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DIALOG
Mobil, poãítaã, software, tiskárna, internet, e-mail, digitální fotoaparáty a kamery,
GPS . . . To v‰e se postupnû stává neodmyslitelnou souãástí na‰eho Ïivota. Pro co
byste se urãitû vrátili domÛ, kdybyste zapomnûli klíãe, penûÏenku nebo mobil? Asi
pro to poslední, protoÏe bez ostatních vûcí byste se jistû obe‰li. Co byste dûlali,
kdyby vám nefungoval internet? Byli byste schopni pracovat? Nechybûly by vám informace nebo moÏnost vyﬁídit neodkladnou po‰tu? A co jádro va‰í vlastní práce –
navrhování a projektování. Jak byste dlouho dûlali projekt bez poãítaãe? Byli byste
vÛbec konkurenceschopní?
AÈ chceme nebo ne, musíme si pﬁipustit, Ïe bez moderní techniky a informaãních
technologií se jiÏ dnes neobejdeme. Díky tomu získáváme nové pﬁíleÏitosti a neustále rozvíjíme na‰e schopnosti a zku‰enosti a jimi zpûtnû ovlivÀujeme jejich v˘voj. Je to nekoneãn˘ dialog, v jehoÏ dÛsledku se v‰e dostává na kvalitativnû vy‰‰í
úroveÀ.
Na stejném principu vznikla i spolupráce CEGRA a portálu e-architekt. V˘sledkem je
nové ãíslo Archinews. NejenÏe se v nich, jak jste zvyklí, doãtete o posledních novinkách v oblasti software a hardware a o zajímav˘ch projektech zpracovan˘ch
v CAD, ale budete mít moÏnost seznámit se i s architekty svûtov˘ch jmen a s jejich
prací, posledními trendy v architektuﬁe a moÏnostmi, kde získat informace pro
svou práci.
TOMÁ· LEJSEK lejsek@cegra.cz PETR VANùK petr.vanek@earchitekt.cz
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PROJEKTOVÁNÍ PODLE MICHELA ROJKINDA
Dvû stavby ve Phaidon atlasu, ocenûní Nejlep‰í vizualizace v architektuﬁe za rok 2002
od maìarské firmy Graphisoft, pozvánka k úãasti na v˘stavû Open House – Intelligent
living od Vitra Design Museum. Nejen to prezentuje mexického architekta Michela
Rojkinda, kter˘ nav‰tíví v ﬁíjnu Prahu a bude pﬁedná‰et o digitální architektuﬁe. Jeho
rodinn˘ dÛm Casa PR34 z r. 2003 se stal oficiální poznávací znaãkou Archicadu 10.
StûÏejní souãástí navrhování je pro Rojkinda pouÏívání poãítaãov˘ch programÛ.
„Architektuﬁe se protiví vakuum,“ ﬁíká Rojkind.
Architektura se nikdy neodehrává v izolaci, ale
zpoãátku je tﬁeba jen naslouchat. Poté se ke
slovu dostává dialog. Rojkind k tomu dodává:
„Komunikace musí probíhat nejen s klientem
nebo uÏivateli, ale také s krajinou, historií,
hodnotami a nadûjemi, které projektujeme do
jiÏ pﬁítomné budoucnosti.“
Podle Rojkinda architektura nekonãí vyﬁe‰ením konkrétní sady problémÛ. Není jen otázkou
v˘razu nebo stylu, ale je to proces, ve kterém
musí b˘t architekt angaÏován od zaãátku do konce, od pocitÛ a idejí aÏ k momentu, kdy budova zaãne Ïít sv˘m vlastním Ïivotem, a vlastnû
je‰tû dál. Není tedy uchopením prostoru ve
smyslu sochy, ale mnohem spí‰e nûãím Ïiv˘m,
co prochází zrozením a konãí pomyslnou smrtí
nebo tﬁeba reinkarnací. S tímto pﬁístupem lze
uchopit jak drobnûj‰í práce, tak zakázky velkého rozsahu.
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zy jsou sice nezbytné, ale pro uchopení prostoru jako takového nedostateãné. Je to právû 3D
model, kter˘ umoÏÀuje prÛbûÏnû ovûﬁovat prostorové vztahy – pÛsobení navrhovaného domu
– a také experimentovat. âím více moÏností ãlovûk má, tím lépe se mu experimentuje. Rojkind
si bez poãítaãe neumí pﬁedstavit znaãnou ãást souãasné architektury, o designu nemluvû.
Pﬁíkladem podobného pﬁístupu u nás mÛÏe

rykovy tﬁídy a na dal‰ích stavbách nejen v Mexiku, ale napﬁíklad i na Floridû.
Jeho studio Rojkind Arquitectos zamûstnává
deset architektÛ a jednoho grafika. Ke své práci
pouÏívá Archicad, ale disponuje také licencí AutoCadu z dÛvodu, Ïe mnoho lidí pouÏívá právû tento
program. Podle Rojkinda se v‰ak tato skuteãnost
postupnû mûní. Architekti Archicad upﬁednostÀují,

Vizualizace domu PR34. DÛvûrnû známá ikona
pro v‰echny uÏivatele Archicadu 10

Michel Rojkind (Rojkind Arquitectos, Mexiko)
www.rojkindarquitectos.com patﬁí k progresivním
a ãinorod˘m architektÛm, kteﬁí se nebojí experimentovat s formou. Z jeho pﬁístupu k architektuﬁe
ãi‰í temperament, mnohdy aÏ v˘bu‰n˘, má neustále chuÈ objevovat, ptát se. V jeho návrzích
a realizacích je cítit radost z tvorby, jeÏ není samoúãelná, ale ãi‰í z ní sebevûdomí, neotﬁelost
a hrdost. AÈ uÏ je to rodinn˘ dÛm barvy b˘ãí krve
nebo v˘‰ková stavba, jejíÏ plá‰È je tvoﬁen v˘raznou plástvovitou strukturou. Jeho domy vÏdy nûãím dokáÏou pﬁekvapit a nadchnout. Individuální
pﬁístup k architektuﬁe vede k tomu, Ïe kaÏd˘ dÛm
je originálem. Kreativita a touha po novém dobrodruÏství vedou nad opakováním formy.
Michel Rojkind se narodil ve mûstû Mexico City
v roce 1969. Vystudoval architekturu na Iberoamerické univerzitû. Studia ukonãil v roce 1994,
uÏ o rok dﬁíve si zaloÏil vlastní studio. V letech
1999 – 2002 s Isaacem Broidem a Miquelem Adriá

3D programy a model
StûÏejní a organickou souãástí procesu navrhování je pro Rojkinda pouÏívání poãítaãov˘ch
programÛ. Ty mají vliv nejen na tento proces,
ale i na v˘slednou architekturu. UmoÏÀují vymodelovat a vnímat prostor je‰tû pﬁedtím, neÏ
zaãne budova fyzicky existovat. PÛdorysy a ﬁeRodinn˘ dÛm PR34 – prÛhled z lodÏie prosklenou stûnou do obytné kuchynû

b˘t Tanãící dÛm, jehoÏ fasáda byla vytvoﬁena
sérií unikátních panelÛ. Ty se v˘robci zadávaly
pﬁímo ve formû dat. VyuÏití v prÛmyslu je zﬁejmé. Architekt mÛÏe rovnou dodávat program
k v˘robû urãitého prvku, nikoliv jen v˘kresy,
které musí je‰tû nûkdo dal‰í zpracovávat.

Archicad
PR34 vznikl jako stﬁe‰ní pﬁístavba rodinného domu
pro majitelovu dceru. Ocelové pláty pokryté ãervenou
barvou spoleãnû se zaoblen˘m proplétajícím se
tvarem rozloÏen˘m v rÛzn˘ch úrovních vytváﬁí pocit,
jako by na stﬁe‰e pﬁistál dÛm z budoucnosti.

V souãasné dobû pracuje Rojkind se sv˘m ateliérem na nûkolika zajímav˘ch projektech. Zvítûzil ve vyzvané soutûÏi na hotel v Oaxace,
pokraãuje na projektu City Santa Fe, jehoÏ dokonãení je oãekáváno za dva roky, nebo na
urbanistickém ﬁe‰ení Lincolnova parku ãi Masa-

protoÏe umoÏÀuje vytvoﬁit kompletní projekt
virtuální budovy pﬁed vlastní realizací. Rojkind
k tomu ﬁíká: „ZároveÀ s vytváﬁením modelu máte
povûdomí o cenû, plo‰n˘ch v˘mûrách, kostrukãním ﬁe‰ení. U‰etﬁí to spoustu ãasu. Archicad povaÏuji za nejkomplexnûj‰í program na trhu. Postupnou tendencí je, aby celá kanceláﬁ pouÏívala
Archicad a vyrábûla model od prvního dne.“
K dal‰ímu vybavení studia Rojkind Arquitectos
patﬁí Artlantis, nûkolik verzí programu Photoshop,
Maya a 3D Studio. Konzultace se specialisty probíhají pﬁes formáty DWG i DXF.
DOMINIK HERZÁN dominik.herzan@earchitekt.cz

