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Jimbocho Theater, Tokio
Architectural Design –
T. Yamanashi, N. Sekkei 

Naučte se lépe 
prodávat své projekty!

Zasadí nové HP plotry 
úder své konkurenci?

Jeden hardwarový klíč 
pro více licencí ArchiCADu
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FOKUS >

Čtvrtý rozměr 3D projektu
Tom Cederqvist. Finský architekt, který vloni počátkem listopadu navštívil Prahu. Jeho přednášku 
v nově otevřené budově Národní technické knihovny navštívilo na 250 posluchačů – studentů 
i architektů. Z upoutávky na přednášku možná očekávali, jak to bývá obvyklé, prezentaci současné 
finské architektury jako takové. Asi byli překvapeni. Nejenže získali nové zkušenosti, ale třeba 
i jiný úhel pohledu. Ostatně potlesk na závěr to naznačil.

DO DIÁŘE >

ANKETA >

20. ledna – 28. února
výstava
Kamil Mrva Architects
Tvorba mladého architekta působícího
především v moravskoslezském regionu.
Rozsáhlé portfolio nejen rodinných 
domů a dřevostaveb řadí jeho ateliér 
k nejprogresivnějším u nás

23. – 30. ledna
workshop
ArchiCAD Winter School 2010
Kasberg, Grünau im Almtal, Rakousko
Zimní škola tradičně spojuje lyžování 
s intenzivními kurzy ArchiCADu
www.archicad-university.com

19. února
novinka
ArchiCAD STAR(T)Edition 2010
Uvedení české verze nového „starto-
vacího“ ArchiCADu, vycházejícího 
z ArchiCADu 13

12. března
uzávěrka přihlášek
Architektu(h)ra v5.0
Uzávěrka přihlášek studentského 
workshopu, který se uskuteční 
od 9. do 11. dubna na Ještědu
www.architektuhra.cz

31. března
uzávěrka odevzdání soutěžních návrhů
Můj rodinný dům
Odevzdání soutěžních návrhů do 3. roč-
níku soutěže pro studenty středních škol
organizované firmou Schiedel a CEGRA
www.schiedel.cz

9. – 11. dubna
Architektu(h)ra v5.0
workshop
5. ročník workshopu na Ještědu
www.architektuhra.cz

HARDWARE >
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Tom Cederqvist se ve své přednášce Čtvrtý rozměr: práce 
a výzkum C&J Architects zaměřil na architektonická řešení
a konkrétní projekty, na nichž prezentoval rozdílnost pří-
stupů ve využití informačního modelu budovy. Na praktic-
kých příkladech tak ukázal, jak lze při použití informačního
modelu budovy dosáhnout vyšší efektivnosti a kvality ar-
chitektonického zpracování projektu. 

Architektura vs byznys?
I když je Tom Cederqvist uznávaným architektem a za svou
práci získal řadu profesních ocenění, mluvil více o CAD po-
stupech než o vlastní architektuře. Sálem tak zněla témata,
jako jsou důsledná orientace na 3D informační model – vir-
tuální budovu (BIM), firemní CAD šablona nebo systém vzdě-
lávání. 
Právě vzdělávání je důležité a je předpokladem práce v tý-
mu. Nikdo v ateliéru by neměl být brzdou pro ostatní 
a každý nováček by měl být schopen „naskočit do rozjetého
vlaku“ co nejdříve. Každý člen týmu by měl být CAD speci-
alistou, aby mohl využívat software „až na dřeň“. 
Prezentace každého projektu probíhala podle stejné dějo-
vé linky, jejímž důležitým článkem bylo důsledné respekto-
vání poměru cena/výkon. Tom Cederqvist je totiž nejen
uznávaným architektem, ale i schopným obchodníkem.

