástí rozevíracího menu "Výkaz výztuže".  

 

 

 

Tato funkce automaticky vytvoří nový sdílený parametr pro vybrané prvky s názvem "G.Formwork 
Area Total". Tento společný parametr se liší od celkové plochy povrchu, jelikož se plocha bednění 
měří jako plocha kontaktu bednění s povrchem betonu. Parametr lze nalézt ve vlastnostech prvku. 
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Tento parametr je funkční pro železobetonové sloupy, nosníky, patky, základové pasy, stěny, stropní 
desky a základové desky. Výpočet plochy bednění se provádí odděleně pro každý typ rodiny, např.: 

Sloup: plocha bednění železobetonových sloupů se vypočítá jako plocha čtyř svislých povrchů 
sloupu. 

 

Nosník: plocha bednění železobetonového nosníku se vypočítá jako plocha čtyř svislých povrchů 
nosníku a spodního povrchu. 

 

Základové patky: plocha bednění železobetonových základových patek se vypočítá pouze jako 
plocha čtyř svislých povrchů základu. 
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Základový pas: Stejně jako u patek se plocha bednění železobetonových základových patek počítá 
pouze jako plocha čtyř svislých povrchů základu. 

 

Stěny: plocha bednění železobetonových stěn se vypočítá pouze jako plocha čtyř svislých povrchů 
stěn. 

 

 

Základové desky: plocha bednění železobetonových základových desek se vypočítá pouze jako 
plocha čtyř svislých povrchů desek. 
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Stropní desky: plocha bednění železobetonových stropních desek se vypočítá jako plocha čtyř 
svislých povrchů a spodního povrchů desek. 

 

Plochy bednění v průsečících nosníků, průsečících nosníků a sloupů, nebo stěn a otvory v deskách se 
odečítají. Plocha na styku těchto prvků se odečte od plochy bednění spočtené podle pravidel 
uvedených výše.  

Na obrázku níže je spodní líc stropní desky v kontaktu s jednou stěnou a dvěma sloupy, proto se při 
výpočtu plochy bednění odečtou plochy na styku se sloupy a stěnou (zvýrazněno červeně) 
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Plocha bednění není automaticky aktualizována. Po úpravě prvku je třeba nástroj použít znovu a 
aktualizovat tak hodnotu parametru. 

 

 

5.3.5. Rozkreslení výztuže - Celkový počet 

 

Tento nástroj nyní automaticky spočte celkový počet položek stejného typu v prvku a vygeneruje 
odpovídající parametr.  

 

 

Parametr "OverallQuantity" se zobrazí v popisu rozkreslení výztužeu a ve vlastnostech a je 
automaticky aktualizován při změně počtu položek výztuže.  

 

 

5.3.6. Popis výztuže desek 

 

V předchozí verzi byla funkce Rozkreslení Výztuž jedinou funkcí pro vytváření popisů rozkreslení 
výztuže. Tento nástroj však nevytvářel požadované popisy výztuže stropních desek. Proto byl 
doplněn nový nástroj Deska Rokreslení výztuže. Je možné ho poiužít jak pro přímou výztuž s nebo bez 
koncových háků a pro položky tvaru U, jelikož se jedná o typické tvary používané pro vyztužení 
stropních desek. 
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Pomocí tohoto nástroje se vygeneruje nová rodinu detailů, která bude obsahovat rozkreslení výztuže 
a popis její distribuce. Na rozdíl od příkazu Rozkreslení Výztuž, který použije pouze popis vícenásobné 
výztuže a rozkreslení výztuže. 

 

 

 

Výhodou použití rodiny pro vytváření popisů je, že ji lze snadno přizpůsobit změnou parametrů na 
panelu vlastností. Je tak možné upravovat: 
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1. Vazby: V této části je možné upravit hlavní vlastnosti rodiny, jako je poloha popisu úseků 
kolmých na hlavní úsek (A_Left, A_Right), průměr a poloha popisu. 

2. Text: V této části je možné změnit text popisu rozměrů hlavních úseků výztuže (A, B, C, D, E). 
3. Rozměry: V této části je možné změnit další délky úseků výztuže (B, C, D, E) 
4. Identifikační data.  
5. Parametry IFC. 
6. Viditelnost: V této části je možné upravit viditelnost rozměrů hlavních úseků výztuže (A, B, C, 

D, E). 
7. Jiné: V této části je možné definovat polohu popisu na výztuži nebo na kótě. 

V případě detailnějších úprav je možné rodinu editovat. 

 

 

Při editaci výztuže se rodina popisu automaticky aktualizuje. Změny provedené v rodině nemají vliv 
na původní výztuž. 
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5.4. Rozdělit více řad výztuže najednou 

 

CV nové verzi je možné rozdělit více prutů nebo sad výztuže najednou. Při použití funkce "Rozdělit 
výztuž" se po výběru otevře nový dialog s novým oknem náhledu. Je možné si vybrat zobrazení 
náhledu ve 2D, nebo ve 3D. Oba režimy náhledu jsou dynamické, v okně jsou tedy při úpravě 
parametrů dostupných v tomto dialogovém okně zobrazeny všechny změny. 

