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ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Projektování podporované výpočetní technikou v současné době jednoznačně 

převládá nad projektováním za pomoci tuže a rýsovacího prkna. Počítačové systémy a 

digitalizace pronikly do mnoha oborů lidské činnosti a nabízí efektivnější způsob práce. 

Architekti a projektanti je využívají pro tvorbu výkresové dokumentace, 3D modelů a 

fotorealistických vizualizací, statici pro výpočty mezních stavů, geodeti a katastrální 

úřady k tvorbě digitálních map. Ve strojírenství se používají i pro analýzu a vývoj 

produktu, přípravě a simulaci výroby a výrobě samotné. Má bakalářská práce je 

zaměřena na systémy pro podporu projektování výpočetní technikou. 

    

ABSTRACT OF THESIS 

Computer Aided Design (CAD) recently overrules classical design with ink and 

drawing board. Computer systems and digitalization entered many fields of man activity 

and offer more effective way of work. Architects and designers use them to prepare 

drawings, 3D models and photorealistic visualizations, structural engineers to calculate 

limit states, land surveyors and land registers to create digital maps. They are used also 

in mechanical engineering for product design and analysis, including manufacturing 

simulation and the manufacturing itself. My Bachelor’s Thesis is dedicated to systems 

used for Computer Aided Design.  
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1 Úvod 

Během posledních dvaceti let prošla nejen Česká republika revolučním vývojem 

ve vědních disciplínách a technologiích. Nové systémy nejrůznějšího charakteru 

vytvářejí podmínky pro zkvalitnění práce s počítačem a tvorbě projektové dokumentace. 

Největší rozšíření počítačem řízeného projektování tzv. CAD programů (CAD = 

Computer Aided Design – počítačem podporované navrhování, nebo-li CAD = 

Computer Aided Drafting – počítačem podporované kreslení) bylo zaznamenáno v 90. 

letech minulého století. CAD střídá rýsovací prkna v mnoha konstrukčních profesích. 

Projektování s podporou počítače dnes jednoznačně převládá nad projektováním 

za pomocí tuže a rýsovacího prkna. Přesto stále existují jednotlivci a menší firmy, které 

pokrok počítačového navrhování neoslovil. V současné době je vlivem tlaku 

konkurenčního prostředí požadováno pracovat rychle, efektivně a nezatěžovat se 

kreslením stále se opakujících symbolů, legend, šrafur atd. na rýsovacím prkně. Značná 

časová ztráta také nastává v okamžiku, kdy je nutné, konstruktérem zhotovený 

kompletní projekt z pracovní verze překreslit do finální podoby tuží na pauzovací papír. 

Zrušením světlotisku se značně navýšily finanční náklady při kopírování jednotlivých 

paré dokumentace z pauzovacího papíru. 

Výhodami při elektronickém zpracování projektové dokumentace je samotná 

rychlost její realizace, stejně tak i jednoduchost překreslení jakékoliv pozdější změny, 

materiálové nebo tvarové, požadované investorem. Daleko snadnější je také tvorba 

většího počtu variant návrhu. Pro archivaci projektové dokumentace postačí volné místo 

na pevném disku počítače, CD nosič nebo Flash Disk, na který se datové formáty uloží. 

Při počítačovém navrhování si nemusí projektant předem zvolit měřítko výkresu, ve 

kterém bude pracovat. Po schválení studie objektu investorem, může na tomto výkresu 

pokračovat s tvorbou prováděcí dokumentace. Elektronická pošta a vhodný výměnný 

datový formát poslouží pro zpracování projektové dokumentace konstruktérům dalších 

oborů. Snadný je také výstup jednotlivých výkresů plotrem nebo tiskárnou. 

Na Obrázku 1 je znázorněn zjevný pozitivní vývoj produktivity práce po zavedení 

systému CAx (Cax zde obecně zastupuje programy CAD) ve sledovaném podniku. 

Krátce po jeho zavedení, nastalo ve firmě snížení výkonnosti pracovníků. Po seznámení 

se s programem došlo ke znatelnému růstu produktivity práce. Podnik tak jistě 

v krátkém časovém horizontu získá zpět vynaložené prostředky na nákup a zavedení 

softwaru. Kromě zvýšení produktivity práce získá podnik i prestižnější postavení na 
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trhu. Přechodem na projektování s využitím počítačové techniky, se mu naskytne 

možnost proniknout i na trh, kam díky svému „handicapu“ při projektování za pomocí 

prkna nemohl vstoupit, neboť trh dnes vyžaduje dokumentaci, spolu s dokumentací 

v klasické tištěné podobě, především v elektronické formě.  

Obrázek 1 - Postupné zvýšení produktivity po zavedení CAx aplikace [15] 

 

Přes zjevné výhody elektronického zpracování projektové dokumentace je 

zákonem i investorem stále vyžadováno dodání projektové dokumentace v tištěné 

podobě pro potřeby stavebního dozoru a dodavatele stavby při její realizaci. 

CAD systémem se dnes navrhují nejen rodinné a bytové domy, ale také 

automobily, vlaky, lodě, letadla, dokonce i zahrady. 

V této bakalářské práci bych se chtěl zaměřit na systémy pro podporu projekčních 

prací na počítači. Popsat vznik a vývoj CAD systémů, jejich rozdělení podle způsobu 

práce a využití, stručný popis základních funkcí CAD systémů, nejčastěji používané 

datové formáty pro čtení a zápis včetně formátů určených pro výměnu dat mezi různými 

CAD systémy. Dále se zabývám systémy na ně navazujícími, zejména na aplikace 

určené pro tvorbu digitálních map, analýzu a vývoj produktu, přípravu a simulaci 

výroby. 
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2 Vznik a vývoj CAD systémů 

První předchůdce dnešních CAD systémů byl spuštěn před padesáti lety, od té 

doby prošlo počítačem podporované navrhování ohromným vývojem. V roce 1957 byl 

spuštěn první počítačový grafický systém SAGE ve velitelství severoamerické vzdušné 

obrany. Jeho úkolem bylo sledovat nepřátelská letadla nad územím Spojených států 

amerických. V tomtéž roce vyvinul Dr. Patrick J. Hanratty první komerční program 

Pronto a asistoval u vývoje prvního interaktivního grafického systému pro strojírenství 

DAC (Design Automated by Computer). Odhadem až pro 70% všech dnešních 

CAD/CAM systémů má programovací kódy, které vytvořil právě Hanratty.  

V roce 1960 vyvinula firma McDonnell Douglas Automation Company software 

CADD (Control Data Digigraphics). Tento název byl později obecně přijat jako 

označení pro počítačové navrhování.  

Obrázek 2 - Program Sketchpad, označovaný jako první skutečný CAD na světě, 

se ovládal přímo na monitoru tzv. světelným perem [13] 

 

          V roce 1963 v rámci své diplomové práce sestavil student Carnegie Mellonovy 

první skutečný CAD systém Sketchpad s revolučním grafickým rozhraním GUI, ze 

kterého dnes veškeré počítačové aplikace vychází.  

