
Twinmotion nabízí širokou škálu knihovních prvků, jako 
jsou povrchové materiály a stafážní prvky. Často ale 
potřebujeme vlastní knihovní prvky.

Do programu lze importovat prvky ze standardních 3D 
formátů. Po vložení se prvek uloží automaticky do nové 
vrstvy. Vrstvy se nacházejí pod pravou horní šipkou.

Pro uložení do uživatelské knihovny stačí kliknout na vrstvu 
prvku pravým tlačítkem a z nabídky vybrat pokyn Add to 
user library. Tím lze ukládat i upravené prvky Twinmotionu.
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Uprostřed malé královéhradecké obce Ledce 
stál od konce 19. století chátrající hostinec. 
Autoři projektu se rozhodli objektu částeč-

ně ponechat jeho původní účel a navíc ho rozšířit 
o  minipivovar s  občasným výčepem a  prodejem 
i do jiných hospod, restaurací a obchodů.

Stávající objekt si zachoval svůj původní charak-
ter. Jde o přízemní budovu se sedlovou střechou 
a se symetricky členěným průčelím. V první eta-
pě výstavby byly rekonstruovány vnitřní prosto-
ry a upraveny pro potřeby technologie. Nenosné 
příčky byly zbourány a  v  obvodových stěnách 
vznikly nové otvory pro stěhování technologie, 
zásobování a expedici.

Původní hostinec byl rozdělen středovou chod-
bou do dvou částí. Vlevo býval sál, ze kterého se 
stala varna s občasným výčepem a posezením, 
a vpravo je místo restaurace s kuchyní umístěno 
chladné hospodářství – spilka a ležácký sklep.

Minipivovar má specifické požadavky na  povr-
chové materiály a technologie, proto jsou veškeré 
rozvody nové. Každá místnost má spádovanou 
podlahu s  čedičovou dlažbou a  podlahové kana-
lizační vpusti. Rozvody vody a plynu jsou vedeny 
po  stěnách přiznané stejně jako i  silnoproudé 
a  slaboproudé rozvody v  drátěných žlabech. Vý-
hodou přiznaných rozvodů je i možnost jejich jed-
noduchého doplnění a rozšíření podle požadavků 
provozu. Rmutomladinová pánev na varně je ohří-
vána párou, která je produkována v  elektrickém 
parním vyvíječi. Jednotlivé kádě ve spilce a ležácké 
tanky jsou chlazeny plášťově, s čímž souvisí pod 
stropem přiznané rozvody chladiva. 

Ateliér projektuje v BIMu od roku 2005, ale do-
sud se nepodařilo pomocí informačního modelu 
budovy obsáhnout celý životní cyklus budovy – 
projekt, výstavba a správa. A proto když se Vik-
tor Johanis rozhodl postavit si vlastní pivovar, 
rozhodl se zkusit použít BIM kompletně.

Pivovar je o složitých rozvodech technického za-
řízení. Stavební model byl kompletně zpracován 
v  Archicadu a  architekt požadoval BIM model 
i po zpracovatelích profesí. Pokud jej nedodali, 
autoři projektu ho zpracovali sami na základě 2D 
výkresů, aby byl model kompletní. V prvních fá-
zích model využívali především pro prostorovou 
koordinaci. Technologický celek pro výrobu piva 
byl vyroben v Číně. Od dodavatele v průběhu ná-
vrhu dostávali 3D modely technologie pro pro-
storovou koordinaci a zpětnou úpravu výrobních 
výkresů, aby bylo možné technologii umístit 
do stávající budovy. 

„Koordinace výroby technologie v  zahraničí by 
nemohla probíhat jinak než ve  3D,“ říká Viktor 
Johanis a dodává: „Při zpracování modelu jsme 
testovali i  různé postupy. Třeba na  rozvodech 
vody a  kanalizace jsme vyzkoušeli dva přístu-

py. Kanalizaci jsme modelovali detailně pomo-
cí knihovních prvků od  výrobce. Rozvody vody 
jsme vynesli pomocí zjednodušeného vlastního 
GDL prvku, kde byly armatury nahrazeny zá-
kladními tělesy s detailní informací o konkrét-
ním prvku.“ Oba postupy projektanti vyhodnoti-
li jako funkční s tím, že první přístup klade větší 
nároky na hardware.

Ateliér měl na starost i výstavbu. Veškeré vý-
kazy, objednávky materiálu a prací projektanti 
vytvářeli z databáze BIM modelu, kde byly jed-
notlivé prvky detailně zpracovány. Pro výstav-
bu mimo klasických tištěných výkresů, jejichž 
počet se snažili snížit na  minimum, používali 
počítač s živým modelem. Ten průběžně upra-
vovali a  zanášeli do  něj veškeré změny. Díky 
tomu měli na  konci výstavby aktuální model 
skutečného provedení.

 T. L.  Stavebnictví vykazuje výrazně menší 
růst efektivity než třeba strojírenství. BIM by 
měl tohle změnit a  zvýšit kvalitu finálního 
produktu. Produktem automobilky je auto. 
Architekti to asi takhle přímočaré nemají. Co 
učíte studenty, že bude jejich produktem?

