
Petr Blažek:  
Stavař každým coulem

Poloha galerie vedle vlakového a autobusového nádraží je vymezena čtyřmi 
městskými ulicemi v centru Vsetína. Obchodní pasáž v 1. NP propojuje tři z nich. 
Návrh respektuje stávající uliční čáru. Budova urbanisticky doplňuje městskou 
zástavbu a obnovuje historickou pohledovou osu nádraží – zámek Vsetín.2018–2020

Smetanova obchodní galerie ve Vsetíně.

Autorem studie je tým architektů nodum atelieru v čele s hlavním architektem 
Lukášem Wawroszem. Stavební část, projekt pro povolení stavby a pro výběr 
zhotovitele má na starost BLAžek projekt a statiku StAtic Solutions. investorem 
je Valatrans. Architektonicko-stavební část projektu je zpracována v Archicadu 
a spolupráce s ostatními projektanty, využívajícími jiný software, probíhá přes 
exporty v DWG a v BiMx a iFc modelu. projekt získává čestné uznání v soutěži 
Stavba roku Zlínského kraje 2019 a hlavní uznání Stavba roku Moravskoslezského 
kraje 2020 (pro stavby mimo Moravskoslezský kraj).  

2021
Návrh nového sídla ostravské 
firmy atelier topklima 
zpracovává Blažek PrOjekt 
oproti původní dokumentaci, 
s níž nebyl klient spokojený, 
a následně pokračuje 
na interiérech. V prvním 
podlaží se nacházejí sklady 
a ve druhém administrativní 
zázemí. realizace bude 
pokračovat v letošním roce.

2019
Petr Blažek se spoluautorkou 
Hanou Šrajerovou vyhrává vyzvanou 
architektonickou soutěž na studii 
smuteční síně v Horním Benešově, 
která řeší co nejlepší využití prostoru 
a přirozené začlenění stavby do areálu. 
Objekt je koncipován jako jednoduchý 
jednopodlažní a je rozdělen průchodem 
na smuteční síň a atrium. Poskytuje 
tak důstojné a klidné místo pro 
rozloučení. 

2012
Po odstěhování do Opavy  
Petr pracuje na projektu 
novostavby ordinace 
lékařů s bytovou jednotkou 
v památkově chráněné části 
Bruntálu, sousedící s historickým 
náměstím. Projekt zpracovává 
od záměru, přes studii až po 
provedení, včetně koordinace 
prací a autorského dozoru.

2013
Petr Blažek je jako odborník 
na archicad u založení firmy 
BIM project architekta Petra 
Vokouna. Firma se specializuje 
na odborné konzultace pro 
architekty a projektanty, 
technickou, marketingovou 
a projektovou podporu 
a testování aplikací a doplňků.

2015
Petr Blažek získává oprávnění autorizovaný 
inženýr pro pozemní stavby a absolvuje 
v Centru pasivního domu expertní kurz 
navrhování pasivních a nulových staveb. 
ateliér pracuje na mnoha projektech. 
jedná se většinou o rozsáhlejší stavby 
občanského vybavení a výrobní, skladovací 
a administrativní objekty. Zajímavým 
úkolem je novostavba rodinného domu 
v Bohuslavicích u Hlučína. V návrhu bylo 
nutné vyřešit nejen přístup na pozemek 
a propustky, ale i umístění objektu 
v blízkosti rybníka.

2014
Petr transformuje svou živnost na 
kancelář, kterou bude po osmi letech 
tvořit tým čtrnácti zaměstnanců 
– projektantů pozemních 
staveb a profesí tZB, architektů 
a administrativních pracovníků 
na inženýrskou činnost. kromě nich 
se na projektech podílí i externí 
spolupracovníci a brigádníci – studenti. 
jejich hlavními nástroji pro projektování 
jsou archicad, lumion, techcon, 
Svoboda software a Building design.

ZleVa: lukáŠ kamrád, miCHal 
GrOŠaFt, jaN VrBiCký, martiN jaŠek, 
Petr Blažek, martiN maCek, luCie 
VaVrlOVá, Petr Valeček, kateřiNa 
BlažkOVá a Petr SVětlík. a FreNky. 
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ZAkLADAteL SpoLečnoSti BLAžek projekt poMáhAL oD MLáDí nA růZ-
ných StAVBách. jeho prVní náVrhy VZnikALy V Suterénní kAnceLáři 
u SouSeDA. V tuši nA pAuZák, nA rýSoVAcíM prkně. S projektAnty 
A Architekty ZAčAL SpoLuprAcoVAt už nA StřeDní škoLe. oD VySoké 
škoLy, kDy již prAcoVAL SAMoStAtně, jSou jeho projekty neoDMySLi-
teLně SpjAty S ArchicADeM. SVé práci Se Věnuje nApLno, přeStože 
MeZi ZáSADní MiLníky V jeho žiVotě nepAtří jen ty proFeSní. 

1985
rok narození Petra Blažka. Petr 
od dětství rád něco buduje, staví 
a vymýšlí. S tátou a dědou chodí 
stavět chatu a strýcův dům a později 
rekonstruovat starý dům pro čtyři rodiny. 
jeho novými sousedy se stanou karel 
krajsa – stavební firma, karel kovář – 
projektant pozemních staveb a Pavel 
juříček – dozory staveb. Petr každý 
rok o prázdninách bude pracovat jako 
brigádník na stavbách a v projekci karla 
kováře. 

