
SIEBERT 
+ TALAŠ

2021
Prestižní projekt bratislavského dopravního 
uzlu Nivy patří k největším projektům, plně 
zpracovaným v BIMu a Archicadu v Evropě.

Unikátní komplex v sobě propojí cestování, služby, 
obchod, administrativu, volnočasové aktivity 
a odpočinek. Architektonický koncept je inspirován 
říčním korytem Dunaje, který těmito místy tekl 
v minulosti. Na budově jej reprezentují tři říční 
kameny, vykonzolované objekty organického 
tvaru na úrovni 3. nadzemního podlaží. Spolu 
s charakteristickými markýzami nad hlavními 
vstupy jsou poznávacími prvky komplexu. Celkové 
kompozici dominuje Nivy Tower, která vhodně 
vyvažuje převládající horizontální linie a zároveň 
akcentuje hlavní vstup na jihovýchodní straně.

2014
Roman Talaš je jedním za zakladatelů 
Institutu urbanistického rozvoje 
a ateliér kupuje CEPM.

2002
Matej Siebert a Roman Talaš (zleva) zakládají 
v Bratislavě architektonický ateliér s jasnou vizí. 
V jejich pojetí architektury je krása v rovnováze 
s funkcí a konstrukcí. 0 16 let později se k nim 
připojí se svým týmem Petr Vašina a stane se 
ředitelem pražského ateliéru. 

Ateliér hned na začátku svého působení  
startuje i spolupráci se Slovenskou spořitelnou, 
která bude pokračovat až do současnosti. 
Navrhuje koncepci interiéru poboček, přičemž 
zadání klienta se během let bude vyvíjet – 
od nekorporátních návrhů s využitím několika 
standardizovaných prvků nábytku a bankovní 
technologie až po korporátní design na vybrané 
pobočky. Od roku 2020 bude interiér sítě 
poboček Slovenské spořitelny a celé skupiny 
Erste upravován podle návrhů studia.

2022
Jedním z nejdůležitějších aspektů řešení 
nového podhradí Vydrica I. etapa je 
znovuvytvoření bratislavské městské 
čtvrti, která spojí okolní historické 
části – Zuckermandel, Hradný vrch, 
Hviezdoslavovo náměstí a nábřeží Dunaje. 
Urbanistický návrh obnovuje některé 
původní komunikace, definuje nové uliční 
domořadí a pěší veřejné prostory souběžné 
s nábřežní komunikací. Ta společně 
s náměstími a s příčnými průhledy přes 
městské bloky vytváří novou kvalitu 
městského prostoru, která respektuje 
unikátní historickou lokalitu. Zeleň, 
procházkové trasy a přírodní materiály 
společně podtrhují a respektují prostředí 
Hradného kopce.

Návrh polyfunkčního 
komplexu Nesto pro 
dlouhodobé a přechodné 
bydlení v nízkopodlažních 
bytových domech, v městských 
vilách a penziónech. Solitéry 
obytných objektů střídají bloky 
s nezastavěnými veřejnými 
a poloveřejnými prostranstvími 
se zelení, pochozími plochami, 
s dětskými  a multifunkčními 
hřišti, vodními prvky a drobnou 
architekturou. 

2019
Twin City A1 v sevření ulic 
Karadžičova a Mlynské nivy 
v Bratislavě logicky respektuje 
přirozené kompoziční osy 
v území, navrhované uliční čáry 
jsou s ním sladěny. Umístění 
dominanty na rohu ulic vychází 
z nadřazenosti tohoto uzlu 
ve vztahu k řešenému území. 
Prostor kolem výškového objektu 
je řešen volněji tak, aby vznikal 
v sousedství s vedlejšími objekty 
dostatečný rozptylový prostor.

2018
SIEBERT + TALAŠ otevírá kancelář 
v Praze. Současně vzniká v rámci 
mezinárodní architektonické 
soutěže projekt bratislavského 
Administrativního komplexu 
Einsteinova v blízkosti dopravní 
tepny. Komplex s téměř 21 000 m2 
pronajímatelné plochy je rozdělen 
do dvou věží propojených společnou 
třípodlažní polyfunkční podnoží. Nižší 
západní věž má pět nadzemních 
podlaží, zatímco výškový východní 
blok využívá třináct typických 
kancelářských pater a jedno 
ustoupené podlaží s terasou po celém 
jeho obvodu. Na střeše nadzemních 
garáží je navržen venkovní oddechový 
prostor pro obě kancelářské věže. 
Práce s tektonikou fasád bloků 
podtrhuje hmotové členění objektu. 
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MeziNároDNí STUDio pro UDržiTelNoU ArChiTekTUrU, UrbANiSMUS 
A  iNžeNýrSTví A  průkopNík 3D biM projekTováNí NA  SloveNSkU. 
TAk by Se DAl STrUčNě ChArAkTerizovAT ATeliér SieberT + TAlAŠ. 
ve SvýCh kANCeláříCh v prAze A brATiSlAvě Se orieNTUje NA Digi-
TálNí A pArAMeTriCké projekTováNí, jehož záklADNíM kAMeNeM je 
plNé vyUžiTí ArChiCADU. 

