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ARCHINEWS
Řekněte nám, co potřebujete. Ve hře je Artlantis R a řada dalších cen!

Podělte se s námi o to, co se vám líbí na ArchiNEWS a co v nich naopak postrádáte
a zúčastněte se ankety na www.archinews.cz/anketa08. Kromě hlavní ceny – vizualizačního
software Artlantis R – můžete vyhrát například předplatné časopisu Era 21 na rok 2008
nebo USB flash paměť 1GB ArchiCAD.

®

www.cegra.cz

www.e-architekt.cz

Lukáš Pejsar
Rozhledna na vrchu Třemšíně
Vítězný projekt workshopu Architektu(h)ra v 2.0

UDÁLOSTI
19. – 26. 1.
6th ArchiCAD Winter School 2008
IGLS, Innsbruck, Rakousko
Zimní škola spojuje lyžování
s intenzívními kurzy ArchiCADu
www.archicad-university.com
31. 1.
Rockhouse 2007
Uzávěrka soutěže o český nízkoenergetický
dům roku
31. 1.
Můj rodinný dům
Uzávěrka soutěže pro studenty středních
škol organizované firmou Schiedel a Cegra
www.schiedel.cz
1. 2.
IX. ročník Přehlídky diplomových prací
www.diplomy.cz
28. 2. – 2. 3.
Salon dřevostaveb 2008
Výstava toho nejlepšího z českých dřevostaveb se koná v rámci 3. ročníku mezinárodního veletrhu Dřevostavby 2008
29. 2. – 3. 3.
GenerativeComponents Workshop
Workshop zaměřený na parametrický
design v nedávno otevřeném muzeu
BMW Welt v Mnichově
www.smartgeometry2008.com
březen
Workshop[08] | Digitální architekt
4. ročník projektu Digitální architekt [08]
www.digiarch.cz
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První číslo osmistránkového čtvrtletníku
o aktualitách v IT a architektuře
www.archinews.cz

FOKUS

Vše co je důležité
Minulý rok utekl neuvěřitelnou rychlostí, rychleji než rok předchozí. Letošní, dvou tisící osmý,
uběhne jistě ještě víc. Na tomto vnímání času moc pozitivního není. Přesto však: rychle plynoucí
čas zřetelně vymezuje hranici mezi věcmi podstatnými a nepodstatnými. Na první pohled velká
témata mizí za zády.
Rok 2007 začal začleněním Graphisoftu do skupiny
Nemetschek. Akt,
který jakoby rozčeřil klidnou hladinu
CAD rybníka, vyústil ve stav, který ani nevnímáme.
Nemetschek má nyní ve svém portfoliu
opravdu dobrý software pro architekty
a projektanty pozemních staveb, celá
skupina je finančně silnější a reprezentuje sebevědomého evropského oponenta vůči americkému Autodesku.
Hladina CAD rybníka je najednou klidnější.
Další událostí začátku roku byl vrcholící nástup Revitu, BIM aplikace (Building Information Modeling) z rodiny
produktů Autodesku s dnes aktuálním
názvem Revit Architecture. Jako „reprezentantu“ ArchiCADu mi to připomínalo zážitek z vojny. Děsivý, protože neznámý hukot útočící zpoza horizontu
se mění v jednotku tanků T-55. Zbraň,

která je prozkoumána, a se kterou stojí zato se utkat, i kdyby měla početní
převahu. Tyto a podobné události „prolétly“ časem, něco z nich zůstalo, avšak
jaksi v pozadí.
ArchiCAD se v procesu svého již dvacetiletého vývoje rozdělil na dva různé
systémy. Plná licence, aktuálně verze
11, je určena pro zpracování rozsáhlejších projektů a patří do velkých i malých kanceláří. Každopádně těch, jež
mají větší ambice. ArchiCAD StartEdition (STE), jak už jeho název říká, slouží jako odrazový můstek k plné verzi
nebo tomu, kdo netouží po velké podnikatelské expanzi.
Obě varianty mají roční upgradeovací
cyklus. Letos se můžeme těšit na ArchiCAD 12 a ArchiCAD StartEdition 2008.
V současném ArchiCADu je ukryto obrovské množství energie jeho vývojářů.
Je to komplexní technologie s rozsáhlými možnostmi, jejíž ovládání lze do
hloubky přizpůsobit vlastním potřebám.
To je opravdový a smysluplný závazek.
„Vyždímat“ z lokalizovaných verzí do