J.J.T.  Ve stavebnictví se produkt většinou neo-
pakuje a výsledek není na omezenou dobu, ale 
domy se staví na  25–50 let. Pro každé místo, 
pro každého klienta vzniká individuální návrh, 
tedy v podstatě prototyp. To si každý semestr 
zkouší studenti na  konkrétním zadání – jsou 
dány jen místo a  program. Na  různorodých 
výsledcích vysvětlujeme jedinečnost profese, 
která tvoří rozmanité prostředí. Domy se svým 
technickým vybavením a  následnou obsluhou 

přibližují strojům. Studenti musí mít i  základ-
ní představy o  vnitřních technologiích, které 
mají na uspořádání prostorů vliv. Musíme stá-
le vychovávat renesančně myslícího člověka, 
úzkoprofilová specializace začíná vytvářet ko-
munikační bariéry. BIM je skvělý nástroj, který 
pomáhá koordinaci a  vysvětlování souvislostí, 
a výsledek je uchopitelnější pro laika i uživatele.

 T. L.  BIM programy pracují s  detailními in-
formacemi o  konstrukcích, klasifikují a  třídí 
prvky. Poslední verze Archicadu automaticky 
generuje z BIM modelu analytický model pro 
statické výpočty, tvořený osami a  středními 
rovinami nosných prvků. Vývoj softwarových 

nástrojů je rychlý. Lze říci: Co před pěti lety 
vypadalo jako sofistikovaný BIM, dnes působí 
jako kreslítko…

J.J.T.  BIM, při vší úctě, bude pořád jen kreslítko, 
které ale nesmírně zjednodušuje stále kompli-
kovanější projektování. Podstata profese vymy-
slet stavbu a  následně ji přivést do  reality při 
koordinaci všech podnětů a vlivů zůstává. Mění 
se vlivy, nástroje, možnosti. Je potřeba silných 
osobností, které nepodlehnou, a  budou stále 
držet návrh pohromadě. Při výchově budoucích 
architektů klademe důraz na to, aby tyto geniál-
ní nástroje, kterým BIM bezesporu je, neubíraly 
nadhled tvůrci – architektovi. Aby pro ně BIM 
byl chytrou tužkou, která jim usnadní práci při 
koordinaci, změnách a vůbec aktuální dynamice 
projektování, kdy je vybavení domů sofistiko-
vanější, ale čas na projektování se zkracuje. Pro 
dobrého architekta byl vždy „BIM pomocníkem“ 
jeho mozek a prostorová představivost, kterou 
může díky BIMu zobrazit, a pak specialisté mů-
žou do ní vkládat své vrstvy.

 T. L.  BIM očekává, že charakteristiky prvků 
a konstrukcí jsou zadávány už v raných fázích 
projektu. Odměnou je, že lze připravovaný 
záměr analyzovat podle chování i  ceny a  vy-
hnout se nenutným nákladům. Vnímám to 
tak, že to, co do projektu vkládá inženýr, BIM 
více a více přenáší na architekta. 

J.J.T.  Výsledkem je spíš spolupráce s odborníky 
už v ranějších fázích projektu – při studii.

 T. L.  BIM je tedy pro vás rozumnou evolucí pro 
navrhování a projektování, ale žádné drama-
tické změny v nastavených procesech nevyža-
duje a nepřináší. 

J.J.T.  Přirovnal bych to k  nástupu počítačů 
do  projektování. Změna ve  způsobu práce 
a  uvažování je to velká, ale změny v  principu 
povolání a poslání architekta nepřinese. Archi-
tekt byl vždy tvůrčím člověkem, koordinátorem, 
mediátorem. Architekti by ale měli obsadit 
i židli zadavatele a formulovat za investory pro 
projektující architekty smysluplná zadání.

 T. L.  Přesuňme se od počítače ke stavbě. Tady 
byste nějakou revoluci uvítal?

J.J.T.  Uvítal. Jsem rád, že se u  nás na  fakul-
tě provozuje learning by doing, kdy studenti 
postaví to, co sami navrhli. šlo třeba o  lávky 
a  útulny do  Krkonoš, rodinné domy pro herce 
pražských divadel nebo zadání od profesionál-
ního projektového manažera-architekta, který 
jako investor reflektoval návrhy v průběhu se-
mestru. Učí u nás víc jak 40 praktikujících archi-
tektů! Samotnou praxi v komerci ale podporu-
jeme až ve vyšších ročnících a v rozsahu, který 
neovlivní studium a  svobodné myšlení. Pokud 
jde o způsob studia, po třinácti letech, kdy jsem 
absolvoval, nevidím zásadní rozdíl. Jen ten, že 
k  počítači jsem se dostal ve  třetím ročníku. 
Dnes na něm pracují studenti hned od začátku 
a samozřejmě, že stále více BIMují.
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ArChiCAD 24. 
VeLký POSun 

V kOMunIkACI 

A AnALýzeBIM JE SKVěLý NáSTROJ,  
KTERý POMáHá KOORDINACI 

spolupráce, koMunikace a analýza dřív než padnou zásadní a nevratná rozhodnutí. sofistikovaný způsob prá-
ce s inforMaceMi je jeden z klíčových atributů nové verze archicadu, který si dál zachovává svou intuitivnost 
a sexy Modelovací nástroje.

koMpletní zpracování projektu poMocí 
inforMačního Modelu budovy, který 
slouží jak v průběhu výstavby, tak 
i pro skutečné provedení, není u nás 
saMozřejMostí. to se ovšeM povedlo 
autorůM projektu pivovaru ovipistán, 
architektůM ze studia endeMit, 
které vede viktor johanis, současně 
i spoluMajitel objektu. 