2006
Studio začíná plně využívat sílu 3D BIM nástrojů 
a standardy této technologie implementuje 
do velkých projektů. centrála Slovenského 
plynárenského průmyslu a Eden Park budou 
prvními skutečnými BIM stavebními projekty 
ateliéru. 

2010 
Administrativní budova Ústředí 
Slovenského plynárenského průmyslu. 
Návrh řeší optimalizaci pracovišť. Kanceláře 
jsou soustředěny do jednoho komplexu 
a propojeny chodbami a mosty.
Galerie moderního umění a klientské 
centrum jsou umístěny v přízemí. Budova je 
díky svému sofistikovanému energetickému 
konceptu jednou z nejefektivnějších 
a nejekologičtějších na Slovensku. Využívá 
vlastní elektrárnu, která kromě elektřiny 
produkuje v zimě teplo na vytápění a v létě 
naopak studený vzduch. Je plně stíněná 
a všechny přístroje jsou kontrolovány 
inteligentním systémem.

2009
Bratislavský multifunkční Eden Park s 268 byty různých 
velikostí je typickým rozsáhlým rezidenčním projektem. 
Návrh mimo jiné účelně pracuje s denním světlem. 
Protichůdné úhly definují tvar domu, který stíní sám  
sobě a připomíná velké abstraktní zvíře.

NAŠí VIZí JE NAJíT  
SKUTEčNé MOžNOSTI 

PRO DOMy BUDOUcNOSTI. 
MODULáRNí A EKOLOGIcKé, 
VyROBENé Z UDRžITELNýcH 

MATERIáLů, KTERé POSKyTUJí 
PLNý UžIVATELSKý KOMfORT. 

„

“

BIM SVOU UNIKáTNí ScHOPNOSTí INTEGROVAT OBROVSKé 
MNOžSTVí INfORMAcí V JEDNOM SySTéMU JE DOKONALýM 

NáSTROJEM PRO STAVEBNIcTVí DIGITáLNíHO VěKU. 

„

“
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charakteristickým prvkem je 
i zeleň na fasádách, konkrétně 
jižní a západní vertikální 
stěny a popínavá vegetace 
na garážích, a hlavně na střeše, 
kde je živý městský park 
s množstvím volnočasových 
aktivit. Na hlavních částech 
fasád převládá umělý 
kámen, který je reminiscencí 
na travertinový obklad 
bývalého autobusového 
nádraží, obklady ze 
sklovláknobetonových desek 
a cihel a sklo. 

Dispoziční řešení je odrazem funkčního členění. 
hlavní část nákupního centra se nachází v prvních 
dvou nadzemních podlažích komplexu. Tvar 
číslice osm je ověřeným principem půdorysného 
uspořádání obchodních pasáží, na stanici Nivy je 
doplněn o dvě centrální dvorany – výpravní halu 
a východní dvoranu, určenou pro akce.

v přízemí jsou obchody a služby, umístěné 
podle četnosti svého využívání cestujícími před 
odchodem/příchodem z/na nádraží, a čerpací 
stanice pohonných hmot pro autobusy.

Druhé nadzemní podlaží patří obchodům s módou 
v uzavřeném okruhu a třetí primárně stravování. 
Dominantním prvkem je světlík a atrium. Nachází 
se zde venkovní dětské hřiště, amfiteátrové sezení 
a zvlněná pěší lávka, která spojuje atrium a střešní 
zahradu. zelená střecha je novou platformou pro 
komunitní život obyvatel, ale i místem pro oběd 
zaměstnanců z okolních komerčních budov. 

Autobusové nádraží je umístěno v 1. podzemním  
podlaží, vjezdy do něj jsou ze Svätoplukovy  
a Šagátovy ulice. Nachází se zde bezbariérové  
nástupy a výstupy cestujících, odstavné plochy  
stání i prostory pro údržbu, čištění a opravu  
a technologické zázemí, prodeje jízdenek,  
úschovna zavazadel a sociální  
zařízení. Přepravní prostor  
spojuje čekárnu a menší  
obchodní provozy. Nádraží  
má dostatek denního světla  
a je opticky propojeno  
s nadzemními podlažími  
nákupního centra.
 



Profily vícesegmentových 
trámů a sloupů po exportu SAF. 
V předcházejících verzích byl trám 
nebo sloup s různými rozměry 
profilu nahrazen pouze jedním (tzv. 
náhradním) profilem. V Archicadu 26 
statik vidí, jaký profil je na začátku 
a jaký na konci každého segmentu.Výšková kóta přináší 

možnost nastavit 
text kóty (i ve formě 
oblíbeného nastavení) 
pomocí autotextů 
a doplňujících 
vlastních textů ještě 
před jejím samotným 
vložením. Autotext 
lze vložit přímo 
do dialogu pro úpravu 
textu.

3
22
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S E L f I E :  N A   f é R O V K U
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jeDNoDUŠŠí SprávA A orieNTACe v projekTU jSoU příklADeM řADy vylepŠeNí, kTerá přiNáŠí 
NejNovějŠí verze ArChiCADU. poSoUvAjí projekTováNí opěT o krok Dál A ChArAkTerizUje je 
SlogAN ŠeSTADvACíTky: SoUSTřeďTe Se A NAvrhUjTe víC!

