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2020
Administrativní a výrobní areál Ice Industrial Services 
ve Žďáru nad Sázavou je pro ateliér rozsahem i moderním 
přístupem investora zlomovým projektem. na studii, 
projektové dokumentaci a návrhu interiéru sídla a zázemí 
společnosti, specializující se na automatizaci a 3D tisk 
betonu, bude intenzivně spolupracovat s inženýrskou 
kanceláří a dalšími kolegy následující dva roky. 

2021
Projekt městské části Březnická 
ve Zlíně vychází z kontextuálních 
vazeb lokality, z morfologie terénu 
a požadovaného stavebního 
programu. Zásadním východiskem 
návrhu je fenomén baťovského Zlína 
se sebevědomým modernistickým 
urbanismem a architekturou 
a osazení města na svahy 
přiléhající k údolí řeky Dřevnice 
v kopcovité a lesnaté krajině. 
Řešení je ovlivněno i exponovanou 
polohou lokality v centrální části 
města, vazbou na okolní budovy 
a prostranství a významem místa 
z pohledu hromadné a individuální 
dopravy.

2007
Po návrzích několika interiérů Igor Šimon 
pracuje na prvním samostatném projektu 
rodinného venkovského domu v Polničce 
u Žďáru nad Sázavou. Jelikož se jedná 
o Chráněnou krajinnou oblast Žďárské vrchy 
v návrhu respektuje daná omezení a regulaci. 
Důležitým tématem projektu je již tehdy 
propojení interiéru domu s pozemkem 
a zahradou.

2009
Igor Šimon se Zuzanou Šimonovou a Janem 
Pačkou zakládají samostatný ateliér. Jeho kolegové 
ještě studují na Fakultě architektury ČVUT, kterou 
absolvoval před třemi roky, a dosud pracoval 
v ateliéru Ladislava Lábuse. Prvotním impulsem 
pro založení ateliéru je rozhodnutí Igora pro návrat 
do rodného Žďáru nad Sázavou.

Pro Igora Šimona, zakladatele Igloo 
Architekti, cesta k architektuře vedla 
od uvědomění si pocitu, že se v některých 
prostorech a na některých místech cítí 
dobře, že se mu líbí některé domy, předměty 
a materiály. Představa, že by jako architekt 
taková místa mohl utvářet nebo ovlivňovat, 
ho lákala. Mohl by obdobné zážitky z prostoru 
a bytí v něm zprostředkovat ostatním. 

2022
Hravé detaily, flexibilita, prosvětlení 
a otevřenost interiéru stejně jako 
propojení interiéru školy s veřejnými 
prostory jsou základními principy 
oceněného návrhu základní školy 
rohan v Praze. Autoři projektu nachází 
inspiraci v měřítkové velkorysosti, 
symetrii a formální střídmosti 
původní karlínské zástavby, zároveň 
však i v trendech utváření moderních 
prostorů pro vzdělávání. Vzniká tak 
poctivý a současně svěží karlínský palác 
v soudobém duchu, který nabídne 
pedagogům i dětem příjemný prostor. 
Bude je přirozeně kultivovat a dodávat 
jim nadhled, velkorysost a pocit 
svobody. 

Základním konceptem rekonstrukce 
polyfunkčního domu ve Žďáru 
nad Sázavou je maximální využití 
existujícího objektu a jeho co 
nejvhodnější nástavba pro bydlení. 
Dalším požadavkem investora je 
respektování lokality a návaznosti 
na okolní pozemky a budovy, aby 
bylo dosaženo přirozeného začlenění 
objektu do urbanistické struktury 
centra města. Architektonické 
ztvárnění zvýrazňuje vertikální prvky 
fasády existujícího objektu, jako jsou 
třeba pilíře v přízemí a okna, aby 
byl co nejvíce potlačen jeho původní 
nevhodný horizontální charakter.

Být viděn a neviděn – to je 
motto architektonického řešení 
Informačního centra Zelená hora. 
Jeho hlavními motivy jsou přirozené 
splynutí stavby se svahem kopce, 
ochoz – ambit s charakteristickými 
konkávními plochami a ostrými  
břity stěn jako nedílná součást 
barokní kompozice kostela  
sv. Jana Nepomuckého a přiměřená 
velkorysost stavby, která jde ruku 
v ruce s pokorou k okolí. 
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snaha vytáhnout z místa jeho PoDstatu, kvality a Potenciál, vy-
cházet z lokálního kontextu a ProPojit vizuálně i fyzicky inte-
riér s exteriérem. to jsou hlavní rysy rukoPisu igloo architekti. 
hoDnotami jejich Projektů jsou zážitky z Pohybu a bytí v navrho-
vaném Prostoru a Přirozené DisPoziční fungování.

2016
Projekt rodinného domu v novém Městě na Moravě. 
Architekti osazují novostavbu do vnitřního dvora 
památkově chráněného měšťanského domu, stavba 
bude dokončena o pět let později.

DNeS ATeLIér PrACUJe Ve SLoŽeNí 

HANA CUPLoVá, Igor ŠIMoN, rADek 

FILA (ZLeVA)

2018 
Centrem a charakteristickým prvkem návrhu 
Seniorského centra Šatovka v Praze je původní, 
dochovaný objekt usedlosti, v němž je umístěna 
většina doplňkových služeb pro seniory a mladé 
rodiny a provozní zázemí. Navržená urbanistická 
struktura se skládá ze čtyř nových obytných domů, 
v jejichž centru je zmíněná usedlost. Jsou přirozeně 
výškově posazeny na stávajících terénních terasách, 
navazují na zástavbu a reagují na vinoucí se údolí 
Šáreckého potoka. Výše položená část pozemku 
je řešena jako hlavní promenáda a současně pěší 
propojení všech objektů. Podél promenády na horní 
terase jsou vinice, sad, vodní biotop, užitkové 
záhony nebo dětské hřiště. Prostory nabízí jak 
intimní zákoutí, tak místa pro setkávání.

