Realita naplno

➜

Vítězem 10. ročníku soutěže Superstudio je
projekt SKIN studentů Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci.

Vít Šnajder,
technická podpora,
Cegra

Primární je uvědomit si, na jakém stroji vlastně
pracujeme. Archicad není extrémně náročný, ale
s grafickou kartou s pamětí 2 GB, operační pamětí
4 GB a nedostatkem volného místa na disku
nečekejme zázraky. Graphisoft doporučuje pro
menší projekty minimálně čtyřjádrový procesor,
8 GB RAM a grafiku s 4GB vlastní paměti. Disk,
na kterém je nainstalován Archicad a systém,
musí mít přinejmenším 25 % volného prostoru
na výpočet. U počítačové grafiky platí, že více je
lépe (https://www.graphisoft.com/support/
system_requirements/AC23/). Při stavění nových
strojů doporučuji konzultaci s našimi specialisty.

Ondřej Hofmeister, Projektil
Architekti, předseda poroty

Martin Velfl, Matouš Dejmek a Zhaidarbek
Medetbek Uulu pracovali s kontroverzním
mrakodrapem, který využívá americká
Národní bezpečnostní agentura ke sběru
a analýze dat. SKIN se konkrétně zaměřil
na prověřování zásadního architektonického
tématu, jakým jsou vnější pláště budov.
Studenti si vytipovali konkrétní stavbu, jejíž
fasáda selhává, a navrhli její „druhou kůži“.
v projektu upozornili na citlivost dat a jejich
akumulaci, což manifestuje voda přetékající
z budovy. superstudio.cz

Aktuality o informačních technologiích a architektuře.

Zobrazení se zjednodušeným nastavením
a upraveným rozsahem lze uložit jako položku
Mapy zobrazení pro další práci nebo renderování.
Po redukci bude například výpočet vizualizace
rychlejší a běžná práce v Archicadu plynulejší.
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Ovšem Archicad lze využívat téměř na plno
i na slabších počítačích. Například renderovací
engine CineRender počítá se vším, co je v aktuální
scéně vidět, tedy co je zobrazeno ve 3D okně.
Do výpočtu jsou zahrnuty i prvky schované uvnitř
modelu a za jinými prvky. Složitost scény je daná
množstvím polygonů. Nepotřebné prvky a oblasti
projektu lze vyfiltrovat řadou způsobů: skrýt
nepotřebné vrstvy, snížit detailní části prvků
(pomocí Voleb zobrazení modelu), nebo ořezat
rozsah zobrazeného modelu pomocí ohraničení
nebo 3D řezových rovin. Pohybu ve 3D okně
pomůže také vypnutí stínů a obrysů prvků,
deaktivace vyhlazování hran (nastavení pracovního
profilu) a vypnutí průhlednosti (nastavení
OpenGL).

Prezentace a revize projektu

➜

Twinmotion Presenter umožňuje sdílet projekt
prostřednictvím samospustitelného dokumentu, na výběr je volný, řízený nebo uzamčený
pohled a průlet. Pomocí Poznámky lze přidávat
anotace k objektům a ty pak exportovat do BCF
(BIM Collaboration Format) a načíst do Archica-

Pomocí rentgenového záření obecných
materiálů vidíme polohu objektů
schovaných za jinými objekty, například
technické rozvody, ventilační otvory
ve stropu nebo potrubí pod podlahou.

Vizualizace

Pohled

Dělení na menší domečky
Bytový dům je složen z polygonální podnože 1. NP
s obkladem z tmavěšedých režných pásků, na kterou jsou položeny podélné hmoty překonzolované
přes západní fasádu podnože ve formě hřebenu.
Hmota přebírá tvarosloví okolních domů menších
měřítek členěním překonzolované části na opticky
různě barevné menší celky fasády. Dělení je podpořeno i skořepinou střechy složenou ze sedlových
střech a zvýrazněnou tektonikou východní fasády
pomocí různých tlouštěk tepelné izolace.
Domečky jsou řešeny v rámci své hmoty monochromaticky – barva fasády, rámů okenních výplní, klempířských i zámečnických prvků včetně
zábradlí balkonů jsou sladěny do jednoho odstínu. Jen okenní rámy v podnoži jsou černé.
Dvoupodlažní objekt má obytné podkroví a je nepodsklepený. Nosná konstrukce je stěnová obousměrná z cihelných bloků (1. NP a podkroví) a ze
železobetonu (2. NP – nosné stěny ZV), ze kterého jsou i monolitické stropy. K zateplení je navržen
systém ETICS. Krov je zateplen mezi a pod krokvemi a nese falcovanou plechovou krytinu.

Balkony na západní fasádě objektu jsou řešeny
jako konzolované železobetonové desky přes
obvodové zdivo pomocí výztuže s přerušeným
tepelným mostem (ISOKORB). Ve vyšších podlažích mají hloubku 1,2 m různých šířek a jejich
zábradlí je koncipováno jako vertikální slunolam z pásových prvků. Artikulaci západních
zábradlí přebírají i plotové prvky, branky, vjezdová brána, branky u popelnic a paravany mezi
předzahrádkami.

