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Schody do nebe 

Koncem června proběhlo slavnostní otevření nové kancelářské budovy firmy API CZ s.r.o., předního 
světového dodavatele a vývojáře úprav vozidel pro tělesně postižené.  

A tak jako u každé patrové budovy bylo i zde potřeba vyřešit propojení obou podlaží. Zadání znělo jednoduše: 
požadujeme moderní designové schodiště které bude vzhledově ladit k proskleným stěnám přilehlých kan-
celáří... 

Několik firem tak přišlo se svými návrhy ale jak říká majitel firmy Ing. Miroslav Bartoš, …“stále tomu něco 
chybělo“…A tak požádal o pomoc svého bratra ze SEMACZ zda mu zkusí něco navrhnout a to pak poptá u 
jednotlivých dodavatelů. 

Začalo to tedy nejdříve 3D oskenováním prostoru budoucího 
schodiště. Sken byl ve formě „Mračna bodů“ následně naimpor-
tován do programu SEMA a použit pro přesné zakreslení a návrhy 
schodů ve 3D. Díky intuitivnímu ovládání a fotoreralistické vizuali-
zaci bylo vytvořeno několik variant a ta, která již plně splňovala před-
stavy zadavatele, pak byla dopracována až do detailního kon-
strukčního řešení včetně všech ocelových nosných i spojovacích 
prvků, přípravy pro CNC výrobu dřevěných stupňů ale i skleněných 
prvků tvořících zábradlí.  

Dalším bodem pak byl výběr dodavatele – vzhledem k předchozí spolupráci na několika úspěšných projektech 
mezi SEMACZ a Goldberger byla volba víceméně jasná… V průběhu výroby a montáže se ještě vyskytlo 
několik problémů hlavně s tuhostí a únosností obvodových stěn pro vsazení vetknutých prutů, vše se ale 
nakonec konstrukčně vyřešilo a schody se tak staly opravdovou dominantou nové kancelářské budovy firmy 
APICZ. Při slavnostním otevření pak jeden s návštěvníků pronesl: „... vypadá to jak schody do nebe …“        
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Firemní skupina SEMA je světový lídr mezi dodavateli softwaru a doplňkových služeb v oblasti dřevostaveb, 
schodů a také v oblasti klempířského softwaru. Naše softwarové řešení je k dispozici v 11 jazykových verzích 
a je úspěšně používáno u více než 10.000 zákazníků v 54 zemích světa již více než 35 let. Abychom mohli 
plynule budovat naší pozici na trhu a zákazníkům nabízet stále inovativnější řešení, investuje firemní skupina 
SEMA ve svém sídle v Allgäu ročně v průměru 15% svého obratu do dalšího vývoje. 

Další Informace získáte na www.sema-soft.cz. 
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