Téhož roku byla založena v Mnichově inženýrská kancelář profesorem Georgem 

Nemetschkem, zabývající se vývojem softwaru, který by usnadnil tvorbu stavebních 

projektů. Firma Nemetschek vyvíjí profesionální produkty od roku 1985 a dnes patří 

k největším koncernům se zaměřením na softwarové technologie pro tvorbu stavební 

projektové dokumentace.  

V roce 1977 vyvinula francouzská společnost AMD (Avions Marcel Dassault) 

interaktivní 3D program.  

První CAD systém schopný provozu na osobním počítači byl naprogramován 

bratry Mikem a Tomem Lazearovými v roce 1979. O dva roky později představila 

společnost Unigraphics Solutions historicky první program pro objemové modelování.  
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V roce 1982 byla založena společnost Autodesk pod vedením programátora Johna 

Walkera a v listopadu téhož roku představila na veletrhu Comdex svůj produkt pro 

počítačové kreslení s názvem AutoCAD. V současné době je společnost Autodesk 

největším výrobcem CAD systémů na světě.  

V roce 1984 sestavil maďarský fyzik Gábor Bojár v programovacím jazyku Pascal 

kód 3D CADu, který bude používán společností Graphisoft. Tu založí právě Gábor 

Bojár a István Tari v roce 1987.  

V roce 1984 vznikla společnost Bentley Systems a jejím prvním produktem se stal 

obecný CAD systém Microstation. V roce 1989 představila firma Parametric ProÔ 

software T-flex. Na trh byl tento první parametrický strojírenský CAD systém uveden 

v roce 1992. V roce 1995 přichází firma SolidWorks s prvním nativním 3D CAD 

softwarem pracujícím pod operačním systémem Windows.  

Revoluční aplikace od firmy Revit Technology Corporation byla uvedena na trh 

roku 1997. Byl to první parametrický CAD pro modelaci stavebních objektů. 

U dnešních CAD aplikací různých výrobců a značek se začínají rozdíly vytrácet, 

nabízejí podobné funkce a vlastnosti. V průběhu dalších let se očekává výrazné 

zjednodušení ovládání CAD systémů, snadnější výměna a zabezpečení elektronických 

dat a zavedení správy dat po celou dobu životnosti stavebních objektů. [13] 
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3 Rozdělení CAD systémů 

CAD systémy se dají rozdělit dle několika hledisek, ovšem vzájemně se jednotlivé 

kategorie prolínají. Prvním rozdělením může být podle velikosti CAD aplikace (tj. 

podle nabízených možností a množství různých funkcí) na malé, střední a velké. 

V malých CAD systémech se převážně pracuje se 2D rovinnými údaji, střední nabízí 

práci s 3D prvky a velké systémy jsou propojeny s vlastní realizací návrhu (návaznost 

na aplikace CAE, CAM, …). Dalším kritériem pro rozdělení je míra flexibility. Obecné 

systémy je možno použít v různých oborech, jelikož nenabízí výkonnější funkce 

potřebné pro konkrétní obor. Obecné systémy je obvykle možno doplnit vybranými 

nadstavbami, díky kterým se mohou vyrovnat specializovaným aplikacím. 

Specializované CAD systémy jsou přizpůsobeny pro konstruktéry pracující v určité 

oblasti. Dále se CAD systémy rozlišují podle způsobu práce. Pracuje-li systém 

s rovinnými údaji resp. prostorovými údaji, potom jde o 2D aplikaci resp. 3D aplikaci. 

Podle ceny produktu se dají rozdělit aplikace na volně šiřitelné tzv. Free CAD systémy 

a komerční CAD systémy. 

3.1 Komerční a tzv. Free CAD systémy 

3.1.1 Free CAD systémy (volně šiřitelné CAD systémy) 

Koupě jakéhokoliv CAD programu bývá hlavně pro jednotlivce a menší firmy 

nemalá finanční zátěž. V oblasti CAD programů ovšem existují vedle komerčních 

programů také tzv. Free CAD systémy, které mohou být zcela zdarma. Tyto programy 

vytváří především autoři, kteří si chtějí ověřit své schopnosti v programování, nebo jsou 

to verze komerčních CAD programů s omezenou časovou platností, velikostí souboru 

nebo nemožností uložení dat či tisku výkresů. 

Mezi těmito volně šiřitelnými aplikacemi jsou mnohdy programy 

s nejzákladnějšími funkcemi bez možnosti různých nastavení, ale najdou se i programy, 

které se širokým spektrem funkcí vyrovnají programům komerčním. 

Většinou se Free CAD systémy vyvíjejí pro prostředí Windows, ale některé jsou 

vytvořeny pro uživatele operačních systémů Linux nebo dokonce ještě DOS. 

Určeny jsou především studentům nebo konstruktérům, kteří mají dostatek 

volného času si daný software vyzkoušet a najít ten, který jim nejvíce vyhovuje. Ke 

komerčním účelům se většinou používat nesmí. 
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Volně šiřitelných programů existuje mnoho, každý uživatel si může vybrat dle 

svých potřeb. 

Přehled vybraných Free CAD systémy a jejich stručný popis: 

3D Canvas – nástroj určený pro 3D modelování a animaci 

A9CAD – obecný 2D CAD program 

AllyCAD – výkonný a jednoduchý 2D CAD, použitelný v různých oblastech, formáty 

DWG a DXF 

Blender – 3D grafické prostředí pro modelování a animaci 

CAD X11 Free – obecný CAD program ideální pro kreslení a plošnou animaci, PDF 

výstup 

CADStd lite – obecný 2D CAD určený pro širokou základnu uživatelů, export do PDF 

CADVANCE – CAD systém pro 2D kreslení a tvorbu 2D technické dokumentace 

DESI-III – obecný výkonný 2D CAD 

DesignWorkshop Lite – 3D modelář pro domácí návrh a vizualizaci architektury, 

formáty DXF, PICT 

FelixCAD LT – výkonný 2D CAD program 

JFDraw – 2D program založený na technologii Java 

JustCAD – jednoduchý obecný 2D CAD program 

Radiance – program pro analýzu světelných podmínek 

SagCAD – jednoduchý 2D CAD/CAM program, import/export DXF soubory 

Tlinea – obecný 2D CAD pro začátečníky se základními funkcemi 

Varcon – CAD systém pro tvorbu výkresů, modelování a vizualizací 

VectorEngineer Quicktools – CAD systém s běžnými kreslícími nástroji s širokou 

oblastí použití 1 

3.1.2 Komerční CAD systémy 

Komerční CAD systémy, které stojí většinou několik desítek tisíc korun, disponují 

oproti Free CAD aplikacím více funkcemi, které nejsou pro uživatele nijak omezeny. 

Neustále se vyvíjejí nové verze aplikací, které jsou nabízeny jako tzv. upgrady (inovace 

programu). Jejich cena je pro stávající uživatele programu výrazně nižší, než byly 

pořizovací náklady na koupi softwaru. 