Energetická náročnost: Velmi úsporná
Jako zdroj tepla pro vytápění bude sloužit
dvojice tepelných čerpadel systému vzduch/

voda. Byty budou vybaveny podlahovým vytápěním se zónovou regulací a nuceným trvalým větráním v sociálním zařízení a okenními
štěrbinami s tlumiči hluku. Odsávání bude
probíhat nepřetržitě ze sociálního zařízení
pomocí ventilátoru (s nízkými otáčkami).
Dešťové vody jsou svedeny pomocí střešních
skrytých žlabů a střešních vpustí a svislými
svody ve fasádě vedeny do prostoru základů a shromažďovány v retenční nádrži. Jejich
likvidace bude probíhat závlahou a následnou
evatotranspirací na pozemku. Budova je hodnocena podle Průkazu energetické náročnosti
budovy jako B – Velmi úsporná.

Půdorys

nosti zjištěných problémů, která odbourává časově náročné vyhodnocování analýz a eliminuje
lidský faktor. Standardní instalace obsahuje
sady pravidel pro kontrolu integrity BIM modelu
z pohledu architekta, statika i TZB specialistů.

Seznam, popis a znázornění kolizí mezi
rozvody profesí. Projekt Čtvrť Emila
Kolbena 2, Skanska Reality a.s.

Solibri nabízí několik řad
Solibri Anywhere umožňuje prohlížení
modelu a zobrazení informací v kanceláři
i přímo na stavbě. K dispozici je zdarma.
Solibri Site je určen pro získání právě
potřebných informací podle času a místa
a zajišťuje plynulý tok informací
z projekční kanceláře na stavbu a zpět.
S modelem lze pracovat přímo na stavbě,
upravovat klasifikaci konstrukcí, vytvářet
a sdílet konkretizované výkazy
a připomínky posílat projektantům.
Výkazy generuje z BIM modelu.

Jak probíhá analýza?
Program vyznačí místa potenciálních problémů
ve 3D modelu. Pravidla pro kontrolu jsou součástí instalace, ale uživatel si je může upravovat
a vytvářet. Generované výkazy výměr a prvků
lze propojit se specializovanými rozpočtářskými programy. Sofistikovaný algoritmus hledá
a kontroluje únikové cesty z budovy. Solibri
disponuje inteligentním vyhodnocováním koli-

krok za krokem :

Grafické styly v Archicadu slouží pro
interpretace projektu bez dílčího
nastavování prvků. Mimo základní
a přednastavené styly jako Situace,
Studie nebo Stavební povolení obsahují
vlastnosti a parametry prvků.

Pohled na koordinaci instalačních rozvodů
pod stropem 1. PP, společně se zobrazením
podrobných informací vybraného
elementu. Projekt Čtvrť Emila Kolbena 2,
Skanska Reality a.s.

zí mezi konstrukcemi a dokáže porovnat různé
verze modelu i reflektovat vazbu mezi stavebním a statickým modelem, pokud byly konstrukce modelovány rozdílnými nástroji (zeď,
sloup nebo deska).
Kontrolovaná pravidla lze seskupovat do sad
jako například integrita BIM modelu nebo dodržení protipožárních norem. Během analýzy
modelu probíhá automatická klasifikace závažUkázka tvorby výkazů podle typu konstrukce
s grafickým znázorněním. Projekt Čtvrť Emila
Kolbena 2, Skanska Reality a.s.

Robustní Solibri Office (dříve vlajkový
Solibri Model Checker) řeší komplexní
problémy. Pracuje se zásadními
informacemi pro všechny zúčastněné
subjekty, včetně lidí na stavbě
i vlastníků. Data z modelů různých
profesí vytvořených ve specializovaných
CAD/BIM aplikacích jsou spojena
do jednoho modelu pro kontrolu,
komunikaci, vykazování a popisování.
Lze jej pořídit formou ročního pronájmu
nepřenosné licence ve výši 1560 EUR.
Kompletní balík Solibri Enterprise
nabízí veškerou funkcionalitu. Je založen
na upravitelném prostředí podle velikosti
projektu. Umožňuje řídit rozsáhlé
stavební projekty, na kterých se podílí
různě velké týmy, a přitom zajistit, aby
každý vždy pracoval s aktuálními daty.

Materiál záře je zdrojem globálního osvětlení
prostoru a je ideální zejména pro neonová
světla a monitory.

Nový grafický styl vytvoříme cestou
Dokument>Grafické styly>Kombinace
grafických stylů. V levé části okna jsou
veškeré kombinace projektu a v pravé
použitá pravidla stylu. V levém spodním
rohu klikneme na Nová a duplikovat
stávající styl 04 Profese, který
přejmenujeme na TZB.

Vytvořené kombinaci můžeme
přiřadit pravidla. V šabloně najdeme
předdefinovaná. Pokud nabídka
neobsahuje to, co potřebujeme, klikneme
na tlačítko Přidat>Vytvořit nové
pravidlo… a pojmenujeme ho Nábytek –
tečkovaně.

Perspektiva
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Začarovaný kruh
Grafická karta je středobodem závislostí ostatních komponent počítače.
Chybou je myslet si, že do jakéhokoliv počítače mohu dokoupit jakoukoliv
grafickou kartu. Například Twinmotion vyžaduje silnou grafickou kartu
na výpočtové operace. Co je tedy třeba všechno vědět?