2017
komunitní centrum v Říčanech 
je navrženo jako dům v zahradě. 
Vyhýbá se vzrostlým stromům 
a nabízí zajímavé průhledy. 
Charakteristickým rysem stavby 
je propojení nejen interiéru 
s exteriérem, ale i různých částí 
interiéru. Centrum je řešeno jako 
zejména příjemné a inspirativní 
místo pro setkávání a tvůrčí, 
kulturní a sportovní aktivity. 
Navržená trojcípá hmota je 
koncipována tak, aby byly co 
nejvíc využity a zhodnoceny 
kvality pozemku, jeho poloha při 
náměstí a v okolí vilové zástavby. 

ToTo oBDoBí  
PoVAŽUJI ZA DůLeŽITé  

NeJeN Pro roZVoJ  
VLASTNíHo ArCHITekToNICkéHo 

MyŠLeNí, ProFeSNí PrAxe 
A CeLkoVéHo NáZorU 

NA ArCHITekTUrU, ALe I Pro 
MoŽNoST PrACoVAT HNeD 
Po ŠkoLe NA ZAJíMAVýCH 

ProJekTeCH.
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Igor Šimon: V počátečních fázích projektování je pro nás nepřekonatelná 
tužka a skicák, které umožňují flexibilitu, měkkost, tvárnost a nadhled 
pro hledání řešení. Softwarové vybavení a IT ale považujeme pro 
fungování architektonického ateliéru dnešní doby za zásadní. Kdo včas 
správně implementuje vhodnou kombinaci nástrojů a vybavení, má velký 
předpoklad pro úspěch. Není to ale úplně jednoduché, sami s tím často 
bojujeme. Postupně jsme se dopracovali k naší svaté Trojici – Archicad, 
Lumion a Adobe Graphic Suite. Projekty zpracováváme v detailním 
3D modelu a z něho generujeme většinu dokumentace. S profesemi 
spolupracujeme prostřednictvím výměny souborů IFC. Už od počátku 
se snažíme vytvářet ateliérovou šablonu a postupně ji vylepšovat, 
abychom z Archicadu vymáčkli maximum. Zatím největší brzdou využití 
plnohodnotného BIMu je spolupráce s profesemi. Je stále obtížné nalézt 
ty, které překročí etalon 2D DWG, obzvlášť pak u běžných staveb.

architektonická koncepce je utvářena výrazným, symetrickým 
hmotovým řešením. Posunuté čtyřpodlažní administrativní budovy, 
které mají ustoupené horní podlaží v koncových polohách hmotové 
kompozice, svírají a současně převyšují horizontální hmotu hal. 
ta je rytmizována pilovitým tvarem střešních šedových světlíků, 
orientovaných na sever. součástí návrhu je i revitalizace vodní plochy 
rybníka, prostupnost území pro pěší a cyklisty a napojení na existující 
pěší trasy v navazujících lokalitách města a přírodní krajiny. 
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vá vysoké riziko napadení počítače a firemních 
systémů, před kterým vás důrazně varujeme! 

Finálním cílem takové úpravy licencovaného soft-
waru je získat vaše interní data, komunikaci a pří-
padně uživatelské přístupy. Spuštěním upravené 
verze programu dáte svému antiviru zákaz jeho 
kontroly. Při dalším užívání proto program může 
provádět i jiné operace, než jen spouštět aplikaci 
jako takovou. Internetové bankovnictví máte jiš-
těné přes mobilní telefon, projděte si však svůj in-
ternetový prohlížeč, v němž máte řadu uložených 
hesel. Upravená aplikace k nim může mít přístup 
a posílat je kamkoliv do světa. Návod, jak si hesla 
zobrazit, je možné jednoduše najít na google.cz. 
Program může posílat například i  statistiky po-
užívání počítače, navštěvované webové stránky 
nebo uchovávané cookies. V  nejhorším případě 
může docházet k  otevření tunelu pro spuštění 
šifrovacích virů – ransomware. 

Je tedy ve vašem zájmu, abyste nelegální pro-
gramy nepoužívali. Škody, které mohou tako-
véto programy napáchat, nejsou malé.

Asi největší změnou pro elektroinstalace je 
funkce nalezení nejkratší cesty od  přístroje 
k  rozváděči pomocí rozmístění potřebných 
prvků nosného systému. Uživatelé ocení 
i  zobrazení využitého prostoru na  nosném 
systému kabelů na  lávce, žebříku a  v  chrá-
ničce. Nově lze vytvářet i vlastní symboly pro 
držáky nosného systému a pokročilé uživatele 
jistě potěší rozšířený editor pro šablony sché-
mat rozváděčů.

Aktualizací v graphisoft DDScad prošly i tech-
nické výpočty, zejména pro potřeby vody, ma-
ximální teplotní spád pro cirkulaci, vytápění 
a práci s tabulkami z technických norem. S nimi 
souvisí i  vizualizace jejich výsledků jako třeba 
barevné zobrazení kritických částí systémů, 
které je třeba upravit a optimalizovat.
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efektivní sPoluPráce autorského týmu na větších i menších bim Projektech je klíčovou 
Pro Průběh Projekčních Prací a úsPěšné Dokončení celého Díla. bimclouD je Platforma, 
která Poskytuje Prostor Pro kooPeraci týmů architektů a  Projektantů nejen z  jeDné 
kanceláře, ale i ze vzDálených, vzájemně ProPojených Pracovišť. 