 

 

 

 

 

Pokud je například rozpětí desky velké, budu vhodné ji vyztužit položkou výztuže delší než výrobní 
délka. Pomocí funkce "Rozdělit Výztužr" je nyní možné vybrat horní a dolní řady podélné výztuže a 
několika kliknutími změnit délku položek v těchto řadách na požadovanou délku.  
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5.5. Vyříznutí otvoru v řadě výztuže – optimalizace 

V předchozích verzích umožňoval tento nástroj vytváření otvoru pouze v jedné řadě výztuže.Jednalo 
se o pomalý proces, jehož délka závisela na počtu přerušovaných řad výztuže. V aktuální verzi je 
funkce optimalizována tak, aby se vaříznutí otvoru mohlo provést na více řadách výztuže najednou.  

 

  

 

5.6.  Editace výztuže desky – Zdokonalení 

 

Tato funkce byla vylepšena o možnost zobrazení prvků navazujících na stropní desku při editaci ve 
3D. To znamená, že je zobrazeno bednění a obrysy stěn, sloupů a nosníků (platí i pro ocelové prvky), 
jak je vidět na následujícím příkladu. 
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6. PowerPack Design 
 

6.1. Parametr G. Parametr Reinforcement Ratio 

V předchozích verzích se parametr "G. Reinf Ratio" generoval pouze pro výztuže vytvořené pomocí 
modulů Advance Design. V této verzi byl tento parametr přejmenován na "G. Reinforcement Ratio" a 
generuje se pro všechny výztuže z prvku.  

 

 

 

Navíc se generuje použitím některého z návrhových nástrojů PowerPack Design (např.:pomocí funkce 
Posoudit). Tento parametr je viditelný ve vlastnostech, viz obrázek. 
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6.2 Nastavení posouzení šířky trhlin v betonu 

 

Nastavení posouzení trhlin bylo přesunuto na novou kartu Trhliny v dialogo Nastavení posouzení, je 
tak možné rychleji a snadněji editovat příslušné parametry. Tato změna se týká modulů pro nosníky, 
sloupy a základy. 

 

 

6.3 Modul RC Beam (ŽB Nosník) 

 

6.3.1 Samostatná defincie kotvení horní a spodní výztuže 

 

V aktuální verzi je možné nastavit způsob kotvení konců výztuže zvlášť pro podélnou spodní a horní 
výztuž. Z tohoto důvodu je nastavení úhlu háku výztuže odděleně pro horní a spodní výztuž v okně 
Nastavení výztuže. 
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6.3.2 Možnost nastavení krytí výztuže v jednotlivých polích 

 

Krytí výztuže vícepolových nosníků lze nyní definovat nezávisle pro každé pole nosníku.  Zadání je 
možné v dialogovém okně Nastavení výztuže v záložce Speciální funkce. 

 

 

Přidané volby pro možnost přepsání výchozích hodnot v polích 
 
 

6.3.3 Možnost zadání minimální délky dolní podélné výztuže 

V aktuální verzi je možné definovat minimální délku spodních podélné výztuže. Toto nastavení je 
možné nastavit globálně a použít pro všechna pole nosníku - k tomuto účelu je k dispozici nová volba 
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v okně Nastavení výztuže na kartě Podélná výztuž, ale je rovněž možné toto nastavení nadefinovat 
nezávisle pro každé pole na kartě Speciální funkce. 

 

 

Nové volby v dialogovém okně Nastavení výztuže 
 

 

Výsledek v případě nepovolené možnosti minimální délky – výztuž délky 950 mm 
 

 

 

 

Výsledek v případě povolené volby minimální délky (min. délka = 1500 mm ) 
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6.3.4 Dokonalejší přizpůsobení smykové výztuže u otvorů 

Na záložku Smyková výztuž v dialogovém okně Nastavení výztuže byly doplněny dvě nové volby pro 
snazší přizpůsobení smykové výztuže okolo otvorů:   

• Minimální rozteč vlevo a vpravo od otvoru 
Definuje minimální rozteč výztuže, která má být použita při generaci smykové výztuže vpravo 
a vlevo od otvoru. 
 

• Symetrická smyková výztuž vlevo a vpravo od otvoru 
Touto volbou se vygenerují symetrické řady třmínků po obou stranách otvoru. 

 

Nová nastavení v dialogovém okně Nastavení výztuže 
 

 

Vliv nastavení roztečí smykové výztuže 
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6.3.5 Možnost vycentrování horní výztuže nad podporou 

 

Vzdálenost konců horní výztuže od podpory (sloupu) bývá obvykle s ohledem na výpočet různá.  Pro 
eliminaci chyb vzniklých chybnou pozicí výztuže je často použita symetrická výztuž.  Za tímto účelem 
byla na záložku Konstrukční výztuž v dialogu Nastavení výztuže přidána nová volba Symetrická horní 
výztuž nad mezilehlými podporami.  Při aktivaci této volby je horní výztuž nad mezilehlými podporami 
umístěna symetricky. Nad krajním sloupem vpravo nebude mít tato volbat žádný vliv. Tato volba 
neovlivní obalst vpravo od sloupu.Nad krajním sloupem vpravo nebude mít tato volbat žádný vliv. 
Tato volba neovlivňuje horní výztuž and podporami konzolově přetažených nosníků, nebo nosníků, 
kde je vybrání blízko podpoře. 

