
Vkládání dveří a oken do stěn je skutečně rychlé. 
Není třeba se zabývat ořezáním a dalšími kroky, 
které zbytečně zabírají čas. Tyto kroky jednoduše 
odpadnou. Získáte tak čas na jiné věci  
a na vytvoření lepšího návrhu. 

— Stephen Keller 
Designer 
The S/L/A/M Collaborative 
Boston, Massachusetts

Fotografii na obálce poskytla společnost S/L/A/M Collaborative.  
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Získejte více informací nebo objednejte
Náš software po celém světě prodávají specialisté, kteří jsou odborníky na tyto 
produkty, důkladně rozumí vašemu odvětví a jsou schopni poskytovat služby 
přesahující samotný nákup softwaru. Aplikaci AutoCAD Architecture si můžete 
koupit od autorizovaných prodejců společnosti Autodesk. Kontakt na nejbližšího 
prodejce najdete na webové stránce www.autodesk.cz/reseller. 

Další informace o aplikaci AutoCAD Architecture najdete na webu  
www.autodesk.cz/autocadarchitecture.

Autodesk Design Review
Výkresy z aplikace AutoCAD Architecture můžete přímo publikovat do formátu 
DWF™ pro snadné a bezpečné sdílení návrhů a stavební dokumentace. Pomocí 
bezplatné* aplikace Autodesk® Design Review mohou členové projektového 
týmu snadno zobrazovat, tisknout, připomínkovat a měřit změny ve výkresech, 
aniž by k tomu potřebovali software původně použitý při vytváření návrhu.  
Další informace najdete na webu www.autodesk.cz/designreview. 

Služby a podpora společnosti Autodesk
S inovativními možnostmi nákupu, doplňkovými produkty, poradenskými 
službami, podporou a školením od Autodesku a jeho autorizovaných partnerů 
dosáhnete vyšší návratnosti investic a lepší produktivity. Tyto prostředky, jež 
vám mají pomoci rychle začít využívat nový software a udržet si náskok před 
konkurencí, vám umožní získat maximální užitek z pořízeného softwaru – bez 
ohledu na to, v jakém průmyslovém odvětví se pohybujete. Další informace 
najdete na webu www.autodesk.cz/servicesandsupport.

Program Autodesk Subscription
S programem Autodesk Subscription získáte vyšší produktivitu, předvídatelné 
náklady na software a zjednodušenou správu licencí. Obdržíte všechny nové verze 
svého softwaru Autodesku a všechna průběžně vydávaná vylepšení produktů 
uvedená na trh v průběhu platnosti vaší smlouvy programu Subscription. 
Zároveň získáte exkluzivní licenční podmínky, které jsou k dispozici pouze členům 
programu Subscription. Široká nabídka zdrojů komunity včetně webové podpory 
přímo od technických odborníků Autodesku, školení, která si můžete projít 
vlastním tempem, a kurzů e-Learning vám pomůže rozšířit vaše znalosti. Autodesk 
Subscription tak představuje nejlepší způsob, jak optimalizovat vaše investice. 
Další informace najdete na webu www.autodesk.cz/subscription.
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S nástroji pro architektonické navrhování  
a kreslení v prostředí, které důvěrně znáte,  
můžete tvořit bez jakýchkoliv zádrhelů.

Verze aplikace AutoCAD pro architekty a stavební inženýry

Hlavní vlastnosti aplikace  
AutoCAD Architecture
Detaily
Aplikace AutoCAD Architecture obsahuje 
rozsáhlou knihovnu detailů a nástroje pro 
rychlou tvorbu poznámek a odkazů. Vytváření 
detailů se správným popisem si nyní můžete 
plně zautomatizovat. Máte přitom jistotu, že 
poznámky a odkazy budou na správných místech 
a budou plně konzistentní i při úpravách projektu. 
Vygenerování legendy popisů je v aplikaci 
AutoCAD Architecture samozřejmostí.

Stěny, dveře a okna
Kreslení oken a dveří je v aplikaci AutoCAD 
Architecture velmi snadné. Prvky vkládáte do stěn 

Okamžitá produktivita
Pokud umíte používat aplikaci AutoCAD®, 
už toho hodně víte i o aplikaci AutoCAD® 
Architecture. Díky prostředí, na které 
jste zvyklí, můžete v aplikaci AutoCAD 
Architecture začít okamžitě pracovat. 
Určitě oceníte funkce lépe přizpůsobené 
potřebám architektů a stavebních inženýrů. 
Můžete rychleji vytvářet přesné výkresy, 
dokumentaci a výkazy. A při používání 
softwaru objevíte vlastním tempem ještě 
další způsoby, jak zvýšit svou produktivitu.

