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A R C H I N E W S
ARCHICAD a velké stavby světa
Od desítky každou novou verzi ARCHICADu symbolizuje významná stavba, která v něm byla buď projektována, nebo zpětně modelována.

Casa Pr34, Michel Rojkind

Vennesla Library & Cultural
Center, Helen & Hard

Multifunctional complex
Moscow, Sergey Skuratov 
Architects

Cairns Family Complex, 
architectsAlliance

Bradford College,
Bond Bryan Architects

Len Lye Centre, Patterson 
Associates Architects

Charles Perkins Centre, 
Francis-Jones Morehen Thorp
(fjmt). Více na s. 3 >

Massaro House, Frank Lloyd
Wright; BIM model T. A. Heinz

Budova Vörösmarty tér 1, 
G. Fazakas, Budapešť,
spolupráce J. P. Viguier

Melbourne Conv. & Exhibit.
Centre, Woods Bagot a NH 
Architecture

Kongresszentrum Darmstadt,
fs-architekten, BDA a Chalabi 
architects & partners

Shell House, ARTechnic 
architects
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1982
1986
1989
1992
1993
1995
1997
1998
2007
2008
2009
2011
2012
2013
2015
2017

Založení Graphisoftu. Jedním z jeho zakladatelů je fyzik Gábor Bojár,
zpočátku výkonný ředitel a později prezident společnosti. 
Pro návrh potrubních systémů vznikla 3D aplikace na bázi GDL. 
Programovací jazyk Geometric Description Language popisuje 
knihovní prvky ARCHICADu a GSM je datový formát takto vzniklých
CAD/BIM objektů.

2.0 je první verzí ARCHICADu, dodávaného v dnes už známé krabici.

Chytrý kurzor – převratný způsob iterace uživatele s aplikací. V ostatních
CAD programech je nutné pro označení konkrétního bodu jako roh nebo
průsečík přepnout do tzv. uchopovacího módu.

ARCHICAD vstupuje na český trh.

ARCHICAD 4.16 – první verze programu určená i pro Windows.

Graphisoft se stává členem IAI (International Alliance for Interoperability),
která dnes pod názvem Building Smart zastřešuje vývoj datového 
formátu IFC. U nás vstupuje na trh CEGRA (Centrum pro podporu 
počítačové grafiky), tehdy jako CadAm. Projektanti pracující v týmu 
už nemusejí mít síťové propojení každý s každým. Na světě je totiž 
ARCHICAD Teamwork, první aplikace pro týmovou spolupráci sdílením 
modelu. Každý člen je napojen na centrální databázi. Startuje projekt Graphisoft Park.

Na Frankfurt Stock Exchange  je uveden Graphisoft. V roce 2000 budou 
jeho akcie obchodovány i na budapešťské burze. V Česku CEGRA 
spouští kurz BIM projektování pod názvem Transition Club. Bezplatným 
seminářem o principech BIMu prošly od té doby stovky architektů
a projektantů.

Graphisoft se stává součástí Nemetschek Group. Pokud jde o ARCHICAD, 
do BIM prostředí je přeneseno Průhledové zobrazení (Virtual Trace) –
tradiční CAD způsob zobrazování různých 2D dokumentů přes 
sebe.

3D dokument – možnost kótování a 2D anotací v perspektivě nebo 
axonometrii.Pro bezplatné stažení a registraci studentských a zkušebních licencí 

ARCHICADu Graphisoft spouští portál myarchicad.com. Jen v ČR 
si je dosud stáhlo 44 000 zájemců. Novinka Graphisoft BIM Server 
umožňuje sdílení BIM  projektu přes internet díky technologii, která 
zajišťuje pouze přenos změn v projektu.

Standard pro BIM komunikaci, BIMx, je určen i pro neprofesionály.

Graphisoft a Tekla spouštějí program Open BIM. Integrované vyhodnocení
energetické náročnosti představuje nejlepší pracovní postup pro 
navrhování udržitelných budov.

Graphisoft zaměstnává 465 osob. Společnost zároveň získává patent 
na technologii Predictive Design pro nástroj Schodiště.

Viktor Várkonyi, od roku 2009 CEO Graphisoftu, se stává členem
tříčlenného vedení (Executive Board) ve firmě Nemetschek.

Nový systém vodicích čar a uchopovacích bodů umožňující graficky 
ve 2D i 3D vynášet konstrukce s absolutní přesností.
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Jen pro sladění terminologie. LOP česky, jaký ter-
mín používáte v Reynaers v angličtině?
-
Ano, v češtině lehký obvodový plášť a v angličtině
curtain wall. Z toho pochází například název fa-
sádního systému Reynaers CW 50, který jsme se
před lety snažili nasypat do BIM knihovny ARCHI-
CADu. Stěna díky novým stavebním materiálům
postupně ztratila svou nosnou funkci a stala se
transparentním lehkým obvodovým pláštěm bu-
dovy. Pokud jde o definici LOP, odkázal bych na
úvod publikace Lehké fasádní pláště od Pavla
Brázdy z roku 2005, který se čte jako detektivka,
nebo ročenky a sborníky ČKLOP.
-
ARCHICAD před devíti lety přišel s nástrojem, kte-
rý byl ve výchozí mutaci pojmenován jako Curtain
Wall. My jsme v české lokalizaci použili termín Za-
věšená stěna. Nástroj jsme vnímali hlavně jako
pomůcku pro konstruování interiérových příček
nebo panelů, které vizuálně nebo zvukově roz-
dělují prostor. No a postupně se ukázalo, trochu 
i díky vývoji knihoven, že správně je Lehký ob-
vodový plášť. A když se řekne BIM, co pro tebe
znamená tenhle termín?
-
Termín  BIM jsi mi jako úplně první vysvětlil ty.
Bylo to na přednášce CEGRA, kde jste nekreslili,
ale modelovali… Myšlenka to byla pro mne nato-
lik převratná, že si BIM od té doby jednoznačně spo-
juji s ARCHICADem. Vize toho, kam se bude pro-
jektování – modelování s BIM – ubírat, mi připada-
la v tu chvíli jako brainstorming přiopilých snílků.
Dnes, jak vím od svých zahraničních kolegů, se
BIM v praxi využívá hlavně ve Velké Británii, Fran-
cii, Holandsku a Skandinávii. Od belgického kole-
gy jsem se dozvěděl, že jen letos bylo staženo 
44 976 Reynaers BIM objects. Jinak máš pravdu,
lehkému obvodovému plášti, zavěšeně prosklené
fasádě, by se mohlo říkat nenosná transparentní/
neprůhledná obvodová nebo dělicí stěna :-).
-
Jestli to dobře chápu, tak u českých projektů BIM
moc neřešíte. Přesto byla tahle metodika na le-
tošní Konferenci ČKLOP na programu. Proč?