2001 
Zahájení studia na SPŠ stavební 
v Opavě, obor pozemní stavitelství. 
Petr ve svém prvním projektu na SVOč 
řeší tři varianty stropních konstrukcí, 
volí atypický krov a vyhrává školní kolo. 
i když s odstupem práci nehodnotí 
jako zásadní, od té chvíle vyhledává 
výzvy. kromě školní práce projektuje 
rodinný dům s kadeřnictvím v Pustiměři. 
k realizaci návrhu ale nedochází, protože 
investoři nejsou schopni se dohodnout, 
a nakonec se rozvádí. tehdy Petr 
pochopil, že v této profesi bude nejtěžší 
práce s lidmi. Ve škole se seznamuje 
s autoCadem, Skijem a Nemetschkem 
a později s archicadem, konkrétně 8.1.

2005 
Po maturitě Petr začíná studovat 
na stavební fakultě VUt v Brně. 
Ve druhém ročníku zakládá svou první 
živnost a zpracovává již pod hlavičkou 
Blažek PrOjekt nejen vlastní projekty, 
ale i zakázky pro různé architektonické 
a projekční kanceláře. jeho prvním 
zaměstnancem je tehdejší přítelkyně, 
dnes manželka, a zaměstnává jako 
brigádníky i své spolužáky.

2011 
Po ukončení studia a získání titulu 
inženýr pokračuje Petr v doktorském 
studiu, vyučuje na fakultě pozemní 
stavitelství a vede bakalářské práce. 
jiří motal ze společnosti rePeNS 
project mu nabízí spolupráci. Petr 
zpracovává architektonicko-stavební 
část projektové dokumentace 
na pětipodlažní administrativní 
budovu Oltis group v Olomouci, 
navrženou jako prefabrikovaný 
železobetonový skelet, a má na 
starost i koordinaci profesí. 

2008 
díky spolupráci s karlem Šuhajdou 
z Vut Petr pracuje samostatně na 
mnoha zakázkách, například na 
zpracování projektové dokumentace 
včetně tZB pro výstavbu šestnácti 
rodinných domů v Medlovicích. 
Zároveň působí na stavební fakultě 
jako externí lektor počítačové grafiky 
– archicad pro začátečníky a pokročilé 
a o rok později obhajuje bakalářskou 
práci. jde o projekt rodinného domu, 
dřevostavby, kompletně zpracovaný 
v archicadu. 

Petr Blažek:  

ZlOm V mé kariéře ParadOxNě NaStal Ve CHVíli, 

když jSem ZjiStil, že žiVOt je O Něčem jiNém Než 

jeN O PráCi. takOVými Okamžiky BylO NarOZeNí 

PrVNíHO, druHéHO a Pak třetíHO SyNa. člOVěk 

Si ujaSNí, CO PřeSNě CHCe dělat, a třeBa V rámCi 

PrOFeSe ZjiStí, že Některé ZakáZky Nikam 

NeVedOu a jiNé NaOPak NakOPáVají. a Naučí Se 

S tOutO myŠleNkOu PraCOVat.

„

“
➜

➜

➜

➜ ➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

mONOlitiCká SkeletOVá StaVBa je ZalOžeNa Na PilOtáCH, SlOuPy mají 
V ZákladNím raStru 12,75 x 8 m. želeZOBetONOVá StrOPNí kONStrukCe je 
NaVržeNa S deSkOVými PředePNutými PrůVlaky Na VětŠí rOZPětí. POHledOVOu 
FaSádu Galerie tVOří HliNíkOVé PerFOrOVaNé kaZety SVětléHO OdStíNu,  
kde rOZdílNým Průměrem tZV. art PerFOraCe VZNikají V NárOžNíCH POZiCíCH  
FaSády Siluety StrOmů. PrO ZdůraZNěNí těCHtO Siluet je POdkladOVá čáSt 
PerFOrOVaNé 3d FaSády NaVržeNa Z miNerálNíCH SeNdVičOVýCH PaNelů 
V aNtraCitOVé BarVě. PrOSkleNé čáSti a VStuPy dO OBjektu jSOu ZdůraZNěNy 
lemOVáNím Z PlNýCH kaZet V aNtraCitOVém OdStíNu S led POdSVíCeNím.

PrVNí dVě NadZemNí POdlaží Galerie 
NaBíZejí OBCHOdNí PlOCHy S CeNtrálNí 
PaSáží. třetí PatrO je NaVržeNO PrO 
multiFuNkčNí Využití. je Zde reStauraCe 
S BOwliNGem a Sálem, dětSký kOutek, 
FitNeSS, HOtelOVé křídlO, wellNeSS, dVě 
BiStra S POSeZeNím PřímO Ve VeřejNé ZóNě 
a CeNtrálNí reCePCe PrO OBSluHu POdlaží. 
teCHNiCké ZáZemí OBjektu a čáSt FitNeSS, 
která je dOStuPNá SamOStatNým 
SCHOdiŠtěm S VertikálNí ZaHradOu, jSOu 
umíStěNy Ve 4. NP.  OSVětleNí PaSáže 
deNNím SVětlem řeŠí čtyři StřeŠNí 
SVětlíky a dO NižŠíCH Pater je SVětlO 
diStriBuOVáNO PrůHledy meZi POdlažími. 
VertikálNí kOmuNikaCe je ZajiŠtěNa 
POmOCí eSkalátOrů V PaSážíCH, dVOu 
VýtaHů a dVOu HlaVNíCH SCHOdiŠť.
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může Být ViZualiZaCe jeŠtě realiStičtějŠí? 
twInMOtIOn 2022.1!