Z HOSTINCE, PřES MODEL 
K PIVOVARU

na opravování chyb zobrazení existuje jednoduchý 
recept. nejdřív zkontrolujte zobrazené vrstvy,  
často je ve 3d a 2d jejich jiná viditelnost. vrstvy 
(ctlr+l) otevřeme a zvolíme označit všechno 
a zobrazit vrstvy. 

Objekty jsou vázané na podlaží a zobrazují se 
v příslušném půdorysu. v nastavení každého objektu 
(ctrl+t) zjistíme podlaží. některé objekty jsou také 
vložené do jiných (dveře, okna, prostupy). když 
mateřský objekt skryjeme, nebo s ním manipulujeme, 
má to vliv i na vložený objekt.

výška řezu půdorysu ovlivňuje zobrazení prvků 
na základě jejich nastavení. ve výchozím nastavení je 
výška nastavena na 1100 mm (dokument>rovina 
řezu půdorysu).

zkontrolujeme i nastavení prvku v záložce půdorys 
a řez. u všech 3d prvků je zásadní Zobrazení 
půdorysu, které ovládá zobrazení prvku vzhledem 
k řezové rovině půdorysu. 

nastavení můžeme také resetovat (ve výběru prvku 
z knihoven>klikneme pravým tlačítkem>Obnovit 
výchozí nastavení).

důležité jsou Volby zobrazení modelu, Grafické styly 
a s nimi provázané filtry rekonstrukcí. stačí přepnout 
grafické styly na beze změn a filtry rekonstrukcí 
na stávající, nebo nové a zvolit volbu zobrazení pro 
stavební povolení.

u konstrukčních prvků se můžou objevovat chyby 
v zobrazování vzniklé automatickými kolizemi 
s materiály, a proto ve 3d pohledu ověříme, zda 
vybrané prvky kolidují (ctrl+f5). chybnou kolizi mohou 
způsobovat i automatické průniky. vyřešíme je 
přenastavením priority stavebních materiálů 
(volby>atributy prvků>stavební materiály), nebo 
globálně pro celou vrstvu v nastavení vrstev.

poslední možností je vytvořit stejnou situaci v novém 
projektu s výchozím nastavením.

Aktuality o informačních technologiích a architektuře. 
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MUSíME VyCHOVáVAT 
RENESANČNě MySLíCíHO 

ČLOVěKA, úZKOPROFILOVá 
SPECIALIZACE ZAČíNá 

VyTVářET KOMUNIKAČNí 
BARIéRy. BIM JE SKVěLý 

NáSTROJ, KTERý POMáHá 
KOORDINACI A VySVěTLOVáNí 
SOUVISLOSTí, A VýSLEDEK JE 
UCHOPITELNěJší PRO LAIKA 

I UžIVATELE.

„

“

ZPRACOVáNí KOMPLETNíHO  
BIM MODELU HODNOTíME 

POZITIVNě. NEJVěTší PříNOS ByL 
V PROSTOROVé KOORDINACI SLOžITýCH 

TECHNOLOGICKýCH ROZVODů, KTERá 
NáM POMOHLA SNížIT CHyBOVOST 

PROJEKTU, A PřI VýKAZECH MATERIáLU, 
JEž NáM POMOHLy S šETřENíM 

NáKLADů NA STAVBU, 
ViKTOr JOhAnis

„

“

PřETRVáVAJíCíM 
PROBLéMEM JE NAJíT BIMUJíCí 

SPOLUPRACOVNíKy. TíM 
NEMySLíM MLADé KOLEGy 

ARCHITEKTy, ALE ODBORNíKy 
V JEDNOTLIVýCH PROFESíCH. 

ZEJMéNA U OBJEMOVě 
MENšíCH ZAKáZEK TyPU 

RODINNýCH VIL A DOMů, KDy 
SE NEOBRáTíTE NA VELKOU 

INžENýRSKOU FIRMU, SE 
JEDNá O NADLIDSKý úKOL.

„

“

hotline
Zobrazuje se vám 
špatně objekt? 
MARTIn VOJTíšek  
technická podpora ceGra
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spolehlivý, odolný a dobře zabezpečený hP 
ProBook 455 G7 se pyšní 8jádrovým procesorem 
AMD Ryzen 7 4700U (2GHz, turbo 4.1GHz), 16 GB 
RAM DDR4, displejem 15.6“ IPS Full HD, grafikou 
AMD Radeon Graphics, diskem 512 GB M.2 SSD PCIe 
NVMe, Wi-Fi, Bluetoothem 5.0, 3x USB 1x USB-C, 
HDMI, HD kamerou, čtečkou paměťových karet 
a otisků prstů, podsvícenou klávesnicí a Windows 10 
Pro. To vše za 22 000 Kč (bez DPH).