U českých projektů bylo informační modelování
budov do nedávna spíš raritou. Pro architekto-
nická studia, která jsem poslední dobou navštívil,
je pro změnu současným hitem. Tužku nahradil
monitor, čáru střídá objekt. MFS Digital, jehož ře-
ditel Lukáš Romanczin na konferenci ČKLOP o BIMu
přednášel, nabízí pro architekty, investory a sta-
vební firmy konzultace. Problematika hliníkových
výplní je bližší strojařině než stavařině, a proto si 
o takový přístup vyloženě říká. Na konferenci měli
posluchači možnost vidět i krátké video o naší

BIM už není raritou
Přemysl Hrdý, jednatel společnosti Reynaers, v dialogu s Tomášem Lejskem, ředitelem CEGRA, 
o lehkých obvodových pláštích, virtuální realitě a budoucnosti BIMu.

projekční 3D novince Avalon. Navazuje na BIM. 
Investor si může projít dům, který ještě nestojí. 
O tuto službu je v belgickém Reynaers velký zá-
jem. Tedy nabralo to v našem oboru obrátky.
-
Virtuální a sdílená realita. Na mateřských strán-
kách Reynaers je uvedeno: Avalon turns your ar-
chitectural 3D model (Revit, Archicad, Sketchup
or Navisworks) into a virtual model, you can step
into… Nebojíš se, že přijde doba, kdy nebudete
mít co prodávat, protože se přestanou stavět
reálné domy?
-
To je přesně to, co si po vyzkoušení Avalonu řekne
každý. A jak to bude za pár let? U každé větší
stavby nebo v ateliéru architekta bude možno
hned odhalit případné kolize, projekt pozměnit,
omezit chyby nebo se jim úplně vyhnout. Přitom
chytrý BIM vše pozmění tak, aby celý projekt zase
fungoval. A že nebudeme mít co prodávat? To ne.
Jára Cimrman předpověděl aluminiu velkou bu-
doucnost, mělo by to tedy ještě nějakou dobu vy-
držet. A to se zeptám zas já tebe. Bude to tak
řekněme za deset let fungovat?
-
Softwarově najít kolize jde už dlouho, programy
Solibri nebo Navisworks se reálně začínají použí-
vat i u nás. Chytrý BIM, jestliže si pod ním mám
představit systém, který sám něco navrhne, se
vyvíjí. Schodiště v ARCHICADu 21 je toho příkla-
dem. Problém s rozvojem technologií nevidím 
v nich samotných, ale v jejich iteraci s okolím. Když
mám BIM projekt, tak jej vezmu a jdu jednat s lid-

PŘEMYSL HRDÝ je jednatelem firmy
Reynaers, kde působí od roku 2004, a členem
představenstva České komory lehkých ob-
vodových plášťů (ČKLOP). Předtím pracoval
deset let ve společnosti Velux, kam nastoupil 
v roce 1994 po absolvování strojní fakulty
ČVUT, obor Výrobní stroje a zařízení a Eko-
nomika a řízení strojírenského podniku.

D O  D I Á Ř ER O Z H O V O R

GRAPHISOFT, člen Nemetschek Group, je předním světovým vý-
robcem BIM softwaru. Jeho vlajkovou lodí je ARCHICAD, s nímž 
v roce 1984 nastartoval BIM revoluci. Kromě toho nabízí pro ar-
chitekty, konstruktéry, interiérové designéry a urbanisty BIM Server,
BIMcloud, BIMx, TZB modelář a Eco Designer. Je technologickým lí-
drem, který neustále přináší inovativní řešení. BIMcloud je první
prostředí pro opravdovou BIM spolupráci, mobilní aplikace BIMx
umožňuje přístup k BIM projektům i neprofesionálům nebo tech-
nologie Predictive Design pro konstruování schodiště nejen slouží 
k navrhování, ale hledá optimální řešení. Dceřinné pobočky Graphi-
softu naleznete v Německu, USA, Velké Británii, Španělsku, Itálii,
Japonsku, Hongkongu, Mexiku a Brazílii.

30. září – 3. října
Brno – periferie uvnitř i na okraji
Výstava vítězných prací Young Architect Award
v rámci Dne architektury představí, jak se podařilo
oživit periferie měst. Na výběru finalistů
se podílela odborná porota ve složení Petr Stolín,
Zdeňka Vydrová, Jiří Opočenský, David Mareš 
a Josef Pechar.
Fakulta architektury VUT, Brno
www.yaa.cz

Titul Beton Brož Young Architect Award 2015, 
Cena CEGRA: Kristina Smržová, Železnice –
variabilní prostor

3. – 13. října
ArchiSHOW
Představení ARCHICADu 21
www.cegra.cz

5. října
Stavba roku
Slavnostní vyhlášení letošních titulů a cen
Betlémská kaple, Praha
www.stavbaroku.cz

12. října
BIM DAY
Výroční konference Odborné rady pro BIM
Národní technická knihovna, Praha
www.bimday.cz

říjen
18. ročník Přehlídky diplomových prací
Vyhlášení výsledků a vernisáž výstavy
www.cka.cz

15. – 16. listopadu
Mezinárodní konference DIGI
Digitální technologie a kulturní dědictví
AV ČR, Praha
www.digiheritage.cz

27. listopadu
Česká cena za architekturu
Slavnostní galavečer ČCA
JATKA78, Praha

28. – 29. listopadu
BIM World Munich
ICM (Internationales Congress Center Mnichov)
www.bim-world.de