Doporučeno
Cegra

Twinmotion 2020
nyní za 4 900 Kč
bez DPH u Gegra

Pavel Čermák,
Senior IT Cegra

N

apájecí zdroj grafické karty musí mít dostatečný výkon ve wattech a účinnost v procentech. Procesor má
být maximálně o generaci starší než generace grafické karty a operační paměť zhruba trojnásobkem její paměti.
SSD/NVMe disk je samozřejmostí. Skříň počítače je třeba dobře odvětrávat a umístit tak, aby nedošlo k přehřátí.
Grafická karta má provozní teplotu běžně kolem 70° C. Při
dlouhodobé zátěži výpočtu renderu se z ní stává rizikový

faktor, proto je třeba zvýšené chlazení, které představuje
vyšší hlučnost počítače.
Tyto skutečnosti jsou dobře známy hráčům počítačových
her. Proto neuděláte chybu, pokud se při výběru počítače budete orientovat na herní sekci. Při pokusu o upgrade nejprve
konzultujte vhodnost výměny grafické karty s dodavatelem.
Mnohé značkové počítače nemusí podporovat takto výkonné grafické karty a vysoká investice tak přijde vniveč.

Jakou grafickou kartu si pořídit

Archicad a Artlantis

Archicad, Artlantis a Twinmotion/Lumion

Archicad závisí na výpočtovém výkonu procesoru
jak na jednom jádru, tak na souhrnném výkonu
všech jader. Čím rychlejší je jedno jádro, tím
rychlejší je Archicad. Čím více jader, tím rychlejší
jsou přizpůsobené výpočtové části Archicadu.
Artlantis vyžaduje souhrnný výkon jader procesoru.

Twinmotion a Lumion vyžadují vysoký
výkon grafické karty. Výkon procesoru
je irelevantní z pohledu výkonu výpočtu
pro program, nicméně musí zvládnout
zásobovat grafickou kartu daty
a ukládat je.

Jako základní je vhodná grafická
karta NVIDIA GTX 1050 Ti 4GB, lepší
jsou typy GTX 1650 a RTX 2060. Je nutné
brát ohled na počet připojených monitorů
a jejich rozlišení. Čím více monitorů,
tím lepší karta.

Jako startovací karta je možná NVIDIA
RTX 2060 6GB, ale vhodnější jsou
NVIDIA RTX 2070 nebo 2080 8GB.
Pozor na podcenění RAM a je třeba
počítat s osazením 16 GB s místem
pro upgrade na 32 GB.

představujeme
NVIDIA RTX 2080

➜
Jakub Nohejl
a Karel Landa,
technická podpora Cegra

Jak na grafické styly ve výkresech TZB

Ukážeme si to na jednoduchém výkresu
TZB. Model zobrazíme tak, aby objekty
nábytku byly tečkovanou a konstrukce,
mimo vedení TZB, tenkou čárou. Nejdříve
nastavíme správné zobrazení modelu
(VZM>Kombinace vrstev…).

Interiér jednoho z bytů

➜

Šedesát dva postav má pět variant oblečení.

➜

Mnoho typů vegetace včetně všech keřů
bylo nahrazeno realistickými objekty
z portfolia Quixel Megascans.

➜

➜

➜

Nastavení pro volumetrická světla je jednoduché:
omni (paprsky z bodu všemi směry) a spot (paprsky
do kuželu) světla vytváří efekt světelných
paprsků, které jsou vidět přes částice vznášející
se ve vzduchu, jako jsou mlha, prach nebo kouř.

➜

S

olibri pracuje v MacOS i Windows a komunikuje přímo s Archicadem, Revitem
a dalšími BIM aplikacemi. Načítá několik
IFC a DWG dokumentů (současně) a aktualizované verze stejného IFC dokumentu. Zkomprimované IFC dokumenty lze načíst bez jejich předchozího rozbalení, což ušetří až 80 %
místa na disku. Pracuje s původní barevností
načtených modelů nebo využívá vlastní barevná schémata pro rozlišení jednotlivých profesí
a umožňuje procházet modelem jako v počítačových hrách. Pro rychlé vyhledání konkrétních
konstrukcí a objektů má speciální funkce.
Uživatelské rozhraní tvoří tři základní okna: pro
zobrazení modelu pro procházení budovou, IFC
modelu a DWG výkresu, pro výsledky vlastní
kontroly a pro prezentace. Reporty lze generovat ve formátech BCF, RTF, PDF a XML. Firma
program dodává jako trvalé licence.

➜

“

➜

➜

„

Udržitelná architektura
neexistuje stejně tak jako
neudržitelná. Udržitelnost, nebo
lépe řečeno ohleduplnost k okolí, se
stává nedílnou součástí architektury
jako takové. Můžeme tedy spíše
hovořit o architektuře sebestředné
v kontrastu k architektuře
ohleduplné, nebo ještě lapidárněji,
o architektuře špatné,
nebo dobré.

Jak optimalizovat
model pro méně
výkonné počítače?

Video kódované H264 můžeme importovat
jako materiál. Alfa kanály jsou respektovány,
což umožňuje například simulovat puštěnou
televizi nebo oheň v krbu. Pokud je projekt
v Twinmotionu 2020 exportován jako video, je
video reprezentující materiál synchronizováno. Simulaci průsvitných prvků rozptylujících
světlo, například skleněná zástěna v koupelně,
usnadňuje materiál matné sklo.

➜

Uzávěrka 12. ročníku Young Architect Award,
soutěžní přehlídky pro studenty a architekty do 33 let, na téma Architektura a krajina
ve městě je 26. června v 16 hodin, slavnostní
vyhlášení proběhne v CAMPu Praha 8. září.
yaa.cz.