Mexick˘ architekt Michel Rojkind bude
v druhé polovinû ﬁíjna pﬁedná‰et v Praze
o digitální architektuﬁe
spoleãnû vytvoﬁili ateliér Adriá + Broid + Rojkind
Arquitectos. Bûhem tﬁí let spolupráce vzniklo na
pûtadvacet projektÛ, dva z nich byly vybrány do
velkého Phaidon atlasu – F2 House a Videoteca
Nazionale Educativa.
V roce 2002 paralelnû zaloÏil architektonické
studio Rojkind Arquitectos s.c., o dva roky pozdûji
pak ve spolupráci s Tatianou Bilbao, Arturo Ortizem
a Derekem Dellekampem vznikl projekt MXDF, coÏ
je v˘zkumné centrum urbánního prostoru. V posledních letech byl pﬁizván k úãasti na mnoha
zajímav˘ch projektech teoretického charakteru,
napﬁíklad k workshopu Metropolis, kter˘ se konal
v Mexico City v roce 2001 – 2002.
Archinews 2.06
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NOVÉ P¤ÍSTUPY A POHLEDY

DIGITÁLNÍ ARCHITEKT [06]

Nejen Michel Rojkind, ale i Andrew Kudless, Pavel Hladík a Vladimír Soukenka pﬁijali pozvání, aby se zúãastnili
podzimní série pﬁedná‰ek Digitální architekt [06]. KaÏd˘ Ïije a pracuje v jiné zemi, v jin˘ch podmínkách a na rozdíln˘ch
projektech. Ani se nejedná o stejnou generaci architektÛ, jedna vûc je ale spojuje. Fascinace digitální architekturou.

Podzimní série pﬁedná‰ek
o architektuﬁe voln˘ch forem
a obl˘ch tvarÛ

Andrew Kudless
(Material Systems Organization, USA)
www.materialsystems.org

26. 9.
Andrew Kudless | Cellular Structures
Americk˘ architekt a pedagog je pﬁedstavitelem mladé generace architektÛ–experimentátorÛ
26. 10.
Michel Rojkind | Resonance:
Echoes Along A Personal Journey
Znám˘ mexick˘ architekt pﬁedstaví své
nejnovûj‰í projekty a realizace

Material Systems Organization, v níÏ americk˘
architekt a pedagog Andrew Kudless pÛsobí, je
architektonická kanceláﬁ, která zkoumá vztahy
mezi architekturou, stavitelstvím, biologií a informatikou. Architekturu chápe jako tûlo, vÏdy
z urãitého materiálu se sv˘mi vnitﬁními i vnûj‰ími silami, jeÏ se vztahují k jeho formû, rÛstu
a chování. Mezi úkoly, jimiÏ se studio zab˘vá,
najdeme i postavené spekulativní projekty
a v˘voj nov˘ch nástrojÛ, které slouÏí k integraci profesí a oborÛ vstupujících do návrhu a v˘roby staveb.
Andrew Kudless pÛsobí v Columbusu v Ohio,
kde uãí na Ohio State University (OSU). Je zakladatelem architektonické kanceláﬁe materialsystems.org. Kromû ateliérÛ na OSU vedl také
workshopy zamûﬁené na navrhování, informatiku a zpracování na Architectural Association
v Lond˘nû, kde pﬁed tím absolvoval kurz Emergent Technologies and Design, na Yale University a Rice University. V roce 2004 získal ocenûní
v prestiÏní soutûÏi Far Eastern International Digital Architecture Design (FEIDAD). V roce 1998
mu bylo udûleno Fulbrightovo stipendium pro
studium architektury a urbanismu v Kansaiském regionu v Japonsku. Práce studia materialsystems.org jsou známé díky nemalému poãtu
v˘stav, jichÏ se v minul˘ch letech úãastnily.

9. 11.
Pavel Hladík | Sensitive Architecture
O navrhování architektury vzhledem k moÏnostem a kapacitû materiálÛ podle kritérií
umoÏÀujících v˘bûr pozice a adaptivní rÛst.
Architektura jako souãást ekosystému.
23. 11.
Vladimír Soukenka | Z virtuality do reality
O navrhování a realizaci architektury
voln˘ch forem v na‰ich krajích

Andrew Kudless: Manifold. Objekt je, stejnû jako je tomu u pﬁírodního materiálu,
spojením estetick˘ch a funkãních vlastností

Tematické zamûﬁení série pﬁedná‰ek Digitální
architekt se bûhem uplynul˘ch tﬁí let pozvolna
posouvalo smûrem k v˘zkumu a experimentÛm v architektuﬁe. Ukázalo se, Ïe v˘zkum
a v˘voj v architektuﬁe získaly s rozvojem informaãních technologií v˘konnûj‰í nástroje,
nové cíle a hranice. Nûkteré velké architektonické kanceláﬁe samy studují moÏnosti uplatnûní digitálních postupÛ pﬁi sv˘ch projektech,
ale ve vût‰inû pﬁípadÛ jsou to akademie, kde
se experimentuje s opravdu nov˘mi zpÛsoby
navrhování a realizace staveb. Experimenty
s moÏnostmi vyuÏití digitálních technologií
posouvají hranice „nemoÏného“ v architektuﬁe. MoÏná závaÏnûj‰í je ale jejich dopad na
formální stránku architektury, kde se slovo
„digitální“ stalo synonymem pro architekturu
voln˘ch forem a obl˘ch tvarÛ.
JAROSLAV HULÍN jaroslav.hulin@digiarch.cz

Pavel Hladík
(Nolimat, âR)
www.movingstructure.info

Vladimír Soukenka
(FA âVUT Praha, âR)

Pavel Hladík: Moving Structure, pulsující struktura z komponentÛ z kovu s tvarovou pamûtí

Absolvent praÏské fakulty architektury âVUT
v souãasnosti pokraãuje ve studiu na AA v Lond˘nû. Je jedním z na‰ich prvních experimentátorÛ s digitální architekturou, kteﬁí se jiÏ úspû‰nû
uvedli i v zahraniãních digitálnû-architektonick˘ch
kruzích. Jeho práce byly publikovány v ãasopisech nejen u nás, ale také ve Velké Británii,
Kanadû a na Taiwanu. K velk˘m úspûchÛm
Pavla Hladíka patﬁí ãestné uznání na Bienále
v Miami za projekt Moving Structure.
Pavel Hladík se podílí na projektech v âeské
republice i Velké Británii. Nedávno se úãastnil
sympozia Subtle Technologies v Torontu nebo
sympozií na AA v Lond˘nû (Techniques and
Technologies in Morphogenetic Design, Differentiated Structures in Nature and Design).
U nás vyvolala nejvût‰í ohlas zpráva, Ïe
Pavel Hladík se na bienále v Miami umístil
v uÏ‰ím finále v oblasti nazvané E–competition: Possible Futures III. Za tﬁi roãníky bienále se stal prvním âechem, kter˘ v nûm v˘raznûji uspûl. Pﬁi návrhu Moving Structure uplatnil
v‰echny hlavní oblasti svého zájmu, k nimÏ
patﬁí biometrické inÏen˘rství, vyvíjející se struktury a také materiály.
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Akademick˘ architekt, absolvent UMPRUM ateliéru profesora J. Svobody.
Vladimír Soukenka pracoval od poãátku 80.
let 20. století jako scénograf, studiov˘ a interiérov˘ architekt pro celou ﬁadu divadelních scén
a âeskou televizi. Od roku 1991 vyuãuje na
praÏské fakultû architektury âVUT, kde pÛsobí
v souãasnosti jako vedoucí ateliéru na Ústavu
interiéru, v˘stavnictví a designu.
Jako divadelní scénograf pro‰el scénami Mûstského divadla ve Zlínû, Národního divadla
v Praze a Laterny Magiky. Jako hostující scénograf spolupracoval na více neÏ 60 návrzích scén
ãinoher, oper a baletÛ v Národním divadle
v Brnû, Mûstském divadle v Plzni, Ústí nad
Labem ãi Olomouci.
Vedle divadelní a televizní scénografie se vûnuje také navrhování interiérÛ. A právû interiérovou tvorbou je inspirována jeho pﬁedná‰ka,
kterou nazval Z virtuality do reality, a jak sám
autor napovídá, pﬁedná‰ka bude „o rozporech
mezi projekãními a v˘robními technologiemi
nelineárních forem, pﬁíbûhem projektu a realizace organického interiérového objektu v paláci
Karlín v Praze.“
Vladimír Soukenka: Palác Karlín, organick˘ interiérov˘ objekt

DOMINIK HERZÁN dominik.herzan@earchitekt.cz
JAROSLAV HULÍN jaroslav.hulin@digiarch.cz
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âTY¤I DIMENZE
Dne‰ní doba je dobou digitální, o tom není pochyb. Témûﬁ kaÏdé zaﬁízení, se kter˘m
ãlovûk pﬁijde do styku, je postaveno na digitálních technologiích. Slovo „digitální“ tak
ztrácí svoji v˘luãnost a nepﬁedstavuje neoãekávanou vlastnost. Co se v‰ak skr˘vá za
tímto pﬁívlastkem ve vztahu k architektuﬁe?
Dnes bûÏnû v projekãní praxi nasazené CAD
programy jsou z valné vût‰iny vyuÏívány jako
r˘sovací prkno. Platí to i pro vût‰inu textov˘ch
editorÛ; ty pouze nahradily psací stroje, pokud
moÏno do v‰ech detailÛ. PouÏívat v tomto
smyslu oznaãení digitální není pﬁíli‰ trefné.
ZpÛsob práce vût‰iny architektÛ se nezmûnil,
pouze dostali nové nástroje. Îádná revoluce
se nekonala.
Pﬁínos tabulkov˘ch editorÛ je z hlediska inovace podstatnû zajímavûj‰í. Mnoho rutinních
úkonÛ se zautomatizovalo, nauãili jsme se tvoﬁit vazby a závislosti jednotliv˘ch polí, a to je
nezbytn˘ mezistupeÀ na cestû za digitální architekturou.

