
MITEK INDUSTRIES, spol. s r. o. 
Drážní 7  
627 00 Brno 
Česká republika 

Tel.: +420 531 022 272-8 

Fax: +420 531 022 276 

E-mail: mitek@mitek.cz 

Web: http://www.mitek.cz 

 

 

   
 

S t r á n k a  | 1 

 

MiTek Zpravodaj 
 

Květen 2016 

Další nominace pro software Pamir 
  

 
 

Vítáme naše nové zákazníky 

Poslední měsíce byly pro kolegy z MiTek UK  velmi  náročné,  protože mnoho firem se rozhodlo přejít právě k MiTeku. 

  

V posledním čtvrtletí roku 2015 se další firmy rozhodly 

pro změnu a přešly k MiTeku. Po roce silného růstu a značného 

množství investic usoudily, že návrhový software Pamir je 

program, který je posune dál. 

„Založili jsme naši reputaci na marketingu a vedení podnikání 

s důrazem na poskytování vynikajících služeb zákazníkům. 

S ohledem na tuto skutečnost jsme se rozhodli přejít k MiTeku 

s vědomím, že by nám mohl poskytnout podporu a odborné 

znalosti, které jsme požadovali.“ Říká Jack McMinn, výkonný 

ředitel Cambrige Roof Truss. „Naši zákazníci očekávají informace 

rychle a Pamir je výkonný svým dynamickým rámováním, což 

nám umožňuje provádět změny v několika sekundách.“ 
Pro více informací navštivte http://www.cambridgerooftruss.co.uk/ 

Ředitelé firmy ATS Trusses jsou přesvědčeni, že více než 50-letá 

zkušenost s navrhováním vazníků je dobrým předpokladem 

pro posouzení opodstatněnosti softwaru společnosti MiTek, 

a jsou připravení plně využít rychlost softwaru Pamir a širokou 

škálu nástrojů vedení zakázky a výroby konstrukcí, dostupných 

v rámci MBA. 
http://www.atstrusses.com/ 

Potěšila nás  zpráva hodnotící komise  Structural Timber Awards, 

že program Pamir byl nominován ve dvou kategoriích. 

Jednalo se o kategorii „Průkopník Roku“ za program, kterým 

se  navrhují dřevěné  konstrukce plně v souladu s požadavky 

normy  Eurocode 5 a kategorii  „Inovace Produktů“ za vytvoření 

úplně nového programu pro navrhování dřevěných 

konstrukcí.  Nominaci hodnotil ředitel MII pro rozvoj odvětví 

výroby vazníků slovy: „Jsme velice potěšeni tím, jak Pamir 

program ovlivnil navrhování dřevěných konstrukcí. Propagační 

a inovační je nejlepší způsob, jak hodnotit program Pamir“. 

Nominacím předcházelo první místo v kategorii  Market 

Development in Timber Innovation udělené časopisem Timber 

Trade Journal Awards. 
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Výhody pro Vaše zákazníky 
 

Software Pamir je výhodný nejen pro výrobce 

vazníků - celý dodavatelský řetězec může 

využít benefity, díky kterým se k Vám zákazníci 

budou vracet s dalšími zakázkami na nové 

vazníky. 

 A konečně, s výkonnými nástroji jako 

jsou živé řezy, pohledy a výřezy si Vaši 

zákazníci brzy zvyknou na rostoucí 

úroveň Vašich výstupů, které od Vás 

obdrží. 

Výhody: 

1. Lepší návrhové 

nástroje 

2. BIM kompatibilita 

3. Lepší výstupy 

Zaprvé, Pamir umožňuje výrobci příhradových 

konstrukcí vložit do emailu kompletní návrh 

střechy a Pamir Viewer soubor s odkazem 

na volně stažitelný software Pamir Viewer. 

Prohlížeč pomůže příjemci zkontrolovat 

rozměry jak v půdorysu, tak v náhledu rámu 

a dokonce si zákazník může prohlédnout 

konstrukci ve 3D, což umožní rychlou a snadnou 

komunikaci o detailech návrhu střechy. 

Zadruhé, Vám Pamir dává silnou pozici, pokud 

jde o projekty, kde je využíván tzv. BIM 

(Building Information Modelling). Nezbytný 

soubor ve formátu IFC lze snadno exportovat 

a sdílet. Export do IFC má tu výhodu, že formát, 

který jsou schopny zobrazit mnohé smartphone 

a tablety, přináší další zlepšení úrovně 

komunikace mezi projektanty a dělníky 

na stavbě. 

  

Pamir viewer software 

 

Software MBA verze 6.0 a Pamir verze 5.1 
 

Na začátku června 2016 budou k dispozici 
aktualizace softwaru Pamir 5.1 a MBA 6.0 (PaMBA). 

