
 

  Verze 1.04.01 

 

Uživatelský manuál 

 



®RECOC, spol. s r.o., Seydlerova 2451/8, 158 00, Praha 13 
®RECOC, spol. s r.o., 28. října 864/273, 709 00 Ostrava 

Strana 2 | 56 

ÚVOD 5 

ZÁKLADNÍ POJMY 5 

ZÁKLADNÍ PRINCIPY REBIM 7 

HLAVNÍ VÝSTUPY 7 

PRÁCE S REBIM 8 

ZALOŽENÍ PROJEKTU A PRÁCE S DATABÁZÍ 8 

MODELOVÁNÍ 9 

POKROČILÉ FUNKCE REBIM 10 

3D OSY 10 

CELKOVÉ ŘEZY 10 

AXONOMETRIE 10 

PRÁCE S HOTOVÝM MODELEM A VÝSTUPY 12 

VÝKRES TVARU 12 

EXPORT 13 

BIM MODEL 13 

FUNKCE 13 

NASTAVENÍ A KOMUNIKACE S DATABÁZÍ 13 

MINFO [MINFO] 14 
PATRO [PATRO] 15 
MKRESLIT [MKRESLIT] 15 
PALETA [PALETA3] 15 
MNAČTI [MNACTI] 16 
MZÁPIS [MZAPIS] 16 
PRŮNIK [PRUNIK] 16 
MKONTROL [MKONTROL] 16 

MODELOVÁNÍ 17 

DESKA [DESKA3] 17 
RAMPA [RAMPA] 18 
SDESKA [SDESKA] 19 
SCHODY [SCHODY] 20 
SLOUP [SLOUP] 21 
STĚNA [STENA] 22 
TRÁM [T3] 23 
SKOŘEPINA [SKOREP] 24 
HLAVICE [HLAVICE] 24 

OTVORY 24 

DÍRA A NIKA [DIKY] 25 
DÍRA A NIKA – EDITACE [DIKYE] 25 

EDITACE 25 

SMAZAT [E3] 25 



Tento dokument obsahuje autorské dílo. 
Autorská práva k dílu vykonává společnost RECOC, spol. s r.o. 

Strana 3 | 56 

KOPIE [C3] 25 
POSUN [M3] 25 
ROTACE [R3] 25 
DĚLENÍ OBLOUKŮ [EDA] 26 
DESKY – ROZDĚLIT [EDDR] 26 
DESKA – VERTIKÁLNÍ POSUN [EDDP] 26 
DESKA – VRCHOL – PŘIDAT [EDVP] 26 
DESKA – VRCHOL – UBRAT [EDVU] 26 
EDITACE STĚNY – DIALOG [EDS] 26 
STĚNA – ROZDĚLIT [EDSR] 26 
STĚNA – NAPOJIT [EDSN] 26 
STĚNA – NAPOJIT1 [EDSS] 27 
EDITACE VÝŠKY A TYPU TĚLESA [EDT] 27 
PLOCHA BOČNÍ – POSUN [EDP] 28 
PLOCHA HLAVNÍ – POSUN [EDPR] 28 
PARAMETRY SLOUPU [EDC] 29 
PATRO A SKUPINA [ZPS] 29 
KOPIE ODJINUD [COPYEN] 29 
SOUŘADNÝ SYSTÉM [ESS] 30 
VYPNI PRVEK [OF3] 30 
ZAPNI PRVKY [ON3] 30 
IZOLUJ PRVKY [LON3] 30 
SWITCH [SW] 30 
ZNOVU VYKRESLIT VÝKRES TVARU [SAL] 30 

OSTATNÍ 30 

HLEDEJ [HLEDEJ3] 30 
POPIS [POPIS3] 30 
POPIS - EDITACE [POPIS3E] 31 
SCHÉMA [SCHEMA3] 31 
SCHÉMA – EDITACE [SCHEMA3E] 32 

KÓTY, KAČENY, PKOTA 32 

KÓTY [KOTY3] 32 
KÓTY – EDITACE [KOTE] 32 
KÓTY – KONTROLA [KOTKON] 32 
EDITACE KÓT OTVORŮ [EDKOT] 33 
KÓTY V ŘEZU MAŽE [KOTER] 33 
KÓTY V ŘEZU [KOTYR] 33 
VLOŽÍ VÝŠKOVÉ KÓTY [MKACENY] 33 
PŘEPÍNÁ KAČENY [MKACSW] 33 
POSOUVÁ KAČENY [MKACMOVE] 33 
PŘEPNUTÍ PKOTY [PODLAHA] 33 
ZMĚNA VELIKOSTI [PKOTA] 34 
OTOČÍ [PKOTAO] 34 
ZRCADLÍ [PKOTAZ] 34 

AXONOMETRIE, OSY 35 

DEFINICE AXONOMETRIE [AXODEF] 35 
VLOŽENÍ AXONOMETRIE [AXOVLOZ] 36 



®RECOC, spol. s r.o., Seydlerova 2451/8, 158 00, Praha 13 
®RECOC, spol. s r.o., 28. října 864/273, 709 00 Ostrava 

Strana 4 | 56 

ZADÁNÍ SYSTÉMU OS [OSY3D] 38 

ŘEZY 39 

PŘEPOČÍTÁ ŘEZY [MOBNOV] 39 
ŘEZ – SKLOPENÝ [REZZ] 39 
ŘEZ MODELEM [REZDEF] 41 
ŘEZ [REZVLOZ] 41 
ŘEZY – EDITACE [REZE] 42 
ŘEZY – HLEDEJ [REZN] 42 
ŘEZY – POSUN [REZP] 42 
ŘEZY – OPRAVA [REZREP] 42 

EXPORTY, VÝKAZY, PŘEVODY JINAM 42 

EXPORT [EXPORT3] 42 
EXPORT DO IFC [EXIFC] 42 
FEM MODEL [FEM] 43 
OBJEM [OBJEMY] 43 
PLOCHY [PLOCHY] 44 
VÝKAZ PRVKŮ [VYKAZ3] 45 

POHLEDY NA KONSTRUKCE 45 

POHLED DESKA [POD3] 45 
POHLED DESKA – EDITACE [POD3E] 45 
POHLED STĚNA [POS3] 45 
POHLED STĚNA – EDITACE [POS3E] 45 
POHLED TRÁM [POT3] 45 
POHLED SLOUP [POC3] 45 
POHLED SCHODY [POW3] 45 
POHLED SCHODY – EDITACE [POW3E] 45 
TRANSFORMACE DATABÁZE [TRANS] 45 

DIALOGOVÁ OKNA 46 

IDENTIFIKACE SOUBORU V PROJEKTU 46 
RC-MODEL SETUP – 1. ČÁST  49 
RC-MODEL SETUP – 2. ČÁST – DEFAULT NASTAVENÍ HLADIN 51 
RC-MODEL SETUP – 3. ČÁST – HLADINY 52 

MASKY 53 

 

  



Tento dokument obsahuje autorské dílo. 
Autorská práva k dílu vykonává společnost RECOC, spol. s r.o. 

Strana 5 | 56 

ÚVOD 

REBIM je program pro modelování konstrukcí v prostředí AutoCAD. Je vyvíjen a spravován firmou 
RECOC od roku 1996. Umožňuje modelování hrubé stavby ve 3D s návazností na další aplikace, 
generování výkresu tvaru, řezy konstrukcí, pohledy na stěny pro armování, FEM model zpracovatelný 
v aplikaci RENEX, spočte plochy bednění či kubatury konstrukcí. Samozřejmostí je možnost exportu 
modelu ve formátu ifc pro platformu BIM. 

Program je neustále doplňován a vylepšován. Firma RECOC Vám bude vděčná za veškeré podněty a 
připomínky. 

Tento manuál Vás provede fungováním programu a navrhne postupy, které se za roky používání 
osvědčily ve firmě RECOC. Dále poskytne kompletní výpis funkcí a jejich popis. 

Pro účely tohoto manuálu budou příkazy určené pro vložení do příkazového řádku AutoCAD vloženy 
do hranatých závorek [ ]. Křížové odkazy budou zvýrazněny podtržením.  

ZÁKLADNÍ POJMY 

2D zobrazení výkres tvaru dle ČSN 
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3D zobrazení zobrazení pro modelování konstrukcí, veškeré entity jsou vyobrazeny ve zvolené perspektivě 

 

Databáze | Modul soubor rwg 

Načíst modul načtením modulu je myšleno jeho vložení do seznamu modulů v dialogu Minfo [MINFO] 

Odstranit modul odstraněním modulu je myšleno jeho vymazání ze seznamu rwg v dialogu Minfo [MINFO], ne jeho 
odstranění z disku 

Entita je základní stavební prvek REBIMu – typicky stěna, deska, sloup a trám. 

Subentita je stavební prvek spadající pod entitu – typicky například otvor 

FEM model je výpočtový model pro program RENEX 3D, v našem případě také geometrická zjednodušení objemových 
prvků modelu ve formě virtuálních 1D a 2D prvků, které je možné exportovat do programu RENEX 3D. 