Uživatel legální verze komerčního CAD systému má k dispozici technickou 

podporu ze sítě dodavatelů produktu. Po vydání nového upgradu jsou jimi zpravidla 

pořádána školení, ta samozřejmě probíhají i v průběhu roku, většinou pro nové uživatele 



 

 

12 

produktu. Legálním uživatelům jsou poskytována někdy dokonce zdarma. Uživatel 

s koupí komerčního CAD systému získá i jistotu, že program vlastní více uživatelů, 

kteří se mohou podílet na tvorbě projektové dokumentace. Značnou výhodou se tak 

stává možnost vzájemné výměny výkresů mezi konstruktéry, uložených ve stejném 

souborovém formátu. 

3.2 2D a 3D CAD systémy 

Podle způsobu práce se CAD systémy dělí na 2D – rýsování v ploše a 3D – 

rýsování v prostoru. Základem 2D CAD systému je tvorba grafických elementů jako je 

bod, úsečka, kružnice, oblouk, křivka, úhelníky a text.  

Ve 3D prostoru se pracuje rovnou s různými prostorovými tělesy. Výhodou 3D 

aplikací je možnost generace jakéhokoliv pohledu nebo řezu objektem. Pracnější je 

naopak dotvoření 2D výkresu potřebného pro kompletní projektovou dokumentaci. 

Tvorba značky, symbolu a pomocných prvků je oproti 2D aplikaci pomalejší. 

Vedle 2D a 3D systémů existují také 2,5D systémy, které v podstatě souvisí s 2D. 

Pracujeme-li ve 2D můžeme prvkům přiřadit třetí rozměr a tím vytvoříme 2,5D model.  

3.3 Obecné a specializované CAD systémy, nadstavby CAD systémů 

CAD systémy lze dále dělit na obecné a specializované aplikace. Obecné systémy 

jsou oblíbeny díky své rozšířenosti, univerzálnosti a kompatibilitě datových formátů. 

Může s nimi pracovat projektant jakéhokoliv zaměření. Specializované systémy jsou 

oproti obecným navrhovány pro konkrétní oblast použití. Obsahují moduly a nástroje, s 

nimiž je práce jednoznačně efektivnější. Nevýhodou je obvykle jejich vyšší pořizovací 

cena a složitější ovládání.  

3.3.1 Obecné CAD systémy 

Vývojově starší a nejvíce rozšířené jsou obecné CAD systémy. Neposkytují sice 

žádné specializované funkce, ale lze v nich vytvořit téměř cokoliv. Jsou určeny pro 

vytváření technických výkresů všech profesí. Jejich výhodou je jednoduchost ovládání, 

nenáročnost na hardware a kompatibilnost formátu souborů.  

Pro práci v konkrétním oboru lze do obecných CAD systémů instalovat rozšiřující 

moduly/nadstavby, které výrazně usnadňují tvorbu projektové dokumentace.  

Mezi obecná grafická prostředí patří např.: 
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AutoCAD – Produkt AutoCAD od firmy Autodesk je využíván pro tvorbu výkresů 

v mnoha nejrůznějších oblastech od strojírenství, stavebnictví a architektury, mapování, 

geodézie, elektrotechniky, chemie, astronomie atd. První verze programu se dostala na 

trh v listopadu 1982. Jeho datové formáty souborů DWG a DXF jsou standardem mezi 

CAD aplikacemi pro výměnu dat. Používá se zejména jako základ pro nadstavbové 

aplikace. Základní verze AutoCADu - AutoCAD LT je nejrozšířenější 2D aplikací 

zejména pro svou nižší cenu a snadnější ovládání. [12] 

BricsCAD – systém schopný pracovat ve 2D rovině i ve 3D prostoru, kompatibilní se 

standardy DWG, BricsCAD Classic – bez modelovacího jádra a BricsCAD Pro – 

plnohodnotná objemová modelace 

DesignCAD – podpora přímého importu a exportu DWG souborů, DesignCAD Express 

– pouze 2D výkresové dokumentace, DesignCAD 3D Max – plnohodnotné 3D 

modelování a vizualizace 

MicroStation – 2D i 3D kreslení, podpora formátu DWG, možnost vytváření PDF, 

nástroje pro elektronickou ochranu dokumentů, MicroStation PowerDraft – tvorba 2D 

výkresů 

Solid Edge Laylout – 2D CAD software pro tvorbu výkresové dokumentace, formáty 

DWG a DGN 

TurboCAD – ve verzích Professional a Deluxe, umožňuje práci ve 2D a 3D prostoru 

včetně vizualizace a animace, formáty DWG, DGN a další 

ZwCAD – CAD systém vzhledově i funkčně blízký AutoCADu, formát DWG 

SmartSketch – 2D parametrický software, formáty DWG, DGN, DXF [2, 3] 

3.3.2 Specializované CAD systémy 

Specializované CAD systémy jsou sice méně rozšířené než obecné, ale pro práci 

v konkrétním oboru zcela nejvhodnější. Oproti obecným CAD systémům musí uživatel 

počítat s vyšší počáteční investicí do této aplikace. Specializované CAD systémy je 

možno rozdělit podle jejich oboru působnosti: 

 Design, vizualizace a animace: 

3ds max – 3D Studio Max od společnosti Autodesk je světově nejrozšířenějším 

profesionálním programem pro tvorbu statických i pohyblivých 3D vizualizací. Scénu je 

možné vymodelovat, otexturovat, nasvítít, přidat různé efekty a také vyrenderovat 

fotorealistický obrázek. Uživatel si může vybrat z velkého množství plug-in aplikací, 

které zdokonalují tvorbu speciálních efektů. Z nejvíce ceněných předností aplikace je 
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její otevřená architektura, umožňující výtvarníkům vytvářet vlastní zásuvné moduly 

(plug-iny), které jsou volně šiřitelné. 

          Program 3ds max je určen především designérům, architektům, vývojářům 

počítačových her a také pro filmový průmysl.  

Arcon – Program Arcon je vysoce interaktivní vizuální nástroj pro projektování a 

vizualizaci. Na českém trhu je k dispozici tato aplikace od roku 1998 distributorem - 

společností Softconsult. S využitím technologie DirectX se vyznačuje extrémně 

vysokou rychlostí při práci v prostoru, tím je umožněn pohyb v reálném čase.  

          Všechny stavební konstrukce se vytváří pomocí parametrické filosofie a jsou 

uživatelsky nadefinovány. V programu lze automaticky vytvořit například schodiště 

nebo střechu, kde se následně vygeneruje soupis dřeva a konstrukcí krovu.  

          Návrh objektu probíhá v konstrukčním a tzv. design režimu. V režimu 

konstrukčním se kreslí vodorovné a svislé stavební konstrukce, navrhuje střecha 

objektu, modeluje terén a pozemek zadáním vrstevnic nebo geodetických bodů, kótuje 

atd. V režimu Design vytváříme model objektu přidělením barev, textur a materiálů, 

osvětlovacích těles, zařizovacích předmětů v interiéru i exteriéru. Dále v něm můžeme 

vizualizovat a animovat metodou raytracingu, definovat průchod budovou a následně ho 

vygenerovat jako video. Součástí programu je také aplikace Famada, která umožňuje 

získat kompletní přehled o plochách a objemech budovy pro rozpočet. 

