
AI DESIGN: 
Eva Jiřičná
a Petr Vágner

Kongresové centrum slouží jako koncertní  
sál, konferenční centrum s projekcí, 
administrativní sídlo Filharmonie Bohuslava 
Martinů, zkušebna a nahrávací studio, 
výstavní prostor a restaurace. Hlavní sál stejně 
jako konferenční centrum pojme 850 sedadel 
a přibližně 50 míst k stání. Plesy a akce mají 
kapacitu až 1100 osob. 

V místě, kde začínají vchod a třípatrové foyer, 
vnější plášť končí a otevírá pohled do interiéru 
budovy s rostlinami, bary a výstavními 
prostory. Vnější prostor je obohacen vodní 
fontánou s měnícími se barevnými světly.

Budova je situována blízko hlavní křižovatky, 
a proto projekt klade velký důraz na ochranu 
hlavního sálu před hlukem. Z provozních 
důvodů je nutné dodržet požadavky 
i na prostory kolem hlavního sálu.

Oválný centrální prostor je obklopen 
kancelářemi a zkušebnami, které vyžadují 
přirozené větrání a denní světlo. Další vnější 
vrstva byla přidána jako zvuková clona, 
ochrana před slunečním zářením a pro scelení 
vizuálního vjemu celého objektu.

 

2011
Kongresové centrum Zlín  

Návrh kongresového centra navazuje na původní koncept města a je 
zpracován ve spolupráci s kanceláří AED projekt, včetně jejích specialistů.  
Tomáš Baťa byl nakloněn kultuře a vzdělání, a proto v samém centru města 
zřídil tzv. školy pro dospělé, vzdálené jen několik kroků od továren. Byly 
nedílnou součástí konceptu města a jejich uspořádání ve tvaru písmene 
U (dvě obdélníkové budovy v úhlu) vytvořilo veřejný prostor se sochou 
prvního československého prezidenta. Zhruba před 25 lety byly odstraněny. 

Umístění nového kongresového centra vychází z původní polohy 
Masarykových škol. Veřejný prostor ve tvaru V se otevírá směrem k centru 
města a vstupy jsou navrženy v ostré části písmene, kde se nachází i vstup 
do spojující skleněné bubliny, do veřejné restaurace. 

Eliptický tvar budovy je snahou o co nejmenší 
působení celé hmoty stavby. Při příchodu 
z města a z hlavní křižovatky jako první 
upoutá palisáda ze skleněných tvárnic, 
která řeší problémy s hlukem a klimatickými 
podmínkami, esteticky sjednocuje budovu 
a propouští dovnitř denní světlo. V noci může 
být zezadu podsvětlena. 

2004
Kostel svaté Anny 
Návrh rekonstrukce pražského kostela 
(Pražská křižovatka) pro Nadaci 
Dagmar a Václava Havlových – Vize 
97 je zpracován přímo pro prezidenta 
Václava Havla, který na průběh prací 
osobně dohlíží. Jednou z nejcennějších 
částí celé stavby je původní krov, 
do něhož se otevírá celý prostor. Návrh 
na zachování pohledu do krovu byl 
zpočátku zamítnut, ale nakonec se 
podařilo získat potřebná povolení. 
Za projekt ateliér získává čestné uznání 
v kategorii Rekonstrukce v Grand Prix 
Obce architektů.

2020
Ostravský mrakodrap
Návrh rekonstrukce jedné z ostravských 
výškových dominant a přestavby 
dlouhé roky diskutovaného objektu 
vychází z podrobné analýzy současného 
stavu budovy, zejména její statiky. 
Původně dvaadvacetipatrový objekt 
bude navýšen o jedno patro s kavárnou, 
terasou a atraktivní vyhlídkou 
na město. V ostatních podlažích 
jsou umístěny byty s oblými balkony 
s bohatou zelení, včetně centrálního 
zavlažování. 

2021
Westpoint 
Návrh unikátní vstupní stavby nové 
pražské rezidenční čtvrti Westpoint 
v Praze 6 počítá s použitím veškerých 
dostupných moderních technologií. 
Autoři návrhu opět kladou důraz 
na bohatou zeleň, která bude pro 
navození pocitu bydlení v přírodě 
umístěna na každém balkonu, na střeše 
a na budově jako vertikální stěna. 

2009
Knihovna Univerzity Tomáše Bati
Původní návrh knihovny je 
zpracován společně s Kongresovým 
centrem Zlín, ale jeho realizace 
probíhá odděleně. Budova má 
velké centrální atrium, jehož jednu 
stranu využívá rektorát Univerzity 
Tomáše Bati a druhou studenti – 
návštěvníci knihovny.

2019
Žižkovské věže 
Vítězný projekt mezinárodní 
architektonické soutěže na komplex 
rezidenčních staveb na místě 
dosluhující telekomunikační budovy 
v Praze 3. Návrh tvoří z poloviny 
bloková zástavba výškovými 
stavbami v nárožích a velký 
otevřený veřejný prostor, na němž 
jsou umístěny tři výškově gradující 
věže. Každá z nich je navržena jako 
vertikální park, kde se na zvlněných 
balkonech stejně jako v parteru 
nachází velké množství zeleně. 