Výkonný nejen v Cadu, hP Omen 15 
s procesorem AMD Ryzen 7 4800H, je vybaven 
displejem 15,6“ IPS Full HD. Má 16 GB DDR4; 512 
GB M.2 SSD NVMe, NVIDIA GeForce GTX 1660 
Ti/6GB; USB-C, USB 3.1, WiFi; Bluetooth, LAN, 
HDMI, mini DisplayPort, HD webkameru, čtečku 
SD karet, zvuk Bang & Olufsen, podsvícenou 
klávesnici a operační systém Windows 10 home. 
Lze pořídit za 33 000 Kč (bez DPH).

hP enVY 15 v prémiovém designu, výkonný 
i v Twinmotionu, má 6jádrový Intel Core i7-10750H 
(2.6GHz, TB 5GHz, HyperThreading), 32GB RAM 
DDR4, 15.6“ AMOLED Ultra HD, NVIDIA GeForce RTX 
2060 Max-Q 6GB, 2x disk 512GB M.2 SSD PCIe NVMe, 
Wi-Fi, Bluetooth 5.0, 2x USB 3.2, 2x USB-C, HD 
kameru, HDMI, čtečku paměťových karet a otisků 
prstů, Bang & Olufsen, podsvícenou klávesnici 
a Windows 10 Pro. A to za cenu 50 000 Kč (bez DPH).

®

PROSTOROVá KOORDINACE OBSLUHy ➜

VIZUALIZACE VARNy ➜ FOTOGRAFIE VARNy➜

SOUTISK TECHNOLOGIE➜

PROJEKT 
Pivovar podle BiM  
modelu 

PROFIL 
Chybik+Kristof:  
mladí vizionáři 

ArChiCAD 24. 
BiM, který má říz

česká verze v prodeji  
od 25. 9.

představení: 13. 10. brno  
a 15. 10. praha
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y O U N G  A R C H I T E C T  A W A R D  2 0 2 0 
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Hlavní cenu Cemex young Architect 
Award letos získala Ludmila haluzí-
ková (FA ČVUT, ateliér Novotný, Ko-

ňata, Zmek) za projekt vágní Praha. Porota 
ocenila koncepční postoj mladé autorky, kte-
rý je příslibem, že u nás vyrůstá nová gene-
race architektů a  urbanistů s  odpovědným 
přístupem k plánování měst a řešení globál-
ních témat.
Autorka ve  své práci analyzuje opomíjená 
nezastavěná místa v Praze, která postrádají 
identitu, produktivitu a funkci. Klade otázku, 
jak s těmito místy hospodařit při reflektování 
ekologických otázek. Na  vybraných místech 

se snaží aplikovat opatření, která povedou 
ke zvýšení biodiverzity, evaporace, akumula-
ce a filtrace dešťové vody. Hledá způsob práce 
s těmito místy, který by jim dal smysl a zá-
sadně posílil jejich ekologickou funkci.

25. 9.

ARCHICAD 24
zahájení prodeje nejnovější verze 

archicadu, instalace bude k dispozici  

od 8. 10.

www.archicad.cz

13. a 15. 10.

ARCHISHOW 
prezentace archicadu 24.

brno 13. 10. 

praha 15. 10.

www.cegra.cz

19. 11. 

SUMMIT KONCEPCE BIM
Mezinárodní konference o implementaci 

biM do stavebnictví pva expo praha

summitkoncepcebim.cz

24. 11. 

ČESKá CENA  
ZA ARCHITEKTURU
5. ročník soutěžní přehlídky 

architektonických děl

forum karlín, praha

www.ceskacenazaarchitekturu.cz

C D E  P R O  A R C H I C A D

➜

ARCHICADOVSKé DATOVé PROSTřEDí 

➜➜
(CDe – COMMOn DATA enVirOnMenT) 

BiM 
cloud BiMx

Serverový systém pro zabezpečení týmové spolupráce funguje jako 
multidisciplinární hub. Otevřená BIM platforma, primárně vytvoře-
ná pro uživatele Archicadu, slouží pro umístění BIM modelu a uklá-

dání různých datových formátů dokumentů souvisejících s projektem. 

Jednotlivé účastníky lze organizovat do týmů a přidělit jim selektivní 
přístup k datům. Notifikace o změnách po přihlášení k odběru zasílá 
systém automaticky. Přístup do hubu mohou mít i neuživatelé Archi-
cadu, externí specialisté, klienti nebo lidé na stavbě. 

Na BIMcloudu lze přímo publikovat libovolnou sadu 2D výkresů nebo 
3D zobrazení z  Archicadu. Publikované dokumenty jsou přístupné 
oprávněným uživatelům okamžikem zveřejnění. Člen archicadovského 
týmu může relevantní dokumenty spravovat jako připojené moduly, 
přímo v BIMcloudu může pracovat s DWG, PDF a dalšími typy doku-
mentů. BIMcloud udržuje historii verzí dokumentů, kdykoli se lze vrátit 
zpět nebo si stáhnout dřívější verzi souboru.

Unikátní prohlížečka archicadovských projektů propojuje 3D mo-
del se 2D dokumenty. Její aktuální verze s pokročilou technolo-
gií streamování paměti pracuje s jakkoliv velkými projekty, a to 

i na mobilním zařízení. Model může mít miliony polygonů a tisíce prvků 
BIM a díky rychlému startu se zobrazuje téměř okamžitě. 

Výrazné zrychlení publikování BIMx modelu umožňuje zobrazení scé-
ny vizuálním efektem zastínění okolím (Ambient Occlusion) v reálném 
čase (namísto výpočtem globálního osvětlení).