Z A U J A L o  N á S
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Zvláštní cenu cegry v Přehlídce 
diplomových prací 2022 získal pod 
vedením Štěpána Valoucha (FA ČVUT) 
Jakub kuchař za projekt Fragmentovaná 
galerie. koncept venkovní galerie 
v prostoru bastionů sv. Václava,  
sv. Benedikta a Panny Marie v severním 
předpolí Pražského hradu je založen na 
fragmentované formě, která se snaží 
definovat veřejný prostor a její exponáty 
jsou jeho samozřejmou součástí.

operační systém pracovní stanice má 
bezpochyby přímý vliv na programy, které 
na něm běží. méně častý, ale o to nepříjemnější 
problém může způsobit nastavení pomyslné 
oblasti v návaznosti na zápis délkových, ale 
i plošných číselných hodnot v programu, jako 
jsou kóty nebo popisky.

Windows i mac využívají přednastavená 
pravidla pro jednotky a formáty času, měny 
a data, ale i číslic pro celý systém a pro většinu 
programů na základě zvolené oblasti, kde se 
stroj nachází. výchozí jazyk nemusí být vždy 
správně zvolen jako čeština už při prvotní 
instalaci systému, případně se může manuálně 
měnit při cestování či nedopatřením. manuální 
změna těchto předvoleb může tedy způsobovat 
například nevhodný zápis délkových kót 
ve smyslu oddělování tisíců milimetrů 
desetinnou čárkou a neoddělení tisíců 
milimetrů mezerou.

v systému Windows můžeme měnit oblast 
podle potřeby v ovládacích panelech, případně 
se prokliknout do podrobnějšího nastavení 
a definovat veškeré hodnoty čísel a data. 
uživatelé macos se s tímto problémem mohou 
setkat výrazně častěji a změna je rovněž 
snadná. v obecném nastavení systému je 
k dispozici předdefinovaná volba jazyka 
a oblasti v podobné struktuře jako v operačním 
systému Windows.

hotline
Jak nastavit zobrazení 
desetinné čárky v kótách 
Archicadu?

Radovan RichtáRik,  
technická PoDPora 
cegra
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objekt stojí na  úzké a  hluboké parcele, 
na níž byl v  roce 1911 po demolici obyt-
ného domu postaven obchodní dům 

s  nábytkem podle projektu arch. Christopha 
glasnera. Tato konstrukčně, provozně a  pro-
storově progresivní stavba byla jednou z  prv-
ních realizací monolitického železobetonového 
skeletu v rakousku-Uhersku. 

Původní celoprosklená secesní fasáda byla 
po válce opatřena keramickým obkladem podle 
návrhu arch. Jaroslava Česala a v I. NP bylo pro-
lomeno loubí, sošné „sakrální“ centrální atrium 
s prodejními ochozy a s horním osvětlením zů-
staly zachovány. 

rekonstruovaný objekt bylo nutno kromě nové-
ho provozu přizpůsobit současným statickým, 
požárním, tepelně technickým a  hygienickým 
normám. Autoři se snažili zachovat viditelnou 
nosnou strukturu domu a  nezničit celistvost 
a sošnost centrálního prostoru. 

Freeware programy (např. 7zip, Partition ma-
gic, Aomei Backupper, BIMx, BIMcloud basic 
a Acrobat reader) vytvářejí vývojáři jen tak 

nebo jako vábničku pro koupi lepší placené verze. 
Početná je skupina tzv. naštvaných vývojářů, kteří 
jdou proti proudu zavedených systémů a nabízejí 
zajímavé alternativy zdarma s žádostí o dar (např. 
openoffice, Libreoffice, gimp, LinuxoS a gNU). 
Shareware programy fungují pod licencí určitou 
dobu (trial) nebo lze s nimi pracovat dál proti 
licenčnímu ujednání (např. TotalCommander, 
Archicad a Twinmotion) a jejich vývojáři apelují 
na koupení licence.  

k používání licencovaných softwarů je třeba mít 
platnou licenci, za kterou je třeba zaplatit. Pro-
gram je podle zvážení vývojáře chráněn proti ne-
oprávněnému kopírování mnoha způsoby. Vět-
šinou se jedná o  licenční kódy, registrace nebo 
aktivace na internetu nebo licenční klíč – token 
(např. MS Windows, MS office, Adobe Photo-
shop, Archicad, Twinmotion a Adobe Acrobat).
 
Počet nelegálně používaných softwarů se od 90. 
let výrazně snižuje. Zatímco dříve běžně zneuží-
vaný (nelegální) MS Windows 95 a MS office 97 
nechyběl snad v každé firmě, natož doma, dnes 
už používání licencovaných MS produktů patří 
ke standardu. Díky judikatuře evropského sou-
du existuje volný trh s použitým softwarem. Je 
legální alternativou, kterou můžeme doporučit 
pro domácí použití (např. vyhodny-software.cz), 
těžko tam však nalezneme software typu Ado-
be Acrobat, Photoshop, Archicad a Twinmotion. 
Používají kombinaci registrace a licenčních ujed-
nání, které neumožňují přeprodej bez vědomí 
vývojáře, a jsou chráněny zabezpečením. To lze 
prolomit jen zásahem do programu samotného 
a zároveň do nastavení počítače. A tady se skrý-

Instalace jsou vedeny viditelně, zkoordinovány 
a  tvoří výtvarně technologický dialog s  původní 
nosnou strukturou. Technologie jsou barevnou 
vrstvou ve striktně monochromatickém prostoru. 

ochozy byly co nejvíce rozčleněny prosklenými 
stěnami, aby i nadále prostor volně plynul a byl 
v  interakci s  atriem. V  V. NP zůstaly původní 
teracové dvojbarevné podlahy, tmavá barva 
reflektuje trámy železobetonového skeletu 
propsané do podlah. S tímto principem autoři 
pracovali i u nových podlah v I.–IV. NP.