Funkce prostorové světlo přesně simuluje
emisi světla z velkých ploch, jako jsou stropní
panelová svítidla nebo velká okna, která
vyplňují prostor rozptýleným osvětlením.

S oftware

➜

Fasáda jako výraz
toku dat

Materiály a textury

Předchozí 3D postavy nahrazují vysoce kvalitní,
fotograficky naskenované animované objekty
(konkrétně jde o 82 3D postav) od společnosti
AXYZ, která se specializuje na tvorbu 3D postav
pro architektonické vizualizace.

Sada stromů, kdy každý z nich má o řád víc polygonů než v předchozí verzi, disponuje vysokým rozlišením z procedurálního organického 3D modeláře
Xfrog. Na výběr jsou tři úrovně stáří stromu a čtyři
roční období. Mezi textury materiálů přibyl oboustranný shader listů, který simuluje průhlednost.
Účinky větru jsou vidět už na úrovni listů.
Mnoho typů vegetace včetně všech keřů bylo
nahrazeno realistickými objekty z portfolia Quixel Megascans.
Díky Twinmotionu můžeme získat představu
o tom, jak vegetace ovlivní návrh - jak bude vy-

➜

➜

Hotline

Architektura
a krajina ve městě

Zobrazení světla a stínů je založeno na fyzikálně přesných výpočtech. Novinkou je globální

du, REVITu a dalších BIM aplikací. To je užitečné
pro zpětnou vazbu během vývoje projektu nebo
označení obchodně-technických informací.

Přesvědčivé postavy
Vegetace

Kvalitu BIM projektů kontroluje program Solibri stejnojmenné finské společnosti z Nemetchek Group. Analyzuje
architektonické a konstrukční BIM modely reprezentované formátem IFC – konkrétně jejich integritu, kvalitu,
technickou proveditelnost a naplnění technických norem a bezpečnosti. Obsahuje funkce pro vykazování, analýzu a vypisování informací.
Jednoduchý mikrofon
Ideální pro nahrávání video návodů,
komentovaný stream obrazovky a tvorbu
školicích videí. To je mikrofon Trust GXT 252+.
Ovládání je díky připojení do USB oddělené
od integrovaného zvukového zařízení počítače.
Má jasnou kresbu a ideální nastavitelnost.
A cena? 2500 Kč bez DPH.

Z aujalo n á s

Osvětlení a renderování

osvětlení prostoru obrazovky (SSGI). Nastavení
základního osvětlení a stínování je odladěno, aby
přesněji odpovídalo fyzickým světlům. Výstupy
jsou věrnější už z výchozího nastavení programu.
Skutečnou kameru přesvědčivě napodobuje nastavení hloubky ostrosti. Kvalitnější render získáme díky ovládacím prvkům nastavení vzdálenosti
a rozostření a nástroji automatického zaostřování.

Bezchybný kontrolor BIM projektů

Úleva pro karpály
Používání myši je pevně spjato s počítačem.
Ergonomická doporučení týkající se myši si vzal
k srdci už zmíněný Logitech. Výsledkem je na bok
položená myš. Tento bezdrátový skvost si do tašky
nepřibalíte, ale vaše karpální tunely si po nějaké
době zvykání oddychnou. Logitech MX Vertical
vyjde na 2000 Kč bez DPH.

Kvalitní on-line konference
Doba COVIDová ukázala na nedostatky konferenčních
místností. Problémy s akustikou a kamerou s úzkým
zorným polem řeší řada produktů Logitech Video
Kooperace, která je navržena pro hlavní konferenční
systémy Microsoft Teams, Google Meets a Zoom.
Logitech MeetUp má rozlišení 3840 x 2160 pix - 4k;
snímkování 30fps; pozorovací úhel 120°; optiku
8 Mpx a směrový smart mikrofon. Cena se pohybuje
okolo 23 000 Kč bez DPH.

Evidenční číslo MK ČR E 10494, ISSN 1802-7172.

Fyzikální model slunce a oblohy umožňuje
vytvářet realističtější a přesnější rendery
na různých místech, v ročních obdobích
a denních dobách včetně západu slunce.

➜

➜

už i tečn é t i py

v závislosti na kurzu Kč/USD. Využít lze ale speciální časově omezenou nabídku Cegry, kdy lze
do 31. srpna získat Twinmotion 2020 za 4 900 Kč
bez DPH. EDU a TRIAL licence jsou zdarma.

➜

Každá krize je šance. Stavebnictví bylo podle mě před systémovou změnou ke Stavebnictví 4.0: k robotizaci, digitalizaci a vstupu umělé
inteligence do přípravy a hlavně správy a provozu
staveb. Chytrý dům je heslo pro mnohé a je čím
dál více naplňováno reálným obsahem. Sem patří i význam BIM a jeho zavádění. A co covid-19?
Stavebnictví na rozdíl od cestovního ruchu,
pohostinství, nebo pořádání veletrhů zdaleka
tolik není ohroženo. Ale je to další výzva a tlak
na dynamický posun ve stavebnictví. Poučná je
i ekologická zkušenost a význam domácího potenciálu. Je šance se poučit. Je to naděje, kterou
se bráním proti atmosféře dnešních dnů, je to
naděje na urychlení technologických změn pro
architekturu a stavitelství.
J. F.