Varianty BIMx, BIMx PRO a BIMx Lab byly nahrazeny pouze jedním BIMx, 
který je zdarma. Některé funkcionality, např. bezdrátový tisk, jsou do-
stupné formou subscription licencí, které se kupují přímo z  prostředí 
aplikace. Naopak některé funkce (měření vzdálenosti), které byly dříve 
dostupné v placeném BIMx PRO, jsou nyní součástí bezplatné verze.

s hyper-modely (3d model provázaný s 2d výkresy) lze nově pracovat  
i na počítači pomocí:

•  BiMx web Viewer, který umožnuje v internetovém prohlížeči zobrazit Hyper-model 
na BIMx transfer site (uložiště BIMx modelů, kde mají uživatelé Archicadu se službou 
SupportPack zdarma k dispozici 5 GB prostoru)

•  BiMx Desktop Viewer, který pracuje s BIMx modelem na počítači i bez připojení k in-
ternetu. Nezobrazuje 2D výkresy, ale naopak pro procházení 3D modelem podporuje 
3D ovládací prvky 3DConnexion, 3D myš nebo herní ovladače ke konzoli Xbox
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Základní týmová spolupráce v Archicadu + + +

Delta technologie (sítí se zasílají pouze změny) + + +

Komunikace v rámci projektu + + +

Základní nastavení přístupových práv + + +

Pokročilá týmová spolupráce  
(asistent rezervací, inteligentní správa knihoven) – + +

BIMx PRO licence a komunikace – + +

Pokročilá správa přístupových práv – + +

Víceúrovňová vlastní hierarchie složek a dědičná nastavení – + +

Optimalizace datového toku s BIMcloud Delta Cache  
(rychlejší komunikace) – + +

Nulová počáteční investice – – +

Nulová potřeba IT – – +

PODéLNý řEZ
➜

POrOVnání MODeLů. 
Sledování změn je důležité pro komunikaci. 
Dvacet čtyřka umí porovnat (vizualizovat 
a filtrovat) dvě varianty 3D modelu, dvě 
zobrazení v jednom modelu nebo verze 
před a po odeslání změn v Teamworku. 
Porovnání lze při současné práci na modelu 
spustit na pozadí, a to i u složitého 
projektu. Kromě parametrů a vlastností 
prvku Archicad zvýrazní i překrývající se 
hmoty. Výběrem změn v seznamu lze 
navrhnout řešení. Po přijetí návrhů se 
model Archicadu aktualizuje a poté stačí 
rozhodnout, zda problém ponechat nebo 
odstranit.

Param-O. 
Add-on do Archicadu slouží ke tvorbě 
parametrických objektů bez znalosti 
GDL stejně jako Grasshopper 
s Rhinem.

TZB MODeLář. 
Standardní součást Archicadu má lepší import TZB 
rozvodů v IFC. 2D DWG výkres rozvodů načítá a používá pro 
roztrasování 3D modelu. Nový nástroj Prostup automaticky 
vytváří společnou cestu blízko umístěným rozvodům. Modelář 
je doplněn trubkami předdefinovaných rozměrů, viditelnou 
paletou trasování a lepším napojením prvků. 

Analýza. 
Analytický model pro výpočet 
statického zatížení, vyvinutý 
Graphisoftem ve spolupráci se Scia 
a Risa, umožňuje obousměrnou 
komunikaci s programy pro statiky. Je 
automaticky generován pro prvky 
deska, zeď, sloup, trám a samostatné 
střechy. Lze ho přímo načíst do Scia 
a po přidání zatížení, výpočtu 
a úpravě konstrukce model vrátit 
zpět do Archicadu pro potvrzení či 
úpravu návrhu. Přenos probíhá přes 
SAF, který skupina Nemetschek 

poskytuje jako otevřený datový 
standard, nebo přes IFC. Díky 
systému připomínkování a správě 
změn může architekt a statik již 
od počátku spolupracovat v jednom 
sdíleném BIM modelu. Zprávy a reporty 
ze Scia lze ukládat na BIMcloud. 

signature  
projektem  

Archicadu 24  
je Merdeka 118 od  
Fender Katsalidis 

Architects, která se  
118 patry a výškou  

644 m bude 
po dokončení  

nejvyšší budovou 
v jihovýchodní asii 

a druhou nejvyšší 
ve světě

➜   licencování a konzistentnost obchodní politiky 
Graphisoftu. archicad je trvalou a plovoucí licencí, 
kterou lze upgradovat (i jako předplatné na 1/3/6/12 
měsíců) a přenášet mezi uživateli

➜   knihovnu bytového nábytku. zrychluje práci a přispívá 
k přesvědčivějším vizualizacím. prvky načítá pomocí 
3ds, sketchup, rhino a ifc a nový je import revit 
families

➜   aktualizaci cinerenderu

➜   twinmotion 2020 zdarma pro procházení 3d 
prostorem, virtuální realitu a statické obrázky pro ty, 
kteří mají supportpack 

➜   automatizaci některých úkonů (např. generování 
výkresové dokumentace) pomocí skriptů v jazycích 
json/python

➜   export hodnot vlastností z interaktivních tabulek 
do excelu při zachování vlastních přednastavených 
voleb. specialisté mohou biM model doplňovat 
efektivněji

➜   překvapivě účinné detailní možnosti editace 
lomených čar při dolaďování výkresů

➜   dark mode u Maců 

➜   podporované formáty dGn v8 a bcf 2.1

Co možná u čtyřiadvacítky  ještě oceníte

VAMD o tom něco vědí. Zatímco se Intel trápí a jeho procesory řady 
10xxx mají lepší turbo a  facelift na stejném podvozku i motoru, 
jeho procesory ZEN 2 (Ryzen 3000) mají technologii 7 nm již rok. 