V  čelní fasádě byly vyměněny výplně otvorů, 
v  patrech členěných na  třetiny. Tento signifi-
kantní rytmus se do fasády prokresluje z nos-
ného trojtraktu budovy. Velkoplošně prosklený 
parter se sloupy obloženými z  travertinu byl 
posunut zpět na uliční čáru a keramická fasáda 
byla očištěna. 

Vodorovné nosné konstrukce domu byly sta-
ticky posíleny a podlaha v centrální části I. NP 
provedena nově. Zámečnické konstrukce byly 

repasovány. konstrukce světlíku neumožňo-
vala zasklení trojsklem, je svařena z pásoviny 
do T profilů, aby působila co nejsubtilněji. Táhla 
jsou reminiscencí na původní.

Tvar a proporce vysílacích studií, režie a samo-
obslužných studií vzešel z možnosti vestaveb 
do stávající skeletové konstrukce. Jejich design 
a materialita jsou podřízeny potřebám prosto-
rové akustiky. Celý interiér je monochromatic-
ký, převládá bílá barva, ve studiích a režiích do-
plněná akustickým pásem modré noční oblohy 
– éteru, kterým se šíří radiové vlny.

Ve  vstupním podlaží jsou umístěna obchodní 
a marketingové oddělení a kontrolní bod. Tím 
se vstupuje do atria, v němž se plánují i komor-
ní představení, výstavy a  koncerty. V  I. NP je 
umístěno záložní vysílací studio s režií a zase-
dací místnost, ve  II. NP hlavní vysílací studio, 
ve  III. NP produkční studio s  režií a  ve  IV. NP 
prostory pro management a  administrativu. 
Páté patro zůstává kromě plynové kotelny jako 
rezerva pro vestavbu studií a služebních bytů. 
I. PP je technické se strojovnou VZT s rekupe-
rací, dieselagregát je umístěn na střeše v býva-
lé strojovně výtahu.

oLoMoUC: Z oBCHoDNíHo DoMU ČeSký roZHLASZA LICeNCI ZAPLATIT Se VyPLATí

Jak jsme  
na to šli

autorem Projektu českého rozhlasu v olomouci je atelier 38, resP. tým složený z tomáše binDra, martina stru-
haly, hany staňkové a Pavla malčeka. Projekt vznikal v letech 2019-2020 a realizace byla Dokončena vloni.

softWare můžeme Dělit na  různé skuPiny. na  freeWare, shareWare 
nebo licence. nebo taky na nelegálně stažené nebo nelegálně uPrave-
né licencované verze. jaké jsou mezi nimi rozDíly a na co si Dát Pozor?

Igloo ArchItektI:   
PŘIroZeNá CeSTA  
k ZáŽITkůM 

JIŘí Čtyroký:  
BIM A MěSTSké PLáNoVáNí?  
reALITA

ŠtěPánkA toMAnová:  
DDS-CAD 18 PoD ZNAČkoU  
grAPHISoFT DDSCAD
 

V  Archicadu 26 můžeme vkládat dokumenty 
jako např. technické zprávy najednou. Nejprve 
v nastavení Šablony výkresu aktivujeme Auto-

matické umístění nové kresby.

Pomocí Nastavení uspořádání upřesníme 
umístění kresby/kreseb. rovná-li se formát 
kresby formátu výkresu, nastavíme hodnoty 

na 0 a aktivujeme Pokud je výkres zaplněn, vytvořit další.

Ve výkresové složce, např. v sekci pro technic-
kou zprávu, vytvoříme jeden nový výkres s da-
nou šablonou a ponecháme jej prázdný.

krok ZA krokeM: Jak vkládat do pRoJektu vícestRánkové exteRní dokumenty

➜

otevřeme nový výkres a  v  menu Soubor>ex-
terní obsah>Vložit externí kresbu aktivujeme 
funkci s možností výběru více stran.

V dialogovém okně pomocí ctrl (command) nebo 
shift vybereme strany, které chceme připojit 
do výkresové složky.

1 2 3 4 5 6
kresby automaticky vyplní připravený výkres 
a  vytvoří nové výkresy pro vložení vybraných 
stran z PDF souboru.