S O f T w A R E

➜

DIGITáLNí KOMUNIKAcE NEJEN MEZI STATIKy
SAF (STrUCTUrAl ANAlySiS ForMAT) je UrčeN pro eFekTivNí koMUNikACi Mezi STATiky NA bázi oTevřeNého DATové-
ho ForMáTU ve STrUkTUře exCelU, TeDy bez SpeCiálNíCh počíTAčovýCh zNAloSTí. iNiCiATivU, půvoDNě DeFiNovANoU 
NeMeTSChek groUp, DNeS říDí SpolečNoST SCiA, kTerá SoFTwArovýM vývojářůM NAbízí zDArMA opeN SoUrCe SADU 
pro vývoj (SDk) A pro iMpleMeNTACi SAF Do jejiCh řeŠeNí.

D O   O U T L O O K U

➜

Z A U J A L O  N á S

➜

13. října  
STAVBA ROKU
Galavečer 30. ročníku prestižní přehlídky 
Betlémská kaple, Praha
stavbaroku.cz

13.–14. října 
BIMDAy  
Konference pořádaná czBIM
Clarion Congress Hotel Prague
bimday.cz

4. listopadu – 31. prosince
DIALOGy V čASE /  
HOMMAGE à RIcARDO BOfILL 
Galerie Jaroslava Fragnera, Praha 
www.gjf.cz

18. listopadu 
30 LET STAVBy ROKU
Slavnostní galavečer  
(ve spolupráci s českou filharmonií) 
Rudolfinum, Praha 
stavbaroku.cz

listopad
čESKá cENA ZA ARcHITEKTURU
Galavečer 7. ročníku soutěžní  
přehlídky čKA
ceskacenazaarchitekturu.cz

1. prosince
PřEHLíDKA DIPLOMOVýcH  
PRAcí čKA
Vyhlášení výsledků 23. ročníku
diplom.ky

KONEc OPAKUJícícH SE KROKů

KOORDINAcE MODELU

SNADNěJŠí A EfEKTIVNěJŠí NAVRHOVáNí

Kombinace grafických stylů slouží k tomu, aby se model 
a výkresová dokumentace zobrazovaly různými způsoby 
podle toho, jaké informace je důležité sdělit. Nyní můžeme 
v rámci příkazu Přidat nové pravidlo označit víc pravidel 
najednou pomocí kláves shift nebo ctrl.

SPRáVA PROJEKTU

Procházení projektu. Strukturování Navigátoru projektu je zásadní 
pro snadnou orientaci a rychlé vyhledávání v Mapě zobrazení, 
Výkresové složce a Sadě publikací. U větších projektů může být 
položek tolik, že vyhledání jedné konkrétní bude zdlouhavé. Díky 
vyhledávání podle klíčových slov ale nyní požadované zobrazení 
nalezneme rychle.

Ekologická udržitelnost. Záložka životní prostředí v nastavení 
Stavebních materiálů obsahuje environmentální údaje o produktu, 
předdefinované na základě mezinárodních hodnot. V případě potřeby, 
stejně jako lze upravit fyzikální vlastnosti stavebních materiálů, je 
možné definovat hodnoty konkrétního výrobce.

Správa atributů – hierarchie. V paletce Atributy lze zobrazit všechny 
atributy projektu v hierarchickém stylu zobrazení, které je rozděleno 
na složky (typy atributů) a podsložky. Atributy lze filtrovat i podle 
typu (např. vrstvy a stavební materiály).

Organizace (nejen) vrstev. Kromě celkové správy atributů a snazší 
navigace mezi nimi je možné vytvořit hierarchické struktury 
v jednotlivých atributech pomocí složek. Například v Nastavení vrstev 
můžeme vytvořit skupiny složek, které jsou přiřazeny jednotlivým 
kombinacím vrstev a celou složku zobrazit/skrýt pro danou 
kombinaci.

Vylepšení kuchyňských skříněk 
umožňuje například zobrazit způsob 
otevírání ve 3D a v řezu/pohledu 
podobně, jako je tomu u oken a dveří. 
Půdorysný symbol nabízí možnosti pro 
znázornění typu otevírání.

Povrchové materiály prostupu. 
V nastavení Prostupu lze přepsat 
povrchové materiály jeho stran a konce. 
Povrchy lze snadno sjednotit s přilehlými 
konstrukcemi, vizuální stránku 
modelu sladit a zbavit se zobrazování 
nežádoucích hran v pohledech/řezech/3D.

Autotexty pro výkresovou 
složku umožňují předejít 
chybám vzniklým 
přepisováním stejné informace 
na více místech v projektu. 
Pro výkresovou složku přibývá 
sedm autotextů, z nichž tři 
jsou provázány se šablonou 
výkresu (Jméno, Výška a Šířka 
šablony výkresu) a čtyři jsou 
určeny pro správu podskupin 
(číslo výkresu/Počet výkresů 
v aktuální sadě, číslo výkresu/
Počet výkresů v nejvyšší sadě).