mi. To jsou komplexní procesy běžící v kolejích, za-
jetých dávno před BIMem. Až se nakonec můžu
ptát, k čemu mi BIM je? Virtuální realita to má
mnohem jednodušší. Do té vejdu a jsem tam. Říká
se, že krize čistí a zefektivňuje prostředí. Že je im-
pulzem k zavádění nových postupů. Pozoroval jsi
od roku 2008 něco takového?
-
Tak vida! Budu si muset zacelit mezery ve vzdělání
na některém z ArchiDays. Pokud jde o náš obor,
nejde přehlédnout, jak někteří zákazníci, tedy vý-
robci hliníkových oken, dveří a prosklených fasád,
přezbrojili z konvenčních výrobních zařízení na
CNC stroje, které s BIM za nedlouho budou také
komunikovat. Jeden zákazník třeba řeší, jak pře-
vést data pro obrábění komponentů prosklené
modulové fasády ze 3D modelu celku, který před
tím vytvořil. Takový skok kupředu málokdo čekal.
CNC stroje zvyšují kvalitu zpracování a produkti-
vitu práce. Tedy když se ví, jak na to! Dnešní do-
stupné technologie umí úžasné věci. Do takového
stroje můžeš upnout sedmimetrovou tyč a ten ji
celou obrobí, někdy i na jedno upnutí rozřeže 
a potom následuje jen kompletace hotového vý-
robku. Tento směr vývoje bude pokračovat. Vývoj
už ale v současnosti netlačí krize, která odezněla,
ale naprostý nedostatek kvalifikovaných dělníků 
a techniků. Cílem tedy je zajistit tok materiálu 
a kompletní instrukce pro výrobu tak, aby nebylo
možno výrobek pokazit. Zatím to jsou malé krůčky,
ale za dalších několik let může připomínat výroba
montovnu automobilů. Rozhodně nemusíme če-
kat desetiletí, bude to dříve.
-
Doba se zrychluje. Když se ohlédneš, co je tvojí
největší srdcovkou mezi projekty, na nichž se Rey-
naers u nás podílel?
-
To je těžký dotaz. Jako obchodník bych měl mít
rád ty, kde toho prodáme nejvíc, a vše proběhne
hladce. Vybrat jeden projekt nejde. Vždy mám ale
radost z rekonstrukcí starých domů, které pro-
kouknou, a jsou opět krásné. Není jich moc, ale ob-
vykle stojí za to. Důležité pro mne je, že mohu
našim výrobkům věřit, a pak je v klidu doporučit.
Testuji je třeba u sebe doma. S Reynaers tedy
vstávám a uléhám. To je asi ta srdcovka. Tento
druh srdeční slabosti doporučuji každému!

Na závěr osobní otázka: Dům nebo byt?

Byt na skvělém místě s panoramatickým výhle-
dem u metra, odkud je všude blízko. To se mi
splnilo. Až mne to omrzí, napíšu Ježíškovi. Budu
chtít to stejné v malém domku nedaleko. Jako po-
křtěný ateista si už budu jenom přát, ať nám ty
křesťanské svátky nikdo nikdy nekazí. �

GRAPHISOFT  > ARCHICAD  > CEGRA
Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR
(CEGRA) jako exkluzivní partner Graphisoftu
pro Českou republiku zodpovídá za lokali-
zaci, technickou podporu, marketing a pro-
dej. Kromě toho nabízí i vizualizační progra-
my Artlantis a Twinmotion od Abventu. Za-
jišťuje implementaci komplexního systému
včetně hardware, instalace, zaškolení a tech-
nické podpory. Je nositelem akreditace na
základě § 108 zákona č. 435/2004 Sb. o za-
městnanosti, a to pro vzdělávací program pro
pracovní činnost Čtení a kreslení technické
dokumentace, a je oprávněna vydávat Os-
vědčení o rekvalifikaci. Organizuje bezplatná
školení BIM projektování – jak přejít ze 2D do
3D BIM, zaměřené na nejmodernější postupy
při projektování. Zároveň podporuje řadu
prestižních akcí a institucí, jako jsou Česká
cena za architekturu, přehlídka Young Ar-
chitect Award, Přehlídka diplomových prací
ČKA a Galerie Jaroslava Fragnera.

ARCHICAD je BIM program pro architektonická studia, stavební pro-
jekce i realizační firmy, který dokáže efektivně zpracovávat rozsáhlé 
i menší projekty. Disponuje nástroji pro zpracování všech stupňů pro-
jektové dokumentace – od koncepční studie po realizační výkresy a vý-
kazy, umožňuje provádět simulace a analýzy (např. vyhodnocení ener-
getické náročnosti budovy) a obsahuje převodníky pro BIM (IFC) i kla-
sickou 2D komunikaci (DWG/DXF, PDF). Spolupráci v týmu řeší tech-
nologie Teamwork a BIM Server, resp. BIMcloud. Je k dispozici pro Mac
OS a Windows, v 17 jazycích a 27 verzích, upravených podle lokálních

požadavků a norem. Mezi jeho význam-
né světové uživatele patří Big-Bjarke 
Ingels Group a globální firmy jako Kaji-
ma Corporation a Aedas Singapore. U nás
jej využívají ateliéry jako např. Architek-
tonická kancelář Burian – Křivinka, A69 –
Architekti, Pelčák a Partner Architekti,
Schindler Seko Architekti nebo firmy
Central Group a Koma Modular.

Macintosh SE/30 se spuštěným prvním
ARCHICADem (nesl označení AC 2.0).
Foto: Laci Szabó 

Budapešťská cen-
trála Graphisoftu
sídlí v Graphisoft
Parku u Dunaje.
Mají tam své sídlo
také Microsoft,
SAP, Canon a asi 
70 dalších, 
vesměs IT firem.
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JAN BENEŠ
vedoucí technické podpory, CEGRA

BIM ještě o stupeň výš
ARCHICAD 21, nejnovější verze komplexního BIM programu, je na trhu a přináší spoustu vylepšení. Parametrické prostředí umožňuje navrhovat
objekty jakýchkoliv tvarů a dimenzí. To vše díky přímo integrovaným nástrojům Skořepina a MORF nebo obousměrnému propojení Rhino –
Grasshopper – ARCHICAD. Vlastní integrované funkce využívá jednadvacítka i k vyhodnocení energetické náročnosti budovy již ve fázi studie. 

Open BIM komunikaci garantuje důsledná pod-
pora formátu IFC. Uživatelsky nastavitelné pře-
vodníky jsou komplexní a zároveň srozumitelně
ovladatelné. Prostředí ARCHICADu hladce zpra-
cuje klasickou 2D dokumentaci všech stupňů, 
k dispozici je například nástroj Revize. Podpora
64bitových systémů, víceprocesorových sestav 
a výpočty na pozadí jsou zárukou pro plynulou
práci i na velkých projektech. 

Navrhování schodiště je komplexní proces, stačí
nahlédnout do publikace Neufert Architect´s
Data. Technologie Predictive Design, patentovaná
Graphisoftem, zvládá nekonečné iterace, které
jsou třeba pro sladění návrhu s normami. Nástroj
Schodiště on-line vizuálně naznačuje, jak bude
konstrukce vypadat. Současně program na pozadí
provádí výpočty, které kontrolují dodržení norem
a nabízejí optimální řešení v kontextu projekto-
vané budovy.