Jakub noheJl 
technická podpora Cegra

➜

BIMcloud 2022.4. 
TeAMWork BeZ LIMITů

AtelIer 38: 
ZnovuZRoZené 

místo, kde se 
éteRem šíří 

Radiové vlny

U Ž I T e Č N é  T I P y

➜

Skvělý PoMěr cenA/výkon 
Řada notebooků hP victus si 
rychle našla příznivce pro 
střízlivý design a všestrannou 
použitelnost. Při výběru se řiďte 
pouze svými finančními 
možnostmi a grafickou kartou 
od Nvidia. Základní parametry 
jsou Intel CPU 12xxx/AMD 
ryzen 7, 16gB rAM a Nvidia 
1650/3050/3060. Windows 11 
nepotěší, ani nezklamou. 
konektory HDMI a rJ45 pro 
připojení monitoru a sítě nechybí. 

kvAlItA neJen Pro ArchIcAd
kdo pamatuje IBM, vzpomene si,  
že řada Think byla jeho vlajkovou 
lodí. Jedná se sice o čínský 
produkt, ale dokud se plně 
nepřesune výroba, zůstane 
lenovo thinkBook kvalitní 
volbou pro práci nejen 
v Archicadu. Při výběru z mnoha 
podmodelů a velikostí hledejte 
hlavně základní parametry. CPU 
12xxx, 16gB rAM a Nvidia 
rTx1650/3050/3060. Vše 
ostatní bude dobré. 

kdyŽ AntIvIr, tAk…
V záplavě počítačových hrozeb je 
Windows-based počítač bez 
ochranného software jako terč 
na střelnici. Implementovaný 
Windows Defender se snaží jak 
může, na specializovaný software 
nestačí stejně jako free antiviry. 
Proto se vyplatí investovat 
do eSetu, který má trvalé 
výsledky s maximálním trvalým 
záchytem. 
www.eset.cz, objednávky cegra, 
257 310 090 nebo it@cegra.cz.

S e L F I e :  N A   F é r o V k U
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 t. l.  kdy jste se setkal s bimem a kdy jste jej 
začal považovat za smysluplný?

 J. Č.  Zabýváme se mimo jiné 3D modelem 
města, takže o  tom, že existuje nějaký BIM, 
jsem věděl už řadu let. Je pravda, že jsem se 
docela dlouho domníval, že se jedná o metodu, 
o kterou se nebudu muset nikdy moc zajímat. 
Nezabýváme se totiž ani projektováním a pro-
váděním staveb ani jejich správou. Modelování 
celého města je přece jen mnohem méně de-
tailní záležitost.

BIM mi ve skutečnosti zkřížil cestu až tak před 
čtyřmi nebo pěti lety, když jsme začali více řešit 
různé možnosti prezentací projektů v  modelu 
města, mezi nimi i  BIM modely. V  úplně jiné 
a mnohem hlubší rovině jsme se pak začali za-
bývat BIM metodou kvůli propojení městských 
map a  pasportů městského majetku a  také 
kvůli připravované rekonstrukci areálu Institutu 
plánování a rozvoje v pražských emauzích.

mace o  městském nemovitém majetku a  do-
sáhnout toho, aby všichni správci základní údaje 
v jednotné struktuře poskytovali městu zejmé-
na pro koordinační účely. Jde hlavně o grafické 
vymezení polohy, jednotnou identifikaci a údaje 
o vlastnostech. Pilotním příkladem je městská 
zeleň, kde příprava již proběhla, a postupně při-
pravujeme jednotlivé její správce na předávání 
údajů. V menších městech obvykle existuje pro 
celé město jeden druh pasportu pro každou ob-
last, třeba zeleň, budovy a komunikace. V Praze 
je situace mnohem složitější. Cílem není vy-
měnit všem jejich zaužívané systémy, ale do-
sáhnout toho, abychom z  nich dokázali získat 
na jedno místo údaje ve společné struktuře.

 t. l.  když jste zmiňoval propojení map a pa-
sportů městského majetku, měl jste na mysli 
něco jako vložení pasportu budovy ve formě 
BIM modelu do mapy. Ale takhle jednoduché 
to asi není. Jaká je vaše definice BIM?

 J. Č.  BIM je obecně především metoda prá-
ce s  informacemi v  širším týmu. Je zaměřena 
na  to, aby všichni jeho členové měli v  jakýkoli 
okamžik přístup ke  shodným a  stejně aktuál-
ním informacím. Jedná se o univerzální princip, 
který lze použít téměř v jakémkoli oboru. To, že 
se tato metoda vyvinula zrovna ve stavebnictví, 
a  že pro účely stavebnictví pro ni vznikla řada 
nástrojů jako např. CDe nebo modelovací soft-
ware, vyplývá z toho, že právě ve stavebnictví je 
nutné v reálném čase koordinovat velké množ-
ství lidí, týmů a  probíhajících aktivit a  každá 
nedostupná informace nebo informační šum 
mohou být ve výsledku velice drahé.

Součástí BIM metody je také nezbytnost pře-
dávání údajů o  fyzické podobě stavby způso-
bem, kterému budou všichni stejně rozumět. 
k tomu slouží digitální modely staveb zpraco-
vané ve  standardech pro BIM, většinou se jim 
ale říká jednoduše a trochu nepřesně BIM mo-
dely. Na rozdíl od obecných 3D modelů mají di-
gitální modely staveb v BIM standardizovanou 
datovou strukturu, která je pro všechny závaz-
ná. každý prvek modelu musí být modelován 
a  popsán jednoznačně daným způsobem, což 
návazně umožňuje, aby všichni, kdo s modelem 
pracují, mu stejně rozuměli. Protože jsou data 
standardizovaná, tak mohou také vznikat růz-
né aplikace, které s takovými modely umí dobře 
pracovat, zobrazovat je, kontrolovat a získávat 
z nich údaje jako třeba výkazy výměr.

 t. l.  Požadavek na  standardizovanou dato-
vou strukturu je jasný. názory na  to, podle 
jakých standardů by se mělo postupovat, jed-
noznačné nejsou. Jak to vnímáte vy?