Vylepšení exportu IFC. Jednotlivé části 
komponentů, tedy sendvičů a profilů, 
je možné namapovat samostatně 
na jednotlivé Ifc typy, aby se následně 
v prohlížeči Ifc zobrazovaly přiřazené 
informace o jednotlivých částech. 
Dosud bylo možné exportovat prvky 
sendvičových konstrukcí a profilů 
modelu pouze jako celky.
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Tabulky výkazů prvků a materiálů a indexy 

projektu jsou zpravidla tak dlouhé, že se 

nevejdou na jeden výkres. jejich přenos 

na jednotlivé výkresy, údržba a kontrola je 

manuálně zdlouhavá. Archicad proto nabízí 

nastavení, které tuto práci automatizuje. 

výrazně tak zjednodušuje proces exportu 

v běžně tisknutelných formátech. Tabulky 

umožňují nastavení, které je při exportu 

zalomí na výkres, a vše, co se nachází  

mimo něj, je přeneseno na novou kopii  

téhož výkresu.

Takové tabulky na výkres zaneseme tak,  

že daný objekt do něj vložíme (například 

přetažením z Navigátoru), a zapneme 

automatické zalamování tabulky na výkres 

v Nastavení výběru kresby>rámeček> 

přizpůsobit rámeček kresbě>rozdělit kresbu 

na další výkresy.

A jak poznáme, že je ve výkrese tabulka, která 

se rozdělí na více listů, a jak je zkontrolujeme? 

po zapnutí zalomení tabulky na více listů 

a uzavření okna nastavení se změní okraje 

výkresu. pravá a spodní strana zobrazuje více 

listů ležících na sobě, čímž graficky indikuje,  

že aktivní výkres bude exportován na nezbytný 

počet listů v závislosti na délce tabulky. 

zároveň se změní ikona výkresu v Navigátoru, 

která po použití funkce zobrazuje více listů 

papíru na sobě namísto jednoho. Nově 

vytvořené listy se zařadí do rozsahu výkresů. 

pro jejich kontrolu můžeme využít šipky 

na levé straně spodní lišty okna výkresu, nebo 

funkce přejít na výkres, která se aktivuje 

kliknutím mezi tyto šipky.

využití tohoto exportu s sebou nese kromě 

snížení množství manuální práce, zejména  

při zapracování úprav projektu, které vedou 

ke změnám v počtu prvků tabulky, 

i přehlednější výkresovou složku a Sady 

publikací v Navigátoru projektu.

Hotline
Jak efektivně exportovat 
dlouhé tabulky a indexy 
projektu?

FiliP KORvaS, 
TeChNiCká 
poDporA CegrA
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VýBěR APLIKAcí PODPORUJícícH SAf. KE STATIcKýM PROGRAMůM SE PřIDALy APLIKAcE JAKO ARcHIcAD.

allplan archicad axisvM Dlubal Frilo idea Scia Sofistik

podporovaná verze 1.0.5–2.1.0 1.0.5–2.0.0 1.0.5–2.0.0 1.0.5 1.0.5 1.0.5–2.1.0 1.0.5–2.1.0 2.0.0

import ano ano ano ano ano ano ano ano

export ano ano ano ano ne ne ano ne

Projekt má několik fází a zahrnuje sportov-
ní halu a  její zázemí, rekonstrukci hlavní 
budovy a  místní kultovní posilovny, nové 

vstupy a šatny a technické vybavení. Je plánová-
na i revitalizace okolního veřejného prostranství, 

vnitřního dvora a venkovních hřišť. Porota oceni-
la architektonické řešení, které do vesnice přináší 
současnou architekturu, je neotřelé, ale přitom 
v harmonii s valašskou krajinou.
Zdroj: ceskacenazaarchitekturu.cz

cONSEqUENcE: SPORTOVNí HALA 
ZŠ NOVý HROZENKOV
CeNU přeDSeDy SeNáTU pArlAMeNTU čr MiloŠe vySTrčilA, Nově UDělovANoU 
NA  leToŠNí čeSké CeNě zA  ArChiTekTUrU, zíSkAli JaniCa ŠiPulOvá A  MaRtin 
SláDEK z  atEliéRu COnSEquEnCE FORMa aRCHitECtS zA  projekT SPORtOvní 
Hala/tělOCvična zŠ nOvý HROzEnKOv.

H A R D w A R E

➜

Trendem minulých let bylo pořizovat si 
grafické karty z  důvodu těžby krypto-
měny. cílem byla technologie Ethereum, 

jejíž těžba koreluje s bitcoinem. Ten od loňské-
ho dubna poklesl téměř o 50 % a v budoucnu 
můžeme očekávat po přechodném růstu další 
pokles, a to zejména z důvodu vyšších provoz-
ních nákladů na těžbu kryptoměny. (obr. 1) 

Vývoj hodnoty bitcoinu opisuje dokonale cena 
testované grafické karty. Zatímco se před ča-
sem pohybovala okolo 780 USD a  dnes ji lze 
pořídit téměř o 40 % levněji, tedy za 480 USD. 
(obr. 2)

Pokles hodnoty kryptoměn výrazně ovlivňuje 
ceny grafických karet. Překvapivě i na českém 
trhu. Dvojnásobně dobrá zpráva tedy je, že 
do konce roku očekáváme novou generaci gra-
fických karet řady RTX 4000, která slibuje další 
navýšení výkonu a  vyšší efektivitu spotřeby 
energie.

KLESAJící cENy GRAfIcKýcH KARET RTX
jAk Se vyvíjejí CeNy grAFiCkýCh kAreT poD vliveM SvěTovýCh UDáloSTí? UkázkovýM příklADeM 
je NviDiA geForCe rTx 3070 8 gb, kTerá zAžilA pANDeMiCkoU krizi i válkU NA UkrAjiNě. 