mezi další novinky twinmotionu 2022.1 patří řada vylepšení. Ovladač Gizmo lokálního souřadného 
systému importovaných objektů výrazně zjednodušuje manipulaci s nimi. uživatelské rozhraní 
v celoobrazovkovém režimu umožňuje vybírat, přesouvat a odstraňovat objekty, očisťuje tak 
zobrazovací plochu od všech nabídek a umožňuje koncentraci na projekt. materiál sníh je 
realističtější díky podpovrchovému rozptylu světla a lepšímu zobrazení povrchu. Přechody mezi 
oblastmi bez/se sněhovou pokrývkou jsou estetičtější. Nově lze nastavit kvalitu zobrazování pro 
Vr a  automatické úpravy a k dispozici je lepší navigace. majitelé Spacemouse ocení plynulejší 
a efektivnější 3d navigaci. Zařízení 3dconnexion, plně podporované jen ve windows, navíc nabízí 
plynulé přepínání mezi různými 3d aplikacemi, včetně unreal engine. 

do knihovny 
stafážních 
objektů byly 
přidány objekty 
Quixel megascans 
Plants a decals 
a stovky objektů, 
a to hlavně 
v kategoriích 
křesla, kuchyňské 
židle a stoly.
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P r O j e k t
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N O V i N k a
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SídlO POHl CZ Od ruSiNa Frei 
kOMPletně V BIMU 

může Být ViZualiZaCe 
jeŠtě realiStičtějŠí? 
twInMOtIOn 2022.1!

Petr Blažek:   
StaVař každým COulem

rozhovor s Jiřím Horským: 
teCHNé 2021: mOZek, ruka a…?

 rUSIna FreI: 
architektura nevzniká sama
Zaměřujeme se na stavby, které  

dokážou vytvářet a udržovat vztah nejen  
se svými uživateli, ale i se svým okolím. 
Snažíme se také vytvářet architekturu 

vyrůstající z historických a společenských 
souvislostí a zohledňující člověka i přírodu.  

přesto však nechceme rezignovat  
ani na uměleckou stránku  

navrhovaných staveb.

S e l F i e :  N a   F é r O V k u

➜

nejnoVější VerZe přináší ještě Výkonnější renDeroVAcí enGine A reALiStičtější ViZuALiZA-
ce, ALe i tiSíce DALších roStLin, SVěteL A náBytku A příStup Do tWinMotion cLouDu.

Zóny se zobrazují jako říznuté/v pohledu 
přímo v řezech, pohledech, interiérových 
pohledech a ve 3d dokumentech. říznutá 
plocha Zóny se zobrazí s výplní pozadí (jako 
v půdorysu), zatímco neořezané plochy Zóny 
použijí povrchový materiál (jako ve 3d). 

Zóny se automaticky zobrazují 
za ostatními řezanými prvky, aby je 
nepřekryly. Zónám lze v řezech/pohledech 
nastavovat výšku graficky.

S O F t w a r e

➜

arCHiCad Se NeuStále VyVíjí
oD VerZe 24 je ArchicAD ZDokonALoVán A roZVíjen nejen VeLkýMi jeDnoročníMi, ALe i průBěžnýMi upGrADy. nejnoVější 
VerZe neSe náZeV ArchicAD 25 upDAte 2. užiVAteLé Se Můžou těšit nA řADu VyLepšení A ti, co MAjí pětADVAcítku neBo 
SupportpAck, DVojnáSoBně. VerZe je pro ně k DiSpoZici ZDArMA.

d O   O u t l O O k u

➜

1. února
VyHláŠeNí VýSledků diPlOmek 2021
CamP, Praha
Ocenění diplomových prací porotou 
ve složení jakub Chvojka, Petr janda, karolína 
jirkalová, Hana maršíková a jiří Opočenský
www.cka.cz

24. února
kONCePCe Bim
mezinárodní konference na téma 
eGovernment a přínos vlády pro digitalizaci 
a rozvoj stavebnictví 
summitkoncepcebim.cz

3.–5. března
FOr PaSiV a FOr wOOd
PVa exPO Praha
Veletrh nízkoenergetických, pasivních 
a nulových a dřevěných staveb, dřevěných 
konstrukcí a materiálů
forpasiv.cz, for-wood.cz

7. března
arCHiCad Star(t)editiON 
česká verze nejnovějšího startovacího 
archicadu, Bim systému s unikátním 
poměrem cena/výkon, vychází z archicadu 25
www.cegra.cz

do programu je integrována uživatelsky nastavitelná 
tabulka mapování materiálů (.csv) určující náhradu 
materiálů. je plně přizpůsobitelná a umožňuje nahradit 
zdrojové materiály za materiály twinmotion a definovat 
nastavení, jako jsou třeba měřítko a barva. mapování 
materiálů probíhá prostřednictvím direct linku v prostředí 
datasmith. to sjednocuje uživatelské rozhraní pro 
import a přímé propojení. možnosti a příkazy dostupné 
pro objekty importované ze souboru *.udatasmith 
a prostřednictvím Datasmith direct link jsou stejné. 
V obou pracovních postupech se v dialogovém okně 
Nastavení importu zobrazí jednotná sada parametrů, 
která umožňuje obnovit materiály, upravit vybrané 
objekty a znovu importovat odstraněné objekty.

archicad již dlouho podporuje 
automatický import a export 
klasifikací a vlastností. Vytvořený 
výkaz prvků lze jako .xls exportovat 
konzultantovi, který jej upraví, doplní 
a pošle zpět. archicad automaticky 
načte upravené i doplněné vlastnosti 
do prvků a takto upravené vlastnosti 
lze načíst do objektů v připojených 
modulech.