 J. Č.  To je naprosto přirozené a bylo by zvláštní, 
kdyby zavádění standardů nevyvolalo diskuse. 
Zavedení takto rozsáhlých datových modelů 
do  praktického užívání firem nebo odborných 
týmů je časově a finančně náročné. Je logické, 
že výhodu bude mít ten, kdo minimalizuje ná-
klad na změnu. osobně jsem ale přesvědčen, že 
smysl má zavádět především standardy, které 
mají mezinárodní charakter, protože v  důsled-
ku zpřístupňují český trh zahraničním hráčům, 
a současně poskytují výhodu pro ty české smě-
rem do zahraničí. 

Je jasné, že mezinárodní standardy je potřeba 
vždy přizpůsobit národním podmínkám, zejmé-
na právním předpisům nebo závazným směr-
nicím. To není úplně triviální, nicméně v  dlou-
hodobém horizontu se to vyplácí. Je fakt, že 
zatímco třeba u výměnných formátů jako IFC 
nebo CitygML se o  výhodách mezinárodních 
standardů vůbec spory nevedou, okolo obsa-
hových standardů a  klasifikačních systémů je 
diskuse poměrně bouřlivá. 

Ještě horší než vlastní diskuse je však dlouhodobá 
nejistota, která brání všem připravit se na změnu 
v blízkém horizontu a začít těžit z výhod standar-
dizace. Dlužno říci, že tyhle diskuse nejsou žád-
ným specifikem BIM, například v oblasti územní-
ho plánování je situace velice obdobná.

BIM A MěSTSké PLáNoVáNí? reALITA
sDílet zkušenosti, nebát se a hleDat cestu. JIŘí Čtyroký je zoDPověDný za rozvoj Prostorových Dat a gis Prahy. 
zabývá se takovými Projekty, jako jsou Digitální technické maPy, stanDarDizace Dat v územním Plánování, geo-
Portál, územně analytické PoDklaDy a metroPolitní Plán nebo 3D moDel Prahy. zároveň se PoDílí na výuce gis 
Pro DoktoranDy na fakultě architektury čvut.

FAkT, Že Se MeToDA  
BIM VyVINULA ZroVNA 

Ve STAVeBNICTVí, Je DáN TíM,  
Že PráVě STAVeBNICTVí  
VyŽADUJe V reáLNéM  

ČASe koorDINoVAT VeLké 
MNoŽSTVí LIDí, TýMů  

A AkTIVIT A kAŽDá  
NeDoSTUPNá INForMACe  

NeBo INForMAČNí ŠUM  
MoHoU BýT  

VeLICe DrAHé.

„

“

toMáŠ BIndr:  
BěHeM PrůZkUMů,  

ProJekToVáNí A reALIZACe  
ByLo FASCINUJíCí oDkrýVAT,  

NA JAk VySoké úroVNI  
ByL TeCHNICký, eSTeTICký 

A ŘeMeSLNý UM  
NAŠICH PŘeDků. 

„

“

VýroBCe NeLegáLNí úPrAVy 
SPoUŠTěNí LICeNCoVANýCH 

SoFTWArů NeNí ANI JáNoŠík, 
kTerý BoHATýM Bere A CHUDýM 

DáVá, ANI ANArCHISTA, kTerý 
BoJUJe ProTI SySTéMU.

„

“

tomáš leJsek, ŘeDITeL CegrA, V e-MAILoVéM  
CHATU S ŘeDITeLeM SekCe ProSToroVýCH INForMACí 

INSTITUTU PLáNoVáNí A roZVoJe HL. M. PrAHy  
JIŘíM ČtyrokýM.

➜

 t. l.  Propojení městských map a  pasportů 
městského majetku… co si od něho slibujete 
a jak by mělo být v praxi realizováno?

 J. Č.  Správa městského majetku je organizač-
ně roztříštěná. Správci používají různorodé pa-
sportní systémy, které mezi sebou nejsou pro-
pojeny. Současně neexistuje jednotný mapový 
přehled napříč správci, ze kterého by bylo mož-
né snadno zjistit, kdo spravuje jakou plochu, 
stavbu nebo zařízení napříč celým městem. 
Cílem této aktivity je postupně stanovit jed-
notný standard pro poskytování základní infor-

S o F T W A r e
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DATA DeSIgN SySTeM PoD  
ZNAČkoU grAPHISoFT DDSCAD
DDs-caD 18 je První verzí sPecializovaného nástroje bim Pro Projektanty technických systémů buDov uveDenou 
na trh PoD značkou graPhisoft DDscaD. softWare PoDPoruje oPenbim PřístuP a efektivně využívá ifc Pro Pro-
fese tzb, Pro tvorbu knihoven a katalogů výrobců a Pro uložení informací nejen o Projektu, ale i o celé stavbě. 

Způsob ovládání a základní filosofie gra-
phisoft DDScad jsou stejné jako u před-
chozích verzí, aktualizací ale prošla 

řada funkcí. Pokud jde o  ovládání, vylepšeny 
byly vzhled programu, sada ikon a ukotvitelná 
okna pro více místa na  obrazovce. Postupně 
budou přebírány další pomocné funkce, jed-
nou z prvních je trasování vzdálenosti a úhlu 
během práce.

Verze 17 představila nový způsob konfigurace 
a  možnosti popisování prvků v  modelu. Tato 
funkce označování (Label) umožňuje jednodu-
chým způsobem měnit obsah informací, které 
se u prvku automaticky vypisují, a přidávat jim 
doplňující vlastnosti. Verze 18 funkci přímo pro-
vazuje s exportem do modelu v IFC a s nasta-
vením vzájemného mapování. Tím lze vytvářet 
vlastní skupiny vlastností (Pset) a jejich obsah 

a  vlastnosti přiřazovat informacím zadaným 
v modelu.