 T. L.  Kdy jste si uvědomil, že BiMování je pou-
žitelné a hlavně přínosné?

 0. P.  BIMovat jsem začal hned po vysoké, tedy 
zhruba před patnácti lety, a  vlastně hned pří-
nosně a s velkým nadšením. Ne úplně efektiv-
ně, ale přínosně. V  té době jsme projektovali 
technologické ocelové konstrukce pro chemický 
průmysl. Začínali jsme s modely ocelových kon-
strukcí ve  3D a  vzájemně jsme si vyměňovali 
data s  potrubáři a  technology. O  LOD (Level of 
detail) jsme ještě ani netušili a  naráželi jsme 
někdy na ne úplně potřebná data (např. podrob-
nost přípojů), která nás zdržovala. Nicméně 
jsme nebyli schopni si v množství revizí efektiv-
ně a s  jistotou měnit data mezi konstrukčním 
a  výpočetním softwarem. Tento jev bohužel 
trvá a popravdě nevím, jaké má řešení.

 T. L.  zkušenost mi říká, že spíš než vlastní 
software je limitním faktorem pro sdílení dat 
komunikace mezi jeho uživateli. nepomoh-
lo by, kdyby architekt/projektant stavař vě-
děl víc o  tom, co a  jak dělá statik a  naopak? 
a  společně nastavili či aktualizovali pravidla 
pro vzájemnou komunikaci? BiM k tomu vybí-
zí, neřkuli si to vynucuje…

 0. P.  Ano, sdílení správných dat je určitě zá-
sadní. Všechny strany by měly znát a  sdílet 
své základní požadavky a jejich důvody. Na za-
čátku to ale stojí dost času a ten je nedostat-
kovým zbožím pro všechny. Pak se v  BIMu 
omezíme pouze na  geometrický model. Ten 
pro nás statiky mívá nedostatky, které plynou 

EN jasná větrová, sněhová a seismická oblast. 
Každá místnost, kterou najdu v tabulce, spadá 
do určité kategorie užitných zatížení podle EN 
1991-1-1. Znám tedy hodnoty užitných zatížení 
na  jednotlivých podlahách. Každý strop nebo 
stěna mají skladbu, tedy materiál s  objemo-
vou hmotností. Proč bych si měl dělat znovu 
rozbor stálých zatížení v  Excelu? Moje před-
stava BIMu pro statické výpočty je získat au-
tomaticky maximum správných dat, které už 
někdo přede mnou musel do modelu zadat.

 T. L.  takže víme, co sdílet. Otázkou je jak. Pro 
komunikaci lze využít otevřené formáty iFC či 
SaF. Je to správný směr?

 0. P.  S  formátem Ifc pro import geometrie 
jsme se dost trápili hlavně v přesnosti a excen-
tricitách. SAf je zatím víc sympatický ve  své 
jednoduchosti, tabulkovém formátu a v tom, že 
myslí právě třeba na zatížení. Aktuálně se SAf 
máme nějaké plány pro dřevostavby a po prvních 
rešerších to vypadá jako správná cesta, uvidíme.

 T. L.  zmínil jste, že s  BiMem jste začínal už 
v  roce 2007 po  absolvování vysoké školy, 
a znělo to jako samozřejmost. to evokuje do-
jem, že dneska BiMuje každý statik. Jaká je 
vaše zkušenost?

 0. P.  Samozřejmé to určitě nebylo. Po  škole 
jsem rychle zjistil, že toho zase tolik neumím. 
Byl jsem dlouho zapálený do  výpočtů ve  3D 
metodou konečných prvků, ale až praxe a první 
mentor (velký dík Jirkovi Bajgarovi) mě naučili, 
jak správně pracovat s  krajními podmínkami. 
Desetkrát se kontrolovat, nejprve přemýšlet, 
než začnu složitě počítat... Vzhledem k tomu, že 
jsme byli celkem malý tým, tak jsem měl příleži-
tost pracovat i na větších projektech, na kterých 
jsme zaváděli BIM, resp. 3D projektování. 
A  jsme u další části vaší otázky. Velká většina 
statiků již projektuje ve 3D, ale podle mě to není 
to pravé BIMování. Málokdo se spoléhá na data 
zadaná někým jiným, protože tím, že je použije, 
přebírá za ně zodpovědnost. A ne vždy ta data 
jsou právě ve vámi požadované kvalitě. Dalším 
aspektem u statika je také to, že potřebuje data 
v podstatě ve dvou úrovních. První úrovní jsou 
data pro vlastní statický výpočet. Zde je tře-
ba zjednodušit skutečnou geometrii na  pruty, 
desky, resp. stěny. Pouze pro tyto prvky máme 
oporu v posudcích podle čSN EN. Druhou úrovní 
jsou pak data pro výkresovou dokumentaci, de-
taily, výkazy... Zde už potřebujeme podrobnost 

podle požadovaného stupně projektové doku-
mentace. Synchronizovat tato data není auto-
matické. Statik tedy většinou neBIMuje ve svých 
interních procesech, ale externě už často BIMuje 
formou předání 3D geometrie. Možná jsem ná-
ročný, ale od BIMu očekávám více.