českého prostředí maximum je přesně
to, na co se budeme soustředit.
ArchiCAD lze vnímat i jako prostředí,
ve kterém se současně pohybují jeho
uživatelé i jeho dodavatel. A aby to bylo prostředí funkční a inspirující, musí
v něm „kvasit“. Letos proběhne už 24.
a 25. – letní a zimní – setkání uživatelů,

měsíců jeho fungování na 11 500 studentů. Zkušební verzi, určenou pro
komerční subjekty, si z https://trialregistration.graphisoft.com/ stáhlo 450 zájemců.
Soustředění na věci podstatné může
narušit jen nedostatek sebevědomí.
Přeji všem archicadistům, aby jim sebevědomí nikdy nechybělo. Aby měli
samé sebevědomé partnery. A tím nemyslím sebevědomí prezentované billboardem, na němž chlapík ve sportovním důraznými gesty volá po přihrávce,
kterou, soudě podle jeho figury, nebude

V současném ArchiCADu je ukryto obrovské
množství energie jeho vývojářů. Je to komplexní
technologie s rozsáhlými možnostmi, jejíž ovládání
lze do hloubky přizpůsobit vlastním potřebám.
jejich formu určí definitivní vyhodnocení názorů účastníků minulého setkání.
ArchiNEWS si zachovají svou periodicitu čtvrtletníku, www.archinews.cz výrazně posílí. Důležitým závazkem bude
aktivně zpřístupnit archicadovské prostředí v co nejlepší kvalitě všem zájemcům. Do registračního systému vzdělávací verze ArchiCADu https://eduregistration.graphisoft.com/vstoupilo za 18

umět zpracovat. Myslím sebevědomí,
které si stojí za svým názorem a hlásí
se k němu. Třeba tak, že při registraci
softwaru na internetu uvede své jméno.
Stejně jako 98 % ze zmíněných 11 500
žadatelů o studentskou licenci ArchiCADu. 

TOMÁŠ LEJSEK
ředitel CEGRA
lejsek@cegra.cz

NÁZORY

Barkow Leibinger: Z berlínského deníku
Americký architekt Frank Barkow založil svůj vlastní ateliér v roce 1993 v Berlíně. Na to, jak
s odstupem doby hodnotí svou volbu pracovat v cizí zemi a jak vnímá rozdíly v možnostech uplatnění
evropských a amerických architektů, jsme se jej zeptali u příležitosti jeho přednášky v Praze.
S partnerkou Regine se F. Barkow potkal na Graduate School of Design
v Harvardu v roce 1989, kde spolupracovali na školních projektech. F. Barkow dva týdny po absolvování začal
učit na Cornell University v Ithace ve
státě New York. „Byla to skvělá příležitost ke zformování kritického základu
naší budoucí práce. Byli jsme díky tomu
finančně nezávislí a nemuseli jsme pracovat pro jinou kancelář,“ dodává.
Součástí působení na Cornell byla dvousemestrální výuka v univerzitním studiu
Palazzo Massimo v Římě. To se později ukázalo jako klíčový moment pro
jeho rozhodnutí přesídlit do Berlína. F.
Barkow vzpomíná: „Díky podpoře legendárního Colina Rowea z Cornell
University jsme se mohli věnovat studiu italské fašistické architektury 30. let

a modernismu Domus 50. a 60. let.
Ubránili jsme se pokušení pokračovat
v akademické kariéře a soustředili se
na začátek vlastní praxe.“
Na začátku 90. let si F. Barkow návrat
a vlastní praxi v USA nedovedl představit. Nakonec se s Regine rozhodli
pro Berlín, kde měli kontakty. V té době
zde nefungoval systém otevřených soutěží. Po pádu berlínské zdi bylo město
koláží nesourodých urbánních celků.
„Byla to doba neuvěřitelně vzrušující
a vše se zdálo být možné. Regine měla
z dob studií před Harvardem apartmán
v západním Berlíně naproti neslavně známému Café M, a tak jsme se měli kam
nastěhovat. Žili jsme a pracovali v prostoru 50 m2, což byla více než výzva. Díky ní
jsme však měli pevné místo, kde nastartovat svou praxi,“ vzpomíná F. Barkow.

Zatímco si velké zahraniční hvězdy
„rozdělovaly“ velké projekty v centru,
oba architekti se soustředili na okraj
města. Daleko od centra, od Potsdamer
Platz a Friederichstrasse, objevili periferii, ne méně působivé místo pro práci
architektů. Díky podpoře berlínského
stavebního senátu získali první zakázky
na renovaci průmyslových budov a panelové zástavby v části Marzahn, rozsáhlých obytných ploch východního Berlína opomíjených v debatách, týkajících
se centra. To byla cesta, jak začít.
Díky těmto zakázkám byli pozváni ke
dvěma soutěžím. První se týkala mateřské školky a centra mládeže v Berlíně-Pankow, koncipovaných a zkonstruovaných jako prefabrikovaný prototyp.
Sociálně byl Pankow místem, kde si
hrály a učily se dohromady vietnamské,