Grippoint úchopový bod AutoCADu; tažením grippointů lze jednoduše měnit tvar entit, pokud nedojde ke zborcení 
ploch, větší počet grippointů se označuje pomocí SHIFT + klik 

  

Pkóta automaticky generovaná kóta desky (pouze ve 2D zobrazení) 

  

Příkaz/Funkce příkaz je text, který zadaný do příkazového řádku vyvolá odpovídající funkci 

Příkazový řádek pole sloužící k zadávání příkazů, defaultně dole uprostřed 
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ZÁKLADNÍ PRINCIPY REBIM 

REBIM pro své fungování využívá moduly – soubory rwg, které jsou propojené s dwg soubory a nesou 
v sobě veškeré informace o 3D entitách, vzájemné provázanosti a definice pro některé pokročilé funkce 
REBIMu. Tyto moduly umožňují libovolný počet přístupů pro čtení současně a pouze jeden pro zápis. 
Přístup pro zápis znamená, že je možné modul editovat, přístup pro čtení umožňuje modul pouze 
prohlížet. Díky tomu nemůže dojít ke vzniku několika paralelních verzí v případě, že na projektu pracuje 
současně více lidí. 

Program umožňuje dva přístupy – jedno dwg a jedno rwg pro celý projekt, nebo jedno dwg a jedno 
rwg pro každé patro, případně ještě objekt, nebo jiný logický celek. My v RECOC používáme druhou 
metodu – několik dwg a rwg a proto tento přístup doporučujeme. Párová dwg a rwg by měla mít takový 
název, aby bylo jasné, že patří k sobě, ne však zcela totožný. Veškeré tyto soubory doporučujeme 
uchovávat v jednom adresáři, ve kterém nebude nic jiného. AutoCAD automaticky zachovává poslední 
verzi dwg a rwg souboru v podobě souboru s příponou bak. V případě shodných názvů dwg a rwg 
v rámci jednoho adresáře bude docházet k přepisu souborů bak a ke ztrátě bezprostřední zálohy 
daného souboru. 

Do jednoho dwg lze načíst libovolný počet modulů. V takovém případě je první modul v seznamu 
považován za základní a pouze tento lze nastavit pro zápis. Načtení více modulů umožňuje vidět projekt 
ve větší perspektivě, lépe prohlédnout návaznosti jednotlivých entit napříč patry, případně kopírovat 
entity mezi moduly. Brání naopak přepnutí do 2D zobrazení – k tomu je potřeba mít připojený pouze 
jeden modul, respektive více modulů se stejným patrem. 

Pro entity vytváří REBIM hladiny podle několika kritérií – patra, typu prvku a skupiny. Patro je 
nastavené v rámci modulu, kam je entita vkládána. Typy prvků jsou 4 – deska (D), stěna (W), sloup (C) 
a trám (T). Skupina je tvořena dvěma číslicemi a primárně by měla vycházet z šířky nebo tloušťky, což 
při tvorbě entity program sám navrhuje. Všechny 200 mm tlusté stěny by tak měly být ve skupině 20, 
400 mm široké desky zase ve skupině 40. Netypickým prvkům, např. schody, je možné vkládat do 
libovolné skupiny, např. 99. Skupiny prvků jsou důležité pro některé pokročilejší funkce programu, 
proto je vhodné toto pravidlo znát a dodržovat princip toho, aby podobné prvky byly ve stejné skupině. 
Hladina RC01N_W30 tedy znamená, že je to hladina vytvořená programem REBIM (RC) pro stěny (W) 
tlusté 300 mm (30) v prvním nadzemním podlaží (01N). 

HLAVNÍ VÝSTUPY 

Základním výstupem REBIMu je výkres tvaru, který odpovídá ČSN. Ten je automaticky aktualizovaný, 
pokud dojde k nějaké změně, která je v daném podlaží viditelná – tedy pokud dojde ke změně 
v konstrukcích nad nebo pod. Dále může obsahovat řezy, které jsou také automaticky aktualizované, 
pokud dojde ke změně. 

Dalšími důležitými výstupy jsou pohledy na konstrukce, které slouží k vyztužování ať už manuálnímu, 
nebo automatickému pomocí softwaru RECOC. Stejně jako tvary a řezy, i pohledy jsou automaticky 
aktualizované. 

Model je možné exportovat jako soubor ifc pro platformu BIM. 

Dále je možné generovat objemy betonu, plochy bednění, nebo vytvořit podklad pro FEM model 
zpracovatelný v RECOC programu RENEX 3D. 
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PRÁCE S REBIM 

K ovládání REBIMu slouží primárně 
příkazový řádek a dialogová okna. 
Do příkazového řádku jsou 
vypisovány informace, instrukce a 
nastavení k jednotlivým příkazům.  

Dialogová okna jsou podrobně 
popsána u konkrétních příkazů. 
Obecně však platí, že obsahují 3 
druhy ovládacích prvků. 1) je prostý 
popis |2) je pole pro vyplnění 
hodnoty |3) je popis fungující i jako 
tlačítko, kliknutím na něj je možné 
hodnotu ukázat ve výkresovém prostoru, případně, pokud se jedná o vlastnost entity (jako skupina, 
nebo materiál), ukázat entitu ze kterého lze tuto vlastnost převzít. 

REBIM předpokládá poměrně velkou přesnost při modelování. Toleranci bodů lze nastavit v rámci 
Identifikace souboru v projektu, nicméně doporučujeme entity vkládat s maximální možnou přesností, 
tedy koordináty vkládat numericky do příkazové řádky, případně klikat na již přesně umístěné REBIM 
entity. Důrazně nedoporučujeme vytvářet entity oklikáváním podkladů načtených jako x-reference. 

ZALOŽENÍ PROJEKTU A PRÁCE S DATABÁZÍ 

Jak již bylo řečeno výše, REBIM ke svému fungování potřebuje soubory rwg, 
které v sobě nesou vlastní model a soubory dwg, kterými jsou soubory rwg 
prohlíženy. Tvorba těchto dvojic probíhá v několika krocích – 1) vytvoření 
nového dwg a jeho uložení |2) načtení programu REBIM |3) Příkazem Minfo
 [MINFO] vyvolání dialogového okna Identifikace souboru v projektu. 
|4) Vytvoření nového modulu rwg a přiřazení patra. 

Podrobný popis dialogového okna Identifikace souboru v projektu je popsán 
dále. 

Dále doporučujeme definovat 3D osy funkcí Zadání systému os
 [OSY3D] a patra pod a nad funkcí Patro [PATRO]. 

Finální podoba adresáře s modelem by měla vypadat jako na obrázku vlevo. 
Soubor bdgr__3_001.dwg nemá odpovídající rwg. K tomuto souboru jsou 

připojené všechny rwg pro čtení a slouží k celkovému pohledu na model, případně k exportu celého 
modelu. 

  

← 1 

← 3 

2 → 



Tento dokument obsahuje autorské dílo. 
Autorská práva k dílu vykonává společnost RECOC, spol. s r.o. 

Strana 9 | 56 

MODELOVÁNÍ 

K samotnému modelování se 
používá několik základních typů 
entit – Stěna [STENA], Sloup
 [SLOUP], Trám [T3] a Deska
 [DESKA3]. Výběr entity má 
vliv na to, jak se bude konstrukce 
vyobrazovat ve 2D zobrazení – 
zobrazení některých entit je ukázáno 
na obrázku vpravo. 

Každá entita má dvě základní roviny 
– podstavy. U stěny jsou to vlastní 
plochy stěny, u sloupu pata a zhlaví, 
u trámu čela a u desky spodní a horní 
strana. Ilustrováno je to u příkazu 
Plocha hlavní – posun [EDPR]. 

Složitější tvary se vytváří složením 
těchto základních entit, případně 
použitím pokročilejších 
modelovacích příkazů jako Rampa
 [RAMPA], Sdeska
 [SDESKA], Schody
 [SCHODY], Skořepina [SKOREP], a Hlavice [HLAVICE]. Vždy je nejlepší možné řešení to 
nejjednodušší. 

K editaci prvků slouží buď grippointy, nebo editační příkazy. Nejdůležitější jsou Plocha boční – posun
 [EDP] a Plocha hlavní – posun [EDPR]. Při editaci prvků program kontroluje zachování 
rovinnosti stran prvku a umístění otvorů v konstrukci. Pokud by zamýšlená úprava tato pravidla 
porušila, nebude provedena. Výjimkou jsou prvky rampa a skořepina, které mají povrchy zborcené, ale 
zde je zásadním způsobem omezena editace pomocí grippointů. 

Obloukové konstrukce doporučujeme modelovat jako polygony, ve výkresu tvaru doplněné kótou. 
Důvodem je možné špatné vykreslení tvaru na sebe navazujících konstrukcí. Výjimkou jsou kruhové 
(oválné a půloválné) sloupy a otvory – ty naopak doporučujeme modelovat výhradně jako kruhové. 
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POKROČILÉ FUNKCE REBIM 

3D OSY 

K zobrazení 3D os v pohledech, řezech a schématech je potřeba vytvořit pomocné dwg s osovým 
systémem a to propojit s každým modulem, u kterého je potřeba tuto funkci využívat. Osy a jejich popis 
v pomocném dwg musí být kresleny v hladině, který odpovídá masce hladin zadané v RC-MODEL 
SETUP – 1. ČÁST a pro popis os musí být použit blok OSA.dwg, který je standardně umístěn v adresáři 
programu a pro samotné osy musí být použity entity „line“ nebo „polyline“ umístěné v rovině XY 
souřadného systému „World“ 

Pro propojení 3D os s modulem je potřeba příkazem Minfo [MINFO] vyvolat dialog Identifikace 
souboru v projektu a v něm položku „Načíst osy pro“ zvolit „zápis“. Kliknutím na tlačítko OK dialog 
opustit. Poté příkazem Zadání systému os [OSY3D], vyvolat dialog, pomocí kterého je možné 
přidat, případně odstranit dwg se systémem os. Nakonec znovu přepnout položku „Načíst osy pro“ na 
možnost „čtení“. 