S funkcemi pro zacházení s IFC, tedy s impor-
tem a exportem, souvisí další změny. Poměrně 
častou funkcí, která uživatelům dosud chybě-
la, bylo přenastavení jednotek, v  nichž je IFC 
exportováno. Nyní jsou v základním nastavení 
výchozí jednotkou metry, které lze jednoduše 
změnit ve speciálním konfiguračním souboru. 

Vylepšením prošla i práce s referenčním a s ko-
ordinačními modely, které jsou zpracovávány 

BIMcloud nabízí nástroje pro základní in-
terní komunikaci a  integrované datové 
úložiště, které je zázemím pro efektivní 

výměnu všech projektových dat včetně sledo-
vání verzí souborů. Bezpečnost uložených pro-
jektů a  dat zajišťuje víceúrovňové zálohování 
nebo pokročilé nastavení správy a přístupových 
oprávnění. 

Jádro aplikace tvoří Delta technologie, která 
optimalizuje a  minimalizuje datový tok v  síti, 
neboť předává pouze změněná projektová 
data. Teamwork projekty je tak možné spustit 
a  úspěšně provozovat i  v  sítích s  omezeným 
připojením.

graphisoft nabízí pro Teamwork projekty tři ob-
chodní modely, které se liší v dostupnosti pokro-
čilých funkcí. BIMcloud Basic využívá hlavní sílu 
Delta technologie pro lokální projekční týmy pro-
pojené uvnitř kanceláře nebo přes VPN. 

Vlajkový produkt BIMcloud má všechny klíčové 
funkce pro správu BIM modelu, komunikaci, 
výměnu, kontrolu i  zálohování dat pro menší 
ateliéry s náročnými a zkušenými uživateli i pro 
velké projekční firmy s  pobočkami po  celé re-
publice i ve světě. Přístupové licence jsou zpo-
platněné. 

připojit přímo v  prostředí Archicadu (v  Team- 
work i  individuálních projektech) se zachová-
ním živé vazby (automatická aktualizace při 
změně zdrojových dat). BIMcloud automaticky 
uchovává veškeré verze uložených souborů, 
které je možné kdykoli zkontrolovat/obnovit/
stáhnout. 

Důležitou funkcí jsou interní komunikační 
nástroje a  propojení s  BIMx Pro. efektivní 
komunikaci mezi členy projekčního týmu za-
jišťuje nástroj pro zasílání zpráv integrova-
ný přímo do  prostředí Archicadu. Předávání 
informací není omezeno pouze na  textová 
sdělení, ale zprávy lze doplnit také o  spe-
cifické úkoly jako načíst, odeslat a  opustit 
projekt a připojit k nim konkrétní prvky nebo 
zobrazení (např. 3D pohled a  půdorys). ko-
munikace projektantů se stavbou nebo in-
vestorem probíhá přes mobilní aplikaci BIMx, 
díky níž lze předávat připomínky vázané 
na konkrétní prvky BIM modelu stavby, dopl-
nit je o textové poznámky, grafické anotace 
či fotografie (obr. 3).

Vývoj projektu může projektant sledovat prak-
ticky on-line. Funkce Porovnání modelu v pře-
hledné grafické formě zvýrazní rozdíly mezi 
zvolenými verzemi projektu (např. starší – no-
vější, před načtením změn – po načtení, stav 
– návrh). Díky Sledování změn projektantovi 
neunikne žádná změna týkající se jeho oblasti 
návrhu. Nástroj hlídá změny na  základě zvo-
lených kritérií, vybraných prvků nebo v negra-

rychlejším „motorem“. IFC2x3 je možné stále 
načíst, ale nativním formátem je IFC4, a do něho 
jsou interně všechny modely převáděny.

rostoucí počet uživatelů, kteří využívají mode-
ly v IFC ukázal, že při práci na stavební části po-
užívají různé postupy pro tvorbu podlah, stropů 
a jejich vrstev. Z tohoto důvodu je upraveno na-
čítání referenčního modelu tak, že si lze vybrat, 
zda budou prvky technických systémů umístě-
ny podle modelu v IFC, nebo podle převedené-
ho nativního modelu DDScad, který lze zároveň 
využít pro technické výpočty.

Specializovaná záložka pro elektroinstalace, 
konkrétně pro evidenci propojených systémů, 
která byla nedávno představena, je rozšířena 
i pro ostatní profese. Pokud se propojí a označí 
zařizovací předměty, koncová zařízení, spotře-
biče a další komponenty pomocí odpovídajícího 
vedení, objeví se tento technický systém v se-
znamu. V něm lze následně zjišťovat a upravo-
vat navrhovaná kritéria, spouštět odpovídající 
technické výpočty a zobrazovat jejich výsledky. 

Varianta BIMcloud SaaS (Software as a Servi-
ce) pro komplexní projekty a  pro velké nebo 
kombinované projekční týmy (spolupráce více 
firem na jedné zakázce) nabízí veškeré výhody 
plného BIMcloudu s nulovou investicí do hard-
warové infrastruktury. BIMcloud je k  dispozici 
okamžitě po  registraci, pokročilé možnos-
ti licencování umožňují pracovat až na  dvou 
BIMcloud SaaS platformách s jedinou přístupo-
vou licencí. 

fických projektových datech. Na  provedenou 
změnu okamžitě upozorní notifikace (obr. 4).

rezervační asistent usnadňuje každodenní 
práci na  projektu, prvky jsou v  prostředí Ar-
chicadu automaticky rezervovány a po dokon-
čení úprav zase uvolněny. Díky komponentě 
BIMcloud Delta Cache nainstalované např. 
na  distančním pracovišti odpadá opakovaný 
přenos stejných dat. Načítaná data jsou uklá-

dána do  lokální mezipaměti, při opakovaném 
požadavku na jejich stažení jsou tato data na-
čítána pouze lokálně, ne ze vzdáleného hosti-
telského serveru.