Práce se zatížením je jednodušší, nabízí 
možnost flexibilní vizualizace různých typů 
zatížení. lze nastavit Zobrazit všechna 
zatížení a jednoduše tak porovnávat různé 
modely. Zatížení lze zobrazit v řezu/pohledu.

Nástroj pro zajištění kvality Bim 
modelu je další novinkou. archicad 
identifikuje lineární prvky (zdi, sloupy, 
nosníky…), jejichž referenční čáry 
se částečně nebo zcela překrývají. 
Veškeré překryvy jsou zvýrazněny 
jako anotace v Organizéru anotací, 
takže je lze snadno najít, a v případě 
potřeby opravit. tato kontrola, která 
označuje i částečné překryvy, se liší 
od příkazu kontrola duplikátu, který 
vyhledává pouze prvky zcela se 
překrývající.

Integrace s HDrI Skydomem pro realističtější oblohu 
a osvětlení – obrázky, videa, panoramata i prezentace 
v twinmotion Cloudu. Nová verze umožňuje přepínat 
z dynamické oblohy na Hdri Skydome a pomocí Path 
traceru využívat osvětlení z Hdri. Využít lze libovolnou 
oblohu z knihovny Skydome nebo načíst vlastní. 
intenzitu pozadí oblohy a osvětlení scény (z Hdri) je 
možné měnit pomocí posuvníků intenzita a Okolní 
prostředí. Přepínač match Sun zajišťuje, že poloha 
slunce je pevně nastavena na sluneční kopuli, a posuvník 
rotation umožňuje horizontální otáčení kopule oblohy. 
efekty Hdri lze ovlivnit osvětlení scény či její zamlžení.

Point cloud support. twinmotion umí načíst laserově 
skenovaná data, obvykle získaná v architektonických nebo 
průmyslových aplikacích. mračna bodů jsou přidána jako nový 
typ objektu. mají referenční, pro uživatele neviditelné, body, 
které umožňují výběr, přemísťování a barvení. Nelze je ovšem 
editovat a formát *.e57 není podporován v systému macOS.
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HP Z1 G8 
Neuvěřitelně výkonný počítač očítače HP 
workstation Z1 Generace 8, osazený luxusní 
grafickou kartou, je právem uživateli oceňován 
za poměr cena/výkon. Procesor intel Core i7 
– 11700, ram 32 GB, Nvidia Geforce rtx 3070  
8 GB, SSd m.2 512 GB, záruka 3 roky u zákazníka 
a mS windows 10 Pro. Za cenu 41 000 kč bez 
dPH nemá tento počítač konkurenci, zvládne 
jak archicad, tak vizualizační nástroj 
twinmotion a jeho výkonová životnost je 5 let.

MacBOOk PrO 14“ a 16“ 
Výkon, design, zpracování, prestiž. Společní jmenovatelé řady macBooků Pro modelové řady 
2021. jejich předností je mozek přístroje s jednotnou pamětí (původně ram). Procesory m1 Pro 
a m1 max jsou přesně ty, které chyběly po celý loňský rok napříč portfoliem počítačů apple. 
Zatímco základní procesory m1 s archicadem pouze fungovaly, m1 Pro a m1 max slibují 
dostatečný výkon, na jaký jsme u apple zvyklí. 

Nesnažte se ušetřit! apple macBook Pro 14“ a 16“ nejlépe oceníte v konfiguraci s nejsilnějším 
procesorem a s doplněnou nebo maximální operační pamětí ram. jen tak bude macBook Pro 
sloužit obvyklých pět let na nejnovějších verzích archicadu. 

DOPOrUčené kOnFIGUrace:

•    14“/16“ XDR displej, procesor Apple M1 Pro s 10-ti jádrovým CPU, 24-ti jádrovým GPU,  
16-ti jádrovým Neural enginem, jednotné paměti 32 GB, SSd disk 1 tB   

•    14“/16“ XDR displej, procesor Apple M1 Max s 10-ti jádrovým CPU, 32 jádrovým GPU,  
16-ti jádrovým Neural enginem, 64GB jednotné paměti, SSd disk minimálně 1tB

Pozn.: jednotnou paměť nelze následně doplnit ani upgradovat, je společná pro všechny typy jader (CPu, GPu a Neural engine)  

Cena: 75 000 – 95 000 kč (bez DPH)

publikace všech dat do různých formátů je 
v průběhu tvorby dokumentace klíčová.  
exportování výkresů se zpravidla neděje pouze  
při finálním výstupu a přípravě na tisk, a proto  
je nutné, aby byl v exportovaných souborech 
pořádek a jasný princip značení. 

každé PDF a DwG exportované z archicadu je 
vhodné unikátně pojmenovat. nicméně 
standardním přejmenováním výkresu například 
D.1.1.2 půdorys 1. np dojde k přepisu i v rozpiskách 
výkresů, indexech projektu a dalších výstupech, 
což je nežádoucí. pojmenování souboru je vhodné 
označit například kódem projektu a datem 
exportu, aby bylo možno exportované pDF 
v počítači jasně identifikovat. Finální export pDF 
může mít formát XyZ_D.1.1.2 půdorys 1.
np_211210, kde první znaky prezentují kód 
projektu, který je vypsán přes Soubor>info>info 
o projektu>…>kód projektu. poslední znaky 
vyjadřují ve zjednodušené formě rok, měsíc a den. 