CELKOVÉ ŘEZY 

Program REBIM umožňuje vytvořit řez aktuálním modulem funkcí Řez – sklopený [REZZ], nebo 
řez přes více modulů funkcí Řez [REZVLOZ]. Řez přes několik modulů je potřeba před vložením 
definovat. Definice řezu je uložena v načteném rwg, nicméně toto není nijak indikováno. Je tedy 
vhodné všechny definice celkových řezů vkládat do jednoho určeného rwg. Celkové řezy poté vkládat 
z tohoto rwg a to tak, že rwg s definovanými řezy je před jejich vložením načteno dialogem Identifikace 
souboru v projektu. Po vložení řezů je možné modul s definicí řezů odstranit. 

Pro vytvoření definice řezu je nejprve potřeba vytvořit alespoň jednu definiční polylinii řezu. Ta musí 
mít alespoň 3 body, které budou tvořit rovinu, kterou má být veden řez. Následně příkazem Minfo
 [MINFO] vyvolat dialog Identifikace souboru v projektu a v něm položku „Načíst definice řezu 
pro“ zvolit „zápis“. Kliknutím na tlačítko OK dialog opustit. Poté příkazem Řez modelem [REZDEF] 
vyvolat dialog s nastavením řezu. Uložit soubor, tím se definice řezu uloží do rwg. Následně je možné 
příkazem Řez [REZVLOZ] řez modelem vložit. Nakonec „Načíst definice řezu pro“ přepnout pro 
„čtení“. 

Řezy jsou v základním nastavení programu viditelné pouze ve výkresu tvaru. Zobrazení řezů při 3D 
zobrazení modelu lze zapnout v dialogu  Identifikace souboru v projektu. 

AXONOMETRIE 

Axonometrie umožňuje vložení jednoduché 
prostorové projekce s vyplněnými plochami. 
Používá se zejména pro ilustraci, o které patro se 
jedná u výkresů tvaru. Axonometrie je potřeba 
nejprve definovat. Definice axonometrií fungují 
stejně jako definice celkových řezů – jsou uloženy 
v rwg a pro jejich vložení je potřeba mít toto rwg 
načtené. Po vložení axonomterií je možné toto 
rwg odstranit. 

Definice a vkládání axonometrií je velice 
podobné vkládání celkových řezů. Nejprve je 
nutné v dialogovém okně Identifikace souboru v projektu zvolit u položky „Načíst definice 
axonometrií“ možnost „zápis“. Tlačítkem OK potvrdit. Příkazem Definice axonometrie [AXODEF] 
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vyvolat dialog s nastavením axonometrie, uložit soubor, příkazem Vložení axonometrie [AXOVLOZ] 
axonometrie vložit, a nakonec přepnout položku „Načíst definice axonometrií“ na možnost „čtení“. 

Stejně jako řezy, i axonometrie jsou v základním nastavení programu viditelné pouze ve výkresu tvaru. 
Zobrazení axonometrií při 3D zobrazení modelu lze zapnout v dialogu Identifikace souboru v projektu. 
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PRÁCE S HOTOVÝM MODELEM A VÝSTUPY 

VÝKRES TVARU 

Výkres tvaru je základním výstupem programu REBIM. Pro přepnutí do výkresu tvaru je potřeba mít 
načtené pouze jedno patro, pro přepnutí mezi 3D a 2D zobrazením slouží příkaz druh – porovnání podle 
druhu materiálu (železobeton, ocel, zdivo, …) 

1. norma – porovnání podle 1 a navíc podle normy materiálu 

2. typ – porovnání podle 2 a navíc podle typu materiálu (C20/25, S235, …) 

3. podtyp – porovnání podle 3 a navíc podle podtypu materiálu (XC1, …) 

VYPNI PRVKY PODLE MATERIÁLU [MOF3] 

Vypne veškeré prvky se stejným materiálem, jako má ukázaný prvek. Všechny ostatní prvky REBIMu 
zůstanou beze změny.  

Po zadání příkazu lze změnit nastavení úrovně materiálu pro porovnání (1-4). Viz Izoluj prvky podle 
materiálu [MON3] 

Switch [SW]. 

Pro správné zobrazování šraf je potřeba mít nastavené prostředí AutoCAD pro metrické jednotky. Pro 
ověření stačí do příkazové řádky napsat MEASUREMENT a ujistit se, že hodnota je nastavená na 1. 
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EXPORT 

Pro sdílení výstupů z programu REBIM je nutné použít příkaz Export [EXPORT3]. Jak bylo řečené 
v úvodu, informace o 3D entitách jsou uložené v souborech rwg, které nelze otevřít bez vlastnictví 
programu REBIM. 

BIM MODEL 

REBIM umožňuje export do formátu ifc pro platformu BIM. K tomu slouží příkaz Export do IFC
 [EXIFC]. 

FUNKCE 

V této sekci naleznete podrobný popis funkcí 3D modelu. V hranatých závorkách za názvem funkce je 
řetězec pro vyvolání této funkce z příkazového řádku. 

NASTAVENÍ A KOMUNIKACE S DATABÁZÍ 

Tato skupina příkazů slouží zejména k vytváření modulů, nastavení zobrazení a obsahuje i některé 
kontrolní příkazy. 
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MINFO [MINFO] 

Funkce MINFO slouží k vyvolání dialogového okna Identifikace souboru v projektu.

Jedná se o základní funkci pro nastavování databáze a zobrazení. Vzhledem k rozsahu dialogového 
okna je mu věnován prostor v kapitole Dialogová okna → Identifikace souboru v projektu. Tento dialog 
lze otevřít pouze z uloženého souboru. 

Skrze tento dialog lze kliknutím na tlačítko CFG vstoupit do dialogových oken RC-MODEL SETUP – 1. 
ČÁST, ve kterých lze měnit vykreslování v rámci 3D modelu, názvy používaných hladin atp. Tato 
nastavení jsou základně uložena v adresáři v programu v souboru rebim.rfg. Z něj se načítá nastavení 
pro všechny nové projekty, nicméně uložením nového rfg souboru do adresáře akce lze vytvořit 
individuální nastavení pro konkrétní projekt. Tento postup doporučujeme pouze ve velmi specifických 
případech, jinak doporučujeme toto nastavení udržovat stejné napříč všemi projekty. 
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PATRO [PATRO] 

 

Tlačítkem přidat lze vložit rwg soubory pater nad a pod aktuálním patrem. Navazující konstrukce nad 
poté budou vykresleny šrafou K2, z pater pod se určí kóta horní úrovně hrubé podlahy. 

Nastavení pater pod a nad je také podmínkou pro používání funkce Deska – vertikální posun
 [EDDP], která upravuje i navazující podlaží. 

MKRESLIT [MKRESLIT] 

Vyvolá nastavení zobrazení z Identifikace souboru v projektu. 

PALETA [PALETA3] 

Změní barvy jednotlivých skupin prvků dle vybraného pal souboru, které se projeví pouze ve 3D 
zobrazení, nemá vliv na 2D zobrazení. 

Pomocný pal soubor je textový soubor vytvořený v poznámkovém bloku a uložený s koncovkou „pal“, 
který má následující strukturu. Umístění souboru je libovolné, nicméně doporučený je kořenový 
adresář programu. Program pak jednotlivým skupinám prvků postupně přiřazuje barvy dle této 
definice. 

 

Systém přiřazení barev je potom následující: 

Barvy sloupů 



®RECOC, spol. s r.o., Seydlerova 2451/8, 158 00, Praha 13 
®RECOC, spol. s r.o., 28. října 864/273, 709 00 Ostrava 

Strana 16 | 56 

Barvy stěn 

Barvy desek 

Barvy trámů 

Barvy sloupů následujícího patra (volitelné) 

Barvy stěn následujícího patra (volitelné) 

Barvy desek následujícího patra (volitelné) 

Barvy trámů následujícího patra (volitelné) 

MNAČTI [MNACTI] 

Po zadání tohoto příkazu program znovu načte veškeré připojené rwg soubory. 

POZOR! Pokud před spuštěním příkazu neuložíte práci v aktuálním modulu rwg, dojde k načtení 
poslední uložené verze modelu a všechny úpravy od posledního uložení budou ztraceny! 

MZÁPIS [MZAPIS] 

Provede zápis aktuálního stavu modelu do základního modulu rwg (pokud je modul nastavený pro 
zápis). Soubor dwg se při tomto příkazu neukládá. 

Stejný zápis do modulu rwg je proveden při každém uložení souboru dwg. 

PRŮNIK [PRUNIK] 

Program zkontroluje, jestli se jednotlivé 3D entity neprotínají, případně tyto průniky označí v hladině 
RC3D_PRUNIKY. V případě, že program žádný průnik neobjeví, vypíše v příkazovém řádku hlášku 
potvrzující, že kontrola proběhla bez nalezení průniků. 

MKONTROL [MKONTROL] 

Umožňuje vypnout kontrolu rovinnosti rovin entit a prostupů v konstrukci. Následkem toho je možné 
entity editovat bez jakéhokoli omezení, vytvářet zborcené plochy, nebo otvory mimo hmotu 
konstrukce. Nicméně tuto možnost doporučujeme využívat pouze ve výjimečných případech. 