Operační systém: Windows 10 nebo 8.1,
MacOS X 10.12 nebo 10.11. CPU: minimální
– 64bit procesor se 2 jádry, doporučený –
procesor se 4 a více jádry. RAM: minimální –
8 GB RAM, doporučená – 16 GB a více. HDD:
5 GB pro instalaci, 10 GB na každý aktivní
projekt. Monitor: minimální – 1366 x 768,
doporučený – 1440 x 900 a vyšší. Grafická
karta: minimální – OpenGL 2.1 kompatibil-
ní s aspoň 1024 MB paměti. Přehled dopo-
ručených grafických karet na www.graphi-
soft.com/videocards.

S O F T WA R E

Nástroj Zábradlí lze použít k vytvoření jedno-
duchých i komplexních konstrukcí, jež jsou aso-
ciativní se schody, deskami, stěnami, střechami
nebo terénem. Konfigurovatelný editor umožňuje
navrhnout zábradlí specifické pro každý projekt.
Lze jej vytvořit kliknutím myši na základě předem
definovaných pravidel a standardů (obr. 1 – 6).

Flexibilní způsob klasifikace prvků a zón jedno-
duše umožňuje zajistit podporu národních a fi-
remních norem. Výsledkem je bezproblémová
spolupráce a kompatibilita subjektů zúčastně-
ných na projektu. 
IFC dokument lze umístit jako referenční hotlink
modul a IFC data můžeme třídit podle typu (např.
statický nebo TZB model) nebo výběrem jed-

notlivých prvků. Vložený IFC model lze snadno ak-
tualizovat z propojeného zdrojového souboru. 
Architekti s tím, jak se prosazují BIM pracovní po-
stupy, dostávají od specialistů stále častěji BIM
data. Aby mohli plnit úlohu vedoucího koordiná-
tora modelu, byla mezi standardní funkce inte-
grována Detekce kolizí (obr. 7 – 11).

Integrovaný CineRender od MAXONu zaručuje
uživatelům profesionální vizualizace, získané pří-
mo z BIM modelu. Nejnovější verze R18 disponuje
technologiemi Light Mapping a Secondary GI pro
dosažení realističtějších a přitom rychleji spočí-
taných renderů (obr. 12 – 14).
Mezi další velké drobnosti, které ARCHICAD 21
přináší, patří zalomení a křížení čárkovaných čar,

výběr parametrů pro jejich přenos (kapátko a stří-
kačka), kopírování po křivce, autotext v popis-
kách, nastavení hloubky řezu přímo v řezu/po-
hledu a 3D grafické styly.

Schopnost načítat a ukládat formáty, jako jsou 
DWG/DXF, PDF a IFC dokumenty, je samozřejmostí. 
Ovšem lze i exportovat do gbXML a PHPP, expor-
tovat a importovat data Autodesk Revit.RVT a im-
portovat Autodesk Revit.RFA. Možnosti komuni-
kace rozšiřuje obousměrné propojení Rhino – Grass-
hopper – ARCHICAD a Cinema 4D – ARCHICAD.
Program je dostupný ve verzích Trial (zkušební),
Demo, EDU (výuková), UNI (univerzitní) a komerč-
ní, která je chráněna hardwarovým nebo soft-
warovým klíčem. �

Intuitivní navrhování

Open projektování Produktivita

Kompatibilita

Systémové požadavky
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JOSEFINA DOLSKÁ
CEGRA

I tradiční řemeslo má jít s dobou
Již při studiu architektury na ČVUT pracoval Ondřej Otýpka v různých architektonických a projekčních kancelářích. Začínal v roce 2007 v ArchPlanu.
Tam se poprvé setkal s Ondřejem Fuchsem, který později spoluzaložil CUBESPACE. Jejich spolupráce vyvrcholila vloni založením vlastního ateliéru
NOSCALE architects.

P R O F I L

2002 Cihla, malta a ARCHICAD
Při výběru budoucího povolání má Ondřej Otýpka jasno pouze v tom, že ho baví tvořit a technicky myslet.
To, že studuje stavitelství na zlínské stavební průmyslovce, je spíš náhoda než jasná volba. Na škole ob-
jevuje pojmy jako cihla a malta a taky se seznamuje s ARCHICADem. Tehdy ještě neví, jak dnes sám říká,
že se z toho vyklube dlouholetý vztah. 

2004 Studium architektury
V druhé polovině studia architektury a urbanismu na ČVUT je Ondřej Otýpka členem experimentálního
ateliéru Flow Miloše Floriána, kde se zaujetím objevuje taje algoritmického navrhování. V rámci semes-
trálních ateliérových prací se při tvorbě modelů seznamuje s technologií rapid prototypingu, dnes
známého jako 3D tisk.

2008 Štěstí začátečníka
Ještě jako studenti společně s Ninou Pevnou získávají 3. cenu v soutěži O nejlepší urbanistický ateliérový
projekt Hradčanská – Letná. Jde o odvážnou vizi vybudovat na místě stadionu AC Sparta Praha knihovnu
a tu propojit pěšími mosty s letenskou plání. Návrh dopravně koresponduje s vjezdy a výjezdy do bu-
dovaného tunelu Blanka a řeší odhlučnění a nerovnoměrnou intenzitu dopravy.

2009 Ocenění ve studentské soutěži
Ondřej Otýpka vyhrává s projektem Tensegrity Tower ve studentské soutěži Olověný Dušan. Výšková
polyfunkční budova je tvořena vnitřní prostorovou skladbou buněk, klimaaktivní vrstvou zeleně a
vnějším obvodovým pláštěm. Porota oceňuje návrh mrakodrapu, v němž jsou v každém poschodí
stromy, a přitom nepůsobí formálně.

2010 Diplomový projekt
Projektem Origami Gallery, určené pro umístění obrazů Slovanská epopej, zakončuje mladý architekt
studium. Inspirací pro návrh se stala Möbiova páska jako symbol nekonečné smyčky, s jakou si je třeba
opakovaně připomínat historii a vazbu k našemu původu. Je to způsob, jak z dvojrozměrného proužku
papíru přejít o úroveň výš – do trojrozměrného prostoru, do architektonické formy. Hmotou je tedy
spirálovitě zatočený, nikdy nekončící pás.

2014 Rodinný dům pro kamaráda
První samostatný návrh. Architektonická forma rodinného domu pro kamaráda v Odolene Vodě je mini-
malistická a nechává vyznít kontrast světlé omítky s technickými detaily v antracitové barvě. Ty jsou
tvořeny pergolou, rámy oken a dveří či oplechováním. Při jižní fasádě je navržena terasa, která navazuje
na obývací pokoj.