a jak export správně nastavit? V sadě publikace 
projektu vybereme pravým tlačítkem konkrétní 
výkres a zvolíme příkaz přejmenovat položky. 
nyní můžeme vybrat Vlastní název a ten si 
upravit podle potřeby – zde jsou již správně 
předvyplněny autotexty <SourceiD> a <Sourcei-
temname>. Do pole můžeme psát texty 
manuálně, ale také můžeme odkazovat 
autotextem na jiné, již vyplněné informace 
v projektové dokumentaci. Autotexty se vždy 
vpisují do lomených/špičatých závorek <>. 

pokud tedy chceme vypsat do názvu výsledného 
pDF informaci o kódu projektu z infa o projektu, 
použijeme autotext <project_coDe>. kódem 
projektu to samozřejmě nekončí. Z infa o projek-
tu můžeme vypisovat pomocí autotextu všechny 
položky, jejichž příslušné zdrojové kódy jsou 
vypsány na https://helpcenter.graphisoft.com/
user-guide/77062/.

posledním krokem je definování data exportu. 
potřebné autotexty najdeme opět pod odkazem 
výše a budou mít tvar:  
<yeArShort><MonthnuMBer><DAyoF 
Month> = např. 211210

Finální přepsání jména pDF: 
<project_coDe>_<SourceiD> <Sourceitemna 
me>_<yeArShort><MonthnuMBer><DAyoF 
Month>

tedy: „XyZ_D.1.1.2 půdorys 1.np_211210“. 

každé pDF uložené v jiný den vytvoří kopii 
s novým datem a nepřepíše tak poslední soubor. 
Důležitá je také možnost přepsání celého názvu 
složky projektu, a to opět pomocí pravého 
tlačítka a volby přejmenovat složky.

Hotline
Jak správně nastavit 
autotexty v sadě publikací?

raDovan 
riCHtárik, 
technická 
poDporA ceGrA
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twinmotion cloud. aktuální verzi prezentace lze 
sdílet prostřednictvím volitelně zaheslovaného 
odkazu. Odkaz vždy směřuje k nejnovější verzi 
a není nutné jej při každé aktualizaci znovu zasílat 
zúčastněným stranám.

informace o architektovi slouží pro lepší identifikaci 
projektu a k jednoduchému odkazování na webové 
stránky kanceláře. Nastavení nalezneme v záložce 
Soubor>informace.

Náhledový obrázek projektu, který se zobrazí  
v úvodním okně při spuštění archicadu, vložíme  
v první záložce – ze schránky nebo nahráním  
přímo ze souboru. 

Ve druhé záložce nastavíme jméno architekta,  
úplný odkaz (včetně lomítek) na stránky kanceláře  
a její logo, a to vložením ze schránky nebo ze  
souboru počítače.

k r O k  Z a   k r O k e m :  Jak nastavit informaCe o arCHitektovi v Bimx

➜

V nastavení Publikace Bimx modelu aktivujeme  
dole volbu Použít informace o architektovi  
v Bimx Hyper-modelech. Vložené obrázky se tak 
publikují s modelem na web nebo do počítače.

Soubor Bimx se publikuje na stránku Graphisoftu 
s náhledovým obrázkem a logem společnosti,  
které odkazuje na webové stránky. Z loga by mělo  
být zřejmé, že je aktivní a lze na něj kliknout.

1 2 3 4 5 6

Při spuštění archicadu můžeme zvolit obrázkový 
seznam posledních projektů a můžeme tak rychle 
identifikovat projekty podle jejich náhledu a bez 
nutnosti číst jejich názvy.

martin voJtíšek, 
technická podpora Cegra

➜

u ž i t e č N é  t i P y

➜

to otevírá cestu k  dalšímu rozvoji datového 
standardu staveb (dSS), který se tak může 
stát univerzálním a společným digitálním ja-

zykem pro české stavby. dSS je jednou z klíčových 
částí formátu iFC, a tedy sdílení informací o stavbě 

napříč profesemi a životním cyklem stavby. Práce 
na SNim započaly již v roce 2015 a nyní je v různých 
modifikacích používán na řadě Bim projektů.

www.koncepcebim.cz

BuildingSmart má své pobočky, členy 
a  partnery. Slučuje architekty, inženýry, 
zhotovitele staveb, dodavatele stavebních 

výrobků, investory, vlastníky a  správce staveb, 
konzultanty, výrobce software a hardware, vlád-
ní instituce, výzkumné laboratoře a univerzity. 
jejím cílem je prosazovat openBim, otevřené 
a transparentní prostředí pro všechny účastní-
ky životního cyklu staveb, a pomoct digitalizaci 
stavebnictví. 

Organizace se zároveň podílí na  tvorbě me-
zinárodních standardů, jako je třeba iSO 
16739:2013 – iFC. tento otevřený neutrál-
ní souborový formát slouží pro sdílení dat 
na  principu informačního modelování staveb 
a pro efektivní komunikaci mezi všemi účast-
níky stavebních procesů a jejich softwarovými 
Bim nástroji. 

www.czbim.org

StaNe Se dSS jaZykem PrO čeSké StaVBy?

BuildiNGSmart VStOuPil dO čeSka

čeSká AGenturA pro StAnDArDiZAci A oDBorná rADA pro BiM – BuiLDinGSMArt 
čr uZAVřeLy SMLouVu o  přeVoDu Veškerých práV k  DAtoVéMu StAnDArDu 
SniM, Včetně jeho DAtABáZoVého řešení. 

čeSkou poBočku BuiLDinGSMArt ZALožiLA oDBorná rADA pro BiM (cZBiM) 
A Díky toMu Se čeSká repuBLikA přiDALA k Více než DVAceti ZeMíM, V nichž 
orGAniZAce půSoBí. 