ních technologiích a nebojí se jít do hloubky.
Architektura voln˘ch forem nebo organick˘ch
tvarÛ je s pojmem digitální úzce spojena. Prvním
dÛvodem b˘vají parametry, které do návrhu
vstupují; napﬁíklad hodnoty denního osvûtlení,
které v prostoru plynule pﬁecházejí z vût‰ích do
men‰ích, nelámou se, ani náhle nemizejí. Plynulá zmûna hodnot tûchto parametrÛ se odráÏí
v tekoucím tvaru. Druh˘m dÛvodem je fakt, Ïe
jakákoliv architektura voln˘ch forem se jen stûÏí
obejde bez digitálních technologií. Pﬁi stavbû,
nebo lépe v˘robû budov organick˘ch tvarÛ naleznou uplatnûní postupy jako napﬁíklad tzv.
File-to-Factory, CNC obrábûní, laserové ﬁezání ãi
Rapid Prototyping.
Mark Goulthorpe, dECOi Architects, MIT – Aegis
Hyposurface: Interaktivní umûlecké dílo navrÏené
do veﬁejného prostoru, jehoÏ dynamick˘ promûnliv˘ povrch je schopen reagovat v reálném ãase
na pohyb a zvuk ve svém okolí. Na fotografii je
zachycena fáze testování interaktivní plochy

Ve znamení nov˘ch moÏností

Není digitální jako digitální

Bernhard Franken: V˘stavní pavilon Bubble
ve Frankfurtu nad Mohanem. V˘sledn˘ tvar
byl vytvoﬁen na základû poãítaãové simulace
silov˘ch polí dvou dot˘kajících se vodních
kapek ovlivnûn˘ch gravitací

Rozdíl mezi tradiãní a digitální architekturou je
zakoﬁenûn v samotném poãátku procesu navrhování. Digitální architektura je definována zpÛsobem uvaÏování, kter˘ navrhování provází. Nizozemsk˘ architekt, kter˘ patﬁí mezi digitální
avantgardu, Kas Oosterhuis* ﬁíká: „Od poãátku
je architektura vnímána pouze jako statická
záleÏitost. ‚Umûlé jeskynû‘ zÛstávaly neteãné,
mrtvé, bez zájmu o své obyvatele a okolí. Dnes
uÏ je to trochu jinak. Dne‰ní budovy, nacpané
technologiemi od suterénu aÏ po stﬁechu, oÏívají. Komunikují s lidmi, s okolím i se sebou
navzájem. Prostor nemá pouze tﬁi rozmûry, ale
ãtyﬁi. A architektura je zaãíná dob˘vat v‰echny.
Architektura se stává ãtyﬁrozmûrnou. Architektura oÏívá. Architektura se bouﬁí.“

Podstata a cíle
Digitální technologie a postupy se dostávají
do popﬁedí práce architektÛ jako nové nástroje
a zdroj inspirace a otázek. BûÏná praxe vyuÏívá
tyto technologie aÏ pﬁi zpracování prezentace,
projektové dokumentace nebo pﬁi realizaci.
Digitální architektura je architektura „vylep‰ená“, neboÈ hledá inspiraci i ﬁe‰ení v digitál-

Kas Oosterhuis, Ilona Lénárd, ONL: Interiér
autosalonu Cockpit. Autosalon je souãástí
protihlukové bariéry dlouhé 1,5 km (Utrecht,
Holandsko), která se jako hadovité tûlo plazí
podél dálnice

*BRANKO KOLAREVIå (UPENN, USA) je profesorem na University of Pennsylvania známé jako
Penn, kde vyuãuje design a digitální média.
Branko uãil a pﬁedná‰el takﬁka po celém

PETR VANùK petr.vanek@earchitekt.cz
JAROSLAV HULÍN jaroslav.hulin@digiarch.cz

A NKETA
Pﬁekvapily vás úãast a úroveÀ práce úãastníkÛ
VII. pﬁehlídky diplomov˘ch prací 2006?
Rychl˘ pokrok v oblasti digitálních technologií pﬁiná‰í stále nové podnûty a smûry, které
mohou architekti zkoumat a vyuÏívat v praxi.
Rychlost rozvoje digitální architektury jde ruku
v ruce s rychlostí rozvoje digitálních technologií. Ov‰em platí, Ïe, i kdyÏ tradiãní architektura
spatﬁuje svûtlo svûta díky digitálním technologiím, digitální je‰tû ve své podstatû není.

Ano
ING. ARCH. JI¤Í

*KAS OOSTERHUIS (ONL, Holandsko) mÛÏe b˘t
pokládán za nestora a zároveÀ za rebela digitální architektury. Vyuãuje na Technické univerzitû v Delftu, kde zaloÏil skupinu Hyperbody
a zároveÀ se svou manÏelkou Ilonou Lénárd
vede kanceláﬁ ONL. www.oosterhuis.nl

„Architektura ve smyslu navrhování budov se
v posledních letech znaãnû vyvíjí. MÛÏeme
mluvit skuteãnû o revoluci, kde nové v˘poãetní technologie a v˘robní prostﬁedky podstatnû
zmûnily práci architektÛ. Tyto nové moÏnosti
nám daly prostor, abychom znovu zauvaÏovali
o vztahu architektury a stavební v˘roby,“ ﬁíká
americk˘ architekt a designer Branko Kolareviç,*
kter˘ sleduje problematiku digitální architektury
uÏ od jejích poãátkÛ, a jeho znalosti a pﬁehled
z nûho dûlají jednoho z prvních historikÛ digitální avantgardy.
Digitální architektura není zdaleka jen tvar,
kter˘ nelze vyjádﬁit euklidovskou geometrií,
a není vymezena Ïádn˘mi pﬁesn˘mi hranicemi.
KaÏd˘ z tvÛrcÛ, kter˘ se tímto smûrem vydal,
si na‰el svou cestu, jak digitální architekturu
uchopit. Práce „digitálního architekta“ balancuje na hranici mezi experimentem a vûdeck˘m
v˘zkumem.
Architekti, kteﬁí se zaﬁadili mezi „digitální
avantgardu“, vyuÏívají dostupné technologie
zpÛsobem, jenÏ jim otevﬁel nov˘ pohled na
proces navrhování s pﬁímou návazností na
proces v˘roby.

svûtû a je autorem a editorem nûkolika knih,
napﬁ. Architektura v digitální dobû: Design
a v˘roba (Spon Press, 2003) a nedávno vydané knihy Funkãní architektura: Více neÏ technika (Spon Press, 2005). Branko Kolareviç je
b˘val˘ prezident ACADIA (Association for Computer Aided Design in Architecture) a zakladatel Digital Design Research Lab na Pennsylvánské univerzitû. Vystudoval architekturu
v Bûlehradû a design na Harvardu (Massachusetts, USA)

MERGER

jiri-merger@volny.cz
Úãast na pﬁehlídce diplomov˘ch prací absolventÛ vysok˘ch ‰kol architektury se proti
loÀskému roku zv˘‰ila o více neÏ padesát
procent. Loni bylo pﬁihlá‰eno 41, letos 64
prací. ÚroveÀ pﬁehlídky byla podle mého názoru dobrá. Poãítaãová grafika se stala neodmyslitelnou souãástí práce moderního
architekta. VáÏím si, Ïe nûkteré firmy vypisují ceny pro vítûze, a tím zvy‰ují atraktivitu
akce a pﬁispívají k tomu, aby se do pﬁehlídky hlásilo stále více úãastníkÛ.

Ne
ING. ARCH.

MARKÉTA CAJTHAMLOVÁ

marketa-c@volny.cz
Nemohu porovnat minulé roãníky, protoÏe
jsem je nevidûla, ale bylo pﬁihlá‰eno daleko
více prací, coÏ jistû svûdãí o vzrÛstající prestiÏi této soutûÏe. To mne pﬁekvapilo. A to je
dobﬁe. Jinak jako v kaÏdé soutûÏi je nûkolik
prací podprÛmûrn˘ch, vût‰ina standardních
a pár v˘jimeãn˘ch. V tom se ani tato soutûÏ, ani tento roãník asi neli‰í od ostatních.
Proã by taky mûl.

