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Komunita: Patchwork Living je pracovní název pro moderní, 
komunitní, družstevní bydlení. Od nepaměti mělo lidstvo 
snahu se sdružovat. Poslední desetiletí se však lidé separují 
a vlivem moderních technologií uzavírají do vlastních světů. 
Jediné komunity, jejichž jsou součástí, jsou ty na sociálních 
sítích. To vše se snaží řešit projekt Patchwork Living jako 
alternativa nákladných a bezkoncepčních řešení bydlení. 
Klient zde bude mít na dosah ruky všechny služby, jako 
jsou společná prádelna, dětský koutek, sdílená kancelář, 
společenská místnost, komunitní zahrada, dětské hřiště 
nebo venkovní posilovna. Novým standardem jsou chlazené 
boxy Zásilkovny, které uchovají čerstvý nákup, a pět 
sdílených elektromobilů. Služby a jejich rezervaci spravuje 
klient v mobilní aplikaci, na které také Urban Survival 
pracuje. Autoři projektu vychází z myšlenky, že se mladí 
lidé nechtějí vázat hypotékou, ale chtějí být samostatní. 
Důležitou součástí projektu je i jeho prezentace směrem 
ke klientům, a proto jsou veškerá data k dispozici v rozšířené 
a virtuální realitě. Modularita celého projektu pak usnadňuje 
a urychluje práci týmu při realizaci v dalších lokalitách. 

2017
Altruismus: Domov pro seniory 
v Chotěboři je jedním ze zařízení 
společnosti SeneCura, pro něž Urban 
Survival zajišťuje Design and Build. 
Cílem je, aby klienti domova prožívali 
tamní pobyt aktivně, a přitom dostávali 
tu nejlepší péči. Autoři projektu proto 
nahlížejí na objekt a interiéry jejich očima 
a zároveň dbají na detaily, které usnadní 
práci personálu. Dispoziční a materiálové 
řešení využívá nejmodernější know-how 
a součástí projektu je i koncept Memory 
Garden, specializované paměťové 
zahrady, v níž probíhá aktivizace klienta 
pomocí smyslových vjemů.

2019
Integrita: Interiéry bytů 
v Celetné ulici 9 a v Chateau 
Troja Penthouse v Praze. 
Koncept Design and Build 
zahrnuje i interiérové 
architekty a designéry, 
jejichž úkolem je navrhnout 
atraktivní, současný interiér 
s použitím nejmodernějších 
trendů. Urban Survival 
vlastní i interiérové studio 
a reprezentuje na českém 
trhu high-end značky, jako 
jsou Poltrona Frau nebo 
SubZero-Wolf. 

2022 
Kontinuita a soběstačnost: 
Tvrz a zámek v Kestřanech. 
Obnova historického dvora, 
který má dnes stejný význam 
jako kdysi. Možnost žít 
na venkově ve vysokém 
standardu, mít kolem sebe 
živou historii a příležitosti 
v malé obci, kterou běžně 
investoři ignorují. Zachování 
historie a zároveň vymanění 
se ze spárů hektického a stále 
se zrychlujícího životního 
tempa. Nová škola, obnova 
pivovaru, lihovaru, sýrárny 
a masny, sportovní vyžití 
a další projekty. To vše 
zajistí a nabídne místním 
lidem důvod žít v malé obci 
a návštěvníkům nevšední 
zážitek.
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OPUSTiT POMySLNOU šKATULKU KONveNčNOSTi A  DívAT Se NA  Archi-
TeKTUrU S NADhLeDeM. OTevříT LiDeM PrOSTOry, SDrUžOvAT Je A bU-
DOvAT KOMUNiTy. TO Je viZe UrbAN SUrvivAL. rUKOPiS SPOLečNOSTi 
TvOří SOUčASNOST A bUDOUcNOST. DůLežiTé JSOU KONTiNUiTA PrOJeKTů 
A živOT A vše, cO S NíM SOUviSí, v PříšTích LeTech. 

2012 
Synergie: Rodinný dům ve vesničce 
Oldřichov v Hájích. Citlivé zasazení 
do malebné krajiny Jizerských hor, 
navázání na vrstevnice svahu a využití 
místního materiálu, liberecké žuly, 
vytvářejí unikátní dílo, za které Pantelis 
Larcou v roce 2016 získává ocenění Grand 
Prix Architektů za rodinný dům. 

2004
Rok, kdy vše začalo. Pantelis Larcou 
zakládá Urban Survival jako odpověď, 
jak nejlépe přežít v urbanizovaném 
prostoru. Jako snahu pomoct klientům 
najít cestu k prostoru, který jim 
vyhovuje, a je ideálním místem pro 
život, práci a pro chvíle s rodinou 
a přáteli. Zlomovým momentem 
v rozvoji společnosti bude rozhodnutí 
pracovat systémem Design and Build. 

