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Revit LT versus Revit 
 

O co se jedná… 
 
Autodesk Revit LT patří do nové generace softwaru předurčené pro vytváření informačních modelů 
budov (BIM).  Ikdyž je sadou svých nástrojů velmi podobný plné verzi softwaru Autodesk 
Revit/Architecture, přináší samozřejmě řadu omezení funkcí oproti plné verzi, a to zejména z hlediska 
koordinačních, koncepčních a práce na větším projektu v týmu. 

Poznámka . 
Pokud očekáváte pod označením „LT" nějakou 2D verzi Revitu podobně jako je tomu u AutoCADu, 
pak je toto označení „LT" matoucí. Revit LT představuje, byť v limitované verzi, stejnou technologii 3D 
projektování jako Autodesk Revit/Architecture, se všemi výhodami i úskalími projektování ve 3D. 
Revit LT je tedy „LT" (přeneseně „light" = „lehký") především z hlediska ceny. Právě svou dostupností 
je vhodný zejména pro jednotlivce, kteří chtějí na svých projektech začít prozkoumávat svět 3D 
technologie, zapojit se do BIM projektování, čímž se aréna informačního modelu budovy (BIM) 
otevírá mnohem širšímu okruhu uživatelů. 
 

Přehled hlavních omezení verze LT 

Obecné 

 Není dostupný v síťové verzi (pouze lokání licence) 
 Dodáván zatím pouze v anglické verzi 
 Uzavřený funkčním nástavbám/rozšíření 

Návrh 

 Absence koncepčního modelování (objemy, adaptivní komponenta, atd.) 
 Absence tzv. modelování „na místě“ (přímo v projektu) 
 Absence schodiště podle náčrtu (ale nabízí náčrt schodiště podle komponenty) 
 Absence variant návrhu 

Grafika 

 Absence vlastního rendrovacího nástroje 
(v případě aktivního subscription programu je možnost vytvářet vizualizace díky cloudové 
služby Autodesk 360 Rendering) 

 Absence nástroje studie oslunění 
 Omezené ovládání viditelnosti připojených modelů 
 Absence filtru viditelnosti zobrazení modelu 
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Koordinace 

 Absence nástrojů pro týmovou práci (neumožňuje sdílení projektu) 
 Absence nástrojů pro kontrolu kolizí 
 Nepodporuje práci se sdílenými souřadnicemi (JTSK) 

Import/export 

 Absence importu formátů SAT, ADSK, IFC, mračna bodů 
 Abscence exportu do formátů SAT, ADSK, IFC, gbXML, ODBC 
 Absence obtisků 

TZB a statika 

 Absence funkcí MEP plné verze Autodesk Revit 
 Absence funkcí Structure plné verze Autodesk Revit 
 Absence nástrojů příhradových nosníků a systému nosníků 

Anylýzy a další… 

 Absence nástrojů analýz 
 nepodporuje tepelné vlastnosti materiálu 
 Absence nástrojů součásti a sestavy a další... 

 

Poznámka . 
Autodesk Revit LT je formátově kompatibilní s plnou verzí Revitu a to projektech/ *.RVT, šablonách 
projektu/*.RTE, ale i rodinách/*.RFA. Dodáván může být samostatně nebo v rámci balíku AutoCAD 
Revit LT Suite (Revit LT spolu s AutoCADem LT).  Zejména toto spojení přináší možnost zkoumání 3D 
BIM vlastním tempem, s jistotou zázemí tradičních 2D postupů na platformě DWG za dostupnou 
cenu. 
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