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VisKon V9 
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Vizualizace 
 Vytvoření dřevěného bednění (vodorovné a svislé bednění) pomocí výběru úrovní 

nebo na základě označení stěn, střešních nebo 3D ploch. 

 Díky detailnímu zobrazení transparentních textur skla a nejrůznějším možnostem 
nastavení (pro okenní rámy, parapety atd.) došlo k výraznému zlepšení vizualizace.  

 Nyní je možné individuální nastavení materiálu pro rámy, příčky, ostění, parapety 
stejně jako vytvoření madel a klik u oken a dveří  

 Zabudování funkce automatického vytvoření prosklených prvků pro přístřešky a zimní 
zahrady jako 3D ploch. Kliknutím dojde k vytvoření prosklených desek jako střešního 
pláště, čímž dochází k následnému vyhodnocení použitého materiálu. 

Výstupy 
 Import BTL: Pomocí 3D importu do nejrůznějších konstrukčních softwarů  

pro dřevostavby (např. WolfWin pro vytváření sbíjených vazníků) je možné načíst  
kompletní (střešní) konstrukce včetně důležitých jednotek pro stroje jako řez pilou, 
osedlání, vrtání atd. 

 Výstup IFC: Slouží k výměně údajů o budovách dle BIM* s velkým množstvím  
dodavatelů softwarů (např. 2D / 3D CAD, výpočet statiky a energie, množství 
použitého materiálu či odhadů nákladů). Zobrazení struktur budovy jako např. okna, 
dveře, otvory, stěny, patra či kompletní budovy včetně jejich vlastností (atributů). 
Možnost výměny komplexních 3D dat plánování se stavebními prvky mezi 
nejrůznějšími stavebními softwary. 

 COLLADA: Výstup pro výměnu 3D dat mezi nejrůznějšími programy pro náhled  
ve 3D stejně jako pro softwary na renderování jako např. SketchUp. 
Tímto způsobem je umožněno zobrazení plánovaných 3D objektů na všech možných 
chytrých telefonech, tablech, noteboocích (nezávisle na operačním systému). 

Funkce 
 Optimalizace viditelného bednění dle hrubých délek prken včetně přizpůsobených 

popisků délek ve 2D (délky viditelného bednění / text v seznamech). 

 Opracování „rozdělit stavební dílec“ je nyní rozšířen také o „spojit stavební dílec“. 

 Vytvoření zaoblených stěn u funkce pro masivní i dřevěné stěny. 

 Vrtání: 

 Svislé vrtání doplněno o značení oblasti s proměnnou a pevnou osovou vzdáleností.  

 Možnost vložení vícenásobného svislého vrtání 

2D plán 
 Typy písma (předlohy) jsou zavedeny pro všechny texty ve VisKonu (již žádné 

normy textů). 

 Vlastní seznam textů rozšířen o prkna viditelného bednění. Pakliže dojde  
k nastavení hrubé délky prken, dojde i k optimalizaci a výpočtu počtu hrubé délky 
prken. 

 Zavedeno jednoduché kótování svisle ke vztažné hraně.  

 Zavedena nová varianta kreslení kruhových oblouků (počáteční—koncový– mezi-
bod)  

 Vytvoření všech 2D náhledů pomocí jednoho stisknutí.  

*BIM: Building Information Modeling (digitalní opis modelu budov) 