➜

➜

➜

➜
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STěžejní ROLe IT

Urban SUrvival pro SvoU projekční práci poUžívá aktUální 
a nejvýkonnější hardware a Software, a to konkrétně 
archicad, lUmion, Solibri, Xmind, mS project, kroS a kompletní 
balíček od adobe. data Ukládá na cloUdU, aby k nim měl 
neUStálý příStUp kdokoliv odkUdkoliv. vytváří Si vlaStní 
knihovny interiérového nábytkU.

na projektU SoUběžně pracUjí v teamworkU všichni, kteří jSoU 
do něj zapojeni - architekti, projektanti, zahradní architekti, 
interiéroví deSignéři a Stavba. StavbyvedoUcí mají na Stavbě 
tablet, aby projektanti mohli v reálném čaSe potřebné 
požadavky a změny editovat. maXimální vyUžití moderních 
technologií a SoftwarU tak vede k zefektivnění všech proceSů. 

BiM Je vyUžíváN v PrOJeKTeCh OD A Až 
DO Z. TO ZNAMeNá OD PrvNíhO 
NávrhU, PřeS SAMOTNý PrOJeKT, 
STAvBU A JeJí PřeDáNí Až 
PO NáSLeDNOU SPrávU

ZAMěřOváNí PrOBíhá 
POMOCí 
NeJMODerNěJšíCh 
TeChNOLOGií, 3D 
SCANNiNGU (MrAčNA 
BODů) A DrONů 

TýM UrBAN SUrvivAL
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iNSPirAcí PrO AUTOry ArchiTeKTONicKé STUDie ObyTNéhO KOMPLexU PArK TOwer ve ZLíNě, SeMeLA ATeLierS, byLA 
STeJNě JAKO KDySi PrO TOMáše bAťU AMeriKA. bUDOvA rOSTe hLAvNě DO výšKy, NAvAZUJe NA TrADici i SOUčASNý rOZ-
vOJ MěSTA A NAbíDNe vySOKOU úrOveň byDLeNí. 

Aktuality o informačních technologiích a architektuře. 
23. 
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 T. L.  kým se nejvíc cítíte?

M.R.  Jsem architekt a  projektant, což ostatně 
považuji za jednu profesi. Přes třináct let napl-
no dělám doslova vše, co se v  architektonické 
praxi dělat dá. Až v poslední době jsem dospěl 
k  názoru, že je to trochu neudržitelný modus 
operandi. Tudíž bych se měl více specializovat 
na některou z mých silnějších stránek, přičemž 
nejlákavější pro mě jsou digitální technologie. 
Dá se tedy říct, že dnes směřuji od  role archi-
tekta k BiM manažerovi.

 T. L.  co vám dala vysoká škola k  tomu, čím 
se dnes živíte?

M.R.  Zásadní pro mě byly první tři roky vyso-
koškolských studií na  průmyslovém designu. 

rád třeba vzpomínám na  učitele Josefa Sládka 
s jeho abstraktními ateliérovými zadáními typu 
„navrhněte objekt, který je prázdným krychlo-
vým prostorem”. Jejich smysl jsem pochopil až 
po  mnoha letech, kdy jsem si uvědomil, že to 
byla vynikající průprava k hledání nevšedních ře-
šení. Následný přestup na architekturu byl vstu-
pem do sice mnohem ambicióznějšího prostředí, 
ovšem s o poznání menší intenzitou studia i stu-
dentského života jako takového. Proto jsem se 
záhy začal víc než škole věnovat práci na vlast-
ních zakázkách a  Archiwebu. Naplno jsem pak 
školou žil až jako diplomant pod vedením Petra 
Pelčáka. Ale opět mi smysl toho, co nám tehdy 

sděloval, začal docházet až po letech mé vlastní 
praxe.

 T. L.  kdybyste působil na  vysoké škole jako 
pedagog, jaké by bylo vaše hlavní sdělení stu-
dentům?

M.R.  Asi by záleželo na  tom, v  roli jakého pe-
dagoga bych působil. Určitě bych ale studenty 
nabádal k tomu, aby byli aktivně otevření všem 
impulsům a  informacím přicházejícím zvenčí 
při současném uplatňování kritického myšle-
ní. Zároveň bych byl rád, aby se nebáli nových 
technologií, včetně základů psaní kódu, což jim 
v budoucnu ušetří čas pro samotné navrhování. 
Naštěstí si myslím, že současné studenty bych 
asi takovými radami nemusel příliš pobízet.