 T. L.  víme, že je třeba komunikovat, a děláme 
to. víme, že je třeba lépe rozumět tomu, co 
dělá ten druhý, a snažíme se o to. Přesto ne-
věříme cizím datům. to je jeden ze zásadních 
problémů BiMu. Co s tím?

 0. P.  Vy mi tedy dáváte. Asi nevzdávat to a makat 
na tom. Za mě je teď zásadní dotvořit tým, se 
kterým toto zvládneme (a  my to zvládneme) 
u dřevostaveb. Vlastně jen díky Archidays jsme 
se mohli potkat s  borci z  BIMtech a  propojit je 
s  naším partnerem a  výrobcem dřevostaveb 
NEMA. Společně pak dali do kupy komplexní ná-
stroj pro projektování dřevostaveb v Archicadu. 
A  věřím, že budeme postupovat dál a  využije-
me SAf pro BIM tvorbu výpočetních modelů pro 
AxisVM a TimberTech s maximálním využitím již 
definovaných dat. celý proces by měl končit prá-
vě u výrobce tím, že bude mít k dispozici celou 
datovou sadu objektu pro jeho digitální dvojče 
ve formě výrobní dokumentace. V oboru dřevo-
staveb, hlavně kolem ADMD (Asociace dodava-
telů montovaných domů), vznikla kompaktní 
a progresivní skupina lidí, kteří mají neuvěřitel-
ný drive. Takže co s tím? Zkoušet to, nebát se, 
sdílet zkušenosti, makat a hledat cestu. Trochu 
jsem si nakonec dovolil jmenovat a chválit, jde 
ale o chválu oprávněnou.

SDíLET ZKUŠENOSTI, NEBáT SE A HLEDAT cESTU
ONdřEJ PERHáč, AbSolveNT oborU koNSTrUkCe A DoprAvNí STAvby NA FAST vUT v brNě. projekTANT, experT NA SoFT-
wAre pro STATiky, NA oCelové A DřevěNé koNSTrUkCe A objekTy z ClT pANelů ForMoU DeSigN & bUilD… A zApáleNý 
NADŠeNeC Do biMováNí hovoří o SvýCh zkUŠeNoSTeCh, poSTřezíCh A pláNeCh.

ZíSKAT AUTOMATIcKy  

MAXIMUM SPRáVNýcH DAT,  

KTERé Už NěKDO PřEDE MNOU 

MUSEL DO MODELU ZADAT.  

TO JE MOJE PřEDSTAVA BIMU  

PRO STATIKy.

„

“

tOMáŠ lEJSEK, řEDITEL cEGRA, V E-MAILOVéM cHATU 
SE SPOLUZAKLADATELEM MIcHNA & PERHáč 

cONSULTING ENGINEERING A TEcHNIcKýM řEDITELEM 
NEMA cONSTRUcTION OnDřEJEM PERHáčEM.

➜

Své MoTTo Si lUkáŠ pejSAr půjčil oD wAyNA greTzkyho. SkUTečNoST, že Se jej Drží, DokláDAjí projekTy ATeliérU 3Ae, 
v jehož čele STojí. projekTUje v biMU, ve STAvbáCh vyUžívá pokrokové TeChNologie A MATeriály A SNAží Se o UDr-
žiTelNoST. jeho projekT pASivNího roDiNNého DoMU NA zbrASlAvi, koMpleTNě zprACovANý v biMU, zíSkAl 3. MíSTo 
v SoUTěži DřevěNá STAvbA 2022. 

Pokorný, moderní dům
Oceněný dům je svým usazením a  zvolenými 
materiály citlivě začleněn do  okolní přírody, 
s níž se snaží splynout. Stojí na malém pozem-
ku ve  velmi prudkém svahu a  jeho umístění 
zejména díky digitalizaci terénu využívá každý 
centimetr čtvereční. 

část objektu stojí na  skále a  část na  rostlém 
terénu. Základy byly navrženy podle provede-
ných sond, přesto bylo třeba během realizace 
základovou spáru hlídat a  reagovat podle ak-
tuální situace. 

Standardem pro sdílení dat v  rámci BIM 
projektování je Ifc. Tento formát je pri-
márně určen k přenosu nejen geometrie 

3D (konstrukčního) modelu, ale hlavně infor-
mací definujících a popisujících jednotlivé kon-
strukce. cílem není řešit výpočtový model ani 
zatížení. Příkladem aplikací pracujících se SAf 
je Scia Autoconverter, který automatizuje pře-
vod 3D modelu konstrukce z libovolného cAD/
BIM programu na přesný analytický model.
Více na https://www.saf.guide.    

Konstrukce  
Stěny domu tvoří lepené masivní dřevěné pa-
nely Novatop Solid tl. 84 mm a v samostatném 
skladu tl. 62 mm. „Novatop je ucelený a v mno-
ha ohledech jedinečný stavební systém. Může 
být zároveň vnitřním povrchem, který přináší 
do interiérů krásu a vůni dřeva,“ vysvětluje Lu-
káš Pejsar. Svislé spoje konstrukce jsou prole-
povány PU lepidlem a z exteriéru opatřeny pás-
kou Airstop flex pro zajištění vzduchotěsnosti 
konstrukce. Hlavní výhodou použitých strop-
ních a střešních prvků Element a Open je nízká 
hmotnost a vysoká statická únosnost. 