          Arcon je komplexním nástrojem pro architektonické návrhy s širokým využitím 

z řad projektantů, architektů, návrhářů interiérů, výrobců a prodejců nábytku a 

interiérových doplňků. Uživatel ocení moderní relativně jednoduché ovládání,  

objektové chování celého programu a rozsáhlou 3D knihovnu objektů. [9] 

 Stavebnictví a architektura: 

SPIRIT – Program Spirit je stavebním CAD systémem, který je vyvíjen od roku 1986 a 

v České republice distribuován společností Softconsult. Využívá tzv. ZAK systém – 

objektově orientované architektonické konstruování, který zajišťuje automatickou 

provázanost databázových údajů stavebních dílů a konstrukcí. Uživatel může postupně 

definovat výkresová data pro úvodní studii, stavební povolení i prováděcí výkresy s 

detaily. 

         Program nabízí také obecné nástroje pro 2D výkresy a 3D modelování 

s kótováním a editací. Přiřazení textur, barev a materiálu je součástí datového formátu 

programu. Digitální model terénu se vytvoří z načtených výškových bodů nebo 
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zadaných grafických elementů. Návrh střechy nad libovolným půdorysem a schodiště je 

plně parametrický, rozměry schodů jsou kontrolovány z hlediska optimálnosti.   

         Modul Pronto Reporting, který je integrovaný ve Spiritu, běží současně 

s aktuálním výkresem, umožňuje okamžitý přehled o stavebních a grafických 

elementech a tím i výstupy pro potřeby rozpočtování. K dispozici je také velké 

množství katalogových AEC dat od mnoha výrobců stavebních prvků, které společnost 

Softconsult dlouhodobě zpracovává. 

         Prostorové modely je možné doplnit profesionálním vizuálním zpracováním. To 

zajišťuje nástroj Fresco II. Při jakékoliv změně návrhu se vizualizace nově vygeneruje. 

Scéna návrhu může být prezentována také ve formátu QuickTime.  

         Spirit je určen architektonickým a stavebním projekčním kancelářím, výrobcům 

stavebních prvků, dodavatelům staveb a studentům. [10] 

        Uživatel ocení jednoduchost ovládání, zohlednění požadavků v nových verzích, 

podporu distributorů a také cenu produktu. 

Allplan – Program Allplan od firmy Nemetschek je AEC/CAD/BIM systém v němž je 

možné vytvořit základní architektonický návrh objektu, kompletní prováděcí 

projektovou dokumentaci, statické řešení a vizualizaci.  

         Vztahy mezi 2D výkresem a 3D modelem jsou aktuálně generovány stejně jako 

výpisy prvků a výkazy výměr a tvoří 3D objektově orientovaný model. Allplan 

sjednocuje výhody specializovaného a obecného CAD systému. Vedle možnosti 

využívat jednotný AEC virtuální model se dají vkládat běžné 2D elementy v půdorysu, 

které s ním budou nadále spolupracovat a vykazovat se. Logické asociace a kontroly 

zabrání chybám při zadávání charakteristik prvků.  

         V programu Allplan lze zajímavě pracovat, stačí ukázat na prvek vypadající 

podobně jako ten, který chci vytvořit a rovnou konstuuji identický. Projektuje se 

pouhým ukázáním na to, co vidím. Může se skicovat volně od ruky a Allplan vše 

převede na geometrické elementy, které lze upravovat nebo mazat pouhým 

přeškrtnutím. Při použití funkce D-Board, kterou může použít i začátečník CAD 

programu, se ručně psané poznámky a skice stanou součástí projektu.  

          Rozsáhlé knihovny se symboly jsou součástí programu, další lze do výkresu 

vkládat z internetu.  

          Popisování stavebních prvků je asociativní a variabilní, tzn., že při jakékoli 

změně materiálu, kóty nebo měřítka se nově vygenerují atributy popisovaného prvku a 

velikost textu se automaticky přizpůsobí měřítku výkresu.  
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          Program Allplan je komplexní aplikací pro architekty, návrháře, projektanty a 

statiky. 

ArchiCAD – Program ArchiCAD od firmy Graphisoft, kterou zastupuje v české 

republice společnost Cegra se vyvíjí od roku 1984, na trh do Československa byl 

uveden v roce 1992.  

         Patří k nejznámějším samostatným objektově orientovaným a plně integrovaným 

2D/3D aplikacím. Je vhodný pro zpracování všech stupňů projektové dokumentace 

včetně správy dokumentů. Při práci s ArchiCADem vytváříme virtuální budovu BIM 

(Building Information Modeling), kde projekt není reprezentován 2D výkresy, ale 

databází konstrukčních prvků popisujících budovu. Jakákoliv změna v jednom výkresu 

se přenese do všech ostatních, a tak nemůže dojít k odlišnostem mezi výkresy.  

          Uživatel si také může vytvářet vlastní objekty knihoven např. atypická okna a 

dveře. Poslední verze ArchiCADu je obohacena prostředím sestaveným ze 2D 

dokumentů, které jsou umístěny do 3D prostoru. Tyto dokumenty mohou vzniknout 

oddělením od virtuální budovy, nebo načtením 2D výkresu z jiných aplikací. Uživatel 

zvyklý na 2D CAD si může vytvořit pracovní prostředí jemu přijatelné a zároveň využít 

model pro koordinaci výkresů. To je vhodným řešením zejména, když spolupracují 

uživatelé, kteří jsou zvyklí pouze na 2D prostředí s uživateli, kterým práce ve 3D nedělá 

problém. Novinkou je také funkce Virtual Trace, kde je možné zobrazit nejen 

průhledové podlaží, ale i jakýkoliv jiný výkres pod výkresem stávajícím 

          V programu je také možné vygenerovat výkazy výměr, tabulky prvků nebo 

rovnou celé rozpočty, a to v různých fázích stavu konstrukce. Pomocí renderovacího 

modulu LightWorks se mohou vytvořit fotorealistické obrázky a animace. Archicad je 

určen projekčním a architektonickým ateliérům. [11] 

 Strojírenství: 

Pro/ENGINEER – přesné, plně asociativní parametrické modelování pomocí 

konstrukčních prvků, softwarové nástroje pro souběžný vývoj od návrhu designu, 

koncepčního návrhu, detailů konstrukcí, tvorby výrobní dokumentace, analýzy a 

optimalizace, obrábění a verifikace 

SolidWorks – parametrický 3D modelář pro objemové i plošné modelování, 

automatické generování výrobních výkresů, skutečné vizualizace RealView, 

integrovaný modul pevnostní analýzy 

 Tvorba map: 
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OCAD – vektorový program, který pracuje s naskenovanými rastrovými podklady, 

založen na práci se symboly bodovými, liniovými, plošnými, bodovými textovými, 

liniovými textovými a obdélníkovými 

 Chemický průmysl: 