Archinews 2.06

3

P ROJEKT

www.diplomy.cz

TEREZA HRADILKOVÁ: SOCIÁLNÍ BYDLENÍ NA P¤ÍKLADU KLADNA
(FA âVUT Praha, ateliér ing. arch. Ivana Kroupy, ing. Tomá‰e Novotného
a ing. arch. Jana Aulíka, vedoucí práce ing. arch. Ivan Kroupa)
Páté místo v soutûÏi Pﬁehlídka diplomov˘ch prací 2006 âKA a zvlá‰tní cena Archicadu
Cílem projektu bylo zamyslet se nad tím, jak
by mûlo vypadat sociální bydlení na pﬁíkladu
stﬁedoãeského Kladna. Bytová situace je jen
malá ãást celé problematiky, a proto práce vycházela z pﬁedpokladu, Ïe by byl pﬁístup ke
v‰em ãástem komplexnû promy‰len˘.
Mûsto Kladno má sedm ãástí. Struktura sociálního bydlení byla pojata jako men‰í objekty
s rÛznorodou promíchanou náplní.
Objekty mají odli‰n˘ charakter vycházející
z rÛzn˘ch lokalit.
Jako pﬁíklad jsou uvedeny dvû z lokalit v nejstar‰í z mûstsk˘ch ãástí Kladna. Lokalita Slepá
je v centru mûsta, uvnitﬁ vícepodlaÏního bloku
v kompaktní struktuﬁe. Lokalita PodprÛhon je
v podzámãí a má charakter vesnice. Principy domÛ jsou navrÏeny tak, aby pomohly souÏití jejich
obyvatel, a aby mohly rÛst, kdyÏ bude potﬁeba.
Z malého startovního bytu by se tak mohl stát
velk˘ byt – ze sociálního bydlení nûco jiného. . .

Slepá
DÛm je na severu pozemku, zachová tak jiÏní
dvÛr, do nûhoÏ jsou orientovány pokoje na severní cestu zázemí. V domû nejsou spoleãné
prostory, je jasné, kdo se o co stará. To, Ïe je
pozemek pﬁístupn˘ ze tﬁí cest rÛzn˘ch v˘‰kov˘ch úrovní, umoÏÀuje samostatné pﬁístupy do

v‰ech bytÛ a co nejvût‰í poãet bezbariérov˘ch
vstupÛ. V domû jsou byty rÛzn˘ch velikostí pro
v‰echny potﬁebné skupiny. Jejich uspoﬁádání je
takové, aby bylo moÏné je dostavovat. Je to
volba mezi samostatn˘m venkovním prostorem
nebo jedním pokojem navíc. JiÏní fasáda je pﬁipravena na vû‰ení prádla nebo kvûtináãÛ.
V˘chodní ãást domu je pro veﬁejnost, z ulice
je orientován obchod, ze dvora pak ‰kolka –
klubovna pro dûti, aby se matky mohly vûnovat práci. Konstrukce je z ciheln˘ch tvárnic, aby
se masivností a Ïivotností vyrovnala okolním
domÛm. Vytápûní a ohﬁev vody je pomocí kombinovaného systému slunce a plyn, akumulaãní
nádrÏe na teplou vodu jsou v podkroví pod solárními panely.

PodprÛhon
Samostatné domy jsou navrÏeny podél cesty
jako pokraãování stávající struktury. Vejde se
sem maximálnû 5 podéln˘ch pozemkÛ. Na v˘chodû ústí do louky a lesíku, kde je dûtské
hﬁi‰tû. Smûrem do cesty je orientováno zázemí
domu (vstup, koupelna, kamna a sklad na
dﬁevo, kuchynû), je to pevná a nezbytná ãást.
Smûrem do zahrady jsou obytné pokoje. Na
zaãátku jen dva, aby byla poﬁizovací cena pﬁi
zastavûné plo‰e 52 m2 jeden milion korun.

Hodnocení poroty
Diplomová práce se snaÏí ﬁe‰it sociální bydlení men‰ího prÛmyslového mûsta. Lokalita
PodprÛhon je architektonicky a urbanisticky
siln˘ koncept, kter˘ je schopen absorbovat
její pﬁedpokládan˘ dal‰í v˘voj. Lokalita Slepá
na rozdíl od první volné neuzavﬁené struktury doplÀuje a uzavírá mûstskou strukturu.
Projekt byl vyhodnocen nejlépe z prací ucházejících se o získání zvlá‰tní ceny Archicad.

Poãítaãové zpracování
„Poãítaãovû“ je diplomov˘ projekt zpracovan˘
formou virtuální budovy, tzn. pÛdorysy, ﬁezy
a pohledy jsou dokumenty odvozené z jednoho
3D modelu. Tento model je naopak modifikován zmûnami v kterémkoli ze 2D dokumentÛ.
Hlavnû díky lep‰í pﬁedstavû o prostorovém ﬁe‰ení a sníÏení rizika chyb (napﬁ. „nenavazující“
v˘kresy jednotliv˘ch podlaÏí) pﬁedstavuje tento
pﬁístup zjednodu‰ení a zrychlení práce.
Pro 3D i 2D v˘kresy byl pouÏíván stejn˘ model, pomocí hladin ãi podlaÏí vybrány potﬁebné
ãásti (napﬁ. bylo rendrováno jen to, co je v zábûru vidût). Na realistické vizualizace byl pouÏit
Artlantis R, protoÏe je rychlej‰í, umoÏÀuje v˘4

5

6

Vyhodnocení provedla porota: ing. arch. J. Merger (pﬁedseda),
ing. arch. M. Cajthamlová, ing. arch. M. Matiska, ing. arch. R. Koranda
a MgA. ing. arch. P. Uhlík. Hodnoceno bylo 63 prací, které splnily podmínky
k úãasti. Do soutûÏe o zvlá‰tní cenu Archicadu se pﬁihlásilo 7 absolventÛ,
o zvlá‰tní cenu Allplanu se pﬁihlásili 2 absolventi, cena nebyla udûlena)
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Dal‰í pokoje si mÛÏe kaÏdá rodina dostavût
podle sv˘ch potﬁeb a moÏností. Pozemky jsou
od zaãátku rozdûleny zdí, podél níÏ mohou
domy rÛst. Zázemí je zdûné, pokoje jsou z dﬁevûn˘ch fo‰en. Vytápûní je pomocí kamen na
dﬁevo.

3

Vítûzové 7. roãníku soutûÏe Pﬁehlídky diplomov˘ch prací,
vypisované âeskou komorou architektÛ

1

1. místo
Veronika Barto‰ová: The Roosevelt Island Universal Art Center
(FA TU Liberec, vedoucí prof. ing. arch. akad. arch. Jiﬁí Suchomel)
2. místo
Michal ·i‰ka: Sociální bydlení (nejen) pro Romy v Kutné Hoﬁe
(FA âVUT Praha, vedoucí ing. arch. Ivan Kroupa)
3. místo
Tomá‰ Petrá‰ek: Nedûlní krajina – dva plány novohradské krajiny
(FA âVUT Praha, vedoucí doc. ing. arch. Jan Boãan)

poãet radiozity a lep‰í manipulaci s materiály.
Dokumentace k projektu je uloÏena pﬁímo
z Archicadu vesmûs ve formátu PDF.
PETR VANùK petr.vanek@earchitekt.cz
(zdroj: Autorská zpráva)

1 âást projektu lokalita Slepá, pohled ze dvora
k západu – souãasn˘ stav
2 Situace Slepá: dÛm je na severu pozemku.
Pozemek je pﬁístupn˘ ze tﬁí cest rÛzn˘ch
v˘‰kov˘ch úrovní
3 PÛdorysná schémata jednotliv˘ch podlaÏí
4 Pﬁíãn˘ a podéln˘ ﬁezopohled
5 Pﬁíklady bytÛ (základní byt 2+1+kk
a dostavûn˘ byt 3+kk)
6 Vizualizace, jiÏní pohled

R EALIZACE
NOVOSTAVBA T¤Í BYTOV¯CH DOMÒ
Areál je navrÏen na nezastavûném pozemku, kter˘ je ohraniãen stávající zástavbou v ulicích
Ke Stírce, Na Hlínách a Zenklova. Bytové domy jsou situovány do ulice Ke Stírce (domy A
a B) a do prodlouÏení ulice na Hlínách (dÛm C). Jednotlivé objekty doplÀují stávající uliãní
frontu, a vytváﬁejí tak spoleãnou zahradu. Objekty mají ãtyﬁi nadzemní podlaÏí a jedno podzemní podlaÏí (parking), 4. NP je ﬁe‰eno jako ustupující s velk˘m podílem stﬁe‰ních teras.
Architektonické ﬁe‰ení
Architektonické ﬁe‰ení je zaloÏeno na jednoduchém a pﬁehledném ãlenûní fasád a hmot tak,
aby objekty odpovídaly mûﬁítkovû okolní zástavbû. Fasády jsou ãlenûny ark˘ﬁi a balkóny,
jejich umístûní reaguje na dispoziãní uspoﬁádaní domu, a proto je jejich ﬁe‰ení na kaÏdém
objektu jiné. Stﬁecha se v uliãních pohledech
uplatÀuje minimálnû.
Objekty A a B jsou ve 2. a 3. nadzemním podlaÏí propojeny prosklen˘m mÛstkem s obytn˘mi místnostmi bytÛ. Na severních fasádách se
v˘raznûji uplatÀují schodi‰tû. Na fasádách objektÛ A a B tak vznikají vertikální pruhy ze
sklobetonu, u objektu C pﬁedsazené prosklené
schodi‰Èové vûÏe.
Byla pouÏita omítka v tlumen˘ch barevn˘ch
odstínech, cembonitov˘ obklad, dﬁevûná nebo
plastová okna, ocelové a sklenûné zábradlí,
titanzinkové oplechování, dﬁevûné ro‰ty pﬁi v˘stupu do pﬁedzahrádek, opticky dûlicí pﬁíãky
z barevn˘ch cembonitov˘ch desek.