H a r d w a r e

➜

ještě pár let trvalo, než se počítačový svět při-
způsobil, a výrobci software se začali rozma-
chovat v potřebě operační paměti. Nárůst byl 

proto pozvolný. Přestože teoreticky lze počítač 
osadit 18 exabajty, velikost musí určit operační 
systém a fyzická velikost počítače. u osobních 
počítačů iBm-compatible se zřídkakdy setká-
me s  vyšší kapacitou než 64 GB. windows 10 
Home podporují maximálně 128 GB ram, win-
dows 10 PrO až 2 tB ram, windows Server 
2019 essentials 64 GB ram a windows Server 
2019 Standard 24 tB ram. 

Prakticky se ale dá říct, že maximální velikost 
jednoho modulu je aktuálně 32 GB ddr4. Počet 
slotů v  počítači je dán výrobcem. u  osobních 
počítačů a pracovních stanic jsou to běžně čtyři 
moduly, maximálně tedy ram 128 GB ddr4. 
Přístup k  pamětem je veskrze volný a  dá se 
naplnit podle finančních možností zákazníka. 

u  notebooků jsou standardní dva paměťové 
sloty, tj. až 64GB ram ddr4. Některé kon-
strukce notebooků neumožňují ram upgrado-
vat, a proto je vhodné při nákupu zvážit před-
pokládanou životnost a  možnost budoucího 
upgrade ram. je dobré vědět, že pro náročné 
aplikace, jejich souběh v reálném čase a mnoho 
otevřených aplikací v počítači platí nešetřit.   

Počítače apple přechodem na  novou plat-
formu procesorů přestávají používat termín 

ram a zavádějí obrat „jednotná paměť“. ta je 
používána jak jádry GPu (Graphic Processing 
unit), tak CPu (Central Processing unit) a navíc 
novým typem NPu (Neural Processing unit). 
Paměť je obsažena přímo v  čipu „procesoru“ 
a není možné ji měnit ani navyšovat. Proto zde 
platí dvojnásob: „do jednotné paměti investuj-
te maximálně.“ aktuálně se do nové technolo-
gie procesorů dá zapojit maximálně 64 GB jed-
notné paměti. Z pohledu operačního systému 
macOS se dosažení maximální kapacity není 
třeba obávat, od  verze 10.10 yosemite umož-
ňuje alokovat až 18 exabajtů.

Na Velké PrOjekty S VelkOu Pamětí
rAnDoM AcceSS MeMory. tAto SoučáSt počítAče neBuDí příLiš ZájMu, přeStože Se její VýVoj neuStáLe poSouVá. V Mi-
nuLoSti ByLo neuVěřiteLnýM LuXuSeM použíVAt rAM S kApAcitou 4 GB, kterou WinDoWS 3.11 V poDStAtě neuMěL Vyu-
žít. DůLežitýM MiLníkeM ByL přechoD Ze 32BitoVých počítAčů A operAčního SyStéMu nA 64BitoVé, kterýM ByLA ZBo-
řenA hrAnice 4GB rAM nA počítAč. 

Pavel Čermák, 
SeNiOr it CeGra

➜

CeGra  
Bestseller

 t. l.  navrhování pomocí počítačů. Co si o tom 
myslíte?

J. H.  Někdy jsem unesen. ale uvědomuji si, že 
tužka a  papír jsou lacinější. a  rychlejší. tuším 
však, že pro archinews asi nadbytečné!

 t. l.  Je-li navrhování proces směřující k  vizi, 
který je podkladem ke zpracování návodu, tedy 
projektu, jak něco postavit, pak srovnání tužky 
s počítačem rozumím. ale je-li výsledkem navr-
hování návod samotný, tak ne. tady je počítač 
výrobní linkou, které tužka nedokáže konkuro-
vat. Z hlediska hrubého výkonu, ale hlavně i pro 
jiné možnosti jako třeba pro vykazování. nabízí 
se otázka, co je produktem architekta?

J. H.  myšlenka.

 t. l.  nescházela by pak možnost kvantifi-
kace? tedy co a za kolik. Čka na svém webu 
uvádí, že architekt poskytuje mimo jiné služ-
by, jako jsou příprava podkladů pro průzkumy, 
vypracování projektu, rozpočet stavebních 
nákladů, příprava podkladů pro územní roz-
hodnutí a stavební povolení…

J. H.  inu, to máte asi pravdu. Stojíme před zá-
sadní činností nositele zakázky. tedy před struk-
turováním, na  které poukazuje i  komora, když 
říká: architekt by si na začátku práce měl s klien-
tem podle typu zakázky vyjasnit, které podklady 
budou k  návrhu potřeba. čili komora navrhuje 
vlastně vymezení obrysů tvoření. Přesněji vyme-
zuje území tvorby. a  tedy definování, chcete-li 
kvantifikování hranic.
definování fyzického území je jednoduché. 
Vztyčíte hraniční kámen. ale tady? teď stojí-
me před obsahem, přesněji myšlenkou obsahu, 
a před procesem jejího provozování a zhmotňo-
vání. Zmíněná hranice mezi oběma světy před-
stavuje jemňoučkou tkáň, která nepřímo i pří-
mo kolíkuje krajinu zmíněných segmentů; když 
středobodem je obsah a  přesahy uměleckého 
autorství. tedy, je-li zde jaké. to více než dobře 
vědí spoluautoři a  také spolupracovníci i maji-
telé kanceláře, zaměstnávající třeba jakéhosi 
Franka lloyda wrighta…
tudy ovšem – cestou k  návrhu, na  který jste 
se ptal – dospíváme k  onomu výlučnému poj-
mu, a to abstraktnímu pojmu slova krása. krá-