ChemCAD – simulace chemických procesů a potrubního vedení, řešení technologií 

 Elektro:  

EAGLE – nástroj pro návrhy plošných spojů, desky a schématu  

Pcschematic – knihovny elektrických symbolů, databáze el. prvků, automaticky 

generované výkresy ze schematického zapojení, výpisy materiálů [2, 3] 

3.3.3 Profesní nadstavby CAD systémů 

Pro relativně nízkou pořizovací cenu a jednoduchost ovládání jsou obecné CAD 

systémy hojně využívání v mnoha firmách. Jejich funkce a vlastnosti se nevymezují na 

konkrétní obor, a tak se mohou využívat pro tvorbu výkresů stavebních, strojařských, 

elektrikářských a dalších. Pracujeme-li však jen v určité profesi, můžeme si usnadnit 

práci dokoupením a instalací vybrané nadstavby. Tyto nadstavby zahrnují 

předdefinované bloky a další prvky, které se dají do výkresu vkládat a upravovat jejich 

vlastnosti. Například návrh schodiště, krovu, řezy objektem nebo strojírenskými 

součástkami se budou se speciálními nadstavbami kreslit mnohem rychleji. 

Jednotlivé nadstavby jsou určeny vždy pro konkrétní obecný CAD systém, 

některé lze provozovat i na více z nich. 

Zde je přehled nejznámějších a nejrozšířenějších nadstaveb používaných na 

obecných CAD systémech v České republice. 

Nadstavby pro AutoCAD: 

AdvanceConcrete – 3D objektově orientovaná nadstavba pro betonové konstrukce 

AdvanceSteel – 3D objektově orientovaná nadstavba pro výkresy ocelových konstrukcí 

CADKON-2D – nadstavba určená pro tvorbu stavební výkresové dokumentace dle ČSN 

CADKON-RCD – nadstavba určená pro tvorbu dokumentace v oblasti vyztužování 

železobet. konstrukcí 

CADKON/TZB-Z – nadstavba určená pro oblast zdravotechniky 

CADKON/TZB-T – nadstavba určená pro oblast vytápění a potrubí 

CADKON/TZB-V - nadstavba určená pro oblast vzduchotechniky 

CADKON/TZB-E - nadstavba určená pro oblast elektroinstalace 

ECS-CAD nadstavba pro oblast elektrotechniky 
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ElProCAD – systém pro projektování elektrických zařízení 

GeProDo a FiGDa - nadstavba určená pro obor stavební geologie 

MITCalc – sada strojírenských, průmyslových a technických výpočtů 

TDS-Technik – strojírenská nadstavba s rozsáhlou databází normalizovaných součástí a 

výpočtů, prací s kusovníky 

Pit – moduly pro TZB, jednoduché stavební konstrukce a potrubní systémy 

RekonCAD - nadstavba určená pro tvorbu stavební výkresové dokumentace 

ST – bezplatná stavební nadstavba pro plnou verzi AutoCADu  

VzProCAD – systém určený pro zpracování projektové dokumentace vzduchotechniky 

ve 3D 

XProCAD - systém určený pro zpracování projektové dokumentace vytápění a 

zdravotních instalací 

XProCAD-3DPotrubí - systém určený pro zpracování projektové dokumentace 

strojoven a kotelen ve 3D 

Nadstavby pro BricsCAD: 

ElProCAD – systém pro projektování elektrických zařízení 

GeProDo a FiGDa - nadstavba určená pro obor stavební geologie 

RekonCAD - nadstavba určená pro tvorbu stavební výkresové dokumentace 

TDS-Technik – nadstavba pro oblast strojírenství 

XProCAD – modulární systém určený pro projektování ústředního topení a 

zdravotechniky 

Nadstavby pro DesignCAD: 

DC Beton – 3D návrhový a kalkulační systém pro betonové výrobky 

DC ElPro – nadstavba určená pro elektrotechnická schemata 

DC Interier - nadstavba určená pro návrh interiéru ve 3D 

DC Plus! – zdokonalení a přidání nových příkazů do DesignCADu 

DC Rozviny - nadstavba určená pro klempíře a vzduchotechniku 

DC Stavař - nadstavba určená pro tvorbu stavebních výkresů  

DC Topenář – nadstavba pro kreslení topenářských prvků 

DC Zdravotní instalace - nadstavba pro kreslení odpadních a kanalizačních prvků 

Optimik - nadstavba pro tvorbu nářezového plánu 

TDS-Technik – strojírenská nadstavba s databází normalizovaných součástí 

Nadstavby pro Microstation: 
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Bentley Architecture – určeno pro tvorbu výkresové dokumentace a architektonického 

návrhu 

Bentley Building Electrical Systems – určeno k návrhu a tvorbě elektro výkresové 

dokumentace  

Bentley Civil – pro oblasti návrhu, výstavby, provozu, plánování a údržby silničních 

komunikací, železnic, letišť, vodních zdrojů, terénních úprav a geodetických činností 

MicroStation CivilPAK – rozšíření funkcí systému pro oblast stavebního a pozemního 

inženýrství 

MicroStation GeoGraphics - rozšíření funkcí systému pro oblast geoinženýrství 

MicroStation Schematics - rozšíření funkcí systému pro oblast tvorby schémat a 

diagramů 

MicroStation TriForma - rozšíření funkcí systému pro architekturu 

Nadstavby pro Solid Edge Laylout: 

TDS-Technik – strojírenská nadstavba s rozsáhlou databází normalizovaných součástí a 

výpočtů, prací s kusovníky  

Nadstavby pro TurboCAD: 

Animation Lab – nadstavba verze Professional CZ, která umožňuje vytvářet a editovat 

scénu, dráhu, materiál, jas, animaci… 

Beam Analysis Tool – nadstavba pro posouzení a návrh nosníků 

Export Catia V5, Import AutoDesk Inventor, Import Catia V5 – Plug-in pro verzi 

Professional zajišťuje přesný a spolehlivý přenos dat 

Nadstavby pro ZwCAD: 

ST – bezplatná stavební nadstavba s usnadněním kreslení stavebních výkresů 

TDS-Technik – strojírenská nadstavba s rozsáhlou databází normalizovaných součástí a 

výpočtů, prací s kusovníky 

Nadstavby pro SmartSketch 

TDS-Technik – strojírenská nadstavba s rozsáhlou databází normalizovaných součástí a 

výpočtů, prací s kusovníky [14] 
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4 Datové formáty CAD systémů pro čtení a zápis 

Každý uživatel si CAD systém vybírá dle svých potřeb a oboru, ve kterém 

pracuje. Aby s jeho daty mohli pracovat i uživatelé jiných CAD systémů je důležitá 

forma, v jaké si data (tzv. datový formát) budou mezi sebou předávat. Datové formáty 

slouží k ukládání informací na disk počítače, znovuotevření a práci s obsahem, 

kopírování a přenášení. Každý program má obvykle svůj vlastní formát, mívá jich i 

více. Ostatní formáty jsou zpracovány pomocí algoritmů pro čtení a zápis cizích 

formátů, ale kvalita a přesnost přenesených dat se může lišit. 