 

 

Nová volba v dialogovém okně Nastavení výztuže 
 

 

 

Nová volba neaktivovaná – horní výztuž není symetrická 
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Nová volba aktivovaná – horní výztuž je symetrickáká 
 

6.3.6 Možnost vybrat ignorování maximálního průměru 

Jedním z výchozích nastavení výztuže je vazba maximálního průměru použité výztuže pro různé 
rozměry ŽB průřezu.  Tato nastavení jsou dostupná na záložce Min. vzd. vložek / Maximální průměry v 
okně Nastavení výztuže.  V nové verzi byla do tohoto okna přidána nová volba Ignorovat maximální 
průměr.  

Pokud je tato volba aktivována (výchozí), je nastavení maximálních průměrů ignorováno, pokud 
požadovanou plochu výztuže nelze vykrýt pomocí výztuže definovaného maximálního průměru.  
Pokud není volba aktivovaná, pak je vždy respektován předepsaný maximální průměr výztuže. 

 

 

Nová nastavení v dialogovém okně Nastavení výztuže 
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6.4 Návrhový modul ŽB Sloup (RC Column) 

 

6.3.1 Doplnění postupu generace podélné výztuže zadáním počtu prutů výztuže 

Pro generaci podélné výztuže v pravoúhlých sloupech byl přidán nový postup zadáním počtu prutů v 
jednotlivých směrech.  Za tímto účelem byl na kartě Nastavení výztuže / Podélná výztuž do 
rozbalovacího menu přidán třetí postup „Způsob vyztužení – uživatelem definovaný počet prutů“. Po 
zvolení tohoto postupu můžete určit počet prutů v jednotlivých směrech. 

Tímto způsobem lze definovat požadovaný počet prutů výztuže v každém směru sloupu. Software 
pak dopočítá potřebný průměr výztuže.  To je zvláště důležité pro sloupy stejného průřezu nad sebou 
v jednotlivých patrech, ale s předpokladem postupně se zmenšujícími se průměry výztuže ve vyšších 
patrech. Odpadá tak nutnost generovat další startovací výztuž. 
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6.5 Návrhový modul ŽB Patka (RC Footing) 

6.4.1 Zdokonalená definice roztečí výztuže 

 

Do nastavení výztuže základové patky byla doplněna volba nastavení jednotné rozteče hlavní 
výztuže. Nová volba je dostupná v dialogovém okně Nastavení výztuže na záložce Patka.  Po aktivaci 
této volby program dohledá průměr výztuže, který při dané rozteči vyhovuje na posouzení. 

 

 

 

6.4.2 Možnost nastavení počtu iterací pro optimalizaci rozměrů (geometrie) základu 

Pro snazší ovládání procesu optimalizace rozměrů základů byla doplněna volba omezení počtu 
iterací během automatického určení optimálních rozměrů základu.  Nová volba je dostupná v 
dialogovém okně Nastavení posouzení na kartě Návrh základu. 
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6.6 Návrhový modul ŽB Stěna (RC Wall) 

 

6.5.1 Doplňkový symbol označení řady svislé výztuže 

U řad výztuže se stejnou hodnotou odsazení výztuže od horní hrany stěny byl do stromové struktury 
vedle označení řady výztuže doplněn symbol hvězdičky (*). Tato novinka usnadňuje výběr a editaci 
svislé výztuže různé délky, zejména pak u stěn s otvory a dalšími případy s výztuží různé délky.  
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6.5.2 Možnost nastavit průměr a rozteč pro generaci svislé a vodorovné výztuže 

Pro snazší nastavení generace výztuže byly do generátoru přidány nové volby definice průměrů 
výztuže a uniformní rozteče výztuže pro celou stěnu.  V dialogovém okně Předpoklady výztuže jsou k 
dispozici nové volby pro zadání roztečí a průměrů samostatně pro svislou a vodorovnou výztuž.  
Doplněna byla i nová možnost nastavení hodnoty úhlu háku vodorovné výztuže na krajích stěny. 
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6.5.3 Možnost generovat lemovací U výztuž ve stejné rozteči jako u vodorovné 
výztuže 

Podél svislých hran na obou koncích stěny je možné definovat lemovací výztuž tvaru U.  VNová verze 
modulu umožňuje zadat použití stejné rozteče jako u vodorovné výztuže stěny. . . Nová volba je k 
dispozici v dialogovém okně Předpoklady výztuže / karta Lemovací výztuž tvaru U. 

 

 