Zde je malá ochutnávka změn, které nás čekají: 

� Zrychlení programu přechodem na 64-bit systém 

� Optimalizace pozic montážního zatížení 

� Optimalizace výstupu z Batchcutu pro pily 

Easy Cut 828 plus 

� Export spojovacích prostředků (hřebíků, 

svorníků) do dwg formátu vazníku 

� Zjednodušení kreslení půdorysného ztužení 

� Vodoznak na všech výstupech 

� Vzájemné přizpůsobování průsečnic manuálně 

zařezaných rovin 
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Minimální vzdálenost styčníkové desky od hrany řeziva 
 

Jak se mohl jeden z našich klientů přesvědčit, dodržení 

minimální vzdálenosti styčníkové desky od hrany řeziva je 

velmi důležité. 

 Na fotografii můžete vidět, že po zalisování desky 

délkového spoje došlo k rozštípnutí řeziva a narušení 

povrchové struktury. K tomuto jevu dochází, když se 

snažíte zalisovat styčníkovou desku v těsné blízkosti 

hrany řeziva. 

Řešením je prevence již při návrhu. Projektant musí 

upravit polohu desky tak, aby hrana styčníkové desky 

byla minimálně 5 až 10 milimetrů od hrany řeziva. 

V případě, že profil řeziva je příliš úzký, je nutné využít 

tzv. „bloky délkového spoje“, které zvětší oblast 

pro desku. 

Tuto úpravu je možné provádět automaticky, zapnutím 

příslušné funkce v programu Pamir. Možnost 

automatického zvětšení oblasti pro desku naleznete 

v Nastavení výroby -> bod 2.4.5.4 Desky -> zatrhněte 

možnost „Bloky délkového spoje“ (viz obr. 2) a doplňte 

minimální vzdálenosti. Obr. 1 – porušení délkového spoje 

 

 
 

Obr. 2 – nastavení výroby v programu Pamir 
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Školení softwaru PaMBA a spuštění internetové verze Pamiru  

První polovina roku 2016 se nese ve znamení školení uživatelů softwaru PaMBA a očekávání internetové verze Pamiru. 

 

Seminář na zámku ve Křtinách 
 

V březnu jsme se setkali na semináři s názvem „Nové 

možnosti použití konstrukcí se styčníkovou deskou“, 

který měl za úkol Vás seznámit s možnostmi rozvoje 

Vašich firem za využití technické podpory společnosti 

MiTek. 

 

Prezentace softwaru Pamir 

tisknout na papír. Konkurenceschopnost na trhu lze 

také zvýšit správným oceňování a normování výkonu 

a velmi důležité je vyhodnocování výsledků, což bývá 

často opomíjeno. 

Na každoročním setkání jste mohli mimo jiné vidět rychlost 

návrhu konstrukce v programu Pamir, vliv strojního 

zařízení na produktivitu práce, výrobní cenu apod. Mezi 

další novinky, jimiž můžete zproduktivnit Vaši výrobu, 

patří Laserová projekce. Tvar vazníku a polohu 

styčníkových desek promítá na pracovní plochu a velmi 

zrychluje a ulehčuje nastavení tvaru vazníku. Další 

možností, jak zvýšit svou konkurenceschopnost využitím 

nových nástrojů, je tzv. Paperless  plant, jak název 

napovídá,  jedná se  o výrobu  vazníků bez potřeby  něco  

 

MITEK INDUSTRIES, spol. s r. o. na sociálních sítích 

Sociální sítě jsou nejen dobrým propagačním nástrojem,  ale  také  slouží  k rychlému  seznámení  klientů  s novinkami. 

Již od roku 2013 můžete najít 

společnost MiTek CZ na Facebooku, 

nyní si nás můžete přidat do kruhu 

přátel na konkurenční sociální síti 

Google+ a na Twitteru můžete odebírat 

aktuality, které zveřejňuje MiTek UK. 

Není důležité zakládat si účty na všech 

sociálních sítích, ale je dobré si vybrat 

takovou, která Vám vyhovuje. Máte-li 

již aktivní účet na některé z výše 

uvedených sítí, přidejte si nás do přátel, 

nebo se přihlaste k odběru zpráv 

a budete mezi prvními, kteří budou 

informováni o novinkách z oboru. 

Právě v těchto dnech probíhá v sídle firmy MITEK INDUSTRIES v Brně již osmé školení uživatelů Pamiru a MBA. Školení 

trvá pět pracovních dní a je dostatečným základem k samostatnému využití všech funkcí PaMBy. V průběhu školení se 

například dozvíte, jak si správně nastavit „výrobu“, také se naučíte jak upravit a rychle zpracovat cenovou nabídku 

a mnoho jiných užitečných dovedností, které urychlí a optimalizují nejen návrh konstrukce, ale také její výrobu. 

Klienti, kteří mají internetovou verzi programu MII 2020, netrpělivě očekávají červencové vydání internetové verze 

programu Pamir. Do července mohou uživatelé internetových verzí MII 2020 využívat standardní instalaci programu 

Pamir s USB klíčem. Bližší podrobnosti zjistíte u pracovníků firmy MiTek. 