Firma navíc ohlásila nástup generace ZEN 3 (Ryzen 4000) s výkonem mi-
nimálně o 15 % vyšším než ZEN 2, který už nyní překonává Intel ve všem 
kromě výkonu na jedno procesorové jádro. U ZEN 3 lze předpokládat vyšší 
výkon i na jedno jádro oproti ohlášenému Intelu 11xxx. 

Co tedy Intelu zbývá? Má kontrakty s firmami jako Dell, HP nebo Fujitsu 
Siemens na  dodávky pro spolehlivé osobní počítače a  servery, které jej 
drží nad vodou. 

Apple má jinou strategii. Víc sází na výkon než na spolehlivost a tak 
se příští rok dočkáme úplně nové platformy – procesory Apple Silicon 

jsou (po  PowerPC, Intel a  MacOS X) čtvrtou, zcela zásadní změnou 
v historii firmy. 

Můžeme tedy očekávat nárůst objemu osobních počítačů a pracovních stanic 
od renomovaných výrobců HP a Dell s procesory AMD. Díky nízké elektrické 
spotřebě AMD ZEN 2 a budoucí ZEN 3 je jejich nasazení v noteboocích samo-
zřejmé. Dřívější problémy s vyšší provozní teplotou AMD procesorů jsou pryč. 

Pro vývojáře Archicadu a  Artlantisu, a  nejen pro ně, je budoucí období 
náročné. Vzrůstá tlak na  převod výpočtových operací z  jednoho vlákna 
jednoho jádra na více jader a jejich „flow“. Zároveň je velkým úkolem pře-
vod stávajících aplikací pod nový procesor Apple a  vytvoření stabilního 
prostředí. Zklamat uživatele by znamenalo těžkou ztrátu. Dá se proto 
očekávat neočekávatelné a změny budou přicházet v rychlém sledu. 

H A R D W A R E

➜

INTEL VS. AMD VS. APPLE
obtíže intelu Mohou Mít na svět hardwaru zajíMavý dopad. před lety jsMe diskutovali, zda lze 
překonat technoloGii výroby pod 20 nM na jeden křeMíkový tranzistor. (co nejMenší tranzis-
tor rovná se vyšší výkon procesoru, nižší spotřeba při vyššíM počtu tranzistorů a zachování 
uchladitelného povrchu pro notebook i pro počítač.) nyní intel vyrábí technoloGií 14 nM a už 
čtyři roky se snaží nastartovat 10 nM. 

PAVeL ČeRMák, 
SENIOR IT CEGRA

➜

neneChTe si UJíT

Stejným způsobem můžeme ukládat i vlastní povrchové 
materiály, nebo již přizpůsobené materiály Twinmotionu. 
Stačí vybrat daný materiál a zvolit Add to user Library.

Uživatelské knihovny nalezneme jako součást knihoven 
pod levou horní šipkou ve složce Users library. Prvky se 
stanou součástí vašeho Twinmotionu.

V preferencích (Ctrl+P) můžeme nastavit, kam se 
uživatelské knihovny ukládají. V záložce Save lze nastavit 
cílovou složku pro ukládání knihovních prvků v počítači.
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TELEHOUSE, PRAHA, SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI (SNíMEK OBRAZOVKy IPAD)➜

TELEHOUSE, PRAHA, SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI (SNíMEK OBRAZOVKy IPAD)➜



Chybik+Kristof 
Architects & Urban Designers 

1985–1986
V Brně na svět přichází Ondřej Chybík (vlevo). Jeho otec vyučuje na univerzitě, 
a když ho později malý Ondřej navštěvuje v práci, je hypnotizován bohémským 
životem studentů architektury. Architektura je součástí jeho života, ještě  
než se rozhodne stát architektem. Bude ji studovat nejen v rodném městě, 
ale i v Grazu. Na to naváže postgraduálním studiem na curyšské prestižní 
ETH. První praxi získá ve vídeňském ateliéru PPAG. V roce 2015 časopis 
Forbes uveřejní každoroční seznam 30 pod 30. Mezi nejnadějnějšími Čechy se 
objevuje i jméno Ondřeje Chybíka.

Michal Krištof (vpravo) poprvé spatřuje světlo světa v roce 1986 v Kláštoru 
pod Znievom. Od dětství se zajímá o tvůrčí práci, v mládí bude nadšený 
z modelování letadel. Na studium architektury a urbanismu nastoupí v Brně 
a pokračuje v Sint-Lucas v Gentu. První pracovní zkušenosti získá v kodaňské 
Bjarke Ingels Group na projektech, jako jsou například Shenzhen International 
Energy Mansion v Číně nebo Dánské národní námořní muzeum v Helsingoru. 
Být architektem bude povolání nejbližší jeho koníčku.

2010 
Ondřej Chybík a Michal Krištof zakládají ateliér. 
Dnes má víc než 50 spolupracujících architektů, kteří 
se ve třech pobočkách v Praze, Brně a Bratislavě 
věnují široké škále témat a projektů rozličných 
měřítek a typologií. S jejich rostoucí složitostí začínají 
využívat při navrhování a během výstavby BIM.