2012 Domy z kostek
Zázemí dopravního hřiště v základní škole v Praze je stěžejním projektem, na kterém Ondřej Otýpka
spolupracuje od studie pro realizaci v CUBESPACE, kde získával své zkušenosti v projektování modu-
lárních staveb již za studií. Objekt se skládá z šesti ocelových prostorových modulů, které jsou opláštěny
kombinací dřevěné trámečkové fasády a omítky.

NOSCALE architects uplatňují v projektování parametrický design, BIM model a algoritmické navrhování
a specializují se na projektovou přípravu pozemních staveb a realizaci interiérového designu. „Toužíme
po předefinování oboru architektury jak v procesu návrhu a realizace, tak i v jeho užívání. Fascinuje nás
efektivita návrhu pomocí pokročilých designérských a vizualizačních nástrojů,“ vysvětluje Ondřej Otýpka.
Podle jeho slov to ale neznamená, že úvodní fázi jeho návrhu nepředchází hromada papíru pokresleného
ručními skicami. Tradiční řemeslo má jít s dobou. Proces návrhu se tak stává i soustavným hledáním nej-
vhodnějšího postupu tvorby.
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Kdybyste mohl volit jinou profesi, jaká by to byla?
Nemyslím si, že jsem se architektem narodil, ale spíš se jím postupně
stávám. Proto bych si uměl představit i jinou tvůrčí profesi, ve které
se kloubí technické a estetické požadavky na výsledné dílo.
Bez jakého vybavení byste nemohl pracovat?
Jsem z generace, pro kterou je využívání informačních technologií
součástí každého pracovního dne. Pracovat by šlo i bez nich, ale mě
by to nebavilo.
Jak si nejlépe odpočinete?
Na opravdu velkou únavu mi většinou nejlépe zabere spánek.
Kterou stavbu obdivujete a kterou nesnášíte? 
Asi nejpozitivnější emoce ve mně vyvolala pojišťovna Lloyds od Richarda Rogerse. Byla pro mne
milým překvapením. Objevil jsem ji v okamžiku, kdy jsem hledal Fosterovu Okurku. Staveb, které
nesnáším, by se asi také pár našlo. Ale spíš mne trápí ty, které ve mně vyvolávají lhostejnost. A
těch je bohužel dost.
Zohledňujete při projektování princip dlouhodobé udržitelnosti?
Snažím se projektovat úsporně a efektivně, ale pokud klient sám využití snadno recyklovatelných
materiálu nebo nasazení využití obnovitelných zdrojů energie nepožaduje, nevnucuji mu je.
Kdo vás nejvíc ovlivnil v architektuře? 
Nejraději mám práce z dílen Foster + Partners a Zaha Hadid Architects. Obdivuji nejen spojení
funkce a formy v jejich pojetí, ale i to, že je dokáží hojně realizovat. V cestě k vytvoření si vlastního
názoru na architekturu mne asi nejvíce ovlivnil experimentální ateliér Flow Miloše Floriána na
Fakultě architektury ČVUT, kde jsem si osvojil algoritmické principy navrhování.
Od kterého architekta byste si nechal navrhnout dům?
Podle pořekadla „kovářova kobyla chodí bosa“ nejsem na vlastní bydlení náročný. Jako architekt
vlastního domu bych si vystačil sám.
Co je pro vás při práci největší překážkou?
Udržet si bezbřehou kreativitu v moři legislativy a technických požadavků.
Jaký je váš oblíbený typ klienta?
Takový, u kterého se v průběhu spolupráce podaří nalézt podstata jeho záměru.
Kdyby vám měla zlatá rybka splnit nějaké přání, jaké by to bylo?
Požádal bych ji, aby za mnou přišla, až budu vědět, po čem doopravdy toužím.

10 otázek pro Ondřeje Otýpku

Kdyby vám měla zlatá rybka splnit nějaké přání, jaké by to bylo?

2016 Od CUBESPACE k NOSCALE architects
Největším počinem Ondřeje Otýpky v CUBESPACE byla sportovní hala v Krupině na Slovensku. Poté
dostává nabídku od Ondřeje Fuchse, se kterým spolupracuje už devět let, na založení společného ateliéru
NOSCALE architects. Vize autorských architektonických návrhů a příslib designové výroby představují
nabídku, která se neodmítá. S týmem se snaží dělat věci, které je baví. Jedná se hlavně o architektonické
studie a realizace staveb různorodých měřítek. Začínají experimentovat s 3D tiskem jako s možností
výroby designových předmětů.

2017 Soutěž a první úspěšné projekty

Jen pro radost
Hned na začátku roku pouští ateliér uzdu své fantazii a účastní se soutěže na Expozici Arktidy pražské zoo.
Koncepcí návrhu je vytvoření jediné a nepřerušené návštěvnické obousměrné trasy, která spojuje
všechny expozice a umožňuje výhled na chovaná zvířata ve všech výškových úrovních. Výškový rozdíl
trasy je řešen průchozí podzemní smyčkou. Ta návštěvníkům nabízí podvodní pohled, multimediální in-
formační a výukový program a zázemí návštěvníků.

Rodinný dům Vyšní Lhoty
Autoři Ondřej Otýpka a Ondřej Fuchs při návrhu rodinného domu respektují místní prostředí rozvol-
něné zástavby se sedlovými střechami. Zásadní je výhled na přírodní scenérii směrem na jihozápad,
který určuje hmotu i funkční uspořádání. 

Polyfunkční dům Plazza na Střížkově
NOSCALE architects se podílejí spolu se stavební firmou na zpracování realizační dokumentace bytového
a komerčního komplexu Plazza Střížkov podle návrhu Barbory a Ondřeje Šimonových z ateliéru OBA2 
a Daniela Škardy. Na tuto etapu projektování by měli navázat návrhem a realizací interiérů podle zadání
klientů.
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JAN BENEŠ
vedoucí technické podpory CEGRA

K R O K  Z A  K R O K E M

2. Symbol čáry předkreslíme v půdoryse
pomocí nástrojů 2D kreslení – čar, kružnic 
a lomených čar.

3. Pro případné vytvoření plné výplně v
symbolu musíme využít hustě rozmístěných
úseček.

4. Do místa, které má ležet na vynášecí
čáře při kreslení, umístíme uživatelský
počátek. Nejjednodušeji pomocí paletky
Souřadnice. 