D

íky Twinmotionu se procházíme prostorem a vytváříme virtuální realitu v reálném
čase. Letošní upgrade přináší ještě větší
možnosti, jak se co nejvíc přiblížit skutečnému
zážitku. Za zmínku stojí taky jeho cena, která
v porovnání s tím, co aplikace přináší, je bezkonkurenční. K datu vydání Archinews vychází
na 10 900 Kč bez DPH s tím, že se může změnit

➜

J. F.
Normy, závazné pro bytovou výstavbu
za minulého režimu, mne přivedly na počátku
80tých let k zorganizování výstavy Hra forem

Zákony, vyhlášky nebo smlouvy se odkazují na technické normy. Pro BIM se právě
rodí. Asi naivně jsem předpokládal, že půjde
hlavně o odbornou diskusi. Teď nabývám
dojmu, že se debata z technické roviny převrací do politikaření. Máš svou definici technické
normy?
T. L.

T. L.
Nouzový stav vyhlášený v reakci na pandemii přinesl řadu změn v našem chování. Obáváš
se možných změn nebo si něco přeješ?

Epic Games vypustil ven novou verzi Twinmotionu. Windows/MacOS aplikace stojí na Unreal Engine výpočtovém
jádru tohoto herního gigantu. Je závislá na výkonu grafické karty, na což je třeba dát pozor, a přímo napojena
na Archicad, Autodesk Revit, SketchUp Pro a Rhino. Nyní ji lze pořídit u Cegry za neuvěřitelných 4900 korun bez
DPH. EDU a TRIAL licence jsou zdarma.

➜

T. L.
Má škola připravovat studenty na to,
co asi přijde, nebo na to, co chce praxe teď?
Věnuji se 25 let propagaci informačního pro-

“

a norem, ve které jsme se snažili ukázat, že
3333 norem pro bytovou výstavbu je příčinou
tehdejší totalitní šedosti. Po sametu jsme jako
vítězství vnímali znezávaznění norem. Normy
nepochybně mají šanci být formalizovanou zkušeností, opakovaně ověřovanou praxí i návodem
na „normativně“ správné řešení technického
problému. Mají být pomocí formou předávání
zkušeností, jejich „zbožštění“ je návrat do hluboké minulosti. Norma musí být jako doporučená hodnota, od které je možno se odrazit, ne
jako trestný limit nezbytný ke splnění. Česká republika chce být zemí pro budoucnost. Tu nelze
normalizovat.

padat prostředí s první výsadbou, o několik let
později a až vegetace doroste. Můžeme projít
třemi fázemi stáří stromů, které reprezentují
parametrické objekty.
Kromě rozmisťování vegetace pomocí štětce
můžeme rozptýlit vegetaci na vybrané povrchy
jako třeba střechy nebo mezery v dlažbě. Vzhled
trávníků, polí a zahrad měníme nastavením
velikosti, odstínu, pruhů a suchosti a hustoty
trávy a účinku větru. Systém vrstev umožňuje
skrýt a odkrýt štětcem vynesené vrstvy vegetace pro lepší znázornění.

➜

vody... Cesta privatizace rozhodování a přenesení odpovědnosti, kterou měla třeba koncepce autorizovaných inspektorů, byla správná.
Obecným problémem demokracie je, že neumí
dát jedinci zodpovědnost a schopnost nebát se
korupce a zneužití pravomoci.

Jan Fibiger (vpravo)
v e-mailovém chatu s Tomášem
Lejskem, ředitelem Cegra

➜

Norma musí být
jako doporučená
hodnota, od které
je možno se odrazit,
ne jako trestný
limit nezbytný
ke splnění.

Na to není jednoduchá odpověď. U nás
se profese architekta někam posunula a je to
obsaženo i ve stavební legislativě a rozsahu
a obsahu dokumentace pro jednotlivé stupně.
Architekt není synonymem pro jediného zodpovědného tvůrce stavby a jeho jméno nevisí
na informační ceduli na každé stavbě, jako
je tomu třeba ve Velké Británii. Pro architektonickou část projektu není asi BIM takovým
přínosem a vyžaduje mnohem víc práce a zkušeností od architektů o skutečné návaznosti
všech částí stavby, včetně znalosti konstrukcí,
výrobků a fyziky vnitřního prostředí. Nevystačí
jen s formulací funkčních a prostorových vztahů a to systém od něj vždy nevyžaduje. O realizovatelnosti, stavební produktivitě a způsobu údržby stavby nemluvě. Digitální model je
však u nejzajímavějších děl nejsilnějším nástrojem pro realizaci. Proto chce-li zůstat architekt skutečným tvůrcem stavby, nabízí mu
BIM ideální nástroj. To ale chce změnu výuky,
praxe i legislativy.
J. F.

P

arcela, na níž bude objekt postaven, leží
poblíž základní školy na rozhraní zástavby
rodinných domů a zemědělských ploch.
Dům je osazen do východní části pozemku jako
solitér a uzavírá pomyslnou piazzettu před školou.
Je řešen jako uzavřený areál s vlastním parkingem
a rozlehlou zahradou s dětským hřištěm.
Proměnlivou okolní zástavbu tvoří jednopodlažní nebo dvoupodlažní domy s podkrovím/
půdou pod převážně sedlovými a valbovými střechami a přilehlá dvoupodlažní škola s valbovou
střechou. Tvar objektu je do značné míry určen
ochranným pásmem nedalekého produktovodu,
které zasahuje na řešený pozemek a nepřímo definuje zastavitelnou plochu.