Na návštěvnické centrum navazují 
za sebou řazené kanceláře, které oddělují 
skleněné příčky s možností uzavření 
roletami, aby byl stále čitelný motiv klenby.
Výroba je rozdělena do dvou samostatných 
hmot. V nižší hale jsou provozy a zázemí 
s přirozeným vnitřním prostředím 
a osvětlením pásovými okny pod střechou. 
Druhá hala pokrývá provozy s požadavkem 
na nižší teplotu – lisovnu, sklep a sklady 
lahvovaného vína. 

2018
Pětipatrový nárožní městský dům v Brně se 14 byty 
a komerčními prostory působí jako nový orientační bod 
ve městě – díky výšce 26 metrů, pojednání fasády a neonové 
instalaci Riders on the Storm od Petra Duba. Ta parafrázuje 
bleskový vodič a inspiruje se stejnojmennou písní od Doors.

Dům zdůrazňuje stávající urbanistickou strukturu 
a vertikalitou a dekorativními prvky definuje místo. 
Dominantním prvkem jsou rozměrná okna, která odkazují 
na průmyslové dědictví čtvrti. Jejich rozměry napříč patry 
výrazně gradují od dvoupodlažního komerčního přízemí, přes 
malometrážní byty až po lofty s privátní terasou. Jádrem 
domu se točí sochařsky pojaté schodiště, jež se vyrovnává 
s limitovanou plochou parcely 269 m2. Výsledný nepravidelný 
polygon udává bytům atypický ráz a jedinečnost. Prostory 
propojují materiály železobetonu, jasanového dřeva, bílých zdí 
i skvělé výhledy do okolí.

2019
Vinný bar a degustační prostor ve Znojmě vznikl z přestavěného pivovaru 
a přilehlého technického prostoru. Na dohled je rotunda sv. Kateřiny 
a gotický kostel sv. Mikuláše – vše dohromady vystihuje spletité historické 
a architektonické vrstvy města. 

Architekti propojili dvě místa s osobitým dědictvím a u každého z objektů 
uplatnili individuální přístup k renovaci. Již dříve zrestaurovaný pivovar si 
zachoval původní výraz a jeho klasický obdélníkový tvar je redefinován jako 
výstava o historii moravské kultury vína a jeho degustace. Z technické haly 
zůstává jen vnější struktura. Do strohého bílého interiéru je vložena kontrastní 
tmavá vestavba, hravá kompozice organických objemů rozděluje tuto „bílou 
krabici“ na různé prostory, čímž odkazuje na tradiční vinné sklepy. Okna v hale 
zvou návštěvníky k dialogu s krajem a krajinou, čímž zároveň kotví tuto zdánlivě 
zastaralou strukturu mezi ostatní architektonické skvosty města. 

Architekti letos připravují i přestavbu jihlavské Horácké arény. Z městského 
hokejového stadionu se do tří let stane multifunkční centrum regionu pro 5600 
diváků, určené pro kulturní a sportovní akce. Návrh počítá s rozšířením o obchody, 
restauraci a služby, díky nimž stadion naváže přirozený vztah se zástavbou. 
Snadnou rozpoznatelnost stavby podpoří osvětlení na vrcholu, měnící barvu podle 
typu akce. Umělecké pojetí fasády z pororoštu bude mít i funkci zastínění.
Areál budou tvořit dva solitérní, v suterénu propojené objekty, které zajistí plynulé 
propojení sportovní plochy s dvojicí stávajících budov, ulicí i parkem Smetanovy 
sady. Aréna se bude skládat z ochozů se vstupy a z tribun kolem ledové plochy. 
Ochozy a chodby jsou v červené barvě, charakteristické pro divadla, strop je 
tmavý. Barva se zevnitř postupně přelévá do exteriéru, kde tvoří tvar elipsy. 
Specialitou arény bude tělocvična s napojením na běžecký ovál na střeše haly.

2022
U příležitosti 200 let od narození Gregora Johanna 
Mendela bude otevřen znovuzrozený Mendelův skleník 
v klášterní zahradě Augustiniánského opatství v Brně. 
Návrh čerpá z archivních materiálů a kopíruje originální 
půdorys a orientaci objektu. Architekti podle původních 
plánů vypracovali totožné tělo skleníku s výraznou 
střechou, kterou vynáší konstrukce vyvinutá na základě tří 
genetických principů Mendela. Systém je složen z několika 
druhů stavebních prvků od největších po nejmenší, které 
své vlastnosti dědí podobně jako Mendelův hrách. Nově 
bude skleník otevřený do parku a uzpůsobený moderním 
účelům. Návrh počítá s kompletně otevíratelnými bočními 
stěnami a uložením veškerých technologií mimo objekt. 
Skrytý systém tepelných čerpadel, stínění a vytápění 
zajistí komfort v jakémkoliv období a poskytne prostor 
pro vyzdvihnutí historického významu místa v podobě 
zavěšených hrachů, vyživovaných hydroponií. 