4.1 Základní datový formát CAD systémů 

Dodnes jsou porovnávány CAD systémy s programem AutoCAD. Je to 

nejrozšířenější CAD systém. Jeho datový formát DWG (z anglického slova DraWinG – 

výkres) se stal standardem mezi formáty uložení. Pomohly tomu také americké úřady 

vyžadující elektronická data ve formátu DWG. Tím se počet prodaných licencí 

AutoCADu znásoboval a s nimi také snaha DWG formát číst a tisknout výkresy mimo 

tuto aplikaci. Tento formát je předmětem vysokého zájmu a příležitostí k výdělku nejen 

pro firmu Autodesk, která ho vyvíjí od počátku osmdesátých let, ale také pro řadu 

dalších firem. 

V sedmdesátých letech byl americkým klubem mládeže Interact vytvořen CAD 

systém Interact, který jako svůj formát uložení používal právě DWG. Jádro programu a 

datový formát byly nejprve licencovány, později celé odkoupeny firmou Autodesk a 

používány v aplikaci AutoCAD. Přístup k popisu formátu má stále jeho jediný majitel -  

firma Autodesk. Ta nikdy nezveřejnila popis jak do DWG data zakódovat a naopak. 

Navíc je tento formát chráněn tzv. kryptováním, tj. metoda používaná pro ztížení čtení 

zdrojových kódů. Datový formát bývá obchodním tajemstvím a zveřejněn být nemusí.  

Firmě Autodesk trvalo dlouho, než uvedla samostatnou aplikaci pro čtení a zápis 

DWG. Stalo se tak až v roce 1994 pod názvem DWG OEM, kterou odkoupila od  firmy 

Sirlin Group. V té době již konkurence vydělávala na produktech schopných čtení 

DWG mimo AutoCAD. V roce 1995 byl zahájen vývoj formátu DWF a technologie 

WHIP, kdy se data mohla prohlížet zdarma. DWG OEM v roce 1996 vystřídala 

technologie DWG Unplugged vycházející z AutoCADu. 
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U uživatelů jiných CAD systémů bylo zapotřebí nejen číst data DWG, ale také je 

zapisovat. S aplikací IntelliCAD od firmy Visio v roce 1998 se to podařilo. IntelliCAD 

měl ovládání podobné AutoCADu a jeho nativním formátem byl právě DWG. 

Nezávislá organizace OpenDWG Alliance vyvíjela knihovny pro čtení a zápis 

DWG s názvem OpenDWG, které si licencovali mnohé CAD firmy a nabízely své 

programy označené jako DWG kompatibilní. 

Od roku 2002 byla uvedena knihovna DWGdirect s podporou formátu DWG 

2004. V roce 2003 se přejmenovala organizace OpenDWG Alliance na Open Design 

Alliance a začala se zabývat i jinými formáty uložení. Od roku 2005 knihovna 

DWGdirect podporuje DWG 2006, od roku 2006 i DWG 2007 a poslední verze 

knihovny DWGdirect si poradí s DWG 2008. Současnými členy ODA jsou např. 

společnosti Graphisoft, Nemetschek, Bentley, BricsCAD, Intergraph, SolidWorks a 

další. Na trhu je také mnoho CAD systémů, které nepoužívají knihovny ODA a pro 

čtení a zápis mají své vlastní metody, ale vždy jde jen o imitace formátu DWG. 

Programy používající odvozené DWG knihovny přináší riziko, že uložená data 

nebudou 100% identická s DWG formátem originálním. Nejčastější přenosová 

chybovost ve 2D výkresech se týká kótování, tvarů fontů, šrafování, různých značek a 

kódování jazyků, u 3D modelů potom také nespojitosti ploch. 

Společnost Autodesk s vydáním AutoCADu 2007 uvedla také technologie 

RealDWG a TrustedDWG, pomocí nichž si může zajistit kompatibilitu s originálním 

DWG formátem každý výrobce softwaru. Pro prohlížení a tisk DWG výkresů nabízí 

společnost Autodesk bezplatný produkt TrueView. [8] 

4.2 Výměnné datové formáty CAD systémů 

Pro výměnu dat mezi různými aplikacemi počítačového navrhování existují i jiné 

formáty. Velmi používaný je formát DXF vyvinutý společností Autodesk, který je 

podporován téměř každým CAD systémem pro import i export dat, ale také 

kancelářskými a grafickými programy (např. Corel Draw, Photoshop, 3D Studio 

MAX…). Je určen především k výměně 2D výkresů a 3D drátových modelů. Dalším 

výměnným formátem může být formát STEP, jenž nahradil starší IGES. Formát STEP 

přenáší nejen 2D výkresy a 3D tělesa, ale také další návrhová data, jako materiály atd., a 

tím zachovává skutečné objemové těleso. Ovšem i u tohoto formátu nemusí být 

převedená data zcela kompletní, jedná se zejména o provázanost jednotlivých těles 

modelu. [4] 
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Obrázek 3 - Možnosti převodu 2D a 3D dat z aplikací CAD [4] 

 

4.3 Aplikace pro přenos a opravu dat 

Existují společnosti, které se zabývají převodem dat mezi různými nepříbuznými 

CAD systémy a jejich následnou opravou. Buď se použije přímo jejich samostatná 

aplikace, nebo se nabízí možnost služby provozované přes internet za úhradu předem 

dohodnuté ceny. Tyto programy analyzují 3D model, vyhledají a opraví chyby, které se 

v tomto modelu nachází beze změny návrhu a uloží do zvoleného datového formátu. Jde 

např. o programy CAD Doctor, CAD Porter a CAD Feature společnosti Elysium Inc., 

CADfix společnosti ITI TranscenData a další. [4] 
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5 Návazné systémy na systémy CAD 

Mezi návaznými systémy na systémy CAD jsem se zaměřil na aplikace GIS, které 

jsou schopny analyzovat nepřeberné množství informací, díky kterým je možno zvážit 

vhodnost zamýšlené výstavby ještě před počátkem realizace dle vybraných faktorů. Pro 

vývojové a konstrukční práce především v oborech strojírenského průmyslu na 

CAE/CAM systémy a ve stavitelství na CAE systémy. Aplikace CAD/CAE/CAM 

nabízí organizacím pracujícím v těchto oblastech značné konkurenční výhody. Zvyšují 

produktivitu podniku a zkracují dobu potřebnou k uvedení výrobků na trh. Jde o 

systémy, které provazují konstrukční práci s návrhem výroby, samotnou výrobou a 

kontrolou jakosti. 

5.1 GIS systémy 

GIS systém (GIS = Geographical Information System – geografický informační 

systém) se používá pro sběr, analýzu, třídění, zpracování, ukládání a následné zobrazení 

prostorových informací. Své uplatnění technologie GIS nachází v mnoha oblastech 

lidské činnosti.  