pojena na dopravnû klidnou ulici Ke Stírce.
V objektu je dostateãn˘ poãet sklepÛ pro
v‰echny byty. V suterénu se dále nachází strojovna v˘tahu a vzduchotechniky a místnost na
mûﬁení vody.
Z prodlouÏené ulice Na hlínách jsou situovány hlavní vstupy do objektu C, ve kterém se
nachází dvû komunikaãní jádra se schodi‰tûm
a bezbariérov˘m pﬁístupem k v˘tahu. Byty byly
také ﬁe‰eny individuálnû. Pﬁevahu tvoﬁí byty
4+kk. Obytn˘ prostor s kuchyÀsk˘m koutem je
u bytÛ orientován na jihozápad, loÏnice pﬁeváÏnû na severov˘chod, kaÏd˘ byt má samostatnou komoru. V suterénu je ﬁe‰eno parkování
stejnû jako u objektÛ A a B. Vjezd a v˘jezd
z parkingu je ﬁe‰en krytou rampou na západním konci objektu. Rampa je napojena na dopravnû klidnou ulici Na hlínách.
V objektu je také dostateãn˘ poãet sklepÛ
pro v‰echny byty a v suterénu strojovna v˘tahu
a vzduchotechniky a místnost na mûﬁení vody.

Zahrada
Dispoziãní a technické ﬁe‰ení
Hlavní vstupy do objektÛ A a B jsou z ulice Ke
Stírce. V kaÏdém z objektÛ jsou dvû komunikaãní jádra se schodi‰tûm a bezbariérov˘m pﬁístupem k v˘tahu. Byty byly ﬁe‰eny individuálnû
podle pﬁání investora od velikosti 1+kk po 5+kk.
Pﬁevahu tvoﬁí byty 3+kk. Byty mají prostorné uspoﬁádání s kuchyÀsk˘m koutem orientované na
jihozápad, loÏnice pﬁeváÏnû na severov˘chod
a samostatnou komoru.
Chodbou v 1. NP mohou obyvatelé domu vyjít do spoleãné zahrady. V suterénu je parkování osobních automobilÛ s oboustrann˘m kolm˘m
stáním. Vjezd a v˘jezd do parkingu je ﬁe‰en obousmûrnou rampou v objektu B. Rampa je na-
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Byty v prvním nadzemním podlaÏí mají umoÏnûn v˘stup do pﬁedzahrádky. Spoleãn˘ prostor
pﬁedev‰ím mezi objekty B a C tvoﬁí zeleÀ,
chodníky, laviãky a dûtské hﬁi‰tû. Plochy budou
ãlenûny zídkami z lomového kamene.

Stavební ﬁe‰ení
ZaloÏení objektÛ je na základové desce, suterén je ﬁe‰en jako Ïelezobetonov˘ monolitick˘
skelet, svislé nosné konstrukce jednotliv˘ch
podlaÏí jsou navrÏeny stûnové z ciheln˘ch tvarovek Porotherm. Stropy jsou také monolitické,
Ïelezobetonové. Obvodov˘ plá‰È je vyzdívan˘
z keramick˘ch tvárnic se zateplením kontaktním
systémem.
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Ve‰keré instalace jsou k bytÛm vedeny v instalaãních jádrech. KaÏd˘ byt má svÛj samostatn˘ plynov˘ kotel pro vytápûní napojen˘ na
spoleãn˘ komínov˘ prÛduch.

Poãítaãové zpracování
Studie a architektonick˘ návrh byly provedeny
v jednom souboru Archicadu, na kterém bylo
zpracováno architektonické ﬁe‰ení domÛ ve
3D modelu a ozkou‰ena návaznost vnitﬁních
dispozic na fasády. Z modelu byla vygenerována vizualizace a 2D ﬁezy. Díky jednoduchému
nastavení renderování pﬁímo v Archicadu byly
návrhy rychle prezentovány investorovi.
Ve stavebním povolení se 3D model, kter˘
uÏ autoﬁi dále nevyvíjeli, oddûlil od pÛdorysÛ.
Na pÛdorysech a ﬁezech dále pracovali s vyuÏitím v‰ech v˘hod Archicadu (sendviãové stûny,
mûﬁení ploch s odkazem do tabulky místností,

4

kótování otvorÛ a knihovní prvky). V˘hodou
bylo umístûní v‰ech podlaÏí nad sebou v jednom souboru, které umoÏÀuje snadnou orientaci v projektu.
Jednoduch˘ pﬁevod do formátu DWG usnadnil
komunikaci se specialisty. Archicad byl velk˘m
pﬁínosem ve fázi studie propojení 3D modelu
s pÛdorysem pro neustálou kontrolu hmotového a architektonického návrhu ve 3D zobrazení.
MnoÏství a variabilita knihovních prvkÛ umoÏnily
zrychlení „zaﬁizování pÛdorysu“. V dal‰ích fázích
projektu bylo neocenitelné jednoduché nastavení ‰raf konstrukcí, v˘poãet ploch a inteligentní kótování pﬁi zapracování zmûn. Pﬁehledné
nastavení ãar a textÛ umoÏnilo 100% kontrolu
nad grafikou v˘kresu. Autoﬁi tiskli ve formátu
PDF pomocí jednoduchého tiskového ovladaãe.
LUDùK PODLIPN¯ podlipny@psarchitekti.cz

1 Koordinaãní situace
2 Poãítaãová vizualizace (Archicad), nadhledová
perspektiva
3 Poãítaãová vizualizace (Archicad), objekt C
4 Zahájení v˘stavby objektu C (stav 8/2006)
5 PÛdorys 3. NP, stupeÀ dokumentace studie
6 PÛdorys 3. NP, dokumentace pro stavební
povolení
7 Fasáda – pohled severní
8 Pﬁíãn˘ ﬁez schodi‰tûm, dokumentace
pro stavební povolení

7
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Název a místo stavby: Novostavba tﬁí bytov˘ch domÛ, Ke Stírce, Praha 8, k. ú. Kobylisy
Investor: âNES Bau-Export a.s.
Architektonické a stavební ﬁe‰ení: ing. Martin Sladk˘, ing. arch. Ludûk Podlipn˘
Archinews 2.06
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S OFTWARE
ARCHICAD 10
Desátá verze Archicadu ukazuje jak vyzrálou a pokrokovou technologií je virtuální
budova. ZpÛsob ovládání programu se
stále více pﬁizpÛsobuje logice stavûní
domu, ne jeho pouhému r˘sování.
Desítka pﬁiná‰í v˘razné roz‰íﬁení moÏností modelování konstrukcí obecn˘ch tvarÛ. Automatika
generování 2D dokumentace a v˘kazÛ je ale zachována. V˘kresové prostﬁedí je plnû integrováno
do vlastního Archicadu, ale na rozdíl od jin˘ch
BIM (Building Information Modeling) systémÛ není
v˘kres prost˘m zobrazením ﬁezu modelem, ale
parametricky nastaviteln˘m dokumentem.
Archicad 10 nepotﬁebuje stejnû jako jeho pﬁedchozí verze Ïádn˘ doplÀující 2D kreslicí CAD.
I z „datového“ pohledu Graphisoft dosáhl v˘razného úspûchu. Velikost souborÛ se zmen‰ila
aÏ o 25 %, vznikl tzv. „kontejner“ (prázdn˘
projekt urãen˘ pro pﬁenos knihoven) a TeamWork dokáÏe pﬁi práci na velk˘ch projektech
efektivnûji rozdûlit data mezi projektanty.
Virtuální budova není pouze nástrojem pro
zpracování stavební dokumentace, ale je vyuÏitelná i pro dal‰í profese (napﬁ. statika, energetické v˘poãty, rozpoãty a projekt management)
nebo je navázána na dal‰í nové technologie
(napﬁ. Google Earth).