Osobní přístup a marketing
Stačí, abyste klientům předkládali kvalitní projekty jak z hle-
diska architektury, tak zpracování? Tom Cederqvist má recept,
do něhož kromě těchto dvou základních surovin přidává ještě
jednu ingredienci, která i vysoce profesionálnímu architekto-
nickému návrhu, zpracovanému i ve 3D, dává další rozměr.
Je to osobní přístup ke klientovi, který pomáhá „prodávat“. Nebo
chcete-li, lze to nazvat chytrým marketingovým tahem.
Možná si nedovedete představit projekt, do něhož jste umís-
tili namísto bezejmenné ilustrativní postavy, jak to běžně dě-
láte, třeba fotku investora nebo ještě lépe i jeho manželky,
a to i třeba s milovaným pejskem. Samozřejmě záleží na kon-
krétní situaci. Jde-li o komerční budovu, nejlépe je do projektu
osadit postavu samotného investora. Pokud se ale jedná o ro-
dinný domek, hádejte, kdo má většinou poslední slovo?
Jindy je ale třeba nasadit i jiné „páky“. Tom Cederqvist na-
příklad na své přednášce prezentoval parametrický objekt
parkoviště, který slouží pro automaticky generovaný model
i výkres. Možná si říkáte, že je to zbytečné. Ale co když na-
razíte na investora, který očekává plné parkoviště obklopu-
jící jeho jedinečný projekt nákupního centra, a chce se jen
ubezpečit, jak bude parkoviště fungovat v různých podmín-
kách provozu? K večeru totiž bude parkoviště obsazenější
než ráno. A také by rád věděl, kolik se tam vlastně vejde

aut. Někdo může zaparkovat našikmo, mohou převažovat
robustní limuzíny nad lidovými vozítky. . . 

Náklady a honorář
Každý uživatel CADu si určitě mnohokrát položil otázku,
jak a jakým způsobem používat svoje IT nástroje, do nichž
vložil nemalé prostředky, a které se mu prostě musí vrátit.
A nejde jen o to. Samozřejmě, že každý si přeje, aby byl
ohodnocen co nejlépe za svou práci.
Má být proto „komerční“ nebo dokonce podlézavý? Názorů
je spousta. Některé jsou vyhraněně záporné, až odsuzující.
Odpovědí může být i názor jednoho účastníka přednášky, který
byl z počátku překvapen, že se jedná spíš o počítače než archi-
tekturu. Ale postupně si začal uvědomovat, že přesně tohle
jsou jeho problémy. Používám ten svůj CAD, který mě tolik stál,
správně, nebo jedu v léta zajetých kolejích, bůh ví, zda správ-
ných? A přesně o toto přece na přednášce šlo! Podívat se na
věc trochu z jiného, třeba neobvyklého úhlu. Možná objevíte
další rozměr svého projektování, a to jak využít co nejefek-
tivněji svůj CAD. 

: Tomáš Lejsek, ředitel CEGRA

Tallinnk City Shopping Center, Talin, Estonsko, 
Cederqvist&Jäntti Architects Ltd.

Mohou plotry HP ještě něčím překvapit?
Na první pohled lze o nové řadě HP
plotrů jen zaznamenat, že se kom-
pletně změnilo jejich číslování. Ne-
musíme již řešit, jestli jde o plotr
A1 nebo A0. Nicméně v sílící konku-
renci, zejména po oznámení Canon 
o koupi nizozemské firmy OCE, by to
asi nestačilo. HP ale přišel s novým
směrem ve vývoji.

Poslední řada zaujme hned několikrát. Rych-
lost samotného tisku a zpracování tisku tis-
kárnou, efektivita práce obsluhy a celkové
úspory. Témata současné doby více než aktuál-
ní. U všech nových modelů řady T (technický
tisk) došlo k naprostému přebudování vnitř-
ního procesoru tiskárny, doplnění síťové karty
jako standardu a posílení operační paměti.
U modelů s pevným diskem je větší prostor
vyhrazen pro zpracování úloh. Díky mož-
nosti vyzkoušet si práci s rozsáhlými tisko-
vými soubory lze říci, že není tak velký sou-
bor, který by nešel vytisknout na HP plotru.