POZOR! Editace prvků s vypnutými kontrolami může vést k nestabilitě a pádům programu! 
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MODELOVÁNÍ 

Tato skupina příkazů slouží pro vlastní 
modelování. 

Při tvorbě 3D modelu je třeba mít na mysli to, že 
hlavním výstupem bude 2D výkres tvaru, který je 
v souladu s ČSN, proto je potřeba vědět, jak bude 
který prvek vypadat a mít toto na paměti při 
modelování. Základní tvary zobrazuje obrázek 
výše. 

Příkazy většinou vyvolávají dialogová okna 
a/nebo informace v příkazovém řádku, 
nezapomínejte příkazový řádek pozorně 
sledovat. 

Jednotlivé příkazy vyvolávají velice podobná 
dialogová okna. Některé položky jsou společné 
pro všechna dialogová okna, proto budou 
vysvětleny zde: 

Položka Patro slouží k určení do jakého patra se 
má prvek zařadit v případě použití jednoho rwg pro více podlaží (nedoporučujeme). Při použití jednoho 
rwg pro každé patro zůstává v této položce vždy pouze jedna možnost. 

Materiál je důležitý zejména při převodu do výpočtového modelu a u vykreslení v 2D zobrazení a v 
řezech. Zde je každý materiál vyznačen vlastní šrafou (viz soubory recoc.mat a *.mat) a jsou mezi sebou 
odděleny čarou. 

DESKA [DESKA3] 

Příkaz pro tvorbu desek. Před zadáním je třeba vytvořit obrys desky pomocí uzavřené polylinie. 
V dialogu zadáme požadované vlastnosti desky a potvrdíme OK. Deska se vytvoří v zadané tloušťce a 
na zadané výškové úrovni nad vybranou polylinií. V případě, že polylinie obsahuje obloukové úseky, 
budou děleny pro zobrazení na počet segmentů zadaných v poli „Počet dílů oblouku“. Dělení je možné 
později změnit editací příkazem Dělení oblouků [EDA]. 
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RAMPA [RAMPA] 

Tento příkaz slouží k vytváření půdorysně zakřivených ramp (pro rovné slouží příkaz Sdeska
 [SDESKA]). Před použitím potřeba mít připravenou definiční polylinii. Nájezdová a výjezdová 
hrana musí být tvořeny jednou linií, boční hrany musí být tvořeny stejným počtem dílů (vrcholů). 

Doporučujeme definiční polylinie uchovat v pomocné hladině. Editace prvku rampy pomocí grippointů 
nebo editačních funkcí je velice omezená vzhledem k často vysoké složitosti prvků. Nejrychlejším 
způsobem je většinou rychlá úprava definiční polylinie a opětovné vytvoření prvku rampa. 

 

Definiční polylinie rampy Po kliknutí na toto tlačítko je uživatel vyzván, aby ukázal definiční polylinii rampy. Je třeba 
vybrat spodní, nebo horní hranu rampy. 

Horní/Dolní podesta Umožňuje definovat navazující podestu. Při výběru „není“ se zadává pouze kóta, pří výběru 
„pline“ je třeba ukázat polylinii navazující podesty, zadat její tloušťku a kótu, při výběru 
„ukázat“ stačí kliknout na již existující entitu 3D modelu. Při ukázání stávajících entit budou 
tyto entity upraveny tak, aby navazovaly na nástupní (výstupní) hranu rampy. 
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SDESKA [SDESKA] 

Příkaz pro tvorbu šikmých desek. Před zadáním je třeba vytvořit obrys desky pomocí uzavřené polylinie. 
Sklon desky se zadává buď pomocí 2 vodorovných hran, nebo pomocí spádnice. Po kliknutí na danou 
možnost je uživatel vyzván, aby vodorovné hrany nebo spádnici ukázal a následně jim v dialogu určí 
výšku. Při volbě spádnice je 1. a 2. bod určen podle toho, jak byla kreslená definiční polylinie, při 
chybném zadání je třeba šikmou desku vytvořit znovu a hodnoty prohodit. 

 

Zkosení bočních hran určuje, jak budou desky zakončeny, případně lze zvolit napojení na již existující 
3D desku. Jedná se o alternativní způsob zadání obecné entity deska. Ke stejnému výsledku lze dojít 
také vytvořením desky příkazem Deska [DESKA3] a následnou editací (3D rotace, posun grippointů, …). 
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SCHODY [SCHODY] 

Pro tvorbu schodišť doporučujeme použití Trám [T3]. 

Příkaz pro automatickou tvorbu schodišť. Před zadáním je třeba vytvořit půdorysný průmět 
schodišťového ramene a navazujících podest, případně tyto podesty vytvořit pomocí příkazu Deska
 [DESKA3]. 

 

Návaznost na horní/dolní podestu se zadává buď ukázáním polylinie a následným zadáním tloušťky 
podesty, nebo ukázáním existující 3D desky.  

 

POZOR! Entitu schody není možné exportovat do formátu *.ifc! 
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SLOUP [SLOUP] 

Příkaz umožňující vytváření sloupů, a to buď kruhových, obdélníkových nebo obecných, definovaných 
polylinií. 

 

Položka tažení určuje umístění vkládacího bodu v rámci obdélníkového sloupu. 

Položky „Prutový prvek“, případně „Plošný X/Y“ slouží pro export do výpočtového modelu. 
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STĚNA [STENA] 

Příkaz sloužící k vytváření stěnových prvků. 

 

Tlačítkem „Nastav parametry podle stěny“ lze zkopírovat definici již existující stěny. Položka „Tažení“ 
určuje, zda následně zadaná linie je pravou či levou stranou stěny, případně její osou. V případě osy lze 
nastavit odchylku stěny od této osy. Při zvolení „Levá“ se tady stěna vytvoří na pravé straně ukázané 
linie a naopak. Dále lze nastavit jinou šířku, výšku a kótu na začátku a konci stěny. Veškeré tyto 
parametry lze měnit v průběhu tažení stěny pomoci konzole. 

Po ukončení dialogu tlačítkem OK jste vyzvání k ukázání bodů, které definují tažení stěny. Zadáním 
třetího a dalších bodů dojde k vložení další stěny a k jejímu napojení na stěnu předcházející. Ukončení 
zadávání je možné buď klávesou ESC, potvrzením bez zadání bodu (SPACE, ENTER, …). Pro uzavření 
smyčky stěn (napojení poslední a první stěny) je možné zadat do příkazové řádky „U“ (Uzavři). 

Stěnový trám vytvoří prvek trámu, do kterého je možné vytvářet otvory jako do stěnového 
prvku. Zobrazení prvku ve výkresu tvaru odpovídá trámu. 
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TRÁM [T3] 

Příkaz sloužící k vytváření trámů. Pomocí trámů doporučujeme vytvářet i schody, vyplňovat prostory 
mezi odskoky desek, modelovat stěny drobných šachet a další podobné výplňové prvky v modelu. 

 

Průřez trámu lze zadávat buď obecně pomocí polylinie, kruhové (nedoporučujeme) nebo obdélníkové. 
Trámy jsou velice univerzální, a mohou posloužit jako výplně v různých částech konstrukce, případně 
jako univerzální tvar, pokud nelze využít jiný. Nejsnadněji se s tvarem trámu pracuje umístěním 
obecného obdélníkového trámu libovolně do prostoru a následným posouváním a používáním příkazů 
Plocha boční – posun [EDP] a Plocha hlavní – posun [EDPR] dosáhnout požadovaného tvaru. 

Položky „Prutový prvek“, případně „Plošný X/Y“ slouží pro export do výpočtového modelu. 

Zadávání bodů tažení trámu po ukončení dialogu viz příkaz Stěna [STENA]. 
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SKOŘEPINA [SKOREP] 

Pomocí tohoto příkazu lze vytvářet skořepiny. Před použitím je potřeba mít vytvořenou definiční 
uzavřenou polylinii, která představuje řez skořepinou. Použití skořepiny nemá prakticky žádné omezení 
a lze pomocí ní vytvářet i zborcené plochy, pokud to situace vyžaduje. Je však třeba mít na paměti, že 
takto vytvořená skořepina se nemusí vždy správně vykreslovat ve 2D zobrazení a řezech. 

 

HLAVICE [HLAVICE] 

POZOR! Nová testovací funkce. 

Příkaz umožňuje vytvoření kruhové kónické hlavice sloupu. Před zadáním příkazu je nutné připravit 
dvě kružnice v místech dolní a horní podstavy hlavice. Po zadání příkazu budete vyzvání k ukázání dolní 
a horní definiční kružnice hlavice. 

Prvek hlavice je možné editovat pomocí příkazu Plocha hlavní – posun [EDPR] a Dělení oblouků
 [EDA]. 

OTVORY 

Otvory jsou subentity v rámci existujících prvků a jsou tří základních typů (otvor, prostup, nika).  
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DÍRA A NIKA [DIKY] 

Příkaz vytváří otvory nebo niky v rámci entity, a to buď 
obecně dle ukázané polylinie, nebo 
kruhové/obdélníkové. Otvory nelze vkládat do trámů, 
pokud je potřeba vymodelovat otvor v trámu, je 
potřeba tento nejprve příkazem Editace výšky a typu 
tělesa [EDT] změnit na stěnový nebo deskový trám. 