www.cegra.cz/home/seznam.php/archicad10
Jednotné pracovní prostﬁedí
V‰echny procesy, od modelování ke zpracování
2D dokumentace (PlotMaker), jsou integrovány
do Archicadu. Ve‰keré dokumenty a v˘kresové
sestavy jsou pﬁístupné v Navigátoru, kter˘ je roz‰íﬁen o správce v˘kresÛ (obr. 4). Jakoukoli kresbu lze mezi dokumenty pﬁesouvat systémem
„táhni a pusÈ“. Pﬁímo do Archicadu lze nyní vloÏit v˘robní specifikace a dal‰í poÏadované dokumenty ve formátu PDF. Pﬁi exportu lze ukládat do 3D PDF. Archicad pﬁímo otvírá a ukládá
data DWG/DXF, DGN a IFC 2x2, aniÏ by byl potﬁeba dal‰í konverzní program.
Model je plnû modifikovateln˘ prostﬁednictvím
interaktivní tabulky objektÛ (obr. 5). Objekty lze
v tabulce tﬁídit a ﬁadit podle rÛzn˘ch kritérií.
JestliÏe je parametr objektu v tabulce zmûnûn,
zmûna se projeví ve v‰ech dokumentech. Interaktivní tabulky lze v grafické formû umisÈovat
na v˘kresy, jejich tvar se automaticky pﬁizpÛsobuje velikosti v˘kresu.
Funkce Teamworku jsou roz‰íﬁeny i na v˘kresové prostﬁedí. Systém správy dokumentÛ je
pﬁizpÛsoben pro práci i na velk˘ch projektech.
KaÏd˘ v˘kres mÛÏe b˘t kreslen jinou sadou
per. Nastavení sady je souãástí Navigátoru, tzn.
studii lze jednodu‰e pﬁiﬁadit jinou sadu per neÏ
provádûcí dokumentaci.
Pro lep‰í 2D grafické znázornûní v˘kresÛ byly
v˘plnû roz‰íﬁeny o moÏnost nastavení barevné-
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Dal‰í v˘hodou je roz‰íﬁení moÏností pro zadávání souﬁadnic a rozmûrÛ objektÛ. Paleta
s ãíseln˘mi údaji, tzv. „informátor“, sleduje kurzor, údaje jsou neustále aktualizovány. Kdykoli
uÏivatel zadá hodnotu, pozice objektu se pﬁizpÛsobí automaticky. Pﬁi zadávání souﬁadnic
lze pﬁeskakovat mezi absolutním a relativním
souﬁadn˘m systémem.
V˘‰ky pro generování pÛdorysÛ lze nastavit
(obr. 9). Grafické znázornûní struktury podlaÏí
se zobrazuje v ﬁezu, zde lze nastavení v˘‰ek
podlaÏí provést graficky. Ve‰keré konstrukce se
provedené zmûnû automaticky pﬁizpÛsobí.
Standardem pro ovládání pohybu ve 3D se
staly poãítaãové hry. Archicad 10 se chová
stejnû, coÏ umoÏÀuje souãasnou editaci a natáãení.

ho gradientu (obr. 6). Samozﬁejmostí je nastavení poãátku a orientace v˘plnû.
Archicad 10 pﬁiná‰í dal‰í moÏnosti nastavení
tisku a plotrování – vysoké rozli‰ení i pro tisk
velk˘ch formátÛ, tisk ve vlasov˘ch ãarách, tisk
vybran˘ch vrstev v Navigátoru a nastavení velikosti v˘kresové sestavy podle velikosti papíru
a ti‰tûné v˘kresové sestavy v %.

UÏivatelské rozhraní

Poslední verze Archicadu plnû odpovídá standardÛm Windows XP, resp. MacOS. Nov˘ systém
nápovûdy nabízí více informací pﬁi provádûní
jednotliv˘ch operací. V pﬁípadû stisku pravého
tlaãítka my‰i v jakémkoli místû Archicad reaguje zpÛsobem „co to je?“ nebo „skokem“ do relevantního místa nápovûdy.
Nová organizace pracovního prostﬁedí napoTOMÁ· LEJSEK lejsek@cegra.cz
máhá nastavení firemních pracovních schémat,
která lze centrálnû kontrolovat z jednoho poãí- 1
taãe.
Desítka urychluje zadávání objektÛ pomocí
doãasnû se zobrazujících vodicích ãar. UÏivatel
má k dispozici komplexní grafick˘ systém pro
dosaÏení poÏadovaného umístûní, vzdálenosti
a úhlu (obr. 7).
V pﬁípadû posunu objektÛ je dÛleÏitá pﬁesnost. Archicad 10 chápe v‰echny hrany a „rohy“
objektÛ jako uchopovací body, kter˘m pﬁiﬁazuje
„magnetismus“ (obr. 8).
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Konstrukce obecn˘ch tvarÛ
Zdi, sloupy a nosníky lze umístit pod jak˘mkoli
úhlem. To znamená, Ïe zdi mohou b˘t svislé,
‰ikmé a oboustrannû zkosené. Archicad 10 rovnûÏ umoÏÀuje pﬁiﬁadit zdem, sloupÛm a nosníkÛm obecn˘ profil (obr. 1). Obecn˘ profil se
mÛÏe skládat z nûkolika komponentÛ z rozdílného
materiálu. Základní pﬁíkazy pro úpravu konstrukcí jsou dostupné ve v‰ech pohledech.
Editace se provádí v oknû, kde je to nejjednodu‰‰í (obr. 2).
3D zóny se automaticky pﬁizpÛsobují v˘sledné geometrii konstrukce. Navíc organické tvary lze v prostﬁedí virtuální budovy
navrhovat pomocí aplikace MaxonForm
(viz Archinews 2.2005, obr. 3 – M. Kováã,
FS âVUT, projekt z workshopu Architektu(H)ra
2006). PÛdorysné zobrazení konstrukcí reflektuje v˘‰ku ﬁezu, ze které je pÛdorys generován, a moÏnost nastavit rÛznou symboliku
vykreslení. Archicad 10 disponuje ‰irokou
parametrizací 2D zobrazení, i velmi sloÏité
konstrukce se v pÛdoryse automaticky zobrazí tak, jak je vyÏadováno normou a zvyklostmi.
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Systémové poÏadavky
Operaãní systém: Microsoft® Windows® XP Pro
nebo XP Pro x64, Macintosh® OS X 10.3
nebo OS X 10.4
CPU: Intel® Pentium® 4, Intel® Centrino®
nebo kompatibilní, Power Macintosh® G4 1 GHz
(vyÏadován), Power Macintosh série G5
(doporuãen)
RAM: minimum 1 GB, pro sloÏité modely
je doporuãeno více neÏ 1 GB
Grafika: nutná grafická karta standardu OpenGL,
doporuãeno 128 a více MB pamûti, informace
o kompatibilitû grafick˘ch karet naleznete na
http://archicad-talk.graphisoft.com/compatibility.php

Ceny
Archicad 10
Archicad 10 se SupportPackem
Archicad 10 pro „ãerstvé“
absolventy

138 800 Kã
111 000 Kã
69 400 Kã

Ceny bez DPH. Verze pro studenty a uãitele
a demo verze zdarma ke staÏení na
www.graphisoft.com/community/education/
downloads/

JAK NA STATICKÉ V¯POâTY
Design stavby ovlivÀuje konstrukãní systém –
konstrukãní systém se promítá do designu.
Z tohoto faktu vychází zpÛsob propojení Archicadu se statick˘m programem. Pro postup práce
obecnû platí: Architekt vytvoﬁí v˘chozí model
za pouÏití prvkÛ z knihovny Archicadu. Poté
model exportuje do aplikace pro statické v˘poãty. Statik ﬁe‰í vazby prvkÛ konstrukce, analyzuje model a navrhuje konkrétní profily. Poté
Model ocelové konstrukce vytvoﬁen˘ v Archicadu
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exportuje model zpût do Archicadu. Architekt –
projektant dokonãí model a pﬁípadnû zpracuje
v˘kresovou dokumentaci. Pﬁímo z aplikace pro
statické v˘poãty lze poslat popis konstrukce
pﬁímo na CNC zaﬁízení. Archicad v souãasnosti
komunikuje s programy Tekla Structures 11.2,
ETABS v9, SAP2000 v10, CBS Pro 19.0, FEM-Design 5.2 a AxisVM.
PÛvodní model znovu naãten˘ do Archicadu.
Ve statickém programu byly dopracovány detaily
konstrukce (do Archicadu je model pﬁenesen bez
spojovacích n˘tÛ a ‰roubÛ)

S OFTWARE

www.cegra.cz/produkty/seznam.php/artlantisstudio
1

RADIOZITA V POHYBU V ARTLANTIS STUDIO

1
Archicad, SketchUp a VectorWorks pﬁímo ukládají
data ve formátu Artlantis, kter˘ navíc naãítá data
z ARC+ a bûÏné 3D formáty (DXF, DWG nebo 3DS),
a to i vãetnû informací, jako jsou namapované
textury nebo pouÏitá svûtla. Funkce „PouÏij referenãní soubor“ umoÏÀuje aktualizovat a mûnit model,
aniÏ by do‰lo ke ztrátû informací o materiálech,
texturách a svûtlech

Artlantis Studio roz‰iﬁuje technologii Artlantis R o moÏnost zpracování animací objektÛ
(pohybu) a scén (zmûny polohy a barvy osvûtlení). UÏivatelské rozhraní, postup práce
pﬁi vytváﬁení scény (tj. s materiály, objekty a se svûtlem) a nástroje jako napﬁ. „pohlednice“ jsou totoÏné (viz Archinews 2.05), pﬁesto nûkteré funkce oba programy odli‰ují.
Animace
Pﬁímá kombinace animace objektÛ a zmûny
umístûní kamery umoÏÀuje vytvoﬁení podrobné
„skriptované“ prezentace. Chování prvkÛ scény
lze popsat. Prvky scény jsou atmosférické efekty, materiály (zobrazení – nezobrazení), objekty
(zobrazení – nezobrazení, pohyb po dráze, rotace) a svûtla (zobrazení – nezobrazení, pohyb
po dráze, rotace, zmûna barvy). Jakmile je za
pomoci okna náhledu nastaven „scénáﬁ“ (napﬁ.

dráha a pohyb kamery a objektÛ), Artlantis
Studio vyrenderuje scénu do zvoleného formátu
(JPG, TGA, MOV, AVI).