➜

„

Proč v Česku není prosazován architekty?

2020.1

➜

T. L.

J. F.
Nelze učit jen znalosti, ale i přístup, hledání, formulování a řešení problémů. A co se
týče legislativy? Snaha vytvořit ze stavebního
zákona návod na projektování nemůže dohnat
různorodost života. Je to jen cesta, jak stále více
vztahů řeší právníci místo techniků a ekonomů.
To platí i pro oblast ochrany památek, ekologie,

Bytový dům v Byškovické ulici v Neratovicích navrhl mladý pražský ateliér Versatile. Projekt kromě zajímavého
architektonického řešení stojí na ekologickém přístupu a byl kompletně zpracován v Archicadu – od studie a počátečních úvah o návratnosti až po podrobnou prováděcí dokumentaci a marketingové materiály. BIM model byl
využíván už ve fázi projektování pro efektivní zapracování změn a podnětů jak ze strany DOSS, tak připomínek
investora. Nyní ve fázi zahájení stavby ateliér připravuje BIMx model jako podporu pro dozorování stavby.

➜

J. F.
Architekt není odpovědný jen za design,
ale za koncepci stavby, včetně koordinace profesí, použití materiálů a stanovení nákladů. Cílem je co nejlepší funkční a estetický výsledek.
BIM je zatím nejkomplexnější nástroj, který
toto umožňuje. Je nástrojem realizace konceptu
a úspěšného užití stavby a přináší překvapivé
možnosti racionalizace prací a robotizace procesů. Jsou země, kde BIM je prosazován především architekty, u nás to tak zatím není a to je
asi pro mne největší výzva.

jektování a učím CAD na fakultě architektury.
Potvrdil jsem si, že nic není černobílé, hranice
jsou nejasné. Nejlépe problému rozumějí ti,
kteří jsou mu nejblíže. Situace se liší od situace,
neexistuje nejlepší postup, obecně platný pro
všechny případy. Jak podrobnou potřebujeme
stavební legislativu? Co je rozumnější řešit
na úrovni smluvních vztahů? Myslím v obecné, ústavní rovině...

P rojekt

Víc než krásné bydlení

Twinmotion 2020.1:

Tentokrát Tomáš Lejsek o architektuře, stavebnictví a taky o BIMu diskutuje s Janem Fibigerem, který byl vloni vyhlášen Osobností stavitelství. Působí či působil v řadě klíčových profesních organizací a zaměřuje se
na urbanismus, Stavebnictví 4.0 a digitalizaci. Od roku 1989 vede Československé středisko výstavby a architektury (Nadaci ABF), založil mezinárodní veletrh For Arch a soutěžní přehlídku Stavba roku a vybudoval
Pražský veletržní areál. Nadace ABF je zakládajícím členem sdružení SIA ČR Rady výstavby a tak její předseda
působí i v poradních orgánech české vlády.

T. L.
Co tě vedlo k tomu, že ses stal propagátorem BIMu? S CADem ses potkal celkem
dlouho po absolvování architektury. BIM sice
není počítačový program, nicméně na nových
technologiích vyrostl…

Ž hav á nov i nka

➜

BIM dělá z architekta
skutečného tvůrce stavby

➜

➜

➜

S elf i e : N a f é rovku

Klikneme na ikonu tří teček
a u vytvořeného pravidla určíme kritéria,
pro které prvky bude změna platit.
Zde se jedná o prvky ve vrstvě Interiér
– nábytek. V záložce Styl zobrazení
zaškrtneme Typ čáry a vybereme ze
seznamu Tečkovaná.

Dalším pravidlem nastavíme tenké
zobrazení pro vše mimo vrstvu použitou
pro kreslení instalací. Vytvoříme pravidlo
Konstrukce tence. Kritéria budou všechny
prvky mimo Čáru a Oblouk ve vrstvě/
vrstvách TZB. Těmto prvkům přepíšeme
pero.

Po kliknutí na OK a nastavení
vytvořeného grafického stylu se
zobrazí požadované zobrazení. Tím je
slepá matrice, která tečkovanou čarou
zobrazuje polohu zařizovacích předmětů,
a všechny zbylé konstrukce, kromě
instalací TZB, zobrazuje čarou tenkou.

Pro lepší čitelnost výkresu můžeme
například rozlišit barevně studenou
a teplou vodu. To provedeme obdobným
způsobem, tedy nastavením dalších
pravidel, která by změnila pouze barvu
zobrazení zvlášť pro každý druh vody.

Neratovický bytový
dům od Versatile
Profil architekta

Jan Soukup: Cesta to
byla jasná a přirozená
Selfie: Na férovku
S Janem Fibigerem
o roli architekta
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archinews

2011–2017
Lokalita západní části centra Plzně, do které
má ateliér navrhnout polyfunkční dům
s převahou bydlení při ulici Poděbradově,
patří k zajímavým čtvrtím se silnou
industriální stopou starých výroben,
skladů a přístavků, vtěsnaných do vnitřních
prostorů jinak pravidelných domovních
bloků. Na pozemku stojí malá jednopodlažní
továrna. Za první republiky vyráběla kvalitní
moderní nábytek, který používal i Adolf Loos
ve svých plzeňských realizacích. Pozemek
s architektonicky nehodnotnou továrnou tvoří
menší část rozsahu plánované stavby a už
během prvních návrhů láká ateliér představa
propojení se sousední volnou parcelou,
která by umožnila výstavbu nárožního
objektu. O ideji proto postupně přesvědčí
i klienta a v roce 2013 díky zakoupení nárožní
parcely může začít pracovat na zcela novém
velkorysém zadání bytového domu.