sa coby jeden z  klíčových produktů snažení, 
ovšemže uměleckého. 
dalším pojmem z  této oblasti může být i  du-
chovní obsah… ale zůstaneme-li u  té jedné 
z  více funkcí artefaktu, tedy u  zmíněné krásy. 
tato tajemnost nás může chtě nechtě zase 
přímo či nepřímo navigovat ke  krásám jiným, 
třeba k  úžasnosti inventáře výrobní linky, jak 
zmiňujete. a  k  užaslému až nadšenému po-
zorování oněch ohromujících digitalizačních 
nástrojů. Načež pod těmito hromy neslyšného 
a  oslnivosti neviditelného přímo před našimi 
zraky se vrství a převrstvuje a leckdy i pohřbívá 
ta původní hledaná krása stavebního umění, či 
samo bojování o  tuto, pod jejíž architektonic-
kou vlajkou usilování se přece rodí. jistě ovšem 
tušíte, že se tu dotýkám obecnějších pravd… 
a nedotýkám se ovšem třeba diskutované udr-
žitelnosti ani ne/viditelného rozdílu mezi stavi-
telstvím a architekturou…

 t. l.  Přemýšlím, zda by vaše reakce byla stej-
ná i v případě, že bych otázku neformuloval, 
co je produktem architekta, ale co je produk-
tem architektonické a  projekční kanceláře… 
Jak vnímáte koexistenci fakult architektury 
a oboru architektura a stavitelství na staveb-
ních fakultách?

J. H.  Začnu od  konce. Pokud jde o  vyučování 
jednoho stejného oboru na dvou fakultách jedné 

univerzity. ale z čistě laskavého nadhledu, chce-
te-li, můžeme nahlédnout ovšem také první za-
dání budoucího architekta: Vyber si tu lepší! Pro 
svou letoru… Na  obou školách můžeme samo 
sebou pátrat v zárodku také po odpovědi na vaši 
první část otázky. Ptáte se vlastně, nepřímo, 
na produkt produktu! Neboli se chtě nechtě vra-
címe v závěru rozhovoru na jeho začátek…
Nicméně, když jsem výše poukázal na hrozivost 
krásy hi-tech, ztělesňované třeba robotikou jako 
symbolem digitálního revoltování, neměla moje 
reakce znít odmítavě. Vždyť počítačové ná-stroje 
navrhování nás magnetizují i  minimalizováním 
balastu ve prospěch uměleckého rozletu autora. 
ale je toho víc. Vedle podporování svobody tvorby 
nabízí „krásno“ zmíněného projekčního inventáře 
ještě další hodnotu, například inspiraci. čtenář ar-
chinews si ji může personalizovat třeba v podobě 
legendárního Steva jobse. Nemluvím jen o  jeho 
zakázce evě jiřičné. ale třeba i o realizované vizi 
interiéru pixarového technického provozu. 
a  závěrem, když už technický provoz… řecké 
slovo techné má významově poukazovat na ře-
meslo i umění…  a jsme zpátky. 
kdybyste, tomáši, dovolil: čarovný květ tech-
niky kvete všude vůkol. mé myšlenky k  vašim 
očím putují z  bříška mého ukazováčku na  ob-
razovce. Nemám strach, že by snad odumřel 
lidský, chci říct, organický nerv tvoření. a nikdy 
nebudu mít. Byť všichni už slyšíme dusot blížící 
se umělé inteligence... 
i  tak se omlouvám těm, kteří si snad mysleli, 
že jsem z  koše balonu architektury vyhodil tu 
krabici s počítačem.

teCHNé 2021: mOZek, ruka a…?
JIří HOrSký po ABSoLVoVání práVnické FAkuLty uk prAcoVAL Ve SkLoeXportu, V MěStSké knihoVně A AVicenu. 
V roce 1987 ALe SVůj proFeSní žiVot pLně ZASVětiL Architektuře. nAStoupiL jAko reDAktor Do čtrnáctiDeníku 
čS. Architekt. po LiStopADu 1989 jej VeDL jAko šéFreDAktor, proFeSní noViny poZDěji trAnSForMoVAL Do MěSíč-
níku Architekt. reSpektoVAnou reVue VeDL DLouhou řADu Let, ZALožiL cenu ArchitektA A FeStiVAL ArchiFeSt 
A  pořáDAL Architektonické VýStAVy. V  SoučASnoSti půSoBí jAko reDAktor ZprAVoDAje ALFA FAkuLty Archi-
tektury čVut. je LAureáteM ceny DeSiGn centrA 1995, AutoreM A eDitoreM řADy puBLikAcí, kurátoreM VýStAV 
A proDucenteM konFerencí, SpjAtých S Architekturou, urBAniSMeM A oSoBnoStMi V těchto oBorech. 

čarOVNý kVět teCHNiky 

kVete VŠude VůkOl. mé myŠleNky 

k VaŠim Očím Putují Z BříŠka méHO 

ukaZOVáčku Na OBraZOVCe. Nemám 

StraCH, že By SNad Odumřel lidSký, 

CHCi říCt, OrGaNiCký NerV tVOřeNí. 

a Nikdy NeBudu mít. Byť VŠiCHNi 

už SlyŠíme duSOt BlížíCí Se umělé 

iNteliGeNCe... i tak Se OmlOuVám 

těm, kteří Si SNad mySleli, že 

jSem Z kOŠe BalONu arCHitektury 

VyHOdil tu kraBiCi S POčítačem.

