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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

Petr Blažek:

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).

Stavař každým coulem
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2005

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.

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.

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.

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.

➜
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Zakladatel společnosti Blažek projekt pomáhal od mládí na různých 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 neodmyslitelně spjaty s Archicadem. Své práci se věnuje naplno, přestože
mezi zásadní milníky v jeho životě nepatří jen ty profesní.

© foto Lukáš Legierski

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.

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.

➜

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.

2014

➜

➜

➜

2012
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“

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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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.

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.

2021

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.

➜
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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.

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.

➜

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.

„
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J. H.

Myšlenka.

	Nescházela by pak možnost kvantifikace? Tedy co a za kolik. ČKA na svém webu
uvádí, že architekt poskytuje mimo jiné služby, jako jsou příprava podkladů pro průzkumy,
vypracování projektu, rozpočet stavebních
nákladů, příprava podkladů pro územní rozhodnutí a stavební povolení…
T. L.

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.

“

Přemýšlím, zda by vaše reakce byla stejná i v případě, že bych otázku neformuloval,
co je produktem architekta, ale co je produktem architektonické a projekční kanceláře…
Jak vnímáte koexistenci Fakult architektury
a oboru Architektura a stavitelství na stavebních fakultách?
T. L.

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

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.

T

o otevírá cestu k dalšímu rozvoji Datového
standardu staveb (DSS), který se tak může
stát univerzálním a společným digitálním jazykem 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 vstoupil do Česka
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.

B

Organizace se zároveň podílí na tvorbě mezinárodních standardů, jako je třeba ISO
16739:2013 – IFC. Tento otevřený neutrální souborový formát slouží pro sdílení dat
na principu informačního modelování staveb
a pro efektivní komunikaci mezi všemi účastníky stavebních procesů a jejich softwarovými
BIM nástroji.
www.czbim.org
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1. února

3.–5. března

Vyhlášení výsledků Diplomek 2021

For Pasiv a For Wood

CAMP, Praha
Ocenění diplomových prací porotou
ve složení Jakub Chvojka, Petr Janda, Karolína
Jirkalová, Hana Maršíková a Jiří Opočenský
www.cka.cz

PVA EXPO Praha
Veletrh nízkoenergetických, pasivních
a nulových a dřevěných staveb, dřevěných
konstrukcí a materiálů
forpasiv.cz, for-wood.cz

24. února

7. března

Koncepce BIM

Archicad Star(t)Edition

Mezinárodní konference na téma
eGovernment a přínos vlády pro digitalizaci
a rozvoj stavebnictví
summitkoncepcebim.cz

Česká verze nejnovějšího startovacího
Archicadu, BIM systému s unikátním
poměrem cena/výkon, vychází z Archicadu 25
www.cegra.cz

Aktuality o informačních technologiích a architektuře.

24.
ročník.

Vydává Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o., Nad Obcí I 1392/2, 140 00 Praha,
tel. 257 310 090, e-mail archinews@cegra.cz.
Redakční rada: Tomáš Lejsek, Petr Vaněk a Vladislav Kšír.
Evidenční číslo MK ČR E 10494, ISSN
1802-7172.

Grafická úprava: Cellula s.r.o..

Noviny jsou k dispozici na www.cegra.cz a na www.issuu.com/
archinews.

Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit též na internetu.

Jak správně nastavit
autotexty v sadě publikací?

Radovan
Richtárik,
technická
podpora Cegra

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

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 <SourceItemName>. 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 <>.

1

2

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.

Martin Vojtíšek,
technická podpora Cegra

3D model byl během celého procesu přípravy
i realizace stavby efektivním nástrojem pro prezentaci projektu investorovi – představení flexibilního prostorového konceptu objektu, který
umožňuje betonový skelet, pásová okna a stavebnicové příčky kanceláří. Volné přízemí poskytuje prostupnost napříč velkým pozemkem,

3

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.

4

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.

5

Stavba záměrně přebírá některé industriální
prvky ze stavebnictví zaměřeného na podzemní stavby. Fasáda je opláštěna vlnitými plechy
Corten, odkazujícími na štětovnice a pažení
kolektorů, zaoblená jádra a fasádní pláště jsou
připomínkou technologických zařízení. Technikou 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. Průmyslový charakter okolí je podpořen i výběrem nové
vegetace a osázením hlubokých parapetů, terasy a střechy popínavými a převislými rostlinami
v kontrastu ke zrezlé fasádě.

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

6

h a r dwa r e

Na velké projekty s velkou pamětí

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.

Random Access Memory. Tato součást počítače nebudí příliš zájmu, přestože se její vývoj neustále posouvá. V minulosti bylo neuvěřitelným luxusem používat RAM s kapacitou 4 GB, kterou Windows 3.11 v podstatě neuměl využít. Důležitým milníkem byl přechod ze 32bitových počítačů a operačního systému na 64bitové, kterým byla zbořena hranice 4GB RAM na počítač.

Sídlo POHL cz od Rusina Frei
kompletně v BIMu

Zobrazení zón v dokumentech typu řez
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.

Popisky Zón
v půdorysech
i v řezech/pohledech

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.

Kontrola překrytí lineárních prvků
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.

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

J

eště pár let trvalo, než se počítačový svět přizpůsobil, a výrobci software se začali rozmachovat 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 setkáme s vyšší kapacitou než 64 GB. Windows 10
Home podporují maximálně 128 GB RAM, Windows 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 konstrukce notebooků neumožňují RAM upgradovat, a proto je vhodné při nákupu zvážit předpokládanou 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.

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 investujte maximálně.“ Aktuálně se do nové technologie procesorů dá zapojit maximálně 64 GB jednotné paměti. Z pohledu operačního systému
MacOS se dosažení maximální kapacity není
třeba obávat, od verze 10.10 Yosemite umožňuje alokovat až 18 exabajtů.

