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 Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR, s.r.o.  
ArchiCad 18 CZE a Artlantis pro studenty i učitele zdarma! Studentské/učitelské verze 
programů (označeni EDU) jsou určeny pro studijní účely a ke zpracování školních resp. 
studijních projektů případně pro přípravu výuky. Jejich využití při práci na komerčních 
projektech je zakázáno. Studentské/učitelské verze jsou funkčně totožné s verzemi 
komerčními. Studenti a pedagogové stavebních oborů na SŠED Frýdek-Místek připravují 
plné využití obou programů k výuce odborných předmětů (2. - 4. ročník  čtyřletý maturitní 
obor Stavebnictví;  3. ročník tříleté obory Instalatér, Zedník a Montér suchých staveb). Více 
na:  www.cegra.cz 

 Programy řady DDS-CAD jsou samostatnými programy, které jsou od svého počátku 
vyvíjeny jako specializované aplikace pro oblast stavebnictví. DDS-CAD se zařazuje mezi 
nástroje BIM a patří mezi ty software, které velmi dobře používají formát souboru IFC. 
Software obsahuje následující funkce: 
1. BIM/CAD jádro 
2. 3D model budovy 
3. Zdravotní techniku a topení 
4. Vzduchotechniku 
5. Elektroinstalaci 
6. Schémata elektro 
Více na:  http://dds-cad.cz/ 

 Dlouhodobá významná smluvní spolupráce v oblasti výuky žáků a materiálně-technická 
podpora v oblasti grafických programů. Studentská verze SolidWorks Education Edition 
přináší výkonný 3D modelář, pevnostní analýzy a kompletní výukové příručky pro použití v 
oblasti vzdělávání.  
HSMWorks je CAM systém plně integrovaný do prostředí CAD systému SolidWorks. 
HSMWorks umožňuje přípravu NC drah nástroje pro 2D-5D operace obrábění. 
Programátoři oceňují jak dokonalou integraci do systému SolidWorks, tak velmi 
jednoduchou tvorbu drah obrábění s vynikajícím výsledkem. Nespornou výhodou 
dokonalé integrace je jednoduché, intuitivní ovládání a čas potřebný pro zvládnutí 
systému se nepočítá v týdnech, měsících ale v hodinách. HSMWorks využívá nejnovější 
technologie a strategie v NC obrábění. 
Více na: http://www.3epraha.cz/ 

 Dlouhodobá významná smluvní spolupráce v oblasti výuky žáků a materiálně-
technická  podpora v oblasti grafických programů. Software Selection Proffesional 
umožňuje rychlé a exaktní navrhování nábytku, následnou přesvědčivou prezentaci 
zákazníkovi a hospodárnou realizaci zakázky - to je ve zkratce popis každodenní práce 
truhláře. Nový program SelectionProfessional účinně podporuje truhláře ve všech 
popsaných oblastech.  
Více na: www.hettich.com/cz/ 

 Významná smluvní spolupráce v oblasti výuky žáků a materiálně-technická podpora v 
oblasti grafických programů.  

 
 
 
 
   

Software ArtCAM je specializovaný unikátní software pro tvorbu reliéfů, nápisů a znaků  
s následným gravírováním i frézováním. Více na: http://www.delcam.cz 

 Významná smluvní spolupráce v oblasti výuky žáků a materiálně-technická podpora v 
oblasti grafických programů. Software Viskon přináší výkonný 3D modelář, je to speciální 
program pro tvorbu střešních konstrukcí, dřevěných spojů aj.  
Více na: http://www.weto.de/czechrepublic/ 
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 Firma Compass Software je největším dodavatelem softwaru pro výrobce schodišť a 
leadrem na trhu. Jenom v České republice a na Slovensku se programy CAD8, CAD9 a 
CAD10 používají ve více než 100 truhlářských firmách a rovněž je používají i největší 
renomovaný výrobci schodů v obou republikách. V ČR a na Slovensku je spolu již kolem 15 
CNC zařízení, které jsou řízeny přes CNC rozhraní od Compass Software. 
Více na: http://schodycz.cz/ 