Je nika umožňuje určit hloubku niky, ta se 
vytváří na té straně, na kterou bylo kliknuto při 
vyvolání tohoto příkazu. 
Je prostup je možné použít pouze u otvorů ve 
stěně a ovlivňuje jejich vykreslení ve 2D 
zobrazení – v takovém otvoru se vykreslí 
„mašle“, modrá, pokud je otvor kdekoli ve 
stěně a bílá, pokud je otvor těsně pod deskou. 
Kolmo k ukázané - v případě zaškrtnutí 
položky nedojde ke svislému proděravění 
entity, ale ke kolmému vzhledem k ukázané 
hraně. Tato možnost je přístupná pouze 
v případě výběru šikmé desky nebo desky 
s proměnnou tloušťkou a pouze pro otvory 
zadané volbou „kruh“ a „obdélník“. 

 

DÍRA A NIKA – EDITACE [DIKYE] 

Tímto příkazem je možné měnit položku „Je prostup“ 
u již vytvořených otvorů. 

EDITACE 

Následující funkce slouží k editaci a mazání subentit bez editace samotného prvku. Typicky 
mazání/kopírování/posun otvorů v rámci entity. Jedná se o 3D modelové ekvivalenty základních 
autoCADových příkazů erase, copy, move a rotate. 

SMAZAT [E3] 

Maže ukázanou subentitu. 

KOPIE [C3] 

Kopíruje subentitu v rámci jednoho prvku (tedy nelze subentitu vykopírovat mimo hmotu prvku, pokud 
není příkazem Mkontrol [MKONTROL] nastaveno jinak). 

POSUN [M3] 

Posouvá subentitu v rámci jednoho prvku (tedy nelze subentitu vysunout mimo hmotu prvku, pokud 
není příkazem Mkontrol [MKONTROL] nastaveno jinak). 

ROTACE [R3] 

Rotuje subentitou v rámci jednoho prvku (tedy nelze subentitu vyrotovat mimo hmotu prvku, pokud 
není příkazem Mkontrol [MKONTROL] nastaveno jinak). 
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DĚLENÍ OBLOUKŮ [EDA] 

Umožňuje změnu nastavení dělení oblouku, u již vytvořených prvků ať se jedná o obloukovou stěnu, 
trám, nebo cokoliv jiného. Na zadaný počet dělení jsou upraveny všechny oblouky v daném prvku. 

DESKY – ROZDĚLIT [EDDR] 

Rozdělí desku na dvě části podle zvolené polylinie vedoucí od hrany ke hraně. Zadává se podle 
informací zobrazených v příkazové řádce. 

DESKA – VERTIKÁLNÍ POSUN [EDDP] 

Vertikálně posouvá desku a/nebo mění její tloušťku. Zároveň posouvá, protahuje, nebo zkracuje 
všechny navazující konstrukce pod i nad deskou. Pro fungování musí být definováno patro nad 
příkazem Patro [PATRO]. Pokud jde o desku v nejvyšším patře, je potřeba nadefinovat vyšší patro jako 
prázdné rwg pro potřebu tohoto příkazu. 

DESKA – VRCHOL – PŘIDAT [EDVP] 

Přidá vrchol desky. Nejprve je třeba určit hranu desky a následně bod na této hraně. 

DESKA – VRCHOL – UBRAT [EDVU] 

Odebere vrchol desky. 

EDITACE STĚNY – DIALOG [EDS] 

 

Umožňuje úpravu stěny ve všech rozměrech. Zadává se výběrem v dialogovém okně a následně dle 
pokynů v příkazové řádce. Při stisknutí enter při výzvě k ukázání plochy lze tuto definovat 3 body. 
Stejného výsledku lze dosáhnout rychleji pomocí příkazů Plocha boční – posun [EDP] a Plocha hlavní 
– posun[EDPR]. 

Funkce je možné použít i na trámy, případně kombinaci stěna-trám, trám-stěna. 

STĚNA – ROZDĚLIT [EDSR] 

Rozdělí stěnu podle instrukcí v příkazové řádce, a to buď podle existující entity, nebo pomocné linie. 
Příkaz je možné použít i na trámy, případně kombinaci stěna-trám, trám-stěna. 

STĚNA – NAPOJIT [EDSN] 

Napojí na sebe dvě stěny v obecném půdorysném úhlu. Zadává se dle pokynů v příkazové řádce. 

Příkaz je možné použít i na trámy. 



Tento dokument obsahuje autorské dílo. 
Autorská práva k dílu vykonává společnost RECOC, spol. s r.o. 

Strana 27 | 56 

STĚNA – NAPOJIT1 [EDSS] 

Napojí na sebe dvě stěny tak, že první ukázanou stěnu protáhne ke vzdálenější svislé ploše druhé 
ukázané stěny a druhou poté dotáhne k první stěně. 

Příkaz je možné použít i na trámy, případně kombinaci stěna-trám, trám-stěna. 

EDITACE VÝŠKY A TYPU TĚLESA [EDT] 

 

Umožňuje výškovou editaci prvků, a to jak jednotlivě, tak hromadně. 

Dále umožňuje záměnu trámů na stěny a naopak, což vede k rozdílnému vykreslování ve 2D zobrazení, 
nebo umožňuje vytváření prostupů a nik. 
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PLOCHA BOČNÍ – POSUN [EDP] 

PLOCHA HLAVNÍ – POSUN [EDPR] 

Příkazy [EDP] a [EDPR] jsou jedny z nejužitečnějších a nejčastěji používaných editačních funkcí a 
vzájemně se doplňují. K jejich správnému používání je třeba vědět, že každá entita 3D modelu má dvě 
podstavy, které jsou na obrázku vyznačeny tyrkysovým obrysem. U sloupu je to podstava a hlavice, u 
trámu čela a u stěn vlastní plochy stěny. Příkaz EDP mění rozměr této podstavy, u stěny tedy například 
zvětšuje délku a výšku. Příkaz EDPR podstavou posouvá, u stěn její tloušťku. Plocha pro dotažení se 
určuje buď poklikem na jinou 3D entitu, nebo po stisknutí enter určením třemi body. U editované entity 
se potom kliká na hranu podstavy, v případě [EDP] společnou s plochou, kterou chceme posunout. 
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PARAMETRY SLOUPU [EDC] 

Znovu vyvolá zadávací dialog sloupu a umožnuje již vytvořeným sloupům měnit některé parametry. 

 

PATRO A SKUPINA [ZPS] 

Umožňuje měnit vlastnosti existujících prvků – patro, skupinu a materiál, a to buď jednotlivě, nebo 
hromadně všem prvkům se stejným materiálem. Změna skupiny s sebou nese i změnu hladiny, ve které 
se bude daná entita vykreslovat. 

 

KOPIE ODJINUD [COPYEN] 

Kopíruje entity z mezi rwg dle instrukcí v příkazové řádce. Zdrojové rwg je potřeba načíst pomocí Minfo
 [MINFO] pro čtení. Užitečné zejména při kopírování z jednoho patra do druhého, pokud se 
konstrukce shodují. 

V dialogu Minfo [MINFO] lze nastavit, jestli se při kopírovaní zachovávají názvy prvků zadané 
příkazem Popis [POPIS3]. 
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SOUŘADNÝ SYSTÉM [ESS] 

Změní UCS podle ukázané plochy dle pokynů v příkazové řádce. 

VYPNI PRVEK [OF3] 

Schová ukázaný prvek. Schované prvky lze znovu zobrazit příkazem Zapni prvky [ON3]. 

ZAPNI PRVKY [ON3] 

Znovu zobrazí prvky schované příkazem Vypni prvek [OF3]. 

IZOLUJ PRVKY [LON3] 

Vyizoluje ukázané prvky. Všechny ostatní prvky REBIMu schová.  

IZOLUJ PRVKY PODLE MATERIÁLU [MON3] 

Vyizoluje veškeré prvky na základě materiálu z ukázaného prvku. Všechny ostatní prvky REBIMu 
schová.  

Po zadání příkazu lze změnit nastavení úrovně materiálu pro porovnání (1-4). 

4. druh – porovnání podle druhu materiálu (železobeton, ocel, zdivo, …) 

5. norma – porovnání podle 1 a navíc podle normy materiálu 

6. typ – porovnání podle 2 a navíc podle typu materiálu (C20/25, S235, …) 

7. podtyp – porovnání podle 3 a navíc podle podtypu materiálu (XC1, …) 

VYPNI PRVKY PODLE MATERIÁLU [MOF3] 

Vypne veškeré prvky se stejným materiálem, jako má ukázaný prvek. Všechny ostatní prvky REBIMu 
zůstanou beze změny.  

Po zadání příkazu lze změnit nastavení úrovně materiálu pro porovnání (1-4). Viz Izoluj prvky podle 
materiálu [MON3] 

SWITCH [SW] 

Přepíná mezi 2D a 3D zobrazením. Axonometrie, řezy a schémata jsou vidět pouze ve 2D zobrazení. 

ZNOVU VYKRESLIT VÝKRES TVARU [SAL] 

Aktualizuje vykreslení ve 2D zobrazení – barvy, šrafy, popisky atd. 

OSTATNÍ 

HLEDEJ [HLEDEJ3] 

Vyhledá entity popsané funkcí Popis [POPIS3] a označí je ve 2D zobrazení kolečkem. Pokud není 
zadaný žádný řetězec pro hledání, vymaže stará kolečka. 

