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Architektonické a urbanistické projekty s pozitivním dopadem
na uživatele, komunity a místní kontext. Konverze neaktivních
staveb na náhradní funkce, recyklace městské infrastruktury, adaptace na klimatickou změnu¸ pomalý rozvoj měst… To jsou
atributy značky KOGAA.

Futurum.
Vítězný návrh rekonstrukce brněnského obchodního
centra fragmentuje pomocí hmoty a barevnosti objem
stavby do lidského měřítka. Objekt dominoval panoramatu
zaoblenou fasádou, vytvářející dojem nekonečné šedé
bariéry. Záměrem řešení tak bylo ji fragmentovat
na uchopitelnější měřítko. Existující limity neumožňovaly
výraznější posuny hmoty, a proto byla hlavní gesta
navržena k vertikalitě budovy. Vzniklo tak šest věží, které
propisují různé provozní prvky na fasádu.

Koncept brněnského ateliéru, který má na svém kontě nejen řadu ojedinělých
rekonstrukcí, ale i ocenění, stojí na čtyřech principech. „Prvním z nich je Cross Education,
platforma pro vzdělávání týmu, klientů a dodavatelů. Hands-on stojí na našem
pochopení a respektu k řemeslné práci a díky tomu nám pomáhá nalézat chytřejší
a inovativní řešení. Reuse, jak sám název říká, se zaměřuje na recyklaci a vícenásobné
užití materiálů. Prostředí našeho ateliéru chápeme jako fyzickou reprezentaci
konceptuálního myšlení a tvorby studia, a proto je posledním principem našeho
konceptu Studio & pohoda,“ vysvětluje Tomáš Kozelský, spoluzakladatel ateliéru.

Barevnost fasády je dalším elementem, který
rozbíjí rigiditu hmotového řešení. Postupným
přechodem barev umožňuje návštěvníkům
lépe se orientovat ve vztahu ke komplikované
dopravní situaci v okolí centra. Konceptem
výtvarného řešení fasády je zvýraznit
tektoniku budovy plynulým gradientem,
který je složen z barevných ploch odkazujících
k fasetám krystalů.
Autorem vzoru a barevnosti fasády je malíř
a grafik Václav Kočí.

© Alex shoots buildings
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Cukrovar. Projekt rekonstrukce cukrovaru
ve Šlapanicích, který se v soutěži návrhů
umístí na 3. místě, vzniká za spolupráce
mezinárodního týmu Kjellander Sjöberg,
KOGAA a OpenFabric. U jeho zrodu stojí
opět myšlenka udržitelného rozvoje lokality
a opětovného využití odkazu minulosti.
Místa a budovy dostávají nový obsah
a jsou vzájemně propojeny. Cukrovar sehrál
důležitou roli v historii obce a jeho komín
představuje určitou dominantu. Centrální
prostor o rozloze 58 000 m2 je rozdělen
do několika krajinných kapes: spill out zóna
u sýpky, pivovarský sad ovocných stromů,
náměstí jako prostor pro akce před tržnicí,
nábřeží a sportovní areál při severním
vstupu do areálu. Stávající budovy se
otevírají za účelem interakce mezi interiérem
a exteriérem.

Kumst. Údolní 19 je památkově chráněná
budova v Brně, postavená v roce 1929
architektem Vinzenzem Baierem. Sloužila jako
kanceláře, správní úřady, později jako menza
nebo sídlo Fakulty výtvarných umění. Díky
projektu se postupně 4 000 m2 podlahové
plochy ve dvou čtyřpatrových budovách
mění na komunitní zařízení pro víceúčelové
využití. K dispozici jsou showroom místních
kreativních prací, kavárna, velký sál, sdílené
konferenční místnosti a ve třech patrech
ateliéry a coworkingové prostory.

The Distillery – sociální reaktor. Projekt konverze nevyužívaného lihovaru
na multifunkční centrum se sdílenými kancelářemi a prostory pro kulturní
a vzdělávací akce. Jde o první prototyp sociálního reaktoru, který vzniká
v laboratoři KOGAA. Čtyřpatrová budova je poslední zachovalou stavbou
komplexu původních sedmi vzájemně propojených objektů. Projekt
rovnoměrně rozmísťuje do tří pater různé typy místností, čímž vzniká
dynamické a podnětné pracovní prostředí. Konstrukce vestavby je z 80 %
tvořena materiálem recyklovaným z výstav podle návrhů studia. Vzniká
zde mimo jiné nejmenší pop-up bar v ČR, přebudováním kabiny původního
dopravního výtahu. Kabina sloužila jako přípravna, technické zázemí bylo
umístěno v šachtě, sklad ve sklepě a prostor pro zákazníky na dvoře.
Projekt získá ocenění BigSEE ve finále Grand Prix Architektů 2019.