 T. L.  mění současné technologie, které se dají 
využít ke zpracování návodu k realizaci stav-
by, profesi architekta?

M.R.  Před patnácti lety bych si klidně vsadil 
na to, že technologie naší profesi, a možná i ar-
chitekturu jako takovou, v  dohledné době zá-
sadně změní. Dnes ale vidím, že se tak nestalo. 
Technologie je spíše brána na  milost, až když 
stavebnictví přestává držet krok se změnami 
odehrávajícími se v  jiných oborech. To se týká 
i projektování metodou BiM. Je to sice mnohem 
větší skok, než byl před čtvrtstoletím přechod 
od kreslicích prken k počítačům, ale stejně jde 
hlavně o to, aby se ve stále komplexnějším svě-
tě mohly nadále projektovat, povolovat a reali-
zovat běžné stavby. 

 T. L.  aktivně se vyjadřujete k prostředí, ve kte-
rém se profesně pohybujete. proč se neangažu-
jete v některé profesní organizaci, třeba čka?

M.R.  O  nějakém angažování v  otázkách digi-
talizace a BiM sem tam uvažuji. vloni jsem se 
zúčastnil diskusního setkání mezi zástupci čKA 
a agentury čAS, abych zjistil, jak se věci mají. 
většina řečí se ale točila spíše kolem toho, zda 
má BiM vůbec nějaký smysl či nikoliv, a  pří-
padně, jak z  celosvětově fungujících standardů 

vytyčit nějakou „českou cestu”. Tento typ debat 
mi krev v žilách příliš nerozproudí. Proto jsem se 
rozhodl, že asi budu užitečnější, když svou ener-
gii nasměruji do  mezinárodních diskusí, a  tam 
nabyté know-how následně zprostředkuji svými 
vlastními kanály všem, kteří o to projeví zájem.

 T. L.  váš neustále se rozrůstající youtube ka-
nál nabízí desítky návodů a postřehů k archi-
cadu. co vás na tom tak baví?

M.R.  Dost mě k  tomu inspiroval svět progra-
mování, vývoje webů a  počítačové grafiky. Ať 
se v těchto oblastech zabýváte čímkoliv, na in-
ternetu objevíte nepřeberné množství kvalitně 
podaného know-how. S  Archicadem je tomu 
podobně – řadu pokročilejších technik znám 
díky kolegům ze zahraničí, kteří je otevřeně 
sdílejí na  platformách typu youtube. Tak tro-
chu tedy vracím to, co jsem stejným způsobem 
nabyl. Zároveň mi to pomáhá utřídit si vlastní 
myšlenky a  občas i  získat zpětnou vazbu, což 
mě posouvá v mých zkušenostech stále dál.

 T. L.  kde se profesně vidíte za pět let?

M.R.  vzhledem k  tomu, že celý můj život pro-
bíhá v  určitých tří až pětiletých cyklech, tak 
bych se moc nedivil, kdybych měl právě za se-
bou pětileté období s BiMem a čerstvě se ne-
vrhal do  něčeho nového. Ale pokud jde o  mé 
aktuální nadšení do  propojování architektury 
a digitálních technologií, tak v této oblasti jsou 
pro mě určitými vzory třeba britští Bond Bryan 
nebo enzyme z hong Kongu. Jde o architekto-
nické kanceláře s důrazem na inovace a digitál-
ní technologie, které často působí v roli expertů 
spolupracujících na velkých zakázkách s  jinými 
týmy, a  v  neposlední řadě otevřeně sdílí své 
know-how. To je způsob fungování, který pova-
žuji za docela následováníhodný.

S e L F i e :  N A   F é r O v K U
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OD PrůMySLOvéhO DeSiGNU, 
PřeS ArChiTeKTUrU K BiMU

PrOJeKT A reALiZACe PArK TOWerU  
NAvAZUJe NA BAťOvU TrADiCi

MARTIn jAn ROSA (1981) PůSObí JAKO ArchiTeKT NA vOLNé NOZe, ObčASNě PUb-
LiKUJe NA bLOgU A PODcASTU PrvNí DůM A Své KNOw-hOw O ArchicADU A biMU 
SDíLí NA vLASTNíM yOUTUbOvéM KANáLU. LeTOS AbSOLvOvAL grAPhiSOfT biM 
MANAger PrOgrAM. SvůJ širOKý Záběr POTvrDiL Už běheM STUDií NA brNěN-
SKé ArchiTeKTUře. KrOMě STUDiA A Práce NA vLASTNích PrOJeKTech Se PODí-
LeL i NA PrOvOZOváNí POrTáLU Archiweb.cZ. v LeTech 2009–2016 SPOLUPrAcOvAL 
S ATeLiéreM KAMiL MrvA ArchiTecTS A čTyři rOKy veDL JehO PrAžSKOU PObOčKU.

TeChNOLOGie Je SPíše  
BráNA NA MiLOST, Až KDyž 

STAveBNiCTví PřeSTává DržeT  
KrOK Se ZMěNAMi v JiNýCh OBOreCh. 
TO Se TýKá i PrOJeKTOváNí MeTODOU 

BiM. PrOTO JSeM Se rOZhODL, 
že SvOU eNerGii NASMěrUJi 
DO MeZiNárODNíCh DiSKUSí  

A NAByTé KNOW-hOW  
ZPrOSTřeDKUJi všeM ZáJeMCůM  

SvýMi vLASTNíMi KANáLy. 

„

“

Díky přímému propojení Twinmotion 
2021.1 na knihovny Megascans jednoduše. 
Stačí v knihovně najít vhodný objekt či 
materiál a kliknout na symbol stažení 
vpravo od náhledu. Knihovna Megascans 
je napojena z Twinmotionu přímo 
na servery Quixelu, čímž je zajištěna její 
automatická aktualizace.

Jednou stažené objekty a materiály se 
stávají součástí Twinmotionu. Knihovna je 
rozsáhlá, a proto doporučuji si vytipované 
objekty a materiály ukládat do oblíbených 
prvků kliknutím na symbol srdíčka vlevo 
jejich náhledu. Oblíbené prvky lze zobrazit 
kliknutím na srdíčko vedle názvu 
knihovny. Při práci si je třeba dávat pozor 
na měřítko vkládaných objektů, které lze 
měnit pomocí záložky Transform.

Pro doplnění. v předchozí verzi 
Twinmotionu toto propojení neexistuje 
a uživatel musí materiál na stránkách 
Quixel Megascans najít, stáhnout ho 
a postupně importovat všechny mapy 
textur. Stejně je třeba postupovat 
v případě stažení objektu, kdy je nutné 
pro importovaný objekt vytvořit zvlášť 
texturu a tu následně na něj aplikovat. 
Toto tedy s novou verzí odpadá.

Hotline
jak lze přidat objekty 
a povrchové materiály  
pro Twinmotion?

david foUd,  
TechNicKá 
PODPOrA cegrA

 

U ž i T e č N é  T i P y
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Datasmith Direct Link  
Tato platforma současně propojuje více 
datových zdrojů – projektů z různých aplikací 
do jedné scény, přičemž lze jednotlivé projekty 
v jejich výchozích aplikacích upravovat. 
Twinmotion 2021.1 přidal k již podporovaným 
programům revit.

efekt 3D povrchu 
iluze „prostorovosti“ povrchu i na velkých 
plochách, jako jsou cihlové zdi. Kromě normální 
mapy lze přidat materiálům i výškovou mapu. 
Jejich kombinace vytváří efekt – realistické 
zobrazení povrchů v reálném čase.

Osvětlení 
Lepší nastavení výchozí a minimální/maximální 
intenzity světelných zdrojů, včetně slunce, 
měsíce, umělého osvětlení, neonových světel, 
světla emitovaného materiály 
a postprodukčních efektů auto-exposure 
a bloom pro plynulejší přechod mezi dnem 
a nocí.

Zvýšení výkonu 
Změna základní datové struktury pro geometrii 
zvýšila celkový výkon i stabilitu programu 
a vylepšila uživatelské rozhraní a způsob 
ovládání.

Odstíny na vegetaci  
Možnost změnit celkový odstín kmene i listů 
stromů usnadňuje udržení vizuální 
kompaktnosti s ostatními prvky scény.

Cenová politika a dostupnost 
verze 2021.1 je pro stávající uživatele 
Twinmotionu zdarma (instalace z epic Games 
Launcher po přihlášení do vlastního účtu epic, 
stránka Twinmotion na kartě Unreal engine). 
Bezplatné jsou i zkušební verze pro ty, kteří 
chtějí nové funkce nejdříve otestovat, 
a vzdělávací verze pro studenty a učitele. Nová 
trvalá licence včetně případné aktualizace 
do konce roku vyjde na 10 900 Kč (bez DPh). 

PrOFiL
Out of the box 
Urban Survival

SeLFie: NA FérOvKU
M. j. Rosa: Architekt,  
bloger a inovátor

NOviNKA
Twinmotion 2021.1
 

 
Ve Zlíně  

roste nová  
dominanta.  
OD SeMeLA 
 ATeLIeRS

h A r D W A r e
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Důvodů je několik. Prvním je obecně trend snižování 
skladových zásob, protože jejich držení je nákladné. 
K situaci ale přispěla i pandemie a karanténní opat-

ření, které měly za následek zastavení nebo omezení výro-
by a problémy s dodávkami finálních výrobků. 

Naprostý nedostatek barevných inkoustů a  tonerů způ-
sobily navíc problémy s těžbou a výrobou barviv. Svou roli 
sehrál i výpadek výroby polovodičových čipů, které jsou ne-
oddělitelnou součástí iT techniky. Ze stejných důvodů jako 
u inkoustů a tiskáren. 

Nedostupnost dramaticky postihla také segment noteboo-
ků. Má navíc jednu Achillovu patu, kterou je česká klávesni-
ce. Jsme prostě malý trh. Pokud se výrobce má rozhodnout 
o alokaci zakázek, logicky zvolí ty ve statisících kusech než 
ty v tisících. A tak nejsou některé typy notebooků u nás vů-
bec dostupné, i když se jedná o dobře vybavené stroje. 

Poslední zmiňovanou platformou jsou výkonná pracoviště 
pro Archicad a Twinmotion, která potřebují pro svůj bez-
problémový chod vysoce výkonné grafické karty. Ty jsou ale 
skupovány těžaři měny bitcoin nebo jí podobných. Mnohdy 
je grafická karta přeprodávána obratem o  20 % dráž než 
na běžných e-shopech. Souhrnem tak dochází k výpadkům 
dodávek napříč počítačovou technikou, které se mají na-
pravit až počátkem podzimu.

Způsob procházení modelem, zobrazení odpovídajících půdorysů 
a  řezů a  hlavně způsob ovládání a  iterace aplikace (technologie 
procházení modelem podobná počítačovým hrám a působivý pře-

chod mezi 3D a 2D a zpět) vedly k  implementaci BiMxu i na desktopy 
a notebooky. 

implementace nejdříve proběhla prostřednictvím programu BiMx Web 
viewer, který umožnuje v internetovém prohlížeči zobrazit hyper-model  

umístěný na BiMx transfer site (úložiště BiMx modelů Graphisoftu v ob-
jemu 5 GB prostoru pro uživatele Archicadu se službou SupportPack 
zdarma). Pak následovala desktopová verze, ovšem omezená na prochá-
zení modelem. 

Aktuální desktop BiMx umožňuje interaktivní procházení (lze použít spá-
rovaný ovladač Playstationu) a  prohlížení BiM projektu včetně výkresů 
a informací o prvcích. BiM projekty vytvořené v Archicadu lze sdílet s kaž-
dým, kdo má mobilní nebo desktopovou verzi BiMx. BiMx je tak nástrojem 
pro prezentaci a koordinaci, jenž není nijak omezen hardwarem.

BiMx Desktop viewer je nativní aplikace pro systémy macOS a Windows 
a je součástí instalace Archicadu. v případě, že na počítači Archicad není 
nainstalován, nebo nutnosti aktualizace BiMx Desktop viewer na  nej-
novější verzi, jsou instalační programy dostupné na https://graphisoft.
com/downloads/bimx/bimx_desktop.

ÚčASTNíCi výZvy ByLi POžáDáNi, ABy ZPrACOvALi v TWiNMOTiONU MODeL  
LeN Lye CeNTer v NeW PLyMOUThU NA NOvéM ZéLANDU. AUTOr: PATTerSON 
ASSOCiATeS ArChiTeCTS /PATTerSONS.COM/

Propojení s Unreal engine
Díky pluginu pro propojení s  Unreal engine může architekt jednoduše 
předat svou vizualizaci připravenou architektem specialistovi k dalšímu 
dopracování, jako jsou doladění světel a materiálů nebo vytvoření anima-
cí s různými efekty. Pokročilé funkce, například pomocí Správce variant, 
umožňují ukázat rozdíly mezi materiálovými a  světelnými pojednáními 
stejného prostoru. 

Presenter Cloud 
Sdílení projektů je možné díky přístupu 
ke  cloudové službě Twinmotion Presen-
ter. Stačí počítač s Windows nebo macOS 
a  webovým prohlížečem a  lze se ponořit 
do  prezentace běžící na  zařízení se špič-
kovým grafickým procesorem v  cloudu. 
Tato funkcionalita je zaváděna postupně, 
ale epic plánuje její zpřístupnění všem 
uživatelům. Zatím je k  dispozici u  ko-
merčních licencí. 

N O v i N K A

➜

NeJNOvěJší verZe NáSTrOJe PrO ArchiTeKTONicKé viZUALiZAce UMOžňUJe PLNOU iNTegrAci 
DO eKOSySTéMU ePic gAMeS, PrOfeSiONáLNíhO PrOSTřeDí PrO TvOrbU virTUáLNíhO SvěTA 
her A SiMULAcí reALiTy. vývOJ PrOgrAMU A ZDOKONALOváNí JehO fUNKcí reAgUJí NA ZPěT-
NOU vAZbU OD UživATeLů. 

TWiNMOTiON Je NáSTrOJeM NeJeN K SiMULACi reáLNéhO PrOSTřeDí, ALe i K UMěLeCKéMU vyJáDřeNí. PříKLADeM Je PráCe, KTerá vZNiKLA NA ZáKLADě KOMUNiTNí 
výZvy ONe ArChiCAD MODeL, ANy eNvirONMeNT. OCeNěNí ZíSKAL vieTNAMSKý ArChiTeKT ANh PhAM Z ATeLiérU STrADA ArChiTeCTUre LLC v USA. 

TWiNMOTiON 2021.1 

rezidenční projekt vzniká v  bývalém prů-
myslovém areálu v  Lorencově ulici a  za-
hrnuje rekonstrukci a  nástavbu šesti 

pater hlavní věže nad stávajícím čtyřpodlažním 
blokem B a třípatrovou nástavbu nad osmipod-
lažním blokem A. hlavním znakem řešení je 
umístění na osu přilehlého parku a autoři tuto 
skutečnost podpořili právě patrovými nástavba-
mi. Desetipatrová budova se stane dominantou 
nejen samotného místa, ale i celého Zlína. 

inspirace Amerikou je pro Zlín typická už z mi-
nulosti. Důkazem jsou například výšková budo-
va mrakodrapu 21, obchodní dům a celkově areál 
bývalých Baťových závodů s  typickou indus-
triální atmosférou. ve stejném duchu i materiá-
lovém pojetí na to navazuje právě i Park Tower. 
Navíc jako obytný komplex nabídne vysokou 
úroveň doplňkových služeb podle newyorských 
standardů. Například recepci 24/7, moderní za-

bezpečovací technologie, odpočinkovou spole-
čenskou terasu i střešní fitness. 

Projekt a  realizace stavby s  takto složitým 
konstrukčním i provozním řešením by bez po-
užití BiM metod podle architektů byly téměř 
nemožné. Spolupráce se statiky probíhala vý-
hradně v BiMu, do jehož modelu byly importo-
vány 3D modely statického řešení návrhu. 

Ateliér práci ve  3D prostředí oceňuje i  v  rámci 
autorského dozoru. Umožňuje v průběhu proce-
su model aktualizovat a operativně řešit změny. 
Přímá komunikace se stavbou prostřednictvím 
výstupů z  BiM je při zjištění krizových míst 
a změn neocenitelná. BiM zároveň pomáhá udr-
žet koncepci projektu i při řešení individuálních 
požadavků klientů a detailních návrhů interiérů.

LUxUSNí ByTy S CeLOPrOSKLeNOU STěNOU,  
vžDy JeDeN NA KAžDéM PATře, JSOU UMíSTěNy 
v DOMiNANTNí věži

hUSTá STrUKTUrA OCeLOvé PAvUčiNy A JeJí 
PrOJeKčNí reALiZOvATeLNOST ByLy PODMíNěNy 
Právě POUžiTíM 3D PrOSTřeDí

TeChNiCKé řešeNí OBOU NáSTAveB Je Ze 
STATiCKýCh DůvODů NAvržeNO JAKO LehKé 
OCeLOvé KONSTrUKCe. v PříPADě věže  
DOKONCe OCeLOvá KONSTrUKCe „OBKrAčUJe“ 
PůvODNí OBJeKT

MODeL LZe ZOBrAZiT TAKé FOrMOU 3D řeZU. rOviNU řeZU LZe LiBOvOLNě POSOUvAT

hLAvNí rOZhrANí S OKNeM 3D MODeLU, NALevO PřehLeDNý iNDex PrOJeKTU

MODeLOvá ZOBrAZeNí (PůDOrySy, řeZy, POhLeDy) JSOU vZáJeMNě PrOPOJeNA PřeS 
MODré ODKAZy (ve výKreSeCh i ve 3D OKNě)

BUDOvA, KTerá Se STANe NOvOU DOMiNANTOU 
ZLíNA, BUDe KOMPLeTNě DOKONčeNA v POLOviNě 
PříšTíhO rOKU

POčíTAč? NeMáMe,  
ZePTeJTe Se PříšTí TýDeN!
běheM POSLeDNíhO PůLrOKU JSMe Se MOhLi SeTKAT S  NePříJeMNOU SiTUA-
cí. NeJSOU K DOSTáNí TONery, cArTriDge, TiSKárNy, webKAMery, NOTebOOKy 
A grAficKé KArTy S vySOKýM výKONeM OD reNOMOvANých výrObců. 

pavel čermák, 
SeNiOr iT CeGrA

➜…agentura čAS vydala biM 
Protokol pro fázi provádění 
stavby v pilotních projektech? 
cílem je ověřit nastavení 
pravidel pro digitální spolupráci 
a poskytnout zpětnou vazbu 
pro jeho další aktualizaci. biM 
Protokol je přílohou smlouvy 
o dílo a specifikuje a nastavuje 
podmínky i pravidla spolupráce 
v digitálním světě, především 
sdílení a předávání digitálních 
informací. Proto je jedním 
z klíčových dokumentů a musí být 
součástí smluvní dokumentace 
u všech výstavbových projektů 
využívajících metodu biM. 
biM protokolů existuje celá 
řada, biM Protokol agentury 
čAS je ke stažení na https://
www.koncepcebim.cz/
dokumenty?dok=477

VíTe, že...

Účinný nástroj Průhledové zobrazení mnoho 
uživatelů nevyužívá naplno. Nastavení najdete v jeho 
paletce – šipkou dolů u funkce Průhledové zobrazení 
ve standardní nástrojové liště zobrazíme menu 
a zvolíme Průhledové zobrazení a Odkaz.

v horní části paletky lze vybrat například z Posledních 
použitých, ze Speciálních (podlaží nad/pod, předchozí) 
nebo z Libovolných jiných zobrazení (řez, pohled, 
detail, výkres nebo 3D dokument). Pak podložíme nově 
vytvořený nezávislý pracovní list.

Do pracovního listu můžeme vložit různé výkresy 
od profesí, zaměření nebo zákres situace. Na rozdíl 
od zamknuté vrstvy takový podklad nelze označit 
a nezpomaluje nás v práci. Zároveň se na něj přichytává 
kurzor a všechny pomocné prvky.

K r O K  Z A   K r O K e M :  jak vložit podklady pomocí průhledového zobrazení

➜

Pod nastavením zdroje zobrazení jsou funkce pro jeho 
otočení, posun, obnovení nebo přepnutí aktivního 
zobrazení a odkazu. Lze nastavit libovolnou barvu 
odkazu a aktuálního zobrazení a posuvníky měnit jejich 
průhlednost.

Do pracovního listu můžeme vkládat také obrázky 
(nástroji Obrázek nebo Kresba). Lze tak snadno a rychle 
vynášet skici, zaměření nebo modelovat složité prvky 
z fotek.
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Libovolné zobrazení v Navigátoru lze použít jako 
odkaz pomocí volby kontextové nabídky Zobrazit 
v průhledovém zobrazení. Například podložený 
pohled při práci v půdorysu může v reálném čase 
ukazovat provedené změny na fasádě.

tomáš lejSek, řeDiTeL CeGrA,  
v eMAiLOvéM ChATU S martinem janem roSoU, 
ArChiTeKTeM, BiM SPeCiALiSTOU, yOUTUBereM, 

BLOGereM A GLOSáTOreM

➜

S O F T W A r e

➜

BiMx v PLNé PALBě i PrO DeSKTOPyBiMcloud
UNiKáTNí PrOhLížečKA ArchicADOvSKých PrOJeKTů biM, KTerá PrOPOJUJe 3D MODeL Se 2D DOKUMeNTy, byLA PůvODNě 
vyviNUTA PrO MObiLNí ZAříZeNí. POTřebUJeTe SDíLeT PrOJeKTy A PrAcOvAT v TýMU? JAKO řešeNí Se NAbíZí biM 

cLOUD, A TO NeJeN PrO Práci v ArchicADU. v biMcLOUD bASic verZi Je PrOSTře-
Dí SDíLeNých PrOJeKTů DOSTUPNé ZDArMA POUZe PřeS ArchicAD. v PLAceNé  
verZi Při ceNě ZhrUbA 180 €/UživATeL/rOK MůžeTe SDíLeT JAKéKOLiv PDf 
A DOc DOKUMeNTy, ObráZKy A xLS TAbULKy v TříDěNí PODLe PrOJeKTů S PříMOU 
NávAZNOSTí NA KONKréTNí PrOJeKT.

➜
➜

➜

➜
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Stromy, osoby a fitness zařízení
v  knihovně přibylo 140 objektů, včetně stro-
mů, fitness strojů pro tělocvičny i  venkovní 
prostory a  postav, které perfektně poslouží 
k dotvoření kontextu a oživení projektovaných 
budov či území. 

Fázování v Presenteru
Do  souborů pro Presenter lze zahrnout fázo-
vání, což umožňuje vzdáleně prezentovat fáze 
výstavby. Fázování lze přehrávat z  libovolné 
pozice kamery. 

Megascans
Twinmotion nabízí přístup do  Quixel Megascans (www.quixel.
com), největší knihovny naskenovaných realistických objektů 
a materiálů na světě. Přístup do ní má zdarma každý uživatel s li-
cencí Twinmotionu 2020 a 2021 díky spolupráci, kterou navázaly 
Quixel a  epic Games. Objekty mají vysokou kvalitu s  texturami 
v  rozlišení od  2K až po  8K. Lze je stahovat neomezeně a  jejich 
použití v projektech je rychlé a jednoduché. Bez licence Twinmo-
tionu lze získat přístup k těmto objektům při zakoupení licence 
na Megascans přímo na stránkách Quixel za cenu od 19 až po 999 
dolarů měsíčně. 

Stylizované renderovací styly
rychle a snadno lze přepnout mezi různými nerealistickými styly zobrazení: skrytá čára, stínovaná 
skrytá čára, dřevěný model, kovový model, bílý model či výchozí materiál. Lze tak lépe zdůraznit 
konkrétní aspekty návrhu jako osvětlení nebo tvar nebo prezentovat techničtější „ručně kreslený“ 
dokument. Nové styly zobrazení jsou k dispozici v režimu celé obrazovky i v aplikaci Presenter.  
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NA JeDNé STrANě 
výPADKy v DODávKáCh 

A NA DrUhé vyšší 
POTřeBA PrO hOMe 

OFFiCe. PrODeJe 
TiSKáreN, WeBKAMer 

A NOTeBOOKů 
OD LOňSKéhO PODZiMU 

vZrOSTLy O CCA 
230 %. TO veDe NeJeN 

K NeDOSTATKU TěChTO 
PrODUKTů NA TrhU, ALe 

i Ke ZvýšeNí CeN. 

martin vojtíšek, 
technická podpora Cegra

➜

AKTUáLNí DeSKTOP BiMx UMOžňUJe  
iNTerAKTivNí PrOCháZeNí A PrOhLížeNí BiM PrOJeKTU 

včeTNě 2D výKreSů A iNFOrMACí O PrvCíCh.

D O   O U T L O O K U

➜

10. června

STAvBA rOKU 
Uzávěrka přihlášek do 29. ročníku 
přehlídky Nadace Abf, MPO, 
čKAiT A SPS
www.stavbaroku.cz

24. června 

čeSKá CeNA  
ZA ArChiTeKTUrU 
Nominační večer 6. ročníku 
soutěžní přehlídky čKA 
www.ceskacenazaarchitekturu.cz

2.–3. září

BiM ve STAveBNiCTví 
Konference Nadace Abf
www.stavebniakademie.cz

12.–13. října

BiMDAy 
Konference czbiM na téma informační 

modelování staveb v praxi 

www.bimday.cz

neneCHTe SI UjíT

HPe ML30 Gen10  
PrOCeSOr xeON e-2224, 
rAM 8 GB,  
2 x 1TB SATA DiSK,  
512 SSD DiSK,  
WiNDOWS Server 2019 
eSSeNTiALS,  
ZárUKA 3 rOKy,  
CeNA 27 007 Kč BeZ DPh

DeLL T40  
PrOCeSOr xeON 
e-2224G, rAM 8G, 2 x 1TB 
SATA DiSK, 512 SSD DiSK,  
WiNDOWS Server 2019 
eSSeNTiALS,  
ZárUKA 3 rOKy,  
CeNA 29 009 Kč BeZ DPh

SynOLOGy DS 220PLUS. nAS  
NeTWOrK ATTACheD STOrAGe,  
říDiCí CeNTrUM PrO PřiPOJeNí vPN, 
ZáLOhOvACí ZAříZeNí,  
KOMUNiKAčNí CeNTráLA  
S MNOhA PříDAvNýMi FUNKCeMi,  
2TB hD + 4TB hD,  
CeNA 14 004 Kč BeZ DPh

Cegra  doporučuje

Řešení TVOŘí TŘI ZáKLADní STAVební KAMeny 

Pevná IP adresa

Tuto veřejnou virtuální adresu získáte od poskytovatele  

internetu za zhruba 100 Kč (bez DPh). Pokud ji poskytnete, 

 jste dohledatelní, nejvíce ji ale využijete vy sami.

Router

vstupní dveře a zámek do vaší firmy pořídíte za přibližně 2000 Kč  

(bez DPh). Na něm nastavíte komunikační kanály,  

kterými data pro biMcloud proudí dovnitř a ven. 

Server