Hladká spolupráce
Realizujte požadavky svých klientů 
a podělte se s nimi o svoje vize. 
Integrované renderovací nástroje umožňují 
vytvářet vizualizace návrhů zasazené 
do kontextu, což usnadňuje komunikaci 
s klienty. Soubory v nejpoužívanějším 
formátu DWG umožňují efektivní 
spolupráci s inženýry a profesními 
projektanty.

s plnou kontrolou nad jejich přesným umístěním. 
Při přesunu libovolné stěny se vložené prvky 
přesunují spolu se stěnou a navazující stěny se 
automaticky aktualizují.

Prostory
Každá místnost může být opatřena popiskou 
s nejrůznějšími údaji včetně plošné výměry.  
Při změně ohraničení místností se údaje  
o výměře aktualizují. Automatická aktualizace  
šetří čas a udržuje dokumentaci přesnou. 

Řezy a pohledy
Přímo z půdorysů můžete generovat 2D řezy a 
pohledy se vzory materiálů. Pokud se návrh změní, 
aplikace vygeneruje plně aktualizované zobrazení 
řezů a pohledů se zachováním vlastností hladin, 
barev, typů čar a dalších vlastností.

Zdokonalené řešení navrhování a tvorby projektové 
dokumentace v prostředí AutoCADu pro architekty 

Kótování
Nyní můžete v aplikaci AutoCAD Architecture s 
ještě větší flexibilitou okótovat jakoukoli stěnu 
i její jednotlivé součásti, a to včetně os a obrysů 
sloupků stěn. Vzhled kót si snadno nastavíte podle 
vlastních kótovacích standardů. Asociativní kóty se 
automaticky aktualizují při každé změně projektu, 
čímž odpadá nezáživná manuální aktualizace.

Porovnání výkresů
Nová funkce Porovnání výkresů, dostupná pouze 
v rámci programu Autodesk® Subscription, 
usnadňuje spolupráci barevným odlišením 
položek výkresu, které byly změněny, přidány 
nebo odstraněny jinými členy projekčního týmu. 
Funkce sleduje i změny stylů a další negrafické 
vlastnosti. Společně s funkcemi zvýraznění, např. 
revizními obláčky, pomáhá funkce Porovnání 
výkresů docílit co nejsrozumitelnější komunikace 
v projekčním týmu.

Dreamspell Design 
Limited
Za dvacet let spolupráce se všemi 
představitelnými typy klientů se David 
Chaddock, autorizovaný architekt, setkal 
s většinou architektonických softwarových 
řešení na trhu. Pro svou architektonickou  
kancelář Dreamspell Design Limited, 
založenou v roce 1997, Chaddock zvolil 
AutoCAD Architecture. 

„S aplikací AutoCAD Architecture se  
člověk snadno naučí pracovat a je radost  
ji používat,“ říká Chaddock. „Vyšel jsem  
ze svých znalostí AutoCADu a naučil 
jsem se s touto aplikací pracovat hladce 
a účinně. Jsem hrdý na to, co s ní dokážu 
vytvářet.“

Protože Chaddock řídí relativně malou, 
začínající firmu, jeho čas je drahý. Když 
založil Dreamspell, věděl, že bude chtít 
používat systém založený na AutoCADu:

„Protože AutoCAD Architecture 
automatizuje mnohé procesy při kreslení, 
umožňuje mi rychle prozkoumat různé 
možnosti. Dopracuji se tak ke kvalitnímu 
a nápaditému návrhu,“ vysvětluje, proč 
zvolil AutoCAD Architecture. „Teď už bych 
se nemohl vrátit k jinému typu řešení.“

 
Výkazy
Přednastavené styly výkazů si můžete přizpůsobit 
vašim firemním standardům nebo si výkaz snadno 
vytvoříte, podle svých představ, úplně od začátku. 
Výkazy jsou stále propojeny s návrhem a pouhým 
jedním klepnutím myší je aktualizujete, tak aby 
odpovídaly změnám provedeným v projektu. 

Rendering
Integrovaný rendering vám pomůže v jakémkoli 
stadiu práce vytvořit realistické zobrazení 
návrhu. Výsledné obrázky poslouží pro 
působivou prezentaci projektu vašim klientům. 
Optimalizované vizualizační funkce jsou plně 
integrovány s pracovními postupy aplikace 
AutoCAD Architecture. Kvalitní prezentace 
jednodušeji sdělí podrobnější informace 
o projektu.
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