1965
Jan Soukup, průmyslovák (vlevo), získává první
zkušenosti na stavbě.

➜

1968
Po dvouleté vojně nastupuje Jan Soukup
do Stavoprojektu Plzeň. (Po revoluci bude mimochodem
zvolen jeho ředitelem a připraví jej pro privatizaci.) Poprvé
se usazuje za projekční prkno a pracuje na armovacích
výkresech. Množství výztuže počítá ručně na papíru. Jeho
velkým zájmem je historie, dějiny umění a architektura.

1970

Práce na projektu pro stavební povolení a výběr zhotovitele byly
zpracovávány v rámci stavebně-architektonické části projektu
ve formě BIM modelu. Přestože jednotliví specialisté technického
zařízení budov BIM nepoužívali, bylo jim možné alespoň přesněji
definovat požadavky zejména na výškovou koordinaci průběhu
instalací. Práce s BIM modelem usnadnila projektování hlavně při
zpracovávání technických a architektonických detailů, návazností
konstrukcí a při užití některých knihoven konkrétních stavebních
materiálů (např. zdiva).

Nastává zlomový okamžik v profesní kariéře Jana
Soukupa. Podnik jej na základě jeho žádosti vysílá jako
závodního stipendistu studovat architekturu.

1991
Jan Soukup po absolvování architektury
a postgraduálního studia v oblasti obnovy památek
na ČVUT zakládá Architektonickou, projekční
a inženýrskou kancelář s 24 spolupracovníky. Jednou
z jejích prvních zakázek je rekonstrukce západního křídla
kláštera v Teplé a lorety v Boru u Tachova. Zásadou
ateliéru je při rekonstrukcích do stavby zasahovat co
nejméně, nicméně vše je navrženo tak, aby objekty
sloužily další staletí.

1994
Zchátralá stavba františkánského
kláštera v Plzni bude postupně
obnovována podle návrhu Jana Soukupa.
Projekt získá v roce 2012 titul Stavba roku
v kategorii Rekonstrukce za mimořádně
zdařilou a celospolečensky hodnotnou
obnovu kláštera doplněnou atraktivní
expozicí.

Architektonický koncept studie domu
architektů Opla a Maroviče se opírá o několik
premis, které vtiskly domu charakter. Cílem
je vybudovat bytový dům s obchodním
parterem, který dotvoří městský blok
a využije i výtvarný potenciál nárožní polohy.
Hmotu domu formuje i respekt k okolní
zástavbě a snaha o civilní nadčasový
výraz. Přehledné dispozice prostorů
a jejich prosvětlení byly při navrhování
samozřejmostí. Jak tomu bývá u většiny
staveb v centrální části města, největším
architektonickým i technickým problémem
je harmonické sladění potřeby parkovacích
stání a prostorových možností domu.
Podzemnímu parkovišti je věnován celý
suterén a část prvního nadzemního podlaží,
které je díky morfologii terénu v prostoru
dvora zahloubeno na celou výšku podlaží.
Jeho zastřešení ve dvorní části tvoří pobytová
terasa s částečně intenzivní zelenou střechou.
Během studie je návrh ověřován nejen
ve formě digitálních modelů a vizualizací, ale
také kartonovým modelem, který názorně
posloužil při mnoha pracovních jednáních.

➜

1996
Ateliér odkládá isisky a přechází
od ručního projektování k prvním
počítačům a CADu - Autocadu 13 a o rok
později transformuje i původní studio
na Atelier Soukup.

Profil

Jan Soukup

Konstrukci domu
tvoří kombinace
železobetonového
skeletu a zděného
nosného systému se
železobetonovými
monolitickými
deskami, což s sebou
přinášelo množství
různorodých detailů.
Zde se ukázal
největší přínos BIM
projektování, kterým je
komplexní zpracování
projektu a možnost
provedení například
řezů v libovolném
místě stavby. Tato
přednost se ukázala
i při samotné realizaci,
kdy bylo možné téměř
na počkání dodat
požadovaný řez.

Dlouhodobá spolupráce s klientem
a profesionální přístup generálního
dodavatele umožnily vzniknout projektu
v souladu s počátečními ideami. Dispoziční
a kompoziční přehlednost společně s výrazem
architektury domu se vědomě hlásí k estetice
funkcionalismu a nepřímo tak v sobě
uchovává i odkaz na místo, kde v Plzni vznikal
moderní nábytek v předválečných letech.

Cesta byla jasná a přirozená, i když někdy klikatá

1999
Rekonstrukce kláštera trapistů
v Novém Dvoře vzniká ve spolupráci
s Johnem Pawsonem. Projekt bude
o sedm let později navržen na Cenu
Mies van Rohe, obdrží cenu Klubu
Za starou Prahu a stane se finalistou
České cenu za architekturu v roce 2016.

2010
➜

➜

Většina prací ateliéru se týká obnovy památek – církevních staveb, kostelů, klášterů, synagog a zámků, ale v jeho portfoliu nalezneme i novostavby. Kancelář má šestnáct zaměstnanců, kteří pracují
na čtrnácti grafických stanicích s ArchiCADem 23, SketchUpem a Photoshopem. Velkým pomocníkem je ArchiCAD Teamwork, který projektanti využívají i u menších zakázek. Při navrhování používají
BIM, a to zejména pro vlastní koordinaci s některými profesemi.