Maximální úspory
Viditelná je snaha výrobce o maximální pod-
poru „in house“ tisku. Rychlost, ověřitelnost
výtisku, nízké náklady a průběžná kontrola
nákladů na tisk. Cena za vytištěnou A0 ča-
rového výkresu se na spotřebním materiálu
(tiskové médium a inkousty) pohybuje ko-
lem 20 Kč. To stojí za srovnání s copy/repro
centrem. 
Na webovém rozhraní tiskárny je pak zcela

přesně uvedeno, kolik metrů papíru a kolik
mililitrů inkoustu bylo použito na jednotli-
vou úlohou. Dalším podpůrným momentem
je snaha o snížení nákladů na tisk použitím
velkoobjemových náplní. Díky této snaze si-
ce trpí design plotru, ale popravdě to není
to, co plotr dělá plotrem.

Pohodlí pro uživatele
A konečně i uživatel plotru už nemusí být
statným dřevorubcem s pracovními ochran-
nými sluchátky. První uživatelsky příjemné
je ztišení plotru při tisku. Žádné podsávání
papíru vysavačem. Žádné hučící mechanis-
my. Jemný tichý tisk na plotru, ke kterému
budete muset paradoxně vstávat, abyste se
přesvědčili, jestli skutečně tiskne.  
Druhou uživatelskou inovací je vylepšení
obslužnosti. U modelu 44“ bylo obtížnější
založit relativně těžkou roli návinu 90 m
hluboko dozadu za plotr. Odstavování plot-
ru od stěny bylo běžným koloritem. U nové
řady plotrů jsou role posunuty nahoru a za-
souvání papíru je tedy mnohem snažší i pro

subtilnější postavy. Díky tomu odpadá od-
stavování plotru od stěny. 
Role umístěné vzadu má pouze nejvyšší mo-
del HP DJ1200 (viz obr.). Ale to jen z toho dů-
vodu, že má v základu dva podavače rolí papí-
ru, které jsou nezávislé. Plotr je obsluhuje sám
a obě role drží v pohotovostním režimu. Podle
zvoleného rozměru tisku umí určit, kde spo-
třebuje méně papíru. Při dalším tisku na dru-
hou roli probíhá výměna bez zásahu uživa-
tele, a to v čase 18 vteřin. Navíc je možné při
založení obou rolí vložit po jednom listu ře-
zaný formát, aniž by došlo k vysunutí role. 

S delší zárukou
Všem těmto novým funkcím kraluje cena,
která u modelu 1200 zůstává na relativně
stejné hladině. Model HP DJ1200 má navíc
dvouletou záruční lhůtu, což je vzhledem 
k nemalé investici a obchodnímu zakoníku
více než příjemné. Jakmile totiž nakupujete
na IČO, obchodujete s dodavatelem podle
obchodního zákoníku, který stanoví stan-
dardní záruční lhůtu 6 měsíců. Dobu záruky
garantuje přímo výrobce. 

: Pavel Čermák, šéf IT CEGRA

Jeden klíč pro více licencí
SOFTWARE >

S ArchiCADem 13 uvedl Graphisoft
efektivní a transparentní technolo-
gii licencování s názvem CodeMeter.
Pomocí ovládacího programu hard-
warového klíče z něj lze odebrat li-
cenci a tu ve formě sériového čísla
zapůjčit na jiný počítač. Jeden hard-
warový klíč může obsahovat jednu
i více licencí ArchiCADu.

Za účelem ochrany svého díla se architekti
a projektanti opírají o smluvní ujednání s in-
vestorem a samozřejmě o obecně platné zá-
kony, hlavně Zákon o právu autorském.
Vývojáři softwaru navíc pracují s dalšími, ve-
směs preventivními, nástroji jako například
s licenčním sériovým číslem nebo hardwa-
rovým klíčem, jež napomáhají tomu, že pro-
gram bude používat jen ten, kdo si zakou-
pil právo jej používat v souladu s licenčním
ujednáním. 
Taková ochrana může na uživatele působit
nepříjemně. Dokud ale bude situace taková,
kdy podle BSA je u nás cca 40 % počítačo-
vých programů používáno nelegálně, a dokud
bude vymahatelnost práva diskutabilní, byli