Obrázek 4 - Příklad rozmanitosti využití Geografického informačního systému [18] 
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Mezi příklady nasazení GIS systémů patří například: posudek vhodnosti zájmové 

lokality nebo trasy dle zadaných hledisek (přírodních, klimatických,…), sledování změn 

využití území, příprava cenových map a rozvojových studií měst nebo regionů, 

environmentální analýzy (znečištění vzduchu a vody, povodně,…), modelování 

dopravní dostupnosti a mnoho dalších. V oblasti geodézie, kartografie a stavebnictví se 

tyto systémy používají pro tvorbu a aktualizaci katastrálních map, tvorbě mapových 

podkladů a atlasů, úpravě ortofotomap a modelu terénu. Aplikace pracují s vektorovými 

i rastrovými daty. Mezi uživatele GIS technologií patří také správci inženýrských sítí, 

kteří je využívají pro správu majetku, údržbu zdrojů, zakreslení vedení jednotlivých sítí 

a rozvoden, analýze zákazníků a prognóze budoucích potřeb. Datovými zdroji jsou 

geodetická zaměření, digitální mapy katastru nemovitostí, digitalizace analogových 

mapových podkladů, vektorizace objektů z leteckých ortofotomap a družicové snímky. 

K jednotlivým modelacím je možno zavést GIS data a jakákoliv entita do tohoto 

prostředí vložená, může být spojena s externími daty. Příkladem mohou být katastrální 

údaje ke každé parcele.  

Geografické informační systémy se liší od CAD systémů integrovanou analýzou 

popisných a prostorových dat. CAD systémy nabízí jen některé funkce nad 

prostorovými daty. Také u GIS aplikací lze využít dvou základních možností. První je 

implementace nadstavby GIS na obecný CAD systém, druhou je kompletní 

specializovaný GIS systém, patřící mezi nejrozsáhlejší a nejdražší produkty.  

Předpokladem využití GIS systémů jsou stávající mapové podklady a údaje, díky 

kterým je možno analyzovat jednotlivé dopady zamýšlené stavby ještě před zahájením 

realizačních činností. [16], [17]  

5.2 CAE systémy 

CAE systém (CAE = Computer Aided Engeneering – počítačem podporované 

konstruování) je používán pro analýzu a vývoj produktu. Je zdrojem potřebných 

informací pro konstruování produktu a přípravě jeho výroby. Pomocí analýz kolizních 

stavů se odhalují chyby, které by mohli vést ke vzniku značných ztrát. Dokumentace 

návrhu řešení musí být připravena před samotnou výrobou v precizním stavu. 

CAE aplikace se dají zakoupit jako samostatný software, ale může být také již 

součástí nebo nadstavbou systému CAD. Samostatný program musí obsahovat 

softwarové rozhraní tzv. interface pro načtení datových formátů podporovaného CAD 

systému. 
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Pod CAE systémem si lze představit např. proces, kdy je 3D model ze systému 

CAD podroben analýze v modulu kinematiky, vypočítají se maximální síly na něj 

působící a dále v modulu FEM napětí v různých součástech. Výsledky těchto analýz 

jsou zdrojem informací pro změnu 3D modelu. Tento proces je analogicky opakován, 

dokud nejsou splněny veškeré požadavky kladené na tento budoucí výrobek. 

CAE systém pracuje ve třech základních krocích, jimiž jsou: definice parametrů 

modelu a prostředí, jejich analýza prováděná výkonnými počítači a zpracování 

výsledných dat, které je možno vizualizovat. 

Mezi potřebné dovednosti CAE softwaru patří: výpočty jednotlivých součástí a 

jejich sestav pomocí FEM (FEM = Finite Element Method, neboli MKP = metoda 

konečných prvků), výpočty statického zatížení tj. napětí a deformace, dynamická 

analýza a výpočty únavy, optimalizace tvaru a hmotnosti součástek, výpočty proudění a 

prostupu tepla a možnost vizualizace a prezentace výsledků. 

Obrázek 5 - Koncepce realizace projektu pomocí CAD/CAE/FEM technologií [6] 

 

5.3 CAM systémy 

CAM systém (CAM = Computer Aided Manufacturing – počítačem podporovaná 

výroba) je používán pro přípravu, automatizaci a řízení výroby. Výpočetní technika má 

v současné době své podstatné místo v oblasti řízení CNC technologií (počítačem řízené 
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stroje) jak při výrobě sériové, tak při výrobě kusové. Na technologickou přípravu 

výroby, dále na rychlost a kvalitu vyrobených součástí jsou kladeny vysoké požadavky. 

Obstát ve vysoké konkurenci na trhu nutí strojírenské firmy pořídit si a používat kvalitní 

CAD/CAM systém, který umožňuje zpracování konstrukčních dat (obvykle z 3D 

modelu CAD) a generování NC programu pro CNC obráběcí stroje. CNC obráběcí 

stroje zvyšují produktivitu a celkově efektivnost obráběcích strojů. 

K základním možnostem CAM programů patří: simulace obrábění, lití, kování, 

tvorba vstřikovacích forem, lisování a simulace hlubokého tažení plechů, databáze 

materiálů, nástrojů a řezných podmínek. Zavedením CAM systému se zkracují 

předvýrobní etapy pomocí souběžného vývoje jednotlivých procesů, snižují se náklady 

na vývoj a vytvoří se přesná výrobní dokumentace. 

Analytická společnost CIMdata každoročně zpracovává zprávu, v níž se věnuje a 

hodnotí stav trhu s CAM systémy a souvisejícími službami. Dle této zprávy byla v roce 

2006 nejúspěšnější z hlediska výše tržeb francouzská firma Dassault Systémes. 

Z hlediska počtu prodaných licencí potom firma Planit Holdings. [7] 

Obrázek 6 - Tržní podíly největších výrobců CAM softwaru v roce 2006 [7] 

 

5.4 CA technologie 

Široká nabídka softwarových produktů různých výrobců umožňuje firmám vybrat 

si ze dvou základních přístupů – sestavení CA technologie systémy různých dodavatelů 

podle vlastního výběru, nebo koupě kompletní integrované technologie jednoho 

výrobce. 
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5.4.1 Samostatné aplikace 

První možností je zakoupení CAD systému pro tvorbu výkresové dokumentace 

samostatně a další programy pro analýzu a simulaci výroby dokoupit jako nadstavbu, 

rozšiřující modul nebo také jako samostatnou aplikaci. Po určité době se určí jaké 

nástroje a možnosti jsou potřebné pro konkrétní analýzu a samotnou výrobu z hlediska 

optimálního řešení. Při této volbě sestavovaného CA řešení od několika dodavatelů však 

může dojít k nedokonalé vazbě mezi CAD a CAE/CAM programy. [5] 

Obrázek 7 - Obecně možný příklad CA technologie [5] 

 

5.4.2 Integrované CA technologie 

Druhou možností je koupě kompletního integrovaného CA řešení od jednoho 

výrobce. Výrobci CAD/CAE/CAM nabízí různé možnosti konfigurace modulů a 

nástroje pro sestavení integrovaného systému. Příkladem je PLM/CAD/CAM/CAE 

software CATIA vyvíjený společností Dassault Systémes. CATIA nabízí kompletní 

logické seskupení modulů, ale také si lze vybrat mezi konkrétními produkty, které se 

dají postupně rozšiřovat pro potřeby dalších funkcí a nástrojů. Výhodou kompletního 