POPIS [POPIS3] 

Slouží k pojmenovávání prvků 3D modelu. Popis prvku je důležitá informace zejména pro vytváření 
pohledů na stěnu příkazem Pohled stěna [POS3] a pro schémata. Směr a orientace pohledu na 
prvek určuje šipka. 
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Tlačítko „Popis“ načte název ukázané entity.  Zadání „???“ do pole popisu maže popisy následně 
vybraných entit. 

sdružit umožní sloučit několik navazujících prvků, které je rozděleny z důvodu modelování, 
v jeden prvek se stejným popisem. 
zvětšovat o 1 přidává každému dalšímu popisu hodnotu o 1 vyšší pro řetězové zadávání, pokud 
popis obsahuje číslo.  

POPIS - EDITACE [POPIS3E] 

Funkce slouží k hromadné editaci pozice textu oproti šipce popisu prvku. Funkce obsahuje dvě 

možnosti editace: 

8. Koeficient - umožňuje změnu pozice textu vzhledem k pozici šipky pomocí koeficientu (>0.0). 

Aplikuje se na uživatelem vybrané prvky. 

9. Resetovat - zachová pozici a směr šipky popisu a nastaví pozici textu do výchozího nastavení 

v závislosti na LTS. Aplikuje se na uživatelem vybrané prvky. 

SCHÉMA [SCHEMA3] 

Schéma prvků umožňuje základní orientaci ve svislých konstrukcích pro výkresy výztuže a ve směrech 
pohledů na konstrukci. 
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Vloží schéma šalováku dle zadané Masky hladin, prvku nebo popisu. Měřítko se zadává násobně menší, 
než měřítko výkresu (50:250). 

Popis os řídí zobrazení názvů os. 

 

 

SCHÉMA – EDITACE [SCHEMA3E] 

Kliknutí na schéma po vyvolání příkazu SCHEMA3E vyvolá znovu dialogové okno vložení Schéma
 [SCHEMA3], a umožní tak upravit zobrazení již vloženého schématu. Schéma jako takové je 
provázané s RWG. Tudíž jakékoliv změny a úpravy ve Schématu se projeví po načtení 3D modelu ve 
všech ostatních výkresech, do kterých bylo vloženo. 

KÓTY, KAČENY, PKOTA 

KÓTY [KOTY3] 

Nástroj pro automatické kótování 3D entit. Po vyvolání uživatele provede příkazem pomocí příkazové 
řádky. V prvním kroku se volí směr a umístění kóty. V dalším se volí prvky pro kótování. Program 
následně zvýrazní body rozdělení kóty, které lze v případě potřeby vyjmout. 

Výsledné kóty jsou tvořeny bloky – nelze je editovat potažením za grippointy a nejsou automaticky 
aktualizované při změně 3D modelu. 

KÓTY – EDITACE [KOTE] 

Editační funkce pro automaticky vytvořené kóty. Po vyvolání příkazu je uživatel příkazovým řádkem 
vyzván, aby vybral kótu – označen bude nejbližší bod. Následně lze výběrem volby „S“ kóty navazující 
v tomto bodě spojit, volbou „N“ vybrat jiný bod a volbou „P“ připojit kótu k jiné (musí mezi nimi být 
volné místo). 

KÓTY – KONTROLA [KOTKON] 

Tato funkce označí obláčkem ty automatické kóty, u kterých chybí definiční bod, podle něhož byly 
vytvořeny (smazaný nebo změněný 3D prvek) 
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EDITACE KÓT OTVORŮ [EDKOT] 

Umožňuje editaci otvorů ve svislých konstrukcích kliknutím na popis ve 2D zobrazení. 

 

Při kliknutí na první část popisu (v příkladu 300) umožňuje změnit výšku otvoru. Při označení druhé 
části (v příkladu DH) lze měnit definiční rovinu otvoru v pořadí Dolní Hrana, Horní Hrana, Osa. Kliknutím 
na třetí část (v příkladu 3.030) umožnuje měnit výškovou kótu otvoru. 

Pokud je uživatelem zadána změna, která by vedla k tomu, že otvor bude mimo hmotu, tato změna 
nebude provedena. 

Dále mění popis u desek kliknutím na pkotu v sekvenci Betonové desky – Základu – Konstrukce – 
Rampy. 

  

KÓTY V ŘEZU MAŽE [KOTER] 

Maže automaticky vytvořené kóty příkazem Kóty [KOTY3] nebo Kóty v řezu [KOTYR], 
nebo kačeny vytvořené příkazem Vloží výškové kóty [MKACENY]. 

KÓTY V ŘEZU [KOTYR] 

Stejný příkaz jako Kóty [KOTY3] fungující pro řezy. 

VLOŽÍ VÝŠKOVÉ KÓTY [MKACENY] 

Příkaz, který automaticky vytváří kačeny v řezu. Po vyvolání napřed uživatele vyzve, aby vybral řez a 
následně oblasti, ve které se mají kóty vytvořit. 

PŘEPÍNÁ KAČENY [MKACSW] 

Mění kačeny ze spodních na horní a naopak. 

POSOUVÁ KAČENY [MKACMOVE] 

Posouvá kačeny (automaticky dojde k jejich přepočtu, pokud jsou posunuty ve vertikálním směru). 
Stejného výsledku lze dosáhnout i přesunutím kačen pomocí grip-pointů. 

PŘEPNUTÍ PKOTY [PODLAHA] 

Mění popisek desky (pkota) – přidává řádek s horní úrovní hrubé podlahy patra pod (vyžaduje mít 
načtené patro pod příkazem Patro [PATRO]). Úroveň se určuje podle umístění grip-pointu pkoty 
– pokud bude tento mimo půdorys, řádek s horní úrovní podlahy se nezobrazí. 
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ZMĚNA VELIKOSTI [PKOTA] 

Umožňuje změnu velikosti pkoty a to poměrem velikosti k originálnímu bloku. Hodnoty <1 pkotu 
zmenší, hodnoty >1 pkotu zvětší. 

Při aplikaci na částečný řez dojde k úpravě velikosti textů, kačen os a měřítka šraf pro možnost tisku 
v měřítku odlišném od LTS. 

OTOČÍ [PKOTAO] 

Umožňuje určit úhel otočení pkoty. 

ZRCADLÍ [PKOTAZ] 

Otáčí šipku směru sklonu u šikmých desek. 
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AXONOMETRIE, OSY 

DEFINICE AXONOMETRIE [AXODEF] 

Umožňuje definovat axonometrii pro její následné vložení funkcí Vložení axonometrie [AXOVLOZ], 
případně mazání nebo editaci již definovaných axonometrií. Před použitím příkazu je nutné nastavit 
definice axonometrií pro zápis v Identifikace souboru v projektu. 

 

Roletka Jméno umožňuje editovat a mazat již definované axonometrie. Novou lze vytvořit zadáním 
nového jména do kolonky „Změnit na“ a odkliknutím mimo tuto kolonku (nejsnadněji klávesou TAB). 

Seznam modulů zobrazuje všechny rwg soubory, které budou axonometrii tvořit. Seznam pater poté 
dovoluje zobrazení/nezobrazení některých pater, v případě použití rwg s více patry (rwg musí být 
označeno v seznamu modulů). 

Po stisknutí tlačítka OK je nutné soubor nejprve uložit, až poté je možné axonometrii vkládat. 

Definice axonometrií je navázána na rwg soubor, nicméně toto není nijak identifikováno, proto je 
dobré napříč projekty určit pravidlo, ve kterém rwg mají být axonometrie definovány (například 01N) 
a toto dodržovat. Ve většině případů postačí definovat jednu axonometrii, která obsahuje všechny rwg 
moduly a omezovat zobrazení pomocí Masky. 
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VLOŽENÍ AXONOMETRIE [AXOVLOZ] 

Vkládá axonometrii podle nastavených parametrů. Před vyvoláním funkce je nutné mít pomocí Minfo
 [MINFO] načtené rwg, ve kterém je funkcí Definice axonometrie [AXODEF] definována 
alespoň jedna axonometrie a mít načtené definice axonometrií pro čtení nebo zápis. Axonometrie 
nemusí být definována v rwg, které je načtené jako základní. Je možné (a vhodné) načíst rwg 
s definovanou axonometrií, tuto vložit do výkresu a rwg s definovanou axonometrií odstranit. Díky 
tomu se axonometrie nemusí definovat pro každé rwg zvlášť. 

 

V roletce Databáze lze zvolit rwg s definovanou axonometrií, pokud je jich načteno více najednou, 
v roletce jméno pak specifická axonometrie, pokud je jich ve zvoleném rwg definováno několik. 

Úhel pohledu určuje natočení pohledu na axonometrii, úhel výkresu pak natočení tohoto pohledu 
v rámci výkresového prostoru. 

Neviditelné a drátěné hladiny se nastavují pomocí Masky hladin. Neviditelné hladiny nebudou 
zobrazeny vůbec, drátěné hladiny nebudou mít vykreslené plochy, tedy typicky se tato možnost volí 
pro nejvyšší zobrazovanou desku tak, aby bylo vidět pod ní (je průhledná). 

Vykreslené plochy bude mít axonometrie pouze po vytisknutí, a to pouze v případě, že je zobrazena 
přes viewport, který má proměnnou „Shade plot“ nastavenou na „Hidden". 

Dále doporučujeme změnit nastavení barev hladin neaktuálních barev tak, aby se tiskla světleji než 
barva aktuálního patra.  
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Pro ilustraci následující axonometrie zobrazuje 1NP, vyšší patra jsou proto pomocí Masky zadána jako 
neviditelná, deska nad 1NP jako drátěná – díky tomu je vidět dovnitř. 