➜

Kavárna a pražírna Grounds. Ve vnitrobloku
obytných a administrativních domů v pražském
Karlíně jsou otevřeny zrekonstruované prostory.
V přední části vznikly kavárna a prodejna, dále
od vchodu jsou situovány výroba a skladování,
showroom pro profesionální kávovary a prostor
pro workshopy. Veškeré konstrukce a většina
prvků a mobiliáře jsou vyrobeny svépomocí
společně s majiteli kavárny, čímž se snížily
náklady na výstavbu. Z 80 % se jedná
o recyklovaný materiál. Čistému a světlému
interiéru dominuje oranžová barva kovových
prvků, vlnitý plech a množství rostlin.

➜

2022

➜

Air Square. Projekt reaguje na potřebu zmírnit problémy
se změnou klimatu a řeší nadměrné exponování
tepelných ostrovů a nedostatek zelených a živých
veřejných prostranství. Mobilní veřejné prostranství
proto aktivuje nedostatečně využívané městské prostory
a dává jim smysl. Navržený velký stínicí systém ve dne
ochlazuje a poskytuje útočiště před sluncem a horkem
a naopak v noci osvětluje tmavá a méně bezpečná
zákoutí. Instalace přispívá i k budování rezistentní
modrozelené infrastruktury města a je vyrobena z CNC
řezaných desek s minimálním odpadem. Konstrukci
tvoří modulární systém ze svislých stojnic a vodorovných
lavic a komponenty k sobě připevněné šrouby vytvářejí
stabilní kruhovou nosnou konstrukci. Polohovatelné
lavice jsou využitelné pro trhy, koncerty, přednášky
nebo jako univerzální městský mobiliář s posezením,
osvětlením a zastíněním v jednom. Samozřejmostí je
bezbariérový přístup.

➜

2020

➜

DADA Distrikt. Projekt
je konverzí původních
industriálních skladů na loftové
bydlení v nově rozvíjené části
Brna na nábřeží Svitavy. Díky
udržitelnému přístupu získal
Českou cenu za architekturu
od Ministerstva obchodu
a průmyslu. Objekt má
intenzivní zelenou střechu,
která zpomaluje průtok
dešťové vody a pomáhá tak
v lokalitě snižovat zátěž
v případě Q100. Dešťová
voda je zároveň používána
pro objekt. Zajímavostí je
i komunitní financování stavby
a provoz podobný „baugruppe“.
Realizace 2020.
➜

“

KOGAA. Tomáš Kozelský, Alexandra Georgescu a Viktor
Odstrčilík zakládají v Brně architektonický ateliér. Dnes má
pobočku v Praze. Pro jedinečnost svého přístupu k architektuře
získal česká i mezinárodní uznání, jako jsou Architectural
Review 2021 za mezinárodní talent Design Vanguard, nominace
na Dezeen Awards 2020 a umístění v Top 10 Emerging
Architectural Practices 2018 magazínu Archipreneur. Mezi jeho
další úspěchy patří i reprezentace ČR na festivalu architektury
Concentrico 2020 ve španělském Logroño nebo prezentace
a mentoring na konferenci Guerilla Tactics 2019 na RIBA (Royal
Institute of British Architects).

➜

Tomáš Kozelský:
Podstatou naší role by mělo být
spíš pokusit se podtrhnout nebo
přizpůsobit převzaté kvality původního
než automaticky předpokládat,
že demolice následována novou
výstavbou je lepší, jednodušší
a efektivnější.

➜

„

2015

NCS S 1580 - Y90R

NCS S 1085 - Y80R

NCS S 0585 - Y70R

NCS S 0585 - Y30R

NCS S 1080 - Y

NCS S 0580 - Y

RGB 183/14/12

RGB 217/47/30

RGB 247/91/0

RGB 255/144/0

RGB 236/189/0

RGB 255/211/0

Robert Rössler a Martin Sýkorský. Studenti. Oba aktivní ve spolku posluchačů architektury, který se
podílí na vytváření studentského života na Fakultě architektury ČVUT. Spolek organizuje diskuze o aktuálních tématech a řadu akcí, mimo jiné přednáškový cyklus nebo studentskou soutěž Olověný Dušan.

Asi se všichni shodneme, že mění a to
ve vztahu k prostoru i společnosti. Nebudeme
předstírat, že současná generace studentů
vymýšlí architekturu stejným způsobem jako
naši předchůdci - jedině s tužkou v ruce. Práce
na počítači nám umožňuje už na počátku pracovat ve větším detailu, ale někdy to doslova
vyžaduje, což může být i překážkou. Zároveň
parametrizace návrhu umožňuje jeho téměř instantní úpravy a velkou flexibilitu. Mění se i nároky společnosti, která je zvyklá na detailnější
až realistické prezentace návrhu již v raných
fázích projektu.