by vývojáři nezodpovědní, kdyby své pro-
dukty „nejistili“. Tento postup je přínosem
i pro uživatele. Mají právo k užívání softwaru,
který je jejich majetkem. Případy, kdy pro-
gram „zmizí“ při dělení firmy nebo odchodu
zaměstnance, nejsou nijak výjimečné.
Komerční licence ArchiCADu je chráněna
hardwarovým klíčem, jehož technologie je
téměř deset let stejná. Při rozhodování, zda
pracovat se softwarovou nebo hardwarovou
ochranou, převážilo u Graphisoftu hledisko
jistoty. Při „zborcení“ systému a následné
reinstalaci počítače je okamžité získání no-
vého sériového čísla většinou problémem,
hardwarový klíč je k dispozici ihned (s výjim-
kou jeho ztráty či krádeže). 
Technicky se stále jedná o adekvátní řešení,
ale požadavky některých uživatelů na funk-
cionalitu systému se během doby rozšířily.

Mezi ty hlavní patří flexi-
bilita. V případě, že kan-
celář využívá více licencí
ArchiCADu a někteří pro-
jektanti pracují v kance-
láři i doma, musí mít stej-
ný počet hardwarových klíčů jako „migrují-
cích“ projektantů. Jelikož se hodnota hardwa-
rového klíče rovná kompletnímu softwaru,
může být riziko spojené s neustálou mani-
pulací s ním příliš vysoké. Z důvodu ztráty
nebo hlavně v případě větších firem „za-
šantročení“.
S ArchiCADem 13 uvedl Graphisoft efektiv-
ní a transparentní technologii licencování
příští generace s názvem CodeMeter od fir-
my WIBU Systems (ArchiNEWS 3/09, str. 6).
Pomocí ovládacího programu hardwarové-
ho klíče z něj lze odebrat licenci a tu ve for-
mě sériového čísla zapůjčit na jiný počítač,
a to i mimo kancelář. V momentě odebírání
licence se definuje doba zapůjčení. V přípa-

dě, že licence není vrácena ve stanoveném
termínu, automaticky se vrátí zpět do klíče
a sériové číslo zapůjčené licence pozbude
platnosti. 
Jeden hardwarový klíč, který nemusí být
vložen do počítače, jež je současně archica-
dovským pracovištěm, může obsahovat ví-
ce licencí ArchiCADu. Lze jej tedy připojit 
i k serveru umístěnému na bezpečném mís-
tě, který poskytuje licence buď všem počí-
tačům v síti, nebo formou zapůjčení i mimo
tuto síť. Možnost zapůjčit licenci nabízí
také hardwarový klíč, který obsahuje pouze
jednu licenci.

: Tomáš Lejsek, ředitel CEGRA

Jaká událost vás vloni nejvíce
profesně obohatila? 

Jitka Paroubková, 
odborná asistentka, 
katedra architektury 
FS ČVUT v Praze

Moje návštěva Dánska.
Prohlédla jsem si mu-
zeum od Zahy Hadid,

pozoruhodné svým tvarem a začleně-
ním do okolního parku. Vnitřní prostory
mě zaujaly stejně jako exteriér. Za po-
zornost stojí i kodaňské Centrum dánské
architektury, které vzniklo přestavbou
skladu, a to nejen díky své rekonstrukci,
ale i tomu, co návštěvníkovi nabízí. 

Ondřej Fuchs,
architekt, 
Cubespace Modular 
Building System

Po shlédnutí filmu Ar-
chitekt odpadu jsem byl
ohromen nadšením a od-

hodláním Michaela Reynoldse při pro-
sazování a realizaci jeho staveb. Záro-
veň jsem se přesvědčil, že svobodné po-
volání architekta není svobodné ani v tak
„svobodných“ USA. Film mě inspiroval
a povzbudil v další práci.

Miloslav Medek,
student, Architektura 
a stavitelství, FS ČVUT 
v Praze

Napadá mě třeba work-
shop Architektu(h)ra,
zaměřený na rozšíření

dovedností počítačového navrhování, ob-
zvláště v obecných 3D modelářích, jako
jsou Cinema 4D a Rhinoceros. Kromě
získání nových zkušeností jsem se sezná-
mil i s názory, nápady, postupy a prace-
mi ostatních účastníků.
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