„

“

tomáš leJsek, ředitel CeGra,  
V e-mailOVém CHatu S JIříM HOrSkýM,  
redaktOrem, PuBliCiStOu, kurátOrem  

a PrOduCeNtem. 

➜

ZVLáštní cenu ZA inoVAtiVní řešení ADMiniStrAtiVního proStoru V Soutěži StAVBA roku StřeDočeSkého krAje 2021 
ZíSkAL AteLiér ruSinA Frei. Autory projektu SíDLA FirMy pohL cZ, který ByL koMpLetně ZprAcoVán V BiMu, jSou MArtin 
ruSinA, MArtin Frei A MArkétA poLáčkoVá. 

rodinná firma POHl cz patří mezi význam-
né české stavební podniky. její nové sídlo 
je proto i  její vlajkovou lodí. Návrh spo-

juje praktické nároky administrativního provozu 
a snahu stavební firmy prezentovat se ve svém 
oboru. Součástí zadání investora bylo mimo jiné 
použít k projektování software, který umožňuje 
Bim modelování.

dvě patra kombinují velkoprostorové otevřené 
kanceláře s buňkami a nejvyšší ustupující patro 
s průběžnou terasou je určeno pro vedení firmy. 
Celá stavba je propojena třípodlažním točitým 
ocelovým schodištěm.

Stavba záměrně přebírá některé industriální 
prvky ze stavebnictví zaměřeného na podzem-
ní stavby. Fasáda je opláštěna vlnitými plechy 
Corten, odkazujícími na  štětovnice a  pažení 
kolektorů, zaoblená jádra a fasádní pláště jsou 
připomínkou technologických zařízení. techni-
kou inspirované je i řešení přiznaných vnitřních 
instalací. Ve stísněných technických prostorech 
jsou instalace úsporně vypleteny doslova jako 
v ponorce. Zvláštní důraz byl při návrhu kladen 
na  vyváženost mezi prostorovými možnostmi 
a příjemným pracovním prostředím. Průmyslo-
vý charakter okolí je podpořen i výběrem nové 
vegetace a osázením hlubokých parapetů, tera-
sy a střechy popínavými a převislými rostlinami 
v kontrastu ke zrezlé fasádě.

3d model byl během celého procesu přípravy 
i realizace stavby efektivním nástrojem pro pre-
zentaci projektu investorovi – představení fle-
xibilního prostorového konceptu objektu, který 
umožňuje betonový skelet, pásová okna a sta-
vebnicové příčky kanceláří. Volné přízemí po-
skytuje prostupnost napříč velkým pozemkem, 

POHl CZ kOmPletNě V Bimu

archicad teamwork umožnil při návrhu 
a projektování budovy snadno zapojit 
do práce více architektů a současně 
pracovat na jednotlivých částech 
dokumentace v různých měřítkách, 
detailech a souvislostech. Během přípravy 
dokumentace pro provedení stavby autoři 
do Bimx modelu vkládali pro vzájemnou 
koordinaci jednotlivé iFC modely specialistů. 
díky tomu dokázali eliminovat kolize 
a přesněji vysvětlit, co a jak změnit.

Celý model byl složený z prvků označených 
vlastním id kódem, na jejichž základě 
projektanti automaticky generovali tabulky 
prvků, skladeb a výrobků včetně popisů, 
rozměrů, 3d obrázků a množství. to umožnilo 
předejít chybějícím položkám ve výkazu výměr.

3d model autoři návrhu využívali i pro 
přípravu stavby a naceňování jednotlivých 
částí, například fasády. její detailní konstrukci 
vymodelovali a řešení a detaily mohli snadno 
vysvětlit poptávané dodavatelské firmě na 3d 
axonometriích.

V průběhu realizace stavby na kontrolních 
dnech měli všichni k dispozici stále 
aktualizovaný Bim model přímo na místě. 
Bylo tak možné snadno prohlížet konkrétní 
část aktuálně stavěné konstrukce a detailu 
nebo spleť pohledových rozvodů na stropech 
a ve stísněných technických místnostech.

díky snadnému propojení s twinmotion autoři 
návrhu předkládali investorovi při finalizaci 
interiéru barevná řešení lazurovaných 
pohledových betonů a rozložení nábytku 
v kancelářích a v openspace. Vznikly tak 
přesné 2d a 3d výkresy pro výrobu mobiliáře 
a dřevěných obkladů stěn.

InOVatIVní PrOJektOVání

k Zónám lze připojovat Popisky stejně jako 
k ostatním prvkům. Při umisťování Zóny lze 
posledním kliknutím automaticky umístit 
i Popisku namísto razítka.

PoPisky Zón 
v PůDoryseCH  
i v řeZeCH/PoHleDeCH

aktualiZaCe  
vlastností v Hotlink  
moDuleCH

ZoBraZení Zón v DokumenteCH tyPu řeZ 

vylePšená PráCe se  
Zatížením

kontrola Překrytí lineárníCH Prvků

1)   nejednotných hodnot do jedné 
buňky tabulky a použití 
oddělovače pro jejich rozlišení, 

2)   stejných číselných hodnot 
a zobrazení jako jediné hodnoty 
nebo

3)   číselných hodnot a zobrazení 
sumy těchto položek v buňce.

V tabulkách lze nastavit způsob sloučení hodnot podle polí. 
toto nastavení bylo dříve pevné a uživatelé jej museli obcházet 
například změnou typu hodnot v jednotlivých polích. 
Nyní je možné zobrazit množství pro každou položku v buňce 
tabulky při vykazování hodnot a sloučení

interaktivní 
taBulky 