Virtuální realita
Automatické ukládání do souborÛ QuickTime ve
formû objektÛ (VR) nebo panoramatick˘ch scén
(Cubic) umoÏÀuje vytváﬁet pﬁesvûdãivé interaktivní prezentace. NejenÏe se jedná o mnohem
men‰í data, neÏ je tﬁeba video, ale lze je po-

2

2
Pﬁehledné a navíc upravitelné uÏivatelské rozhraní
vãetnû „on-line“ náhledového okna dovolují rychlou
práci

Kompatibilita
Archicad, SketchUp, VectorWorks,
ARC+, DXF, DWG, 3DS

Doporuãená konfigurace
PC Intel Core Duo 2 Ghz
2 GB RAM
Windows XP
(není kompatibilní s Windows 2000)
OpenGL grafická karta s 256 MB pamûti
QuickTime 7.1

Macintosh Intel Core Duo
2 GB RAM
Mac OS X 10.4.1
(není kompatibilní s MacOS 10.3 a niÏ‰ím)
OpenGL grafická karta s 256 MB pamûti
Quicktime 7.1

Cena
Artlantis Studio: 25 900 Kã (bez DPH)
Artlantis Studio (upgrade z Artlantis R):
9 800 Kã (bez DPH)
Demo verze zdarma ke staÏení
na www.artlantis.com

3, 4, 5
Animovat lze pohyb objektÛ i zmûnu svûtla.
Zde se mûní osvûtlení interiéru a souãasnû se
pohybuje vûtrák u stropu. Animace © Abvent

uÏít i pro vytváﬁení interaktivních prezentací,
kde detailnost a rozli‰ení obrazu jsou zcela
pod kontrolou autora.

Technologie
Díky vyuÏití nejmodernûj‰ích technologií, jako
jsou multiprocesor management nebo OpenGL
navigace, vná‰í Artlantis Studio revoluãnû nov˘
koncept do svûta vizualizací. SDA (Selective Display Accelerator) dovoluje interaktivní práci se
scénou. OpenGL Display Engine Artlantis Studio
vybírá a zobrazuje nejdÛleÏitûj‰í povrchy a naopak ménû dÛleÏité dokáÏe odmaskovat, díky
tomu je manipulace s modelem interaktivní.
FastRadiosity™ Engine poãítá rozpt˘lené svûtlo
s bezkonkurenãní rychlostí, a to jak v oknû
náhledu, tak pﬁi zobrazení finálních rendrÛ.
LUBO· CIPRA cipra@cegra.cz

3

4

5

H ARDWARE

www.archishop.cz

VIZUALIZACE A PRACOVNÍ STANICE

Nastavení renderu
Renderovací engine LightWorks;
4048 x 4048 pixelu, 4048 dpi
velikost renderu; v‰echna svûtla
a slunce jsou zapnuty, hodnoty
nejlep‰í; pozadí jednotná ãerná;
testovací projekt Archicadu 9 –
Sadaﬁství, zapnuté v‰echny vrstvy,
odstranûné stﬁechy

Archicad 10 pﬁinesl ﬁadu zmûn t˘kajících se i hardware. Nároãnost aplikace na stávající
vybavení se nezvy‰uje, ale v˘raznû se zlep‰ila vyuÏitelnost dﬁíve opomíjen˘ch „supersestav“. Archicad dosud neumûl vyuÏívat více neÏ jeden procesor, dokonce ani populární
hypertrading nebyl pro tento CAD pﬁínosem.
Je faktem, Ïe prozatím nebyl dÛvod, proã vyuÏít
pﬁi práci v Archicadu více procesorÛ. K samotnému návrhu nebo hmotové studii je tﬁeba v˘konná grafická karta. Pro pÛdorysy a kótování je
urãující v˘kon a produktivita uÏivatele a pro rozsáhlé územní plány a urbanistické studie více
procesorÛ není ﬁe‰ením. V tomto pﬁípadû je rozhodující souãinnost více pracovníkÛ a Teamwork.
V ãem jsou tedy nové zmûny a inovace? Ve
vizualizacích.
Vizualizace pomáhá získat zakázku, pﬁizpÛsobovat projekt uÏ od zaãátku potﬁebám investora
a finálnû upﬁesÀovat stavební a interiérové detaily na dálku. V oblasti vizualizaãních nástrojÛ
FOXPC

uãinil Archicad evoluãní krok vpﬁed a koneãnû
zaãal vyuÏívat sílu víceprocesorové stanice. JiÏ
devítka podporovala novou renderovací technologii Lightworks, ale vyuÏitelnost více procesorÛ
byla patrná pouze na platformû Apple MacOS X.
To dnes jiÏ neplatí.

Evoluce
Testy superv˘konn˘ch víceprocesorov˘ch pracovních stanic Fox Computers, které provádûla
CEGRA, ukázaly, Ïe desítka renderuje nûkolikanásobnû rychleji neÏ pﬁedcházející verze. Zﬁetelnû bylo vidût, Ïe v devítce probûhl render za
pomoci jen jednoho procesoru, i kdyÏ k dispo-

zici byly aÏ ãtyﬁi. V˘sledné zrychlení neovlivnil
pouze prost˘ podíl ãas/poãet procesorÛ. Byla
vylep‰ena i technologie samotná, a tak se obrázek, shodn˘ v obou programech, renderoval
desetkrát rychleji pﬁi ãtyﬁech procesorech. Jin˘mi slovy, pokud jsme dﬁíve na render v Archicadu ãekali 10 minut, nyní je hotov za minutu.

Apple MacPro

FOXPC
(2 x AMD Opteron 270 DualCore, 4 GB RAM,
VGA ASUS N6200 Extreme/256 MB,
2 x HDD 73 GB SCSI + 500 GB SATA):
98 000 Kã (bez DPH)
Apple MacPro QUAD XEON
(2 x DualCore Intel Xeon 3.0 GHz, 4 GB RAM,
VGA NVIDIA GF7300 GT/256 MB,
2 x HDD 250 GB SATA + 500 GB SATA):
136 900 Kã (bez DPH)

Revoluce
Revoluãní zmûny v hardware pﬁiná‰el vÏdy
Apple. Zatímco Microsoft svou novou 64-bitovou verzi Windows Vista v osobních poãítaãích stále oddaluje, MacOS má jiÏ ohlá‰enou
pátou verzi svého 64-bitového MacOS X.
Problémy Apple s v˘robou v˘konn˘ch
procesorÛ vedly k dal‰í revoluci: Procesory
Intel a Microsoft Windows byly instalovány
v poãítaãích Apple, ãtyﬁi 64-bitová Intel Xeon
procesorová jádra pod v˘konn˘m a odzkou‰en˘m 64-bitov˘m systémem. Graphisoft je
u této revoluce v osobních poãítaãích pﬁítomen. Jako jedna z prvních firem ohlásil, Ïe
její software – Archicad 10 – je pﬁipraven pro
nativní pouÏití i na platformû Intel. Tyto superv˘konné pracovní stanice jsou podle slov
hlavního importéra Apple, firmy CDS, objednatelné jiÏ nyní.
PAVEL âERMÁK cermak@cegra.cz
Archinews 2.06
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ROZHOVOR
OCELOVÉ KONSTRUKCE? NA WWW.E-ARCHITEKT.CZ
Informace o oceli jako stavebním materiálu a o novinkách z oboru ocelov˘ch
(a obecnû kovov˘ch) konstrukcí aktuálnû pﬁiná‰í portál e-architekt www.e-architekt.cz
ve spolupráci s ãasopisem Konstrukce jako odborn˘m garantem. Zeptali jsme se
vydavatele portálu architekta Petra VaÀka na to, co v‰e se mohou architekti
a projektanti nejen v této rubrice dozvûdût.
Co si slibujete od pravideln˘ch
tematick˘ch rubrik na va‰em portále?
Architektura a ocel www.e-architekt.cz/ocel je
logick˘m pokraãováním série tematick˘ch rubrik
Architektura a beton www.e-architekt.cz/beton
a Architektura a svûtlo www.e-architekt.cz/svetlo.
Tato témata pﬁipravuje redakce e-architekta vÏdy
v pﬁibliÏnû tﬁímûsíãní periodû s cílem nabídnout
na jednom místû komplexní informace na konkrétní téma, a to zejména formou ãlánkÛ.
Jak architekti vnímají ocelové konstrukce?
Na tuto otázku nelze odpovûdût jednotnû za
v‰echny architekty, protoÏe sympatie k urãit˘m
materiálÛm si vytváﬁí kaÏd˘ individuálnû. Volba
materiálÛ i jejich kombinace se pro architekta
mÛÏe stát typick˘m rysem a druh materiálu se
pak stává jedním z charakteristick˘ch znakÛ architektova rukopisu. UÏití oceli ãi obecnû kovu
jako exponovaného materiálu, kter˘ se intenzivnû podílí na architektonicko-konstrukãním
pojetí architektury není v na‰ich podmínkách
pﬁíli‰ ãasté. Na druhou stranu v zahraniãí nalezneme ﬁadu v˘znamn˘ch staveb od architektÛ
svûtové kvality, kteﬁí ve spolupráci s inÏen˘ry
dokáÏí díky oceli vtisknout budovám ojedinûl˘
v˘raz.
Co chybí ãastûj‰í aplikaci oceli
v ãeském stavebnictví?
Ve svûtû se zaãíná prosazovat proud tzv. digitální architektury, která se díky poãítaãov˘m