2020

ARCHInews3
20

Mít za deset let na kontě řadu nejen skvělých projektů a realizací, ale i prestižních oce-
nění není jen tak. architektonicko-urbanistický ateliér chybik+kristof, v jehož čele stojí 
dva absolventi brněnské fakulty architektury, nasadil od začátku vysoké teMpo a laťku 
kvality hodně vysoko. běheM své desetileté existence architekti navrhli český pavilon 
na expo 2015, získali Grand prix obce architektů za Galerii nábytku My dva, vloni obdr-
želi desiGn vanGuard časopisu architectural record za vizionářský způsob práce s ar-
chitekturou a urbanisMeM… a letos se jejich tři projekty dostaly Mezi 27 noMinovaných 
v české ceně za architekturu.

➜

➜

2017 
Proměna bývalého autosalonu v showroom a sídlo společnosti My dva, zabývající se výrobou 
kancelářského, školního a kovového nábytku. Zadání investora je jasné: Co nejnižší náklady. 
Brněnský jednopodlažní sídlištní objekt nevalné estetické kvality získá fasádu tvořenou více 
než devíti sty černými plastovými sedáky v ceně zhruba 80 Kč/kus, které investor vyrábí a které 
navíc fungují jako reklama. Jen materiál je vyměněn za černý granulát pro venkovní použití. 
Sedáky, upevněné na konstrukci z ocelových profilů, lze kdykoliv vyměnit. Čištění fasády je 
jednoduché, jednou až dvakrát do roka wapkou.

Interiér tvoří showroom a kanceláře se zázemím. Prezentační prostor je vymezen 
polykarbonátovými příčkami, podlaha sjednocena bílou stěrkou, na stropě ponechán pohledový 
beton a veškeré instalace jsou vedeny viditelně. Do takto abstrahovaného prostoru jsou vloženy 
tři kruhové galerie, reprezentující segmenty výroby a vymezené bílými textilními závěsy na celou 
výšku prostoru. Materiál podlahy, způsob osvětlení i barva světla jsou zvoleny tak, aby vždy 
odpovídaly prostředí, pro které je daný nábytek určen. Meziprostory vyplňují různé solitéry jako 
třeba posezení s klienty.

2015 
Zlomový rok. První realizovaný projekt ateliéru  
Český pavilon na expo v Miláně získal na Světové 
výstavě bronz v kategorii architektura. Můžeme jej 
zařadit po bok legendárních pavilonů na bruselském 
Expo 1958 a Světové výstavě Expo 1970 v Ósace. 
Ateliér ve spolupráci s dodavatelem stavby, vizovickou 
firmou KOMA, navrhl jednoduchý modulární koncept 
pavilonu. Jeho samostatně seskládané části lze 
následně rozebrat a převézt k novému využití 
do Česka. Takový typ recyklovatelné architektury se 
zvlášť hodí právě pro Expo 2015, jehož tématem je 
Feeding the Planet, Energy for Life.

ARCHITEKTURU VNíMáME JAKO 
PROCES, DIALOG S KLIENTy, SE 

ZKUšENýMI MISTRy NA STAVENIšTI, 
S MíSTNíMI úřADy A HLAVNě S LIDMI, 
KTEří žIJí TAM, KDE STAVíME. VěříME, 
žE NAšE REALIZOVANé PROJEKTy MAJí 
SVOU KVALITU A POZITIVNě OVLIVňUJí 

ARCHITEKTURU V NAšEM REGIONU.

„

“

na jaře je otevřeno Vinařství Lahofer, 
ukryté mezi vinohrady obce dobšice. stavba 
zrcadlí přirozené zvlnění terénu a kolonáda 
klenutých žeber vychází z rytmu viničných 
řádků. návštěvnické centrum, výrobna 
vína, degustační místnost a amfiteátr jsou 
vzájemně propojeny. 

Střecha je plochá, v části amfiteátru pro 
veřejnost záměrně zborcená. Její monolitické 
železobetonové přesahy jsou od interiérů 
oddělené pomocí prvků pro přerušení tepelných 
mostů. V jedné části zborcené plochy – nad 
vinným sklepem – je stropní deska koncipována 
jako prostorová skořepina tvořená kombinací 
zakřivených rámů a střešní železobetonové desky.

Na nižší, avšak pohledově nejexponovanější 
návštěvnickou a administrativní část s prosklenou 
fasádou jsou navázané dvě výrobní haly s rozdílnou 
světlou výškou. Vzájemným natočením a průnikem 
jednotlivých hmot vznikla dvojice funkčně i opticky 
oddělených dvorů – provozního a pro návštěvníky. 
Ten má formu měkce tvarovaného amfiteátru 
stoupajícího až na střechu budovy. Všechny části 
jsou sjednoceny přesahem střech a dřevěným 
obkladem fasády.

Prezentační místnost 
se zázemím a barikový 
sklep jsou maximálně 
otevřeny směrem na jih 
do klesajícího svahu 
a z každého pole je 
výhled mezi řádky vinice. 
Hlavní převýšený prostor 
odkazuje na vinné sklepy. 
Dochází zde ke kolmému 
průniku archetypálního 
klenutého prostoru 
do konstrukčního 
systému tvořeného 
železobetonovými žebry. 
Jejich modul vychází 
z šířky viničního řádku 
a prochází celým domem. 

Betonové klenby 
navrhl a zhotovil 
Patrik Hábl. Malířský 
koncept Vrstvy 
vychází z barevnosti 
řezu půdy, specifické 
pro tuto oblast a pro 
kvalitu vína. Hlavními 
materiály v interiéru 
jsou dřevo, beton 
a sklo. 
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