6. V menu Volby/Atributy prvků/Typy čar
vytvoříme novou symbolovou čáru.

7. Vložíme prvky čáry, které jsme 
v půdorysu zkopírovali. Nastavíme velikost
segmentu a mezeru mezi nimi.

8. Takto vytvořená čára kreslená podél
hrany zdi se vykresluje na jednu její stranu.

5. Prvky označíme a zkopírujeme (okno
výběru zahrnuje i uživatelský počátek).

1. Do projektu v ARCHICADu můžeme 
přidat vlastní typ čáry. Při jeho vytváření
můžeme taky ovlivnit pozici vzhledem 
k vynášecí lince, do které se čára vykreslí.

Jak na vlastní symbolovou a referenční čáru

MICHAELA JANDEKOVÁ
technická podpora, CEGRA

Rozšířená verze prostředí pro týmovou spolupráci na BIM modelech, Graphisoft BIMcloud, efektivně propojuje
týmy a projekty různých velikostí pod jednu střechu bez ohledu na jejich adresu. Třešničkou na dortu je, 
že podporuje komunikaci mezi členy projekčního týmu a uživateli s mobilním zařízením a aplikací BIMx.

BIMcloud správce běhá v kompaktním we-
bovém rozhraní, přizpůsobeném i pro tablety
a mobily. Projekty, uživatele i samotné ser-
very je možné řadit do vlastní přehledné
složkové struktury s „dědičným“ nastavením
(položka přebírá nastavení nadřazené složky).
Automatické zálohování na úrovni celého
BIMcloudu zkrátí obnovu po případné havárii
na několik málo hodin.

Flexibilita
Systém není náročný na vybavení a můžeme
ho instalovat v libovolném hardwarovém,
softwarovém a síťovém prostředí, jak v sou-
kromém, tak veřejném cloudu. Pro on-line
spolupráci stanovišť, umístěných prakticky li-
bovolně po světě, stačí běžné internetové
připojení. 

Integrace
BIMcloud je připraven pro zapojení do IT in-
frastruktury větších společností. Aktivní adre-
sářová služba přes protokol LDAP umožňuje
uživatelům využívat doménové přihlašovací
údaje i pro přihlašování k BIM projektům na
BIMcloudu. 

Rozšíření
Největší výhodou cloudových řešení je snad-
né rozšiřování hardwarových zdrojů serveru.
Do stávajícího zařízení lze přidávat paměť
RAM nebo počet jader CPU (tzv. vertikální
rozšíření). BIMcloud umožňuje rozšiřování
systémových prostředků vertikálně a hori-
zontálně – tedy připojit do systému celé nové
stanice, které pracují paralelně. Při vyčerpání
kapacity BIMcloud serveru je možné projekty
mezi jednotlivými fyzickými servery přesou-
vat, aniž by připojení uživatelé tyto operace
zaznamenali.

Kompaktnost
Distribuci dat v satelitních kancelářích zajistí
BIMcloud Delta Cache, který zachytává veš-
kerá data při komunikaci klient – server. Takto
nastřádaná data následně předává uživate-
lům prostřednictvím lokální sítě a nezatěžuje
tolik internetové připojení.

Sdílení a komunikace
Díky mobilní aplikaci BIMx (pro iOS a An-
droid) se může do prostředí Teamwork 
projektů zapojit prakticky kdokoliv. Systém
umožňuje obousměrně zasílat textové zprá-
vy, anotace výkresů nebo výřezů 3D modelu,
fotografie ze stavby nebo zprávy vázané na
konkrétní prvky v  modelu (označené prvky
v BIMx lze obratem zvýraznit i v ARCHICADu
a naopak). 
Model lze přímo z ARCHICADu publikovat na
Úložiště BIMx modelů a z úložiště pak stáh-
nout do BIMx. Výsledným modelem se může-
te pochlubit třeba na Facebooku (360°obrá-
zek).

Licencování
Aplikace BIMcloud server, BIMcloud správce 
a BIMcloud Delta Cache jsou dostupné zdar-
ma. ARCHICAD nebo BIMx pro připojení po-
třebují přístupové BIMcloud licence, které
automaticky přiděluje BIMcloud správce. Kaž-
dý uživatel se může pod svým účtem připojit
k projektu z ARCHICADu i BIMx zároveň,
potřebuje k tomu pouze jednu licenci, která
vyjde ročně  na 5 000 Kč bez DPH. �

BIMcloud od Graphisoftu jde za hranice běžných
cloudových služeb. Nejedná se o službu, ale o kom-
paktní, maximálně přizpůsobivé, řešení pro Team-
work. Je kombinací Delta technologie pro BIM
server, patentované Graphisoftem, a cloudových

služeb, které umožňují rozšiřování systémových
prostředků podle aktuální potřeby. 
Informační model budovy (BIM) využívají archi-
tekti a projektanti v menších, středních i velkých fir-
mách už třicet let. Při výměně velkého množství
dat a při propojení více vzdálených týmů narážejí
na limity, které ale BIMcloud boří rozšiřováním serve-
rových prostředků i nadstandardní konektivitou. 

Díky on-line propojení mezi BIMcloudem a mo-
bilní aplikací BIMx může být do projekčního pro-
cesu nebo výstavby zapojen prakticky každý – od
architektů, přes investory a subdodavatele po stav-
byvedoucí nebo správce budovy. Bezesporu se
jedná o dokonalé systémové řešení. Je vhodné
pro společnosti s velkým počtem zaměstnanců, ale
nabízí i atraktivní funkce pro malé projekční týmy. 

Flexibilita

Rozšíření

Kompaktnost

Sdílení a komunikace

Licencování

Integrace

Centrální správa dat

S O F T WA R E
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Pro nahrání modelu je třeba mít vytvořené
Graphisoft ID a před publikací se přihlásit do
svého (firemního) účtu. Model můžeme umís-
tit do veřejné části úložiště nebo do soukro-
mé složky (uživatelé se Support Packem).
Přístup k modelu lze případně zabezpečit
heslem. Každý uživatel má k dispozici neome-
zený prostor pro nahrávání (modely jsou ve-
řejně dostupné), případně 5 GB pro sou-
kromé nahrávání. Součástí modelu může být
tabulka s informacemi o prvcích, varianty 3D
modelu z Mapy zobrazení nebo výkresy. Do
jednoho modelu tak lze uložit například
různá 3D zobrazení (kombinace vrstev, gra-
fické styly, zobrazení nosných/nenosných
konstrukcí apod.), průlety a výkresovou doku-
mentaci. 3D zobrazení můžeme generovat 
i s tzv. globálním osvětlením a zajistit realis-
tičtější vzhled modelu. 
Uložení modelu na web spustíme tlačítkem
Publikovat, BIMx Uploader se o celý proces
postará. Do mobilního zařízení ho přene-
seme pomocí odkazu na stránce sdíleného
modelu nebo přímo z aplikace BIMx (volba
Přidat/Přenos BIMx modelů). 
Pokud projekční tým zapracuje do projektu