SySTéMy VyTVoŘeNé PoDLe BoDů Pro VýPoČTy VIZUALIZACe VýSLeDků VýPoČTU TePeLNýCH ZTráT INForMACe Z VýPoČTU oToPNéHo SySTéMU

oBr. 3: BIMx Pro ZASíLáNí ZPráV INTegroVANý PŘíMo Do ArCHICADU

oBr. 1: DAToVé úLoŽIŠTě A VerZe NAHrANýCH SoUBorů oBr. 2: NASTAVeNí roZVrHU SNíMků ProJekTU oBr. 4: PoroVNáNí MoDeLU (3D okNo S DVěMA VArIANTAMI)NASTAVeNí reFereNČNíHo MoDeLU Pro UMíSTěNí PrVků V MoDeLU

Graphisoft nabízí pro teamwork projekty tři obchodní modely, které se liší v dostupnosti pokročilých funkcí

bimcloud 2022.2 bimcloud basic bimcloud bimcloud as a service

Základní týmová spolupráce v Archicadu + + +

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

komunikace v rámci projektu + + +

Základní nastavení přístupových práv + + +

Podpora více verzí Archicadu (na jediném BIMcloudu) + +

komunikace přes WAN (Wide Area Network; internet) + +

Import/reference podkladů přímo z BIMcloudu + +

Multidisciplinární datový hub (cloudové úložiště souborů)  + +

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

BIMx Pro licence a komunikace   + +

Integrovaný BIMx webový prohlížeč   + +

Sledování změn   +  +

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 +

BIMcloud slouží jako multidisciplinární datové 
úložiště. Pokročilý systém nastavení přístu-
pových oprávnění a zálohování zajistí bezpeč-
nost dat i při práci přes internet. k BIMcloudu 
se můžou přihlašovat zástupci všech zapoje-
ných stran – od projektantů subdodávek, přes 
spolupracující autory až po investora. Data lze 
na  BIMcloud nahrávat, uložená data pak sta-
hovat a prohlížet. 

Archicad umožňuje data publikovat přímo 
na  BIMcloud (např. PDF, DWg, IFC a  BIMx). 
Do  platformy je integrován i  DDS CAD, který 
může uložená data použít jako referenční model 
nebo koordinační podklady (obr. 1).

Víceúrovňové zabezpečení dat je zajištěno jejich 
zálohováním na úrovni projektu/knihovny nebo 
celého BIMcloud Serveru/Manageru. Zálohy je 
možné exportovat i  na  externí síťovou jednot-
ku. Podrobný rozvrh a  dva typy záloh projektů 
a knihoven vytváří bezpečné zázemí pro případ 
nečekané havárie (obr. 2).

BIMcloud slouží jako zdroj dat pro Teamwork 
projekty, kompatibilní data v  něm uložená lze 

Projekty standardně navrhujeme 
a prezentujeme investorovi od studie ve 3D. 
U Českého rozhlasu, kde jsme přiznanými 

rozvody TZB aplikovali High tech design, jsme při 
návrhu využili principy BIM. 

Požadavek investora na koordinaci páteřních 
tras zahrnoval i skreslení velkého množství 
charakteristických řezů a křížení. Páteřní trasy 
jsme modelovali pomocí TZB modeláře. 

Profese pracující v CAD s DWg jsme skreslili 
na základě jejich požadavků a ony na základě 
našeho modelu trasy upravily. Filtr rekonstrukcí 
od Archicadu je skvělý nástroj pro realizaci 
projektů, když pracujete se změnami, jako jsou 
bourací práce, nebo s etapizací stavby. 

Na základě jednoho půdorysu lze vytvořit 
řadu výkresů, a to s eliminací chyb náhodným 
posunutím. Program rozliší, která část otvoru je 
bouraná nebo dozděná. úskalím jsou atypické tvary 
jako lichoběžníkové místnosti a zdivo s proměnlivou 
tloušťkou. Vytvořit u nich otvor se správným tvarem 
ostění vyžaduje značnou kreativitu, od Archicadu 23 
značně pomáhá nástroj Prostup.

Filtr rekonstrukcí je limitní v grafickém vyjadřování. 
U nejčastěji užívaných zděných systémů funguje 
dobře, ale při použití montovaných systémů 
nedostatečně. každou montovanou konstrukci 
označit odkazem je formálně v pořádku, ale 
na stavbě je to nepřehledné.

V tomto případě přehlednost dokáže zajistit nástroj 
grafické styly, který umožňuje grafické přepsání 
libovolných prvků podle zvolených parametrů, 
například voděodolné SDk desky zeleně.

oba nástroje pracují komplexně a není třeba 
individuální nastavení jednotlivých prvků, jež se 
dodatečně obtížně edituje, resp. vede k chybám.

Díky BIMu a BIMx vznikly minimální kolize se 
stavebními konstrukcemi, včetně rozvodů TZB.

pavel ČeRmák, 
SeNIor IT CegrA

➜

maRtin stRuhala ➜

štěpánka 
tomanová, 
CAD-BIM

➜

Jan beneš, 
CegrA

➜

INForMACe ZoBrAZoVANé BěHeM MoDeLoVáNí 
(kreSLeNí)