Archicad a integrované projektování
Od verze 24 Archicad disponuje sofistikovaným 
systémem konverze architektonického modelu 
do analytického. Analytický model je schema-
tickou interpretací BIM modelu, kdy konstrukce 
jako zeď, sloup, deska a  trám jsou nahrazeny 
1D (osy) a 2D prvky (střednice) tak, aby byly či-
telné pro statické programy. Pracovní postup je 
jednoduchý. Statik model importuje, posoudí 
a  provede nezbytné úpravy. Poté posílá SAf 

Udržitelnost
fasádu domu tvoří dřevěný obklad a  střechy 
jsou kompletně ozeleněné. Na  stavbu bylo 
spotřebováno 69,6 m3 dřeva, což představuje 
59 tun cO

2
. To je stejné množství, jaké průměr-

né auto vyprodukuje ujetím 536 000 km. I přes 

nabízí, můžeme využívat efektivněji. BIM jsme 
implementovali do  celého procesu – od  studie 
přes projekt, obchod, přípravu stavby a objed-
nání materiálu, až po realizaci. Pomocí Ifc mo-
dely propojujeme s rozpočtářským programem 
a můžeme vyhodnotit i ekonomickou stránku.

DSP a DPS a komunikací s profesemi a výrobcem 
konstrukčních panelů Novatop. Tím víceméně 
jejich práce s  BIM končila. Lukáš Pejsar dodá-
vá: „Zjistili jsme ale, že informace, které model 

Lukáš Pejsar k tomu dodává: „chtěl jsem ma-
ximálně otevřít obývací pokoj a poskytnout vý-
hledy na protější kopce a dolů k řece. Rozsáhlé 
prosklení přes roh bylo technicky náročnější 
stejně jako šikmé sloupy, které zajišťují oporu 
a současně zavětrování.“

BRUSLíM TAM, KDE PUK BUDE.  
NIKOLIV, KDE JE

uhlíkovou stopu, kterou s  sebou nese výroba 
materiálů, má dům výrazně pozitivní uhlíko-
vou bilanci. Díky téměř nulové bilanci spotřeby 
energie dům v průběhu svého používání uhlíko-
vou stopu nezmění a jedná se tedy o komplet-
ně udržitelné řešení. Dům je navíc z  80–90 % 
kompletně recyklovatelný a více než 90 % jeho 
hmotnosti je vyrobeno u nás – českými mistry 
z českých materiálů a z českého dřeva.

Technologie
Objekt je doplněn inteligentním systémem Lo-
xon a  má díky fotovoltaice svůj zdroj elektřiny. 
Kompaktní jednotka s aktivní rekuperací se stará 
o výměnu a dohřívání vzduchu. V případě potře-
by je k dispozici elektrické podlahové vytápění.

Archicad a BIM model
Ateliér využívá BIM díky Archicadu. Původně 
začal architektonickými studiemi a  následně 

formát zpět a ten je porovnán s původní verzí. 
Výsledkem je korektní aktualizace změněných, 
odstraněných a  přidaných prvků v  architekto-
nickém modelu. Pokud dojde k jeho změně, je 
následné posouzení otázkou chvíle, a to přede-
vším díky uchování všech statických informací. 
Návod, jak se SAf v Archicadu pracovat, a od-
kazy ke stažení potřebných dat jsou k dispozici 
na  https://graphisoft.com/downloads/archi-
cad/bim_data/saf-data.

ARCHICAd 26:  
STAy fOcUSED, DESIGN MORE! 

SIEBERT + TALAŠ:  
NEJVěTŠí BIM ARcHIcADOVSKý  
PROJEKT V EVROPě

ONdřEJ PERHáč:  
SDíLET ZKUŠENOSTI, NEBáT SE  
A HLEDAT cESTU 

Při spolupráci s profesemi pracujeme s několika 
podklady a  v  projektu tak přibudou nechtěné 
vrstvy, typy čar a jiné atributy. Ne vždy potřebu-

jeme podklady rozbité na čáry. Stačí je mít jako referenci 
a k prvkům kreseb se přichytávat dalšími čárami.

Nejprve nechtěné rozbité podklady ve  for-
mě čar vymažeme. Projekt s  jen nechtěnými 
atributy pročistíme ve  Správci atributů (Vol-

by>Atributy prvků>Správce atributů). Otevřeme záložku 
Vrstvy, v níž jsou tyto atributy zaškrtnuty. Tlačítkem Vy-
čistit se označí vrstvy k odstranění.

V  záložce Změny zkontrolujeme atributy 
určené k odstranění. Ty, které chceme pone-
chat, označíme (ctrl/shift), klikneme na Vrá-

tit a potvrdíme OK.

K R O K  Z A   K R O K E M :  EFEKtivní PRáCE S PODKlaDy 

➜

Po  očistění importujeme podklady pomocí 
nástroje Kresba. V  paletce klikneme na  2D 
zobrazení (půdorys, řez, výkres…) a  otevře se 

nastavení Zdroje kresby (lokální disk/BIMcloud). Alterna-
tivně lze podklad (např. dwg, pdf a jpeg) přetáhnout jako 
soubor z Průzkumníka přímo do Archicadu. 