2000
Ateliér Soukup pracuje
na návrhu rekonstrukce jízdárny
ve Světcích u Tachova. Jde
o největší českou a, po vídeňské
Španělské dvorní, druhou
největší jízdárnu ve střední
Evropě.

➜

2009

Nejrozsáhlejší projekt kanceláře je 10 hvězd – revitalizace židovských památek v České republice.
V jeho rámci ateliér projektoval rekonstrukci čtrnácti objektů v deseti lokalitách. Jedním z nich
byla synagoga v Mikulově – jediná z původních dvanácti, které byly postaveny pro největší
židovskou komunitu na Moravě. Synagoze je navrácena barevná charakteristika interiéru,
obnoven byl i Aron ha-kodeš a prostory vedlejší ženské části včetně rekonstrukce zřícených
kleneb. Ve dvoře byly přistavěny zázemí a hygienické vybavení. Celková obnova zařadila
mikulovskou synagogu mezi nejkrásnější a nejvýznamnější synagogy u nás.

➜

Od dětství chtěl být zedníkem, později
stavitelem nebo projektantem. Jeho rodina se v Plzni usadila před 170 roky a i on
zůstal rodnému městu věrný. Po maturitě na stavební průmyslovce musel z kádrových důvodů nastoupit do projekce
Pozemních staveb, dnes architekt Jan
Soukup vede Atelier Soukup Opl Švehla.

2013

2015

Jan Soukup je oceněn plzeňským biskupem Mons. Františkem
Radkovským Medailí Sv. Cyrila a Metoděje za spolupráci při
obnově církevních památek a v následujících dvou letech získává
uměleckou cenu města Plzně Mecenáš plzeňské kultury a ocenění
Českou biskupskou konferencí za projektovou přípravu oprav
mnoha významných chrámů a nových sakrálních staveb.

Vzniká projekt rekonstrukce kostela sv. Bartoloměje
na náměstí Republiky v Plzni. Jan Soukup, který
zde jako kluk z katolické rodiny ministroval, zná
historii stavby detailně, i přesto se během vlastní
rekonstrukce objeví dosud schované „poklady“.

V ateliéru vzniká projekt
Výzkumného centra Nové
technologie pro informační
společnost a Centra technického
a přírodovědeckého vzdělávání
a výzkumu v univerzitním areálu
na Borských polích. Na tomto
rozsáhlém projektu díky ArchiCAD
Teamworku pracovalo až sedm
projektantů najednou.

Ateliér zaujímá významné místo ve své profesi a jeho projekty získaly řadu ocenění. I Jan Soukup
obdržel několik uznání, a to nejen za přínos pro architekturu a stavitelství, ale i rozvoj veřejného
života. Dlouhodobě se angažuje v ochraně církevních památek a v několika občanských sdruženích.
Například je předsedou občanského sdružení Klášter Chotěšov a členem řady profesních organizací.
Patnáct let zastával pozici předsedy Obce architektů plzeňské oblasti. Je i autorem několika publikací a řady výstav.

2018

➜

Rok celoživotního a profesního ocenění. Jan Soukup
vstupuje v září do Dvorany slávy Plzeňského kraje
za celoživotní odborné a manažerské schopnosti
spojené s pestrou veřejnou činností a o necelý
měsíc později na Pražském hradě ve Španělském
sále přijímá Cenu Jože Plečnika za celoživotní
přínos v oblasti architektury a stavitelství.
Na Mikuláše pak slaví 72 let naplněných jasnými
idejemi a činorodou prací.

2007

2001

➜

➜

Továrna na výrobu
teleskopických jeřábů pro
filmový průmysl na Borských
polích v Plzni byla dokončena
v roce 2005. Dynamická stavba
architekta Jiřího Opla se odlišuje
od běžných průmyslových staveb.
Jde o výtvarně pojatý objekt,
který svým tvarem dokáže
vyvolat estetický zážitek. Projekt
byl nominován na Stavbu roku
Plzeňského kraje 2003.

Ateliér Soukup Opl Švehla navrhuje rekonstrukci továrních škodováckých hal, kde bude o šest let
později sídlit Science centrum s rozlohou více než 7000 m2 a planetárium Techmania. Autorem
návrhu interiérů je Ateliér Velehradský. Přestavba obdržela několik ocenění v soutěži Stavba roku.

2019

2006
➜

Jan Soukup nabízí partnerství svým
spolupracovníkům – Jiřímu Oplovi,
Antonínu Švehlovi a Davidu
Cíglerovi, kteří v kanceláři pracují
od počátku. Noví partneři rozšiřují
název společnosti na Atelier Soukup
Opl Švehla.

Jan Soukup s kolegou Janem Trčkou pracují
na studii kostela v Brně-Líšni. Trojboký
kostel Ducha svatého má tvar lodě, která
směřuje k centru Brna. Je zasazen do míst bez
urbanistického řešení a plní funkci orientačního
bodu, který bude formovat tvář sídliště, Střechu
ponesou tři pilíře a zvony budou záměrně
umístěny nízko, do stěn lodi, aby se jejich zvuk
příliš nerozléhal a nerušil tak obyvatele nejbližších
paneláků.