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.

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.

1

Archicad se neustále vyvíjí
Aktualizace
vlastností v hotlink
modulech

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.

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.
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Může být vizualizace
ještě realističtější?

Twinmotion 2022.1!
Petr Blažek:
Stavař každým coulem
Rozhovor s Jiřím Horským:
Techné 2021: Mozek, ruka a…?

Pavel Čermák,
Senior IT Cegra

Počítače Apple přechodem na novou platformu procesorů přestávají používat termín

užitečné tipy

MacBook Pro 14“ a 16“

Interaktivní
tabulky

Posledním krokem je definování data exportu.
Potřebné autotexty najdeme opět pod odkazem
výše a budou mít tvar:
<YEARSHORT><MONTHNUMBER><DAYOF
MONTH> = např. 211210

Vylepšená práce se
zatížením

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.

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.

S of t w a r e

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 projektu můžeme vypisovat pomocí autotextu všechny
položky, jejichž příslušné zdrojové kódy jsou
vypsány na https://helpcenter.graphisoft.com/
user-guide/77062/.

Finální přepsání jména PDF:
<PROJECT_CODE>_<SourceID> <SourceItemNa
me>_<YEARSHORT><MONTHNUMBER><DAYOF
MONTH>

R

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.

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

Inovativní projektování

odinná firma POHL cz patří mezi významné české stavební podniky. Její nové sídlo
je proto i její vlajkovou lodí. Návrh spojuje 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.

k r o k z a k r o k e m : Jak nastavit informace o architektovi v BIMx

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.

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.

➜

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.
➜

➜

uildingSMART má své pobočky, členy
a partnery. Slučuje architekty, inženýry,
zhotovitele staveb, dodavatele stavebních
výrobků, investory, vlastníky a správce staveb,
konzultanty, výrobce software a hardware, vládní instituce, výzkumné laboratoře a univerzity.
Jejím cílem je prosazovat openBIM, otevřené
a transparentní prostředí pro všechny účastníky životního cyklu staveb, a pomoct digitalizaci
stavebnictví.

Hotline

POHL cz kompletně v BIMu

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.

➜

Stane se DSS jazykem pro české stavby?

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.

➜

➜

zaujalo nás

univerzity. Ale z čistě laskavého nadhledu, chcete-li, můžeme nahlédnout ovšem také první zadání 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 vracíme 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 Archinews 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 řemeslo i umění… A jsme zpátky.
Kdybyste, Tomáši, dovolil: 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.

➜

J. H.
Inu, to máte asi pravdu. Stojíme před zásadní činností nositele zakázky. Tedy před strukturováním, na které poukazuje i komora, když
říká: Architekt by si na začátku práce měl s klientem podle typu zakázky vyjasnit, které podklady
budou k návrhu potřeba. Čili komora navrhuje
vlastně vymezení obrysů tvoření. Přesněji vymezuje území tvorby. A tedy definování, chcete-li
kvantifikování hranic.
Definování fyzického území je jednoduché.
Vztyčíte hraniční kámen. Ale tady? Teď stojíme před obsahem, přesněji myšlenkou obsahu,
a před procesem jejího provozování a zhmotňování. Zmíněná hranice mezi oběma světy představuje jemňoučkou tkáň, která nepřímo i přímo 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 majitelé kanceláře, zaměstnávající třeba jakéhosi
Franka Lloyda Wrighta…
Tudy ovšem – cestou k návrhu, na který jste
se ptal – dospíváme k onomu výlučnému pojmu, a to abstraktnímu pojmu slova krása. Krá-

„

Tomáš Lejsek, ředitel Cegra,
v e-mailovém chatu s Jiřím Horským,
redaktorem, publicistou, kurátorem
a producentem.

projekt

➜

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 navrhování návod samotný, tak ne. Tady je počítač
výrobní linkou, které tužka nedokáže konkurovat. Z hlediska hrubého výkonu, ale hlavně i pro
jiné možnosti jako třeba pro vykazování. Nabízí
se otázka, co je produktem architekta?

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.

➜

Někdy jsem unesen. Ale uvědomuji si, že
tužka a papír jsou lacinější. A rychlejší. Tuším
však, že pro Archinews asi nadbytečné!
J. H.

sa coby jeden z klíčových produktů snažení,
ovšemže uměleckého.
Dalším pojmem z této oblasti může být i duchovní 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 pozorování 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 architektonickou vlajkou usilování se přece rodí. Jistě ovšem
tušíte, že se tu dotýkám obecnějších pravd…
A nedotýkám se ovšem třeba diskutované udržitelnosti ani ne/viditelného rozdílu mezi stavitelstvím a architekturou…

Nejnovější verze přináší ještě výkonnější renderovací engine a realističtější vizualizace, ale i tisíce dalších rostlin, světel a nábytku a přístup do Twinmotion Cloudu.

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.

➜

	Navrhování pomocí počítačů. Co si o tom
myslíte?
T. L.

Může být vizualizace ještě realističtější?
Twinmotion 2022.1!

➜

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 měsíčníku 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 architektury 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.

N ov i n k a

➜

Techné 2021: Mozek, ruka a…?

➜

➜

➜

S e l f i e : N a f é r ov k u

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.

Cegra
BestSeller

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
1) n
 ejednotných hodnot do jedné
buňky tabulky a použití
oddělovače pro jejich rozlišení,
2) s tejných číselných hodnot
a zobrazení jako jediné hodnoty
nebo
3) číselných hodnot a zobrazení
sumy těchto položek v buňce.

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.

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:
• 1 4“/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
• 1 4“/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)

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.