HARDWARE

Design pro designéry
Studií na téma, jak pracovní prostředí
ovlivňuje výkonnost, byla zpracována celá řada. Převládá názor, že ano. A že
„čím lepší, tím vyšší“. Opravdový „sexy“
nástroj už léta představuje kombinace
ArchiCADu s počítači Apple. Potvrzuje to i aktuální řada iMaců, uvedených
na český trh vloni v říjnu.
iMac je integrovaným počítačem v obrazovce, zaujme designem a přesvědčí
výkonem. Je k dispozici ve třech modelech. Nejnižší má 20“ obrazovku, procesor Intel Core 2 Duo s taktem 2.00
GHz a stojí 33 400 Kč bez DPH. Nejvyšší model pak disponuje 24“ obrazovkou, procesorem s taktem 2,4 GHz
a je nabízen za 45 200 Kč bez DPH.
PC srovnatelného výkonu s nejnižším
iMacem lze pořídit za přibližně 25 000
Kč. Součástí iMacu jsou v podstatě
profesionální aplikace pro práci s fo-

tografiemi, stříhání filmů a vytváření
webových stránek, a tak jejich pořizovací cena hravě maže cenový rozdíl
„železa“. 

LADISLAV PRODĚLAL
prodelal@cegra.cz

Procesor: Intel Core 2 Duo
2.00/2,4 GHz
Displej: LCD 20”/24”,
1680 x 1050/1920 x 1200
Operační paměť: 1 GB
(1 x 1 GB, 667 MHz) DDR2 SDRAM
Pevný disk: 250 GB/320 GB,
7 200 rpm, Serial-ATA
Grafická karta: ATI Radeon HD
2400/2600 XT s 128 MB/256 MB
Mechanika: 8 x SuperDrive
(DVD+R DL/DVD_RW/CD-RW);
Komunikace: Ethernet
(10/100/1000BASE-T Gigabit)
Bluetooth: (2.0 + EDR), vestavěný
54 Mbps AirPort Extreme
Operační systém: Mac OS X Tiger/
Leopard; CZ doplňky
Programové vybavení: Front Row, Photo
Booth, iLife ’08 (obsahuje iTunes, iPhoto,
iMovie HD, iDVD, GarageBand, iWeb),
Mail, Dashboard, Spotlight, iChat, Safari,
Sherlock, QuickTime, iSync, iCal, DVD
Player, Address Book, iWork ’08
(30denní testovací verze)

Vstupní objekt do areálu firmy Trumpf, Ditzingen

turecké, německé a východoevropské
děti. Druhá důležitá soutěž, kterou vyhráli v 90. letech, byla biosféra v Potsdam pro německou zahrádkářskou show.
Jednalo se o velký veřejný areál postavený na místě bývalých sovětských kasáren. V polovině 90. let začali vedle vlastní projekční praxe ještě vyučovat na
londýnské Architectural Association.
V dalších letech následovaly projekty
zejména pro průmyslovou a komerční
praxi v jižním Německu a nakonec
i v zahraničí – v USA, Švýcarsku a nyní
v Koreji. „Věřil jsem tehdy, jako věřím
stále, že Evropa byl pro nás nejslibnější kurz. Zkušenosti se výrazně lišily od
Spojených států, kde veřejné soutěže
často selhávaly, účast na nich byla však
příležitostí jak když nevyhrát a nezískat
zakázku, tak alespoň získat pozornost
veřejnosti,“ doplňuje F. Barkow .
Dalším faktorem v Evropě je podle jeho slov existence kulturního základu
pro architekturu. To znamená, že architekti se jako profesionálové podíle-

jí ve velkých a malých městech na vytváření širokého spektra děl na každé
programové úrovni. „Ve Státech jsem
měl pocit, že architektura je omezena
na rodinné domy prominentů nebo
kulturní monumenty, muzea a knihovny. Zbytek je většinou zajištěn developerem,“ upřesňuje F. Barkow.
Takováto ztráta „středního pole” znamená, že mladá kancelář se musí spokojit s malými projekty nebo prací
v hierarchii velké projekce. Založení
úspěšné mladé kanceláře žádá ve
Spojených státech o deset let více času, než je tomu v Evropě. Zároveň
však F. Barkow přiznává, že je optimistický. Mladé výzkumné týmy podporované akademickou sférou se začínají objevovat všude po Spojených
státech – ne jen v New Yorku nebo
Los Angeles – a nabízejí úžasné nové
modely pro praxi. 
VÁCLAV KONÁŠ
editor www.e-architekt.cz
vaclav.konas@earchitekt.cz

Na titulní straně:

Lukáš Pejsar – Rozhledna na vrchu Třemšíně
Autorovou inspirací pro tento organický tvar – rozhlednu na vrchu Třemšíně –
byly proplétající se větve listnatých stromů, jenž se zde ve velké míře vyskytují.
Plášť je proveden ze surového betonu bez povrchové úpravy, který svým
zbarvením připomíná našedlou kůru zdejších listnatých stromů.
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