Neviditelné hladiny: RC0[~1]N* 

Drátěné hladiny:  RC01N_D* 
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Změnou Masky na 

Neviditelné hladiny: RC0[67]N* 

Drátěné hladiny:  RC05N_D* 

Lze ze stejné definice vytvořit axonometrii 5NP. 

 

ZADÁNÍ SYSTÉMU OS [OSY3D] 

Tento příkaz připojí k základnímu rwg 3D osy – ty jsou používány pro pohledy na stěny, řezy, 
axonometrie a schémata. Pro vložení os je nutné mít v Identifikace souboru v projektu zvolené osy pro 
zápis, pro jejich zobrazení pak pro čtení. 

 

Dwg os musí splňovat následující kritéria: 

Osy musí být vytvořené linií nebo polylinií a to v hladině „OSY“ 

Osy musí být pojmenovány pomocí bloku osy.dwg, který je standartně umístěn ve složce programu 
REBIM, v názvu os mohou být použity pouze základní znaky, písmena bez diakritiky a číslice 
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Načtené osy se vloží do hladiny RC00OSY, kterou je vhodné zmrazit. I se zmraženou hladinou RC00OSY 
se budou osy zobrazovat v řezech, pohledech a schématech. 

ŘEZY 

Řezy jsou viditelné pouze ve 2D zobrazení (druh – porovnání podle druhu materiálu (železobeton, ocel, 
zdivo, …) 

10. norma – porovnání podle 1 a navíc podle normy materiálu 

11. typ – porovnání podle 2 a navíc podle typu materiálu (C20/25, S235, …) 

12. podtyp – porovnání podle 3 a navíc podle podtypu materiálu (XC1, …) 

VYPNI PRVKY PODLE MATERIÁLU [MOF3] 

Vypne veškeré prvky se stejným materiálem, jako má ukázaný prvek. Všechny ostatní prvky REBIMu 
zůstanou beze změny.  

Po zadání příkazu lze změnit nastavení úrovně materiálu pro porovnání (1-4). Viz Izoluj prvky podle 
materiálu [MON3] 

Switch [SW]). 

PŘEPOČÍTÁ ŘEZY [MOBNOV] 

Aktualizuje všechny řezy v dwg. 

ŘEZ – SKLOPENÝ [REZZ] 

Umožňuje vytvořit řez 3D entitami buď sklopený na místě, nebo umístěný kdekoli ve výkresovém 
prostoru. V řezu jsou viditelné entity aktuálního rwg a patra, pokud je definováno příkazem Patro
 [PATRO]. 
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Sklopený řez na místě vloží řez v definiční linii, pokud není zaškrtnuto, je možné určit název 
řezu a měřítko. 
Hloubka pohledu umožnuje zobrazení i konstrukcí za definiční linií řezu. Čím větší hloubka 
pohledu, tím pracnější je následující práce s řezem. 
Kreslit osy zobrazí 3D osy, pokud jsou definovány Zadání systému os [OSY3D]. 
Zobrazit podlaží pod umožňuje zobrazit v částečném řezu (ne ve sklopeném) konstrukce patra 
pod zadané příkazem Patro [PATRO]. 

Kóty určují úroveň od – do které je řez vykreslen, lze je měnit pomocí grip pointů. 
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ŘEZ MODELEM [REZDEF] 

Umožňuje definovat řezové roviny pro řezy více rwg. 

Před použitím je potřeba nastavit definice řezů pro zápis v Identifikace souboru v projektu a vytvořit 
polylinii definující rovinu celkového řezu. 

 

Omezený – tato možnost stanovuje, jestli zobrazený řez bude omezen definiční polylinií, nebo 
jestli bude v dané rovině řezat veškeré dostupné konstrukce. 

Po vyplnění jména a nastavení je potřeba ukázat připravenou definiční rovinu. Následně je nutné 
soubor uložit, až poté je možné celkový řez vkládat. 

Definice řezů je navázána na rwg soubor, nicméně toto není nijak identifikováno, proto je dobré napříč 
projekty určit pravidlo ve kterém rwg mají být celkové řezy definovány (například 01N) a toto 
dodržovat. Při použití jednoho rwg pro celý objekt samozřejmě tato potřeba odpadá. 

ŘEZ [REZVLOZ] 

Vloží celkový řez definovaný funkcí Řez modelem [REZDEF]. Před použitím je nutné mít načtené 

rwg s definovaným řezem a načtené definice řezů pro čtení nebo zápis. Řezy nemusí být definovány 

v rwg, které je načtené jako základní. Je možné (a vhodné) načíst rwg s definovaným řezem, vložit ho 

do výkresu a rwg s definovaným řezem odstranit. Díky tomu se nemusí řezy definovat v každém rwg 

zvlášť. 

 

Do seznamu modulů se tlačítkem Přidat vkládají veškeré rwg, kterými má být celkový řez veden. 
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Otočit vektor pohledu umožňuje změnit směr náhledu na definovanou rovinu řezu (řez se 
zobrazí zrcadlově). 

ŘEZY – EDITACE [REZE] 

Umožňuje znovu vyvolat dialogové okno funkce Řez [REZVLOZ] ukázáním existujícího celkového 
řezu. 

ŘEZY – HLEDEJ [REZN] 

Po zadání názvu vyhledá a kolečkem označí řezy vytvořené funkcí Řez – sklopený [REZZ]. 

ŘEZY – POSUN [REZP] 

Vertikální posun Řez – sklopený [REZZ]. 

ŘEZY – OPRAVA [REZREP] 

Příkaz slouží k opravě cesty k řezům v případě, že se definice řezu ztratí relativní cestou v rámci dané 
akce. 

EXPORTY, VÝKAZY, PŘEVODY JINAM 

EXPORT [EXPORT3] 

Vytvoří nové soubory s původním názvem, případně doplněné o koncovku „E“. Nové soubory jsou 
tvořené pouze liniemi a šrafami a lze ho prohlížet bez načtení programu. 

 

Umožňuje export buď všech souborů ve vybraném adresáři, jednoho vybraného souboru, aktuálního 
dwg a nebo pouze viditelných hladin a to ve 2D nebo 3D zobrazení. U exportu ve 2D je třeba dbát na 
to, aby v exportovaném dwg bylo načtené pouze jedno rwg, jinak výsledný výkres nedává smysl. 

EXPORT DO IFC [EXIFC] 

Export 3D modelu do formátu ifc pro platformu BIM. Umožňuje zadat informace o projektu, přenést 
informace o materiálech z modelu, nebo zadat jednotný materiál pro celý model. Pro export celého 
objektu je nutné načíst všechny moduly. 
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FEM MODEL [FEM] 

Převede všechny prvky načtené databáze do 1D a 2D prvků. Plošné prvky budou tvořeny 3D 
polyliniemi, otvory polyliniemi a prutové prvky liniemi. Názvy hladin budou upraveny, počáteční 
písmena RC nahradí písmeno F. Tyto úpravy jsou nastaveny tak, aby nově vzniklé entity byly podkladem 
pro výpočtový program RENEX. 

Program automaticky vykreslí prvky na střednici a následně se pokusí prodloužit stěny a sloupy 
k deskám. 

OBJEM [OBJEMY] 

Spočítá objemy vybraných entit a vypíše je do příkazové řádky. Hodnoty jsou rozděleny podle pater, 
skupin a druhu entity. Veškeré hodnoty jsou v m3. 

 

Zároveň se vytvoří v adresáři s aktuálním souborem dwg dva soubory se stejnými informacemi, jako 
jsou zobrazeny na příkazové řádce. Jedná se o textový soubor s příponou „m3“ a o tabulkový soubor 
s příponou „csv“. 
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PLOCHY [PLOCHY] 

Spočítá plochy vybraných entit a vypíše je do příkazové řádky. Hodnoty jsou rozděleny podle pater, 
skupin a druhu entity. Veškeré hodnoty jsou v m2. Slouží k určení ploch bednění. 

 

Zároveň se vytvoří v adresáři s aktuálním souborem dwg dva soubory se stejnými informacemi, jako 
jsou zobrazeny na příkazové řádce. Jedná se o textový soubor s příponou „m2“ a o tabulkový soubor 
s příponou „csv“. 
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VÝKAZ PRVKŮ [VYKAZ3] 

Vytvoří tabulku prvků označených funkcí Popis [POPIS3] a to buď z ukázaných prvků, nebo z celého 
dwg. Masky lze využít k filtrování výsledků. 

 

POHLEDY NA KONSTRUKCE 

Následující příkazy vytváří pohledy na různé entity, které jsou následně používány hlavně pro 
vyztužování. 

Ovládání probíhá skrze příkazovou řádku, stěny lze zadávat i vepsáním názvu přiděleným funkcí Popis
 [POPIS3]. 

Editační funkce umožňují hlavně aktualizaci pohledů, pokud došlo ke změně v rámci modelu. Případně 
lze omezit pohled pomocí uzavřené polylinie. K ovládání opět slouží příkazový řádek. 