technologiím stává „chytﬁej‰í“. Tento trend
nesouvisí pouze s návrhem architektonického
díla, ale hlavnû s jeho realizací. Díky pouÏit˘m
digitálním technologiím je pak moÏné hledat
a nalézat optimalizovaná ﬁe‰ení konstrukcí, na
které jsou právem py‰ní jak architekti, tak i inÏen˘ﬁi. Ocel se v tomto trendu jeví jako materiál, kter˘ je mezi digitálními architekty oblíben˘
pro své charakteristické vlastnosti. Realizace
projektÛ celosvûtovû znám˘ch projekãních kanceláﬁí, jak˘mi jsou napﬁíklad Foster and Partners, Kohn Pedersen Fox nebo Ove Arup hovoﬁí
ve prospûch uÏití oceli nejen jako konstrukãního materiálu, ale také jako prvku, kter˘ domu
vtiskne jeho specifick˘ architektonick˘ v˘raz,
samozﬁejmû v kombinaci s dal‰ími stavebními
materiály.
Pﬁejdûme k portálu obecnû.
Kdo jsou va‰i ãtenáﬁi?
âtenáﬁe lze na e-architektu obecnû rozdûlit na
odborné a laické. Z ﬁad odborné veﬁejnosti jsou
to studenti architektury a praktikující architekti.
K vytvoﬁení dialogu mezi dal‰ími profesemi, jeÏ
se podílejí na projektování a realizaci staveb, bychom v budoucnosti chtûli více oslovit inÏen˘ry,
developery i dal‰í úãastníky procesu v˘stavby.
K tomuto dialogu má pﬁispût i na‰e nová koncepce zmínûn˘ch tematick˘ch rubrik. Chceme
tak reagovat na chybûjící komunikaci mezi
úãastníky procesu v˘stavby. Chápeme jej jako
moÏn˘ motor, kter˘ by mohl b˘t pﬁínosem

OHLÉDNUTÍ

i pro samotnou architekturu. VÏdyÈ ve svûtû
nalezneme spousty zajímav˘ch staveb, které
vznikly díky vzájemnû se stimulující spolupráci
mezi architekty a inÏen˘ry.
V neposlední ﬁadû má internet tu v˘hodu,
Ïe dokáÏe oslovit i ãtenáﬁe, kteﬁí se o dané
téma aktuálnû zaãnou zajímat, a pomÛÏe jim
získat bezprostﬁednû více informací. TudíÏ zde
dochází k urãitému prolínání odborné a ‰ir‰í
veﬁejnosti, coÏ by mûlo vést v jiné rovinû k dal‰ímu dialogu. ¤eknûme mezi architektem a jeho
klientem.
Jaká je aktuální sledovanost portálu?
Internetov˘ portál e-architekt.cz si zakládá na
aktuálnosti a informaãní hodnotû témat. Meziroãnû sledovanost stále stoupá, mûsíãnû dosahuje aÏ 30 000 ãtenáﬁÛ, coÏ pﬁedstavuje aÏ
120 000 zobrazen˘ch stránek. Novû jsme
také zaãali sledovat tzv. aktivní náv‰tûvníky,
tj. ãtenáﬁe, kteﬁí na ná‰ web chodí pravidelnû
bûhem mûsíce vícekrát. Tyto ãtenáﬁe vnímáme
podobnû jako ti‰tûná média své abonenty, tedy
pﬁedplatitele. Pro nás to jsou ãtenáﬁi, kteﬁí nás

PROâ

âTU E-ARCHITEKTA?

âasopis e-architekt.cz jiÏ více neÏ ãtyﬁi roky pﬁiná‰í dennû zpravodajství a aktuality t˘kající
se architektury, urbanismu, umûní a dal‰ích souvisejících oborÛ. Nejen Ïe za dobu své
existence roz‰íﬁil svou ãtenáﬁskou obec, ale uskuteãnil také ﬁadu projektÛ.
Mezi ty zásadní patﬁí soutûÏ mûstského mobiliáﬁe City Point | Na cestû mûstem (www.citypoint.cz), pokraãování projektu Digitální architekt (www.digiarch.cz) nebo zahájená spolupráce s âeskou komorou architektÛ pﬁi realizaci
Pﬁehlídky diplomov˘ch prací absolventÛ vysok˘ch ‰kol architektury (www.diplomy.cz). âinnost
www.e-architekt.cz smûﬁuje k vytvoﬁení rozsáhlé
internetové platformy zaloÏené na spolupráci
mnoha subjektÛ, protoÏe si uvûdomuje dÛleÏitost rÛzn˘ch pohledÛ na vybran˘ problém.

V rámci této snahy v ãláncích odkazuje na
dal‰í zdroje informací k danému tématu, monitoruje ostatní internetová média, prezentuje
upoutávky na ti‰tûná periodika ãi zajímavou
ãást jejich obsahu. Dává tak ãtenáﬁÛm moÏnost porovnat jejich úhly pohledu s odli‰n˘mi názory. V˘sledkem této snahy je médium
pﬁiná‰ející nezávisl˘ pohled na architektonickou scénu.
KATE¤INA E·NEROVÁ katerina.esnerova@earchitekt.cz

ZDENùK LUKE·, historik a architekt
zlukes@mistral.cz, www.neviditelnypes.cz
Stránky e-architekta ãtu rád. Jsem zvykl˘
hned ráno projet nûkolik oblíben˘ch webÛ
a mezi nimi je i tento portál. Vyhovuje mi
zpÛsob ﬁazení aktuálních zpráv i jednotlivé
rubriky. âtení je to pestré a chytré a navíc
e-architekt pÛsobí skuteãnû nezávisle.
Nestraní Ïádnému klanu, coÏ není v ãeské
kotlinû bûÏné.

povaÏují za relevantní médium z oboru architektury a stavebnictví a sledují – odebírají – nás
pravidelnû.
Více neÏ ãtyﬁi roky provozování domény
e-architekt.cz nutnû vede k ohlédnutí a zároveÀ
také k zamy‰lení, kam se internetov˘ portál
odbornû zamûﬁen˘ má v budoucnu ubírat . . .
Internet má v˘hodu, Ïe dokáÏe oslovit i ãtenáﬁe,
kter˘ by si bûÏnû odborn˘ ãasopis obdobného
charakteru nekoupil. Tím se roz‰iﬁuje ãtenáﬁské
spektrum, které mÛÏe internetové médium oslovit.
Nechceme ale jen pﬁiná‰et prosté informace
o zajímavém dûní v architektuﬁe. Chceme se na
zajímavém obsahu také podílet. DÛkazem toho
jsou speciální projekty.
Dal‰ím krokem ve v˘voji portálu je oslovit
ãtenáﬁe, kteﬁí vítají nejen informace kulturnû-spoleãenského charakteru, ale i potﬁebné pro
profesní rÛst. To znamená ty, jeÏ budou pﬁínosem a uÏiteãn˘m zdrojem informací pro jejich práci.
VLADISLAV K·ÍR ksir@cegra.cz

DISKUSE V PLNÉM PROUDU
Pﬁed necel˘m rokem vstoupilo do „veﬁejného“
prostoru internetové diskusní fórum Archiforum
pro uÏivatele Archicadu, Artlantisu a dal‰ích s nimi
kompatibilních programÛ (viz Archinews 2.05)
www.archiforum.cz. Od té doby se zaregistrovalo 183 uÏivatelÛ, prÛmûrná denní náv‰tûvnost
ãiní 130 pﬁístupÛ a bylo zaznamenáno 1824
pﬁíspûvkÛ. Tato ãísla potvrzují, Ïe se podaﬁilo
vytvoﬁit platformu pro v˘mûnu zku‰eností a databanku hodnotn˘ch informací. Fórum je otevﬁené, lze jej nav‰tûvovat anonymnû. Pﬁíspûvky
lze zasílat jen jako registrovan˘ uÏivatel.
Fórum je rozdûleno do ‰esti základních kapitol (Obecná diskuse, Archicad otázky a odpovûdi,
Dal‰í programy, Speciál, Námûty na vylep‰ení,
Ostatní), zaslané pﬁíspûvky jsou celkem rovnomûrnû rozdûleny podle jednotliv˘ch témat.
Nejvíce nav‰tûvovanou je ale Práce v Archicadu
z kapitoly Archicad otázky.
Archiforum je klasické diskusní fórum a jako takové
splÀuje základní poÏadavky na fóra kladené:
pﬁehlednost a jednoduchost zadávání pﬁíspûvkÛ

OSAMU OKAMURA,
‰éfredaktor ãasopisu Era 21
okamura@erag.cz, www.era21.cz
Informaãní server e-architekt systematicky
soustﬁeìuje nejvíce informací o poãítaãov˘ch technologiích a CAD systémech pro stavebnictví a architekturu v prostﬁedí ãeského
internetu. Nastoluje otázky spojené s nov˘mi
moÏn˘mi horizonty dal‰ího v˘voje stavebního
prÛmyslu a informuje nás o dûní ve svûtov˘ch v˘zkumn˘ch centrech. Projekt Digitální
architekt pﬁiná‰í inovativní my‰lenky a tolik
potﬁebné propojení v˘zkumu s praxí.
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