R. R.
m. S.

Zároveň se kýžený produkt vyvíjí na základě společenské situace, která se dynamicky proměňuje.

Předpokládám, že termín BIM – Building
Information Modeling – je dnes již všeobecně
známý. V kontextu vašeho vnímání úlohy architekta se nabízí otázka: Má architekt BIMovat, respektive mohou mu BIM pracovní postupy pomoci zefektivnit a zkvalitnit jeho práci?
T. L.

R. R.
m. S.

BIM je mezi studenty architektury věčnou otázkou a rozhodně by neměl být jedinou
odpovědí. Záleží na typu zadání, které architekt zpracovává. BIM se nevyplatí využívat
na všechny zakázky.

architektury věčnou
otázkou a rozhodně
jedinou odpovědí.

Další otázkou je, jestli by to vůbec mělo
být součástí povinné výuky. Jestli by krátké
workshopy nemohly probíhat pravidelně během roku a zájemci by se na ně hlásili podle
potřeby a vůle. Což také přímo souvisí s tím,
jaké softwary se učí místo toho, aby škola
nabízela dlouhé kurzy jen jednoho softwaru.
Měla by využít akademickou půdu, kde se
koncentruje velké množství lidí se zkušenostmi se všemi softwary, tak aby měl student
možnost si vybrat.

“

Využití BIM má v praxi asi větší opodstatnění
než při studiu architektury, ale to nejspíše teprve zjistíme v budoucnu.
Má se tedy BIM na fakultách architektury
učit? Jak?
T. L.

T. L. 	Vyslovili jste úvahu, zda se v budoucnosti nerozšíří profese odborníků na BIM, se
kterými budou architekti konzultovat. Od jaké
školy byste očekávali, že bude BIM manažery
vychovávat? Neměli by to být architekti s BIM
postgraduálem?

R. R.
m. S.

Podle nás by se BIM stejně jako jiné
softwary měl na fakultách učit. Asi by mu
měl být věnován i samostatný kurz, i když
by se asi neměl učit konvenčním způsobem
frontální výuky. Mnohem lepší jsou nárazové
workshopy, kde se člověk seznámí se základy.
U softwaru jsou nejdůležitější základní principy. Pokud je člověk nepochopí, je opravdu
obtížné posouvat se dál. Zbytek se uživatel
už snáze naučí sám v průběhu používání, například i s pomocí manuálů nebo tutoriálů,
které by škola vytvořila, a ze kterých se budou studenti dále učit svým tempem.

O titul České ceny za architekturu se v jejím
7. ročníku uchází 201 staveb realizovaných
v posledních pěti letech na území České
republiky. Více než polovina z nich (112)
byla dokončena vloni a celkem čtyři pětiny
za poslední dva roky. Novostavby podobně
jako v předchozích ročnících převládají nad
rekonstrukcemi a letos činí dvě třetiny (134)
z přihlášených projektů, což představuje
mírný nárůst.

Změnilo se popisování
zón v Archicadu 25?
Jak konkrétně?

Karel Landa,
technická
podpora Cegra

Valdštejnská zahrada, Praha
www.ceskacenazaarchitekturu.cz

ArchiDays 2019. Letošní ročník se bude opět
po dvouleté pauze, kdy setkání probíhala
on-line, konat v Jihlavě, a to nově v Dělnickém
domě

10. června
© archiv Atelieru SOŠ

Poutní místo Mariánská Týnice, dostavba
východního ambitu, je jedním z děl přihlášených
do letošní České ceny za architekturu. Autory
projektu jsou Jan Soukup a Karolína Halusková
z Atelieru Soukup Opl Švehla.

BIM projektování v Archicadu
Požaduje váš klient zpracování projektové dokumentace v BIMu? Chcete zvýšit kvalitu
a hodnotu svých projektů? Nevíte, jak na to? Přihlaste se na bezplatný seminář!
17. června, 9:00 - 17:00, Cegra, Nad obcí I. 1392/2, Praha 4 nebo on-line
www.cegra.cz/sluzby/kurz-bim-projektovani/

Aktuality o informačních technologiích a architektuře.
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ne

Export klasifikací stavebních materiálů jako IFC klasifikací

ano

Možnost skrýt obrysy řezaných a neřezaných částí prvků

ano

Nastavení průhlednosti povrchu v pravidlech pro Grafické styly

ano

Nativní geodetický bod

ano

Nativní podpora technologie Metal graphics (nahrazuje Open GL na macOS)

ano

Nový příkaz pro kontrolu (částečného) překryvu lineárních prvků

ne

Parametrické modulární kuchyně

ano

Podpora geodetického bodu Archicadu v rámcí sdílení RVT

ne

Podpora pro Rhino 6 a 7

ne

Podpora renderovacího enginu Redshift od Maxonu (rychlejší výpočty využívající GPU)

ne

Podpora všech verzí formátu SAF (statika)

ne

Popisky Zón využívající autotexty stejně jako u ostatních prvků

ano

Povrchové textury v řezech & pohledech

ano

Práce se zatížením (statika)

ne

Prostupy polygonálního profilu

ano

Sdílení RFA & RVT geometrie

ne

Sledování změn a vylepšené porovnávání modelů

ne

Textury ve vektorových výplních

ano

Vylepšená navigace mezi 2D/3D

ano

Vylepšené Grafické styly (snadná synchronizace vizualizací 2D a 3D zobrazení)

ano

Vylepšené PARAM-O

ne

Vylepšení nástroje Schodiště (nová metoda výpočtu délky stupňů)

ano

Zobrazení Zón v řezech a pohledech

ano

Provozní budova, která přiléhá k historické
z jihu, je dílem Karla Pragera, Jiřího Kadeřábka a Jiřího Albrechta z roku 1974. Byla součástí
výstavby tehdejšího Federálního shromáždění,
s nímž je propojena podzemím.

Zóny se zobrazují jako řezané
a v pohledu přímo v řezech,
pohledech, interiérových pohledech
i 3D dokumentech. Zóny lze
popisovat stejně jako ostatní prvky.
Pomocí nástroje Popiska lze přidat
k jedné Zóně libovolný počet popisků,
například pro různé typy zobrazení
a měřítka. Lze použít Popisku Text/
autotext a pracovat s údaji jako
Název místnosti, Kategorie/kód
zóny a Měřená/vypočtená plocha.
K dispozici je také nově vytvořená
GDL popiska s rozsáhlými možnostmi
➜
přizpůsobení.

Filtry rekonstrukcí lze použít i na znázornění
etapizace projektu. Paletka Rekonstrukce je
ve výchozím profilu Archicadu v pravém horním rohu. Nastavení otevřeme na Volby filtrů rekonstrukcí z hlavní nabídky filtrů rekonstrukcí.

2

U projektu novostaveb můžeme využít předpřipravené filtry rekonstrukcí, u rekonstrukcí
lze pomocí Vytvořit kopii navolit filtry nové.

3. V novém (nebo přejmenovaném) filtru rekonstrukcí nastavíme zobrazení jednotlivých
stavů a prvků stejně jako ve filtru Nový stav
(na obr. Etapa 1).

3

Povrchové textury
v řezech & pohledech.
Materiály v Archicadu s sebou
nesou informace o barvě,
textuře a vektorové šrafě
na povrchu. Tyto parametry
byly primárně určeny pro
3D zobrazení. Archicad SE
2022 s nimi pracuje i v řezech
a pohledech, kde mohou
dokreslit povrchy konstrukcí
i vyplnit plochy stínů.

V projektu označíme prvky, které mají být součástí dané etapy a graficky zvýrazněné, a klikneme na Zobrazit pouze s aktuálním filtrem
v paletce Rekonstrukce (nebo ctrl+shift+t/cmd+option+t
> Zobrazení s filtry rekonstrukcí).

4

Rekonstrukce je snahou o čistou a poctivou
památkovou obnovu doprovázenou funkčností moderního divadla. Sedačky, textilní tapety,

Cílem projektu bylo vše technické skrýt, a to
i nástavbu provaziště na původní budově. Navrhované řešení nebylo ale realizováno.
Provozní budova byla očištěna až na nosnou
konstrukci a znovu opláštěna a vybavena moderními technologiemi včetně vytvoření virtuálního dvojčete pro správu budovy.

Přiřazení konkrétního filtru rekonstrukcí můžeme využít v celém projektu – například pro
vykazování v tabulkách, výběr prvků nebo nastavení grafických stylů.

5

S oft w are

České klasifikační systémy
v Archicadu

Jakub Nohejl,
technická podpora
Cegra

Pokud nastavíme filtr rekonstrukcí Etapa 1,
uvidíme pouze stávající část projektu
a zvýrazněné prvky první etapy. Obdobným
způsobem lze vytvořit i další fáze projektu. Výhodou
tohoto postupu je zachování konzistence vrstev a klasifikací v projektu.

6

Archicad 25 a jeho následující updaty přinesly
řadu nových funkcí a vylepšení. Mezi ně patří
popisování zón projektu. Výhodou Archicadu
byla vždy možnost zobrazit si a pracovat se
zónami ve 3D, což umožňuje kontrolu modelu.
Konkrétně například zda odpovídají objemy
místností, které jsou stěžejní při navrhování
souvisejících systémů, nebo při správném
výpočtu podlahové plochy na základě různých
výšek místností. Zóny ale nebylo možné
zobrazit v řezech nebo pohledech, kde je
obecně práce s výškou prvků nejjednodušší.
S příchodem verze 25 (a následujících updatů)
se toto změnilo, přibyly pokročilé možnosti
popisování zón. Vedle zobrazení zón v řezech
a pohledech bylo nově možné popisovat zóny
nástrojem Popiska, a to buď standardní (Text/
Autotext) nebo speciální GDL popiskou určenou
přímo pro zóny. Nalezneme ji v nastavení
nástroje Popiska.
A co se mění pro uživatele? Při převodu
projektů ze starších verzí Archicad zachová
předešlou verzi zobrazování informací o zóně
v půdorysech, tedy pomocí Razítka zóny
z nastavení samotné zóny. Pokud však chceme
v převedeném projektu použít novou funkci
a zobrazit zóny a popisovat je například
v řezech, je třeba vypnout volbu Skrýt zóny
a jejich asociované popisky v pohledech typu
řez (menu Volby>Předvolby projektu>Funkce
starších verzích). Jakmile máme tuto variantu,
ať už v převedeném nebo nově založeném
projektu, při vytváření zón je nutné
v Infopaletce zatrhnout, že chceme při vytvoření
zóny zároveň vložit i popisku asociovanou
k této zóně. Jakmile si zónu takto jednou
nastavíme, jejich vytváření je již, dá se říci,
totožné s vytvářením zón v předchozích verzích.
S tím rozdílem, že již nenastavujeme obsah
popisu v nastavení zóny, ale v nastavení
nástroje Popiska. Výchozí nastavení popisky
(razítka) zóny je možné zvolit z Oblíbených
popisek přímo v nastavení zóny. Nespornou
výhodou je i možnost přiřadit zóně libovolné
množství popisek (např. v podkladech pro
profese) a ty pomocí kombinací vrstev skrývat/
zobrazovat.

Radovan Richtárik, technická podpora Cegra

E
Z

adavatelů, kteří vyžadují projektovou
dokumentaci v BIM softwaru s určitými
náležitostmi, přibývá. Ovšem i u jednodušších zakázek menšího rozsahu, kdy investor
explicitně BIM nepožaduje, lze tyto termíny interně uplatnit. Pro přehlednější orientaci v projektu a ve výsledku pro přehlednější dokumentaci modelu.

Obr. 2

naci s datovým standardem staveb DSS nebo
kterýkoliv jiným, je nutno zvolený standard přeložit do Archicadu tak, aby byl importovatelný
a ideálně i jednoduše aktualizovatelný.

Ve fázi předprojektové přípravy je nutno nastavit
jasná pravidla. Jak bude projekt zpracován, jak
budou prvky klasifikovány a jaké budou mít vlastnosti nebo který výměnný formát bude využíván
pro komunikaci se všemi účastníky procesu.

Na stránkách www.koncepcebim.cz (obr. 1) nebo
www.snim.czbim.org (obr. 2) jsou k dispozici
ke stažení veškerá data ve vztahu k SNIM a CCI
ve formátu .xls. Ta lze převést do schématu
.xml, který lze pohodlně v Archicadu využít.
Podstatné je, že rozhodnutí o výběru standardu, resp. klasifikačního systému, musí padnout
ze strany investora. Jeho následná implementace do Archicadu je na straně uživatele.

Ať už padne rozhodnutí pracovat s klasifikačním
a datovým standardem SNIM (Standard Negrafických Informací 3D Modelu) nebo CCI (Construction Classification International) v kombi-

Data potřebná pro správné a plně funkční řešení jsou obsáhlá a skládají se z několika samostatných .xml souborů, které je nutné do Archicadu importovat. V první řadě je nezbytné

importovat samotný klasifikační systém přes
Správce klasifikací (obr. 3) a poté sadu vlastností přes Správce vlastností. Obě tyto oblasti
jsou spolu propojeny a na základě těchto informací lze začít pohodlně model zpřesňovat
a transformovat jej do BIM.
Informace v modelu ale na úrovni samotného Archicadu nekončí, je nutno je tzv. Mapovat
do prostředí IFC, tedy jednotného komunikačního
jazyka, kterému rozumí všechny BIM programy.
Propojení mezi daty Archicadu a IFC zajišťují .xml
soubory Mapování typů a Mapování vlastností
(obr. 4). Na základě toho je možné efektivně model zatřídit do požadovaného systému tak, aby
mohl být nápomocen po celou životnost stavby.
Zároveň jej lze zpřesňovat v závislosti na požadavcích, které přicházejí během procesu povolování a samotné realizace nebo při facility managementu.

Pro efektivní použití v praxi je důležité Apple Mac
Studio správně nakonfigurovat. V případě operační paměti RAM je třeba již na začátku zvážit,
do jak náročných projektů se budeme pouštět.
Tento parametr nelze později měnit. Obecně platí, čím více tím lépe. Plynulejší chod jednotlivých
programů zajišťuje právě vyšší kapacita RAM.

Obr. 4

a

stanice jsou čtyři porty Thunderbolt 4, USB-A,
HDMI a 3,5mm audio jack. Vpředu jsou k dispozici čtečka karet SDXC a dva porty USB-C.
S pořízením tohoto stroje zapomeňte na staré
verze Archicadu. Verze macOS z pochopitelných důvodů nepodporuje muzejní softwarové
kousky z dílny Graphisoftu. Dokonce ani ty nedávné nejsou a nebudou podporovány. Značné
problémy budete mít již od Archicadu 23.
Zároveň je nutné během výběru zvážit i počet
jader GPU, který se odvíjí od požadavků uživatele. Při zpracování 4K videa a náročném renderování je žádoucí mít těchto jader více. Pro práci
v Twinmotionu a Archicadu je zcela uspokojující
výběr 24–32jádrového GPU. Konfigurace by měla
být vnímána jako investice na následujících šest
let, kdy se počítá s nárůstem potřebného výkonu
obou programů.
Stanice umožňuje oproti předchozí verzi připojit až pět monitorů. Představuje tak jedinečnou
volbu, která chyběla na trhu od uvedení procesorů Apple M1. Na doplnění – na zadní straně

Mac Studio lze konfigurovat ve dvou variantách
– v prvním případě cena začíná na 47 000 Kč
a vyšší řada na 97 000 Kč. Konfigurace M1 Max je
dodávána s 32GB operační pamětí a 512 GB SSD.
Za příplatek 9 900 Kč lze operační paměť rozšířit
na 64 GB a za 5 000 Kč na 1 TB SSD (ceny bez
DPH). Konfigurace s procesorem M1 Ultra je již
v základu vybavena pro široké použití nadmíru
uspokojivě a to nejen nyní, ale i za pět let.

Bohouš Vladyka,
IT Cegra

u ž itečn é tip y

Doporučeno
Cegra

Obr. 3
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Notebook pro Archicad a Twinmotion
Prémiový Dell Inspiron 16 Plus s 11. generací
procesoru i7 Intel Core je vhodný i pro zpracování
náročných projektů. 16“ notebook se 4GB grafickou
kartou Nvidia GeForce RTX 3050, 16GB RAM a 512
SSD poskytuje rychlou odezvu ve 3D okně Archicadu
a zvládne i vizualizace v Twinmotionu. Za cenu
zhruba 37 000 Kč je skvělou volbou. Design ladí
k serióznosti profese a kvalita je zaručena značkou.

Vyšší číslo a více písmen neznamená lepší!
Nvidia sjednocuje označení grafických karet, avšak
pozor. Vyšší číselná řada nemusí znamenat lepší
výsledky. Test Cegra porovnal grafickou kartu
GeForce RTX 3080 a Quadro RTX A4000. Na první
pohled se může zdát, že Quadro má něco navíc, ale
jediné, co je vyšší, je cena. Tato karta je především
licencovaná a certifikovaná pro použití v lékařství
nebo ve strojírenství, má nižší spotřebu elektrické
energie, ale výkonově na GeForce ztrácí.
A na doplnění - v aktuálních výkonnostních
testech se grafické karty RTX 3080 drží na 4.
pozici, kdežto Quadro A4000 až na 46. příčce.
GeForce RTX 3080
Price now
1 762 $

Quadro RTX A4000
Price now
3 032 $

Price now

Rating

Games
Games
supported
100 %

Games
supported
100 %
Price Quality

Memory

Počítač v obalu tabletu
Dotykový 14,4“ notebook Microsoft Surface
Laptop Studio Platinum bourá zajeté pořádky
integrovaných grafik. Excelentní výbava
zahrnuje procesor Intel Core i7–11370H, 32GB
RAM, 1TB SSD a 4GB dedikovanou grafickou
kartu Nvidia GeForce RTX 3050 Ti, která nabízí
výkonnější vykreslování obrazu. Notebook se
vyznačuje i nízkou hmotností 1,82 kg.
Za 61 000 Kč jde o velice výkonný nástroj, který
vyhovuje nárokům na design i spolehlivost.
(Ceny bez DPH.)

Jakub Masák:
Developer lidských snů

KOGAA:
Kvalita života ve městech

Archicad StartEdition 2022:
Vstupní brána do světa BIM

“

18 milionů korun. Nakonec vše dopadlo včetně
BIMu dobře. Jsem především hrdý na kolegy
Jana Luštického a Martina Navrátila, kteří vše
v ateliéru dokázali podchytit a zvládnout,“ říká
Jakub Masák. Podle jeho slov problémem byla
i neznalost BIMu ze strany projektantů TZB,
kteří se metodu učili za pochodu. Data do objektů zadávali zmatečně, kolize se řešily zpětně, projekt z jejich strany obsahoval zásadní
chyby a nedodržení zadání. Výsledkem byla
nutnost vše během stavby znovu projektovat
a to v extrémně krátkém čase a režimu. Díky
nové spolupráci se zkušenými projektanty
TZB se to podařilo. Podle slov Jakuba Masáka sice za cenu extrémního nasazení a výdajů,
ale v závěru ateliér už jako subdodavatel generálního dodavatele připravoval databázi pro
CAFM - dobře zadanou a s jasnou kontrolou
a koordinací.

Po kritické situaci na trhu dodávek čipů se zdá, že se vracíme do původních kolejí. Nedávná událost Keynote
od Apple ukazuje, že je stále nutné vyvíjet výkonnější stroje. Firma představila několik novinek, které nemusí
vyvolat poprask. Avšak když se zaměříme na hardware, můžeme najít stanici, která již značný rozruch způsobí. Apple Mac Studio – malý počítač s brutálním výkonem.
xtrémní výkon je dán procesory M1 Max
a M1 Ultra. Díky nim se stroj může stát
bestsellerem pro Archicad a Twinmotion.
Apple Mac Studio ale překvapí i svými rozměry
19,7 x 19,7 x 9,5 cm a hmotností. Verze M1 Max
má pouhých 2,7 kg (srovnatelných s herním
notebookem) a verze M1 Ultra 3,6 kg.

Obr. 1

Projekt byl od počátku podle autorů projektu
prestižní záležitostí a zároveň radostí zpracovat památkový projekt v BIMu. Zadání BIM modelu z roku 2014 bylo ale jednoduché a obecné

Jakub Masák:
Snažím se lidem ukázat,
co jsem krásného zažil,
když je to bude zajímat.

2

hard w are

Mac Studio. Nejrychlejší
stanice v historii Apple

bez BEP (BIM Execution Plan) a datového standardu. „Fakt, že je možné pojmout ve smlouvě
zadání projektové dokumentace v BIMu zcela
maximalisticky a bez jasné specifikace, se ukázal později jako velký problém. Rozsah a dosah
zásadních komplikací, které vznikly, byl v důsledku toho bezbřehý. Jsem ale hrdý, že jsme
to nevzdali. Utopili jsme v nápravě věci zhruba

„

zdobení stěn a podlaha ve foyeru byly navrženy tak, aby co nejvíce odpovídaly původním
a u historické pokladny bylo odkryto originální
zasklení. Nad jevištěm je umístěn LED panel

➜

Uzávěrka přihlášek. 30. ročník přehlídky
vypisované Nadací ABF, MPO, ČKAIT A SPS.
Stavby hodnotí odborná porota a sbor
expertů. Porotci, experti a rada programu
spolu s porotou a filmovým štábem všechny
přihlášené stavby navštíví. Výsledný unikátní
filmový dokument tak zmapuje architekturu
a stavitelství v celé republice.
www.stavbaroku.cz

Automatizované vytvoření podpor konstrukcí (statika)

Klasifikační systémy, datové standardy, digitalizace stavebnictví a v první řadě především BIM. Pojmy, již několik let často skloňované a diskutované, kde se jen dá. Nyní ale začíná mít vše reálné dopady.

Mezinárodní odborná porota vybere
užší okruh nominovaných, který bude
oznámen na nominačním večeru. Finalisté
a držitel hlavní ceny ČCA budou vyhlášeni
na slavnostním galavečeru v listopadu.

Stavba roku

ne

➜

Nominační večer ČCA

12. ročník archicadovské konference nabídne
koncentrované informace, primárně
určené pro uživatele Archicadu, o dění
kolem programu a jeho vývoji, navazujících
technologiích a BIM projektování.
Jihlava, Dělnický dům
www.archidays.cz

ne

Archicad – Solibri propojení

na promítání titulků a každá sedačka má svůj
dotykový tablet pro jejich volbu. V objektu je
instalována technologie tahů pro zdvih dekorací, opon, osvětlovacích baterií, unikátní válcová
točna a vyjíždějící podlaha orchestřiště. Ve speciální místnosti v patře, z níž lze v případě potřeby reprodukovat hudbu orchestru přímo
do sálu, vznikl dokonale akusticky izolovaný
„dům v domě“.

krok za krokem : Jak využít filtr rekonstrukcí pro etapizaci projektu

1
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ArchiDays 2022

Aktualizace vlastností v připojených modulech

Na to existuje asi více úhlů pohledu. My
si myslíme, že to nutně nemusí být architekt,
už jenom kvůli obsahu svého vzdělání a jeho
přesahu do společenských věd. Vzděláním
a praxí k tomu mají asi blíže absolventi stavebních fakult. Případně je tu i švýcarský model, kde existuje učební obor pro střední školy
– kreslič.