řešení je provázanost jednotlivých modulů pracujících s jedním typem dat. [5] 

Obrázek 8 - Příklad CA technologie od jednoho výrobce (Dassault Systémes) [5] 
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6 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo zpracovat přehled systémů pro podporu 

projekčních prací na počítači, včetně systémů na ně navazujících. Projekční firmy jsou 

v současné době pod tlakem ze strany zákazníků, kteří požadují vysokou kvalitu 

dokumentace za nízkou cenu. Rychlost návrhu má proto klíčový vliv na obchodní 

úspěch organizace. Stále častěji také zákazníci požadují změny návrhu před 

dokončením, což při chybějící CAD aplikaci představuje značnou časovou i finanční 

ztrátu. U složitějších projektů, kde jsou v digitální formě zpracována pouze některá data 

a zbylá část na papíře, může snadno dojít k chybám, které se projeví až při vlastní 

realizaci objektu. Provádět výkresovou dokumentaci na rýsovacím prkně je v současné 

době velmi neefektivní. Nové počítačové systémy, které se používají v mnoha 

odvětvích projektování, se u nás nejvíce rozšířily v 90. letech minulého století. Nabízí 

uživatelům kvalitnější a rychlejší přístup k práci. Dnešní CAD systémy mají příjemné 

uživatelské prostředí a výrobci CAD systémů stále hledají cesty k jeho zjednodušení. 

Pro začínající uživatele (zejména u 3D aplikací) je jednoduchost ovládání právě jedním 

z důležitých faktorů pro výběr CAD systému a jeho implementaci do firmy. Pořízení 

CAD systému nebývá levnou záležitostí a proto je vhodné jeho výběr zvážit. Pro 

nekomerční využití ovšem existuje mnoho Free CAD aplikací, které jsou volně ke 

stažení na internetu. Za mírný poplatek je možné používat tyto programy k podnikání. 

Využít lze také možnosti nabízené některými výrobci komerčních CAD systémů, 

stáhnout si jejich software s omezenou časovou platností a vyzkoušet jej. Komerční 

systémy disponují zpravidla více funkcemi, než je tomu u Free CAD aplikací. Podle 

způsobu konstruování objektu si můžeme vybrat mezi rýsováním v ploše resp. 

modelováním v prostoru. Postačí-li uživateli pracovat s rovinnými údaji, je vhodné 

pořídit si pouze 2D CAD systém. Pro práci s prostorovými údaji slouží 3D CAD 

systémy, které jsou samozřejmě dražší variantou, ale nabízí uživateli další možnosti 

jako např. generovat jakékoliv pohledy nebo řezy objektem. Podle míry flexibility je 

možno systémy rozdělit na obecné a specializované. Obecné systémy se dají použít 

v různých oborech, protože nenabízí výkonnější funkce k oboru konkrétnímu. Lze je 

však doplnit vhodnými nadstavbami, díky kterým se mohou funkcemi vyrovnat 

systémům specializovaným. Specializované CAD systémy jsou rovnou přizpůsobeny 

pro práci v určité oblasti. Výkresovou dokumentaci je také možno obohatit o vizualizaci 

objektu, k čemuž slouží vizualizační aplikace. U specializovaných CAD systémů v 



 

 

29 

oblasti stavebnictví a architektury bývá vizualizační modul součástí. Pro výměnu 

výkresové dokumentace na počítači je také velmi důležitá kompatibilita datového 

formátu. Standardem mezi datovými formáty se stal formát DWG vyvinutý společností 

Autodesk. Nenabízí-li aplikace CAD tento formát pro uložení výkresu, je možné použít 

formát DXF také od firmy Autodesk, který je podporován téměř každým CAD 

systémem, ale také jinými grafickými programy jako jsou např. Photoshop, Corel Draw 

nebo 3D Studio MAX. Dalšími používanými výměnnými formáty jsou STEP nebo 

IGES. Převedená data mezi různými nepříbuznými CAD systémy nemusí být zcela 

kompletní. K programům, které se zabývají převodem dat a jejich následnou opravou 

patří např. CAD Doctor, CAD Porter nebo CAD Feature. Na aplikace CAD navazují 

další počítačové systémy, jako jsou např. GIS, CAE nebo CAM. Aplikace GIS slouží 

k analýze veškerých prostorových a geografických informací, dle vybraných kritérií, 

které jsou obsaženy v databázi. Pomocí těchto systémů lze posoudit vhodnost zájmové 

lokality, ve které uvažujeme s výstavbou objektu a analyzovat jednotlivé dopady této 

stavby ještě před její realizací. Dále se systémy používají např. k tvorbě a aktualizaci 

katastrálních map, úpravě ortofotomap, tvorbě digitálního modelu terénu nebo správě 

inženýrských sítí. CAE systémy jsou využívány zejména ve stavebnictví a strojírenském 

průmyslu pro analýzu a vývoj produktu. Pomocí analýzy kolizních stavů se odhalí 

chyby, které by mohly vést ke vzniku značných ztrát. Jde o proces, kdy je 3D model ze 

systému CAD podroben analýze v modulu kinematiky, vypočítají se maximální síly na 

něj působící, a v modulu FEM napětí v různých součástech. Výsledná zpracovaná data 

je možno vizualizovat. CAM systémy se používají nejvíce ve strojírenství pro přípravu, 

automatizaci, simulaci a řízení výroby. Umožňují zpracování konstrukčních dat 

(obvykle z CAD 3D modelu) a generování programu pro CNC obráběcí stroje. Aplikace 

CAD/CAE/CAM provazují konstrukční práci s návrhem výroby, kontrolou jakosti a 

výrobou samotnou. Při projektování s využitím CAD aplikace je produktivita práce 

znatelně vyšší a společnost tak jistě v krátkém časovém horizontu získá zpět vynaložené 

prostředky na její nákup a zavedení.  
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

AEC  Architecture, Engeneering, Construction 

AMD  Avions Marcel Dassault 

BIM  Building Information Modelling 

CAD  Computer Aided Design 

CADD  Control Data Digigraphics 

CAE  Computer Aided Engeneering 

CAM  Computer Aided Manufacturing 

CD  Compact Disc 

CNC  Computer Numerical Control 

ČSN  Česká státní norma 

DAC  Design Automated by Computer 

DOS  Disk Operating Systém 

DGN  Design 

DXF  Drawing Interchange Format 

DWF  Design Web Format 

DWG  DraWinG 

FEM  Finite Element Method 

GIS  Geographical Information Systém 

GUI  Graphical User Interface 

IGES  International Graphics Exchange Specification 

MKP  Metoda konečných prvků 

NC  Numerical Control 

ODA  Open Design Alliance 

PICT  Picture 

PDF  Portable Document Format 

PLM  Product Lifecycle Management 

STEP  Standard for Exchange of Product model data 

TZB  Technické zařízení budov 
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