 Program MerickCalk 3000 na zpracování zakázek a přípravu výroby pro malé a střední 
výrobní firmy. Komplexně je propojená konstrukce, kalkulace a 3D vizualizace. Vše v 
jednom, žádný další CAD nebo jiný software. Běžná zakázka rohové kuchyně zcela "od 
nuly" trvá přibližně 3 hodiny, s běžnými materiály na skladě cca 1,5 hodiny a s částečně 
připraveným sortimentem na skladě méně jak 1 hodinu, včetně atypů, 3D návrhu a 
nářezových plánů 
Více na: http://www.softconsult.cz/ 

 Dlouhodobá významná smluvní spolupráce v oblasti výuky žáků a materiálně-technická 
podpora v oblasti grafických programů. ArCon je vysoce interaktivní vizuální nástroj pro 
projektování a vizualizace.  Zajímavé možnosti nabízí ArCon výrobcům a prodejcům nábytku, 
sanitárních předmětů, obkladů, dlažeb, vestavěných skříní, krbů a interiérových doplňků. 
ArCon využívá technologie Direct-X, která se vyznačuje extrémně vysokou rychlostí při práci 
v prostoru. Uživateli doslova umožní pohyb po navrhovaném prostoru v reálném čase. Pocit 
virtuální reality je podpořen i přístupnou editací stavebních elementů přímo v 3D prostoru. 
Více na: http://www.arcon3d.cz/ 

 Dlouhodobá významná smluvní spolupráce v oblasti výuky žáků a materiálně-technická 
podpora v oblasti grafických programů. ProfiCAD  je efektivní systém pro tvorbu 
elektrotechnické dokumentace. Tento systém vyniká zejména jednoduchostí, snadnou 
obsluhou, velmi nízkými nároky na hardware, možností spolupráce s jinými programy  
Více na: www.proficad.cz/ 

 Software EAGLE - editor plošných spojů je uživatelsky přívětivý a výkonný nástroj pro 
návrh desek plošných spojů (DPS, PCB). Program se skládá ze tří hlavních modulů: 

1. Editor spojů 
2. Editor schémat 
3. Autorouter 

Více na: http://www.eagle.cz 

 Významná smluvní spolupráce v oblasti výuky žáků a materiálně-technická podpora v 
oblasti grafických programů. SoMachine je unikátní softwarové řešení pro vývoj, 
konfiguraci a uvedení do provozu celého stroje, včetně logiky, řízení pohybu, HMI a 
souvisejících automatizačních síťových funkcí. Díky mnoha předdefinovanými šablonami 
ušetří spoustu času použitím hotových knihoven nebo přímo strojových modulů. 
Více na: http://www.schneider-electric.com/en/product-range/2226-somachine/ 

 Zelio Soft - získejte intuitivní programovací prostředí zdarma 
Programovací prostředí Zelio Soft je určeno k návrhu aplikace pro malý řídicí systém Zelio 
Logic. Umožňuje snadný a rychlý návrh díky přehlednému grafickému prostředí. 
Škola provádí školení s následnou certifikací pro úspěšné žáky!!! 
Více na: http://elektro.tzb-info.cz/113401-zelio-soft-ziskejte-intuitivni-programovaci-
prostredi-zdarma 

 Významná smluvní spolupráce v oblasti výuky žáků a materiálně-technická podpora v 
oblasti grafických programů. Stavíte nový dům nebo provádíte kompletní rekonstrukci? 
Pokud se vám líbí myšlenka inteligentního domu, představujeme produkt iNELS BUS 
System. Tento typ inteligentní elektroinstalace nabízí širokou škálu funkcí, která přináší 
uživateli domu mnoho výhod, včetně integrace jednotlivých technologií v domě do 
jednoho zařízení. Rozsah instalace se vždy plně přizpůsobí požadavkům klienta. 
Více na: http://www.inels.cz 
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 Dlouhodobá významná smluvní spolupráce v oblasti výuky žáků a materiálně-technická 
podpora v oblasti výukových programů pro pedagogické pracovníky a žáky. Univerzálnost 
je hlavní výhodou programu EduBase. Materiál připravíte jen jednou a EduBase se postará 
o jeho přizpůsobení všem situacím - od on-line zobrazení na počítačích i mobilních 
zařízeních, přes prezentaci na interaktivní tabuli po kvalitní tisk. 
Více na: www.dosli.cz 

http://www.dosli.cz/