POHLED DESKA [POD3] 

POHLED DESKA – EDITACE [POD3E] 

POHLED STĚNA [POS3] 

POHLED STĚNA – EDITACE [POS3E] 

POHLED TRÁM [POT3] 

POHLED SLOUP [POC3] 

POHLED SCHODY [POW3] 

POHLED SCHODY – EDITACE [POW3E] 

TRANSFORMACE DATABÁZE [TRANS] 

Zkopíruje veškeré načtené entity do určeného rwg. Lze využít pro sloučení několika rwg do jednoho. 
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DIALOGOVÁ OKNA 

 

IDENTIFIKACE SOUBORU V PROJEKTU 

Toto dialogové okno slouží k nastavení databáze projektu a zobrazení. Vyvolává se pomocí příkazu 
Minfo [MINFO], nebo použitím jakéhokoli 3D modelového příkazu v dwg, ke kterému není připojeno 
rwg. 

V levé části dialogového okna se nastavuje zobrazení, pravá horní část slouží k práci se soubory rwg a 
pravá dolní k ovládání rwg souborů. 

 

Seznam modulů zobrazuje všechny připojené rwg, kterých může být neomezené množství. Rwg na 
prvním řádku je považováno za základní a pouze toto lze nastavit pro zápis. 

Nový umožňuje připojení nového rwg do seznamu modulů buď označením existujícího rwg, nebo vytvořením 
nového 

Přidat umožňuje připojení jednoho nebo více existujících rwg, pokud je již načtené základní rwg 
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Základní označený rwg modul označí jako základní a přesune ho na první pozici v seznamu 

Odstranit odstraní označený modul ze seznamu modulů (nikoli však z disku)  

 

Specifikace označené databáze slouží k nastavení jednotlivých rwg modulů, váže se tedy k rwg 
označeném v seznamu modulů. Každé rwg musí mít vytvořené alespoň jedno patro. Patra se označují 
ve formátu ##@, tedy například 02N značí 2. nadzemní podlaží, 02P pak 2. podzemní. 

Nastavit pro řez nastaví RWG pro zadávání celkových řezů objektem 

 všechna patra zápis nastaví všechna patra v rámci modulu pro zápis 
 všechna patra čtení nastaví všechna patra v rámci modulu pro čtení 
 výběr pater pomocí tlačítek Čtení/Zápis/Nenačítat/Odstranit/Vytvořit umožnuje práci s patry v rámci 

označeného modulu 

Načíst osy pro … slouží pro práci s 3D osami (viz 3D osy) 

Načíst definice řezu pro … slouží pro práci s celkovými řezy (viz Celkové řezy) 

Načíst definice axonometrií pro … slouží pro práci s axonometriemi (viz Axonometrie) 
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 kreslit šrafy K1 šrafy konstrukce pod deskou ve výkresu tvaru 

 kreslit šrafy K2 podle masky materiálu  
šrafy konstrukce nad deskou ve výkresu tvaru se 
zobrazí v závislosti na materiálu konstrukce nad, 
který odpovídá zadané masce. Název materiálu 
pro porovnání s maskou se skládá: 
"materiál"-"norma"-"typ"-"podtyp" 
(např.: ZELEZOBETON-CSN_EN_1992-1-1:2006-
C25/30-XC1) 

 kreslit šrafy řezu vykreslování šraf v řezu 

 kreslit pohled řezu vykreslí pohled v řezu 

 hladiny dle materiálu v zobrazení 3D barví hladiny dle zadaného 
materiálu 

 tloušťky čar dle hladiny při vykreslení zohlední nastavení tloušťky čar 
zadané u jednotlivých hladin 

Jen pro 3D zobrazení položky v této části umožňují v 3D modelu 
zobrazovat dílčí části z výkresu tvarů 

Masky zobrazení umožňuje skrýt prvky, nebo jejich popisy na 
základě zadané masky popisu 

Otočení čitelnosti textu slouží k otočení textů v případě otočení layoutů 
tak, aby zobrazení při tisku odpovídalo normě 

Jazyk výkresu automatický překlad textů 

Tolerance body/vektory Vzdálenost, na kterou program považuje dva body 
za jeden 

 COPYEN kopíruje popis kopíruje popis prvku při použití příkazu Kopie 
odjinud [COPYEN]  
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RC-MODEL SETUP – 1. ČÁST 

Tato část slouží k nastavení zobrazení různých části 3D modelu. Tato nastavení vyžadují podrobnou 
znalost programu 3D model. Změnu je potřeba uložit příslušným tlačítkem a vybrat umístění na disku. 
Změna souboru rfg v adresáři programu REBIM ovlivní veškeré projekty, které nemají vytvořený vlastní 
rfg soubor ve svém adresáři. 

Kóta definice osy [m] výška, ve které se vykreslují 3D osy 

Odstup nadpis osy [LT] odstup bubliny s popisem osy od konce úsečky označující osu 

Umístění osy lze vybrat, jestli se 3D osy budou vykreslovat v nejvyšším bodě patra, nejnižším 
bodě, nebo uprostřed 

Maska hladin pro načtení os modelu z dwg   
při načítání os z definičního souboru dwg, určeného příkazem Zadání systému os
 [OSY3D], se budou definice os hledat v hladinách, které odpovídají zadané 
masce (viz Masky) 

Přesah osy POS nahoře [LT] u pohledů na stěny udává přesah os nahoře 

Přesah osy POS dole [LT] u pohledů na stěny udává přesah os dole 

Ořez pohledu do stran [LT] u pohledů na stěny udává přesah navazujících konstrukcí po stranách 

Délka šipky popisu [LT] délka šipky konstrukčních entit ve 2D zobrazení 

Šířka šipky popisu [LT] šířka šipky konstrukčních entit ve 2D zobrazení 
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Hloubka pohledu vpředu [mm] vzdálenost, ve které se musí nacházet entity před základní stěnou pohledu, aby byly 
do pohledu zahrnuty 

Hloubka pohledu vzadu [mm] vzdálenost, ve které se musí nacházet entity za základní stěnou pohledu, aby byly 
do pohledu zahrnuty 

Poloměr kruhu hledání [mm] poloměr kruhu, kterým se označují entity nalezené příkazem Hledej
 [HLEDEJ3] 

 Existuje patro 00N po zaškrtnutí počítá program s existencí patra 00N mezi patry 01P a 01N 

 Název skupiny 3 znaky po zaškrtnutí budou mít skupiny prvků v názvu hladin vyhrazeny 3 znaky 
(standardně 2 znaky) 

 značení otvorů dle EC otvory jsou označeny grafickou šrafou odpovídající požadavkům souboru norem EC 

Škrt desky v mm/cm/m změna jednotky tloušťky desky ve 2D zobrazení 

 Plná mašle vnitřní část mašle označující prostup se vyplní solidovou šrafou 

Parametry šrafování umožňuje změnu vykreslování šraf ve 2D zobrazení a v řezu, K1 je šrafa nad deskou, 
K2 pod deskou 

Druh textu|výška [LT]|styl|fak. šířky umožňuje změnu vzhledu všech textů používaných 3D modelem 

Parametry POS3 nastavuje vykreslování v rámci Pohled stěna [POS3] 

Barvy mění barvy různých textů 

Zálohování projektu umožňuje zapnout nebo vypnout automatické zálohování v nastaveném intervalu 
(interval se nastavuje v minutách v rozmezí 60-9999 minut) 

Adresář pro načtení modulů RO pokud se soubor, ve kterém načtete program REBIM, nachází v adresáři, který 
odpovídá zadané masce, je při načtení základní modul nastaven na „read only“. 
Toto je možné následně změnit v dialogu Minfo [MINFO]. Jedná se o 
ochranu zejména proti nepozorným vyztužovačům. 
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RC-MODEL SETUP – 2. ČÁST – DEFAULT NASTAVENÍ HLADIN 

V této části jsou definovány hladiny, které 3D model vytváří pro své potřeby, jejich barva a styl. V další 
části jsou tyto hladiny párovány s funkcemi 3D modelu. 

Hladina název hladiny 

Linetype typ vykreslování 

Barva kód barvy (0-256 – základní barvy AutoCADu) 
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RC-MODEL SETUP – 3. ČÁST – HLADINY 

V této části jsou párovány hladiny 3D modelu z minulé části (RC-MODEL SETUP – 2. ČÁST – DEFAULT 
NASTAVENÍ HLADIN) s funkcemi 3D modelu. Princip je takový, že každý prvek v této části musí mít 
odpovídající hladinu v části minulé. Nesoulad může vést k pádu programu, proto doporučuji velkou 
obezřetnost při změně těchto dvou částí. 
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MASKY 

Některé funkce (konkrétně Vložení axonometrie [AXOVLOZ] a Schéma [SCHEMA3]) počítají 
s využitím masek pro zobrazování hladin. Axonometrie používá hladiny 3D zobrazení, schéma hladiny 
2D zobrazení (RC-MODEL SETUP – 3. ČÁST – HLADINY). 

 

Masky využívají tyto speciální znaky: 

# nahrazuje jedinou číslici 

@ nahrazuje jediné písmeno 

. nahrazuje jediný znak, který není číslicí ani písmenem 

* nahrazuje jakýkoli řetězec včetně prázdného 

? nahrazuje jakýkoli jediný znak 

~ jako první znak označuje vše kromě navazujícího textu 

[ ] nahrazuje jakýkoli z uzavřených znaků 

[~ ] nahrazuje jakýkoli ze znaků neuzavřených v závorce 

- uvnitř závorek specifikuje rozsah hodnot jednoho znaku 

Příklady masek: 

STE* zobrazí všechny svislé konstrukce bez šraf 

STE*,DES* zobrazí všechny svislé a vodorovné konstrukce bez šraf 

RC01N_[WD]* zobrazí stěny a desky 1NP 
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