V nastavení kresby můžeme zvolit, které vrstvy 
se mají zobrazit, aniž bychom museli rozbíjet 
podklady na čáry. Kresbu lze navíc oříznout a uše-

třit tak čas na její načítání. V případě potřeby je možné vy-
měnit sady per kresby a změnit její barevnost a tloušťky čar.

1 2 3 4 5 6
Pokud potřebujeme kresbu upravit nebo pře-
rýsovat, rozbijeme ji do aktuálního zobrazení. 
Stačí na ni kliknout pravým tlačítkem a zvo-

lit Rozbít do aktuálního zobrazení. Pro předejití dalšího 
znečistění projektu zvolíme Použít vrstvu kresby. Impor-
tované objekty budou vloženy do jedné, aktuální vrstvy.

MaRtin vOJtíŠEK 
technická podpora cegra

➜

NáZEV ATELIéRU 3AE VySTIHUJE JEHO 
fILOZOfII. TřI ARcHITEKTONIcKé 

ELEMENTy PODLE říMSKéHO 
ARcHITEKTA MARcUSE VITRUVIA 

POLLIA – fIRMITAS, UTILITAS 
A VENUSTAS – JSOU V JEHO STAVBácH 
VyVážENé A VE VZáJEMNé HARMONII. 

OvěřEnO CEGRa

BOHOuŠ vlaDyKa, 
IT cEGRA

➜

MODEL V ARcHIcADU ZOBRAZUJE POUZE NOSNé 
KONSTRUKcE SE ZNáZORNěNíM ZATížENí.

OBR. 1

STEJNý MODEL V ARcHIcADU PřENESENý DO ScIA 
ENGINEER PROSTřEDNIcTVíM SAf fORMáTU.

OBR. 2

hlavně z limitů metody konečných prvků, nut-
nosti diskretizace skutečné geometrie, singu-
lárních oblastí... V podstatě se zasekneme už 
na  geometrii a  neřešíme další supervýhody 
BIMu. Vezměme si příklad, že každý model 
v Archicadu je umístěn na parcele v konkrét-
ních souřadnicích. Tím pádem je hned podle 

STAy fOcUSED, DESIGN MORE! 
aRCHiCaD 26 SE PřEDSTAVUJE

LUKáŠ PEJSAR: 
POKORný,  

MODERní DůM  
na zBRaSlavi 
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U ž I T E č N é  T I P y

➜

dOKONALá STáLICE 
Monitory Dell 27“ qHD jsou stálicí na trhu, která má 
životnost až 10 let. Jsou šetrné k lidskému oku díky 
technologii IPS a rozlišení 2560 x 1440 obrazových 
bodů. V Archicadu a Twinmotionu rozhodně oceníte 
dvoumonitorový režim. Jeden monitor je totiž 
v projekční kanceláři archaismem nehodným 
následování. cena modelu již od 6 500 Kč (bez DPH).

BESTSELLER POdzIMU
Stejně jako v minulých letech i letos bude přední 
příčky výkonných počítačových stanic atakovat 
HP se svým Z1 G9. Nejnovější model (32 GB RAM, 
SSD NVM 512 GB, windows 10 Pro a windows 11 
Pro) sesadí výkonově svého předchůdce a bude 
nabízen s procesory Intel core i7 a i9 12. generace 
Alder Lake. Grafická karta Nvidia Geforce RTX 
3060 budí pochyby, kterých ale není třeba se bát. 
Takhle nadupaná stanice si poradí jak 
s Archicadem, tak s Twinmotionem. Za cenu 
přibližně 36 000 Kč (bez DPH). 

HRA O VýKONNOSTNí TRůN
Intel 12. generace Alder Lake se od předcházející 
generace liší zejména počtem jader a celkovým 
výkonem. Ten je zvýšen jak na úrovni celého 
procesoru, tak na úrovni jednoho jádra, a to 
s menší spotřebou elektrické energie. V porovnání 
s AMD Ryzenem je ale stále významně vyšší. Pro 
Archicad jsou tyto parametry důležité, 
plnohodnotné testy procesoru včetně možnosti 
porovnání s AMD Ryzenem 5. generace najdete  
na https:\\cpubenchmark.net. 

Selektivní 
import stránek 
PdF dokumentu 
umožňuje v jednom 
kroku importovat 
víc stránek PDf 
dokumentu.

Užitné zatížení lze generovat ze 
zón modelu. To je důležité pro 
to, aby bylo třeba co nejméně 
zasahovat manuálně do modelu 
po jeho předání statikovi. 
Jednotlivá užitná zatížení je 
možné namapovat ke klasifikacím 
v nastavení Volby>Mapování 
zatížení. Zde lze vytvořit 
pravidla, na jejichž základě bude 
k jednotlivým klasifikacím zón 
přiřazena Kategorie zatížení. Tyto 
kategorie jsou předdefinovány 
podle EN1991-1-1:2002 a nalezneme 
je v menu Volby>Kategorie 
zatížení.

Správa SAF převodníků. Podobně jako 
u převodníků Ifc lze uložit tolik převodníků, 
kolik potřebujeme. Každý obsahuje specifické 
nastavení pro jednotlivé softwary. Zároveň 
přibyla možnost jednotlivé převodníky 
importovat/exportovat z jednoho souboru 
do druhého.
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