Návrh je zpracován ve spolupráci 
s mezinárodním architektonicko-
inženýrským ateliérem ARUP 
z Londýna. Cílem je, aby byl výsledek 
nejenom esteticky zajímavý, ale 
i odpovídající nejvyšším technickým 
možnostem. Rozvlněné balkony se 
zábradlím z ohýbaného skla umožňují 
díky volnému pohledu spojení interiéru 
s exteriérem. Na fasádě autoři návrhu, 
inspirováni přírodou, používají organické 
tvary. V dolních patrech bytových 
domů se nacházejí rozsáhlé komerční 
prostory pro služby, obchody, restaurace 
a kavárny a velký důraz je kladen 
na veřejný prostor se zelení, fontánou 
a uměleckými díly.

2018
Vila Troja 
Dům se nachází na unikátním místě 
v Praze s překrásným výhledem 
na Pražský hrad a město. Centrálním 
motivem objektu je skleněné kruhové, 
modře podsvětlené schodiště, které 
propojuje všechna podlaží. Jde o zatím 
nejvyšší realizované schodiště ateliéru. 
Balkony jsou vyrobeny z materiálu GRP 
a mají organický tvar. Pozoruhodná je 
konstrukce lávky, která vede z druhého 
nadzemního podlaží do zahrady.

2017
Vzdělávací komplex 
Univerzity Tomáše Bati 
Univerzitní fakultu tvoří dvě 
hlavní budovy, které navazují 
na urbanistický charakter 
místa a sousední budovy. 
Oba objekty jsou propojeny 
společným vstupním podlažím, 
kde se nachází hala s recepcí 
a velká aula pro 250 studentů. 
Každá z budov má centrální 
atrium, kterým prochází denní 
světlo přes všechna podlaží.
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SPolUPrácE EVy JiřičNé A  PETrA VágNErA ZAčAlA V  rocE 1995, kDy 
MlADý ArchiTEkT, TEhDy JEšTě STUDENT, oDJEl Do  loNDýNA NA  PrA-
xi Do ATEliérU rENoMoVANé ArchiTEkTky, DESigNérky A PEDAgožky. 
Po JEho NáVrATU Do čEch oBA ArchiTEkTi VE SVé SPolUPráci PokrA-
čoVAli. DNES, ZA VícE NEž 22 lET, MAJí NA koNTě PřiBližNě 200 ProJEk-
Tů A rEAliZAcí A řADU ocENěNí. 

2002 
Hotel Josef
Ateliér navrhuje první designový 
hotel ve střední a východní Evropě. 
Z původního zadání na návrh interiéru 
se v průběhu spolupráce zakázka 
rozšiřuje na projekt celého objektu. 
Bezprostředně po otevření hotelu 
zatopila povodeň podzemní podlaží, 
ale vše se rychle podařilo opravit. 
Hotel, za jehož návrh Ai DESiGN 
obdrží ocenění Grand Prix v kategorii 
Architektonický design, úspěšně 
funguje dodnes.

1999
Architektura, Interiér – Design 
Eva Jiřičná a Petr Vágner 
zakládají ateliér Ai DESiGN. Dnes 
ve studiu pracuje tým zhruba 
10 lidí a nabízí komplexní služby 
od návrhů veřejných i soukromých 
budov, mostů, rekonstrukcí až 
po kompletní projekty interiérů, 
výstav, nábytku a unikátních 
předmětů. 

Eva Jiřičná: 

PETR Má úžASNý SMySL PRO HUMOR, COž JE  

PRO ARCHiTEKTA Z MéHO POHLEDU SKORO STEJNě 

DůLEžiTé JAKO TřEBA TVůRčí MyšLENí. OBDiVUJi JEHO 

SCHOPNOST NEBRAT Si VěCi OSOBNě, A i KDyž SE 

OBčAS ROZčíLíM, DOKážE SiTUACi ODLEHčiT A PřEJíT 

TO S úSMěVEM. PřiPOMíNá Mi MéHO TATíNKA,  

TEN TO UMěL STEJNě TAK.

PEtr vágnEr: 

EVA DOKážE SKVěLE  

ANALyZOVAT A řEšiT PROBLéMy, 

DOKážE HLíDAT SMěR i SMySL 

NAšEHO SNAžENí. JEJí ARGUMENTACE 

JE PřiTOM VěCNá A RACiONáLNí, TAK 

AByCHOM SE OPROSTiLi OD EMOCí 

A LéPE SE SLADiLi.
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AUTOři NáVRHU VěNOVALi VELKOU POZORNOST 
i iNTERiéRU KONCERTNíHO SáLU. OVáLNý TVAR NENí 
AKUSTiCKy PříLiš