Hotline

23. června

Prvek Geodetický bod lze vložit kamkoli
do půdorysu a definovat tak počátek
souřadného systému daného projektu
ve vztahu ke spolupracujícím projektantům
či navazujícím profesím. Takto „přenastavený“
souřadný systém se projeví i při sdílení
projektu prostřednictvím „obecných“
datových formátů, jako jsou IFC, BCF a DWG.

B

udova Státní opery byla postavena v roce
1888 z iniciativy pražských Němců jako
reakce na stavbu Národního divadla. Architektonické plány byly svěřeny vídeňské firmě
Fellner und Helmer, která přizvala ke spolupráci architekta Burgtheateru Karla Hasenauera.
Vznikla tak stavebně architektonická obdoba
divadel jako například v Německu.

StartEdition 2022 má většinu důležitých funkcí Archicadu 25

R. R.
m. S.

do outlooku

9. – 10. června

tartEdition je profesionální CAD pro
architekty, projektanty i stavební
firmy se zásadní funkcemi pro BIM
projektování, které potřebuje většina menších
praxí. V případě, že uživatel bude potřebovat
využívat všechny funkce Archicadu, může přejít
na plnou verzi a pokračovat na rozpracovaných
projektech. Program podporuje operační
systémy Windows i macOS a načítá projekty
od verze 2006. Nedokáže načíst ani uložit
data z Archicadu 10 – 25 a ukládá pouze svůj
datový formát. Archicad 25 načítá projekty
od StartEdition 2012. Cena nové verze je
59 900 Kč (bez DPH).

➜

Je důležité si uvědomit, že řešení některých
problémů je za hranicemi architektonické profese. Musí být řešeny v rámci celé společnosti
například politickým rozhodnutím nebo občanskou iniciativou.

Tomáš Lejsek, ředitel Cegra,
v e-mailovém chatu
s budoucími architekty Robertem Rösslerem (vlevo),
studentem 1. ročníku
magisterského studia,
a Martinem Sýkorským (vpravo),
který právě dokončuje
bakalářskou práci.

BIM je mezi studenty

by neměl být

Rekonstrukce pražské operní scény vznikla z podnětu jejího vlastníka, Národního divadla. Původně byl rozsah
zaměřený pouze na rekonstrukci vzduchotechniky, stav objektu ale následně ukázal nezbytnost komplexního
řešení. Zakázka byla rozšířena na celkovou rekonstrukci včetně zásahů do provozně propojených skladů v Čakovicích. Jejím autorem je Masák & Partner.

➜

Produktem architekta je podle nás obraz
budoucnosti světa. Architekt by neměl brát
v potaz jen fyzickou stránku věci, ale i všechny
ostatní – sociální, politickou a duševní – a dokázat je mezi sebou vyvažovat, chápat uceleně
a v kontextu. Architekti dávají odpověď na konkrétní a různorodé zadání, proto se dá obtížně
produkt architekta standardizovat.

Vzhledem k obsáhlosti softwaru je na místě
otázka, zda se BIM zpřístupní uživatelům tak,
že ho budou moci užívat opravdu všichni architekti, nebo zda se v budoucnosti nerozšíří
profese odborníků na BIM. A s nimi budou architekti konzultovat, stejně tak jako to dělají
s ostatními profesemi.

„

Archicad StartEdition 2022 stojí na technologii Archicadu 25 a disponuje důležitými nástroji pro vytvoření 3D modelu a generování všech stupňů projektové dokumentace. Pro
BIM projektování je vyladěn tak, aby model stavby zůstal „živý“ až do finálních fází projektu. Vlastní navrhování má tak mnohem větší prostor než rýsování a vykazování.

➜

	Co že se to vlastně mění? Tedy co pro vás
znamená profese architekta, co má být jejím
produktem?
T. L.

Vstupní brána do světa BIM
S

➜

R. R.
m. S.

Myslíme si, že v současnosti BIM softwary
vyžadují až přílišné množství vstupních informací pro koncepční fázi návrhu a předdefinovaný způsob práce, který nezkušené uživatele
svádí k použití přednastavených prvků a výstupů. BIM je ale skvělý nástroj ve chvíli, kdy
je potřeba postoupit do dalších stupňů projektové dokumentace, výrazně ulehčuje přechody mezi projektovými fázemi a zmenšuje
pravděpodobnost chyby v projektu.

projekt

Rekonstrukce Státní opery
pod taktovkou BIMu

➜

T. L. 	Mění informační technologie profesi architekta?

N ovinka

➜

Produktem architekta
je obraz budoucnosti světa

➜

➜

➜

S elfie : N a f é rovku

Rekonstrulce
Státní opery
v Praze.
BIM projekt