Technologie od Leicy nabízejí víc než ruční dálko-
měry, které fungují jako laserový metr. Jsou vhod-
né zejména pro ty, kteří v terénu běžně řeší určení
převýšení, plochy, objemu, nepřístupné délky me-
zi body, přenesení a kontrolu výšky, odsazení rovno-
běžky, určení sklonu nebo zaměření profilů.  
Konkrétně Leica DISTO S910 je první ruční lase-
rový dálkoměr s patentovanou technologií P2P,
která z jednoho místa měří vzdálenost mezi libo-
volnými dvěma body, úhel nebo i plochu. Pro každý
změřený bod tak získáte prostorové souřadnice X,
Y, Z. Data se dají použít pro BIM nebo v CAD soft-
waru a vytvořit 3D vizualizaci. Snadno tak lze na
místě určit rozměry střechy nebo fasády či zaměřit
okna a přímo vytvořit projektovou dokumentaci.
Dálkoměr je vybaven integrovaným SmartBase
podstavcem. Je možné ho připevnit na fotostativ
nebo do speciálního adaptéru, který má stavěcí
šrouby pro jemné a přesné cílení. Laser zaměřuje
z  jednoho místa na jednotlivé body, které se uklá-
dají do paměti jako dxf soubory (2D i 3D). Ty pak
lze jednoduše stáhnout přes USB do ARCHICADu
nebo jiného CAD softwaru.
Pro důkladnou dokumentaci je možné všechny
změřené body ukládat společně s fotografiemi za-

Laserové měření ve 3D 

TEREZA DRAŽILOVÁ
GEFOS

H OT L I N E

Na vaše dotazy 
odpovídá 
Jan Červenka
technická podpora
CEGRA, hotline@cegra.cz

Mobilní aplikace BIMx slouží pro snadnou 
a rychlou prezentaci projektu formou živého
3D modelu – buď jako prohlížečka 2D doku-
mentace nebo jako komplexní komunikační
nástroj projekčního týmu s BIMcloudem. 
BIMx model vytvoříme pomocí Sady publi-
kací a zvolíme způsob uložení. Jednou z mož-
ností je Nahrát BIMx Hyper-model, kdy ve
Vlastnostech publikace soubor uložíme do
webového úložiště a odtud ho pak jedno-
duše stáhneme do mobilních zařízení. 

Jak publikovat model na webové BIM úložiště 
a aktualizovat ho v BIMu?

cíleného místa. To umožňuje pracovat rychle a bez
rizika vzniku zbytečných chyb. Práci nekomplikují
ani špatně dostupná místa nebo složité výpočty.
DISTO S910 má ještě jednu unikátní funkci. Je to
WLAN rozhraní, které v reálném čase bezdrátově
přenáší naměřená data přímo do počítače. Note-
book se s dálkoměrem spáruje stejně jako při při-

Prohnutý monitor HP Envy 34“ se vyznaču-
je skvostným designem, špičkovými para-
metry a luxusním zvukem. Díky maximálně
jemnému rozlišení WQHD je obraz ostrý do
nejmenšího detailu a s technologií IPS po-
dává vynikající barevnost i z větších pozo-
rovacích úhlů. Statický kontrast 3 000 : 1, jas
300 cd/m2, odezva 6 ms a velikost pixelu
0,23 mm mohou svádět ke 125% zvětšení
obrazu z MS Windows a tím devalvovat os-
trost. Přístroj se zabudovanými reproduk-
tory Bang & Olufsen je ideální jako solitérní
dominanta kanceláře. Připojitelný je konek-
tory USB-C, HDMI 2.0 a DisplayPort. Monitor
nemá výškově nastavitelnou nohu. Cena
činí zhruba 19 800 Kč bez DPH. �

Špička mezi notebooky

Exkluzivní kousek

Monitor, který nezklame

Nekompromisní pracovní stanice, nejno-
vější desktopové procesory Kaby Lake, nej-
výkonnější OpenGL grafické karty, ultra-
rychlé DDR paměti a SSD disky NVMe. Note-
booky Eurocom zkrátka rendery nezastaví.
Konkrétně model Sky X9E2, jak se ukázalo
při testování CEGRA na ARCHICADu, Art-
lantisu i Twinmotionu, bude těžko hledat
konkurenci. Jeho základem je čtyřjádrový
procesor Intel Core i7-7700K, pracující na
frekvenci 4,2 GHz a doplněný 32GB ope-
rační pamětí DDR4. Je vybaven 17,3" dis-
plejem s Full HD rozlišením 1920 x 1080. 
K dispozici je i SSD disk s kapacitou 512 GB,
pevný disk o velikosti 1 TB a grafická karta
NVIDIA GeForce GTX 1080 s 8GB vlastní
paměti. Cena se pohybuje od 74 995 Kč bez
DPH.

TESTOVÁNO NA ARCHIDAYs

PAVEL ČERMÁK
CEGRA

24palcový monitor Dell U2414H s rozliše-
ním Full HD a technologií IPS má nejtenčí
okraje na světě. To jej předurčuje pro sou-
vislé zobrazení na více obrazovkách. Ideální
je pro dvoumonitorový režim na výšku i na
šířku. Skvělé jsou ale i tři obrazovky vedle
sebe. Velikost pixelu je 0,26 mm a optimální
rozlišení 1920 x 1080. Pro propojení s jinými
zařízeními slouží DisplayPorty a konektory
HDMI 1.4. Na zařízení se vztahuje tříletá vý-
měnná záruka. Orientační cena je 5 390 Kč
bez DPH.

změny a BIMx model znovu nahraje na úlo-
žiště, budou přihlášení uživatelé aplikací
BIMx upozorněni notifikací a vyzváni ke sta-
žení aktualizované verze. Stejně jako u Team
Work jsou stahována pouze data provede-
ných změn. �

pojení k WiFi síti. Naměřené údaje i fotografie lze
posílat díky bezplatnému softwaru Leica DISTO
transfer.
Přístroj je možné využívat také jako laserový
dálkoměr, i když už dosah 300 metrů a přesnost 
1 mm jsou výjimečné. Dálkoměr má také digitální
hledáček (kameru) se 4x zoomem. Díky němu lze
zacílit přesně také za nepříznivých světelných
podmínek jako třeba, když svítí slunce. I když čer-
venou laserovou stopu nevidíte, což se stává už
při relativně krátkých vzdálenostech okolo deseti
metrů, můžete přesně vidět, kam cílíte, na velkém
barevném displeji. 
Dálkoměr má také zabudovaný fotoaparát pro
dokumentaci měření. Výhodou je, že na fotografii
vidíte i vyznačené místo, které jste měřili. S po-
mocí velkého 3,2" dotykového displeje lze také
spouštět měření. Tím se vyhnete nechtěnému po-
hybu dálkoměru, ke kterému dochází při zmáčk-
nutí tlačítka. 
Samozřejmostí jsou i takové funkce jako přepočet
šikmé délky na vodorovnou, měření sklonu, výš-
kový profil, průběžné sledování převýšení, měření
šířek a výšek objektů nebo třeba uživatelské nas-
tavení oblíbených funkcí. 
Samotný dálkoměr vyjde na 37 000 Kč bez DPH.
Jen o 5 700 korun dražší je celá měřická sada, ve
které je v kufru kromě dálkoměru také adaptér pro
přesné cílení a fotostativ. �

Laserové měřicí systémy od švýcarské firmy Leica Geosystems představují řadu od jednoduchého dálkoměru
až po skenery. Díky nim lze rychle, přesně a bez podpory specialisty zaměřit vnitřní a venkovní, a to i obtížně
přístupné prostory ve 3D a měřená data jednoduše zpracovat v CAD/BIM programu.

Výsledkem zaměření Leicou DISTO S910 z jednoho místa jsou prostorové souřadnice X, Y, Z,
které lze interpretovat ve formě 3D dxf modelu.

Do ARCHICADu je třeba dxf soubory importovat jako GDL objekt. Aby byla možná práce se zaměřením (např.
přichytávání k výškám a odměřování) je nutné objekt rozbít na morfy. Zaměřeno přístrojem 3D DISTO.

67:Sestava 1  9/11/17  6:38 AM  Stránka 3



viii ARCHINEWS 3_2017

®

ARCHINEWS 3_2017
Aktuality o informačních technologiích a architektuře. Ročník XIX. Vydává: Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. ve spolupráci s earch.cz, 
Nad Obcí I 1392/2, 140 00 Praha 4, tel. 257 310 090, fax 257 314 106, e-mail cegra@cegra.cz, www.cegra.cz. Redakční rada: Tomáš Lejsek, Petr Vaněk, Jiří Kout a Viktor Johanis.
Grafika: Aleš Douša. Evidenční číslo MK ČR E 10494, ISSN 1802-7172. Noviny jsou k dispozici na www.cegra.cz a na www.issuu.com/archinews. 
Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit též na internetu, zejména na www.archinews.cz.

Vertikálně orientovaný objekt, který tvoří vstup do chotěbuzského Archeoparku, zaujme hned na první pohled. 
Autoři jeho návrhu, Atelier 38, zvolili zajímavé hmotové a materiálové řešení, které odráží historii a vývoj Těšínského Slezska.

MICHAELA JANDEKOVÁ
CEGRA

Vstupní objekt archeoparku, který je rekonstrukcí
slovanského sídliště z období od poloviny 8. do
11. století v hradišti Chotěbuz – Podobora, nabízí
návštěvníkům hlubší poznání lokality. Slouží ale 
i pro uložení nevystavených exponátů a jako zá-
zemí pro zaměstnance a návštěvníky. 
Podnětem pro ideu návrhu byly vrstvy, které jsou
při archeologickém bádání odkrývány a následně
poznávány. Podobně jako jsou z odkryvů zachy-
covány situace a z nich zjišťovány informace, tak je
myšlena filozofie vstupní části. Návštěvník se skrz
výškové úrovně v prostoru dostává po atraktivní
naučné stezce až k nejvyšší části hradiště. Vybu-
dování vstupního objektu do areálu akropole řeší
i bezbariérové překonání terénního převýšení.
Vstup do objektu je orientován na osu můstku,
odkud vede trasa přes schodiště a k výtahu. Dál
pokračuje lávkou na první předhradí a odtud do
akropole. V přízemí je krytý parter, vstup do re-
cepce s prodejem suvenýrů a zázemí pro veřej-
nost a zaměstnance. Ve vyšších patrech se nachází
multifunkční sál pro konání přednášek a výstav,
keramická dílna, skladovací prostory, pracovna
pedagogů, denní místnost a přípravna expozice.

Střecha objektu je využita pro terasu s intenzivní
zelení.
Motiv archeologických vrstev se promítá ve všech
čtyřech podlažích. Cesta do akropole vede po ver-
tikální ose schodiště a výtahové šachty. Objem
vertikálního jádra naznačuje časovou osu, kterou
návštěvník prochází. Každé podlaží představuje
určitý časový úsek. Časovým úsekům odpovídají
období, která jsou na jádře výtahu zaznamenána
v podobě vrstev z hlíny s drobnými artefakty 
v prosklených vitrínách – vtlačenými nebo otiš-

Putování časem v Archeoparku Chotěbuz

1

2

3

4

5

1    Materiálové řešení fasády vertikálního objektu
je inspirováno vrstvením hornin při 
archeologických vykopávkách. 

2    Lávka vedoucí z horního patra k akropoli 
zajišťuje bezbariérový přístup do hradiště.

3    Výtahová šachta slouží jako časová osa a
prezentuje návštěvníkům archeologické nálezy. 

4    Koncept materiálově odlišených hmot a lávka 
v korunách stromů, která vede k hradišti. 
Vizualizace. 

5    3D řez z modelu ARCHICADu nejlépe zobrazuje
dominantní prvek interiéru – schodišťový prostor
s výtahovou šachtou sloužící jako část expozice.

těnými prvky, jako jsou mince a kousky kovu 
v podobě náramků, doplněnými popisky. 
Jednotlivá podlaží jsou různorodě povrchově
zpracována tak, aby byla umocněna změna úrov-
ně a tedy časového období. Liší se barevnost 
i struktury stěn a podlah, ale také povrch výta-
hového jádra a stěn schodiště. Materiálové čle-
nění odděluje část veřejnou, poloveřejnou a pro-
vozní.
Atelier 38 zpracoval projekt vstupu do Archeo-
parku v roce 2012 jako ideový soutěžní návrh pro

Muzeum Těšínska. Projekt vznikal v ARCHICADu 
a 3D model sloužil především pro generování
koncepčních schémat a výkresů architektonické
studie a pro tvorbu vizualizací. V další fázi násle-
doval projekt interiéru. K předávání podkladů 
a komunikaci s profesemi a projektanty stavební
části byl využit především export do pdf a dwg.
Realizace stavby probíhala v letech 2015 – 2016. �

Vizualizace: Pavlína Harazimová
Foto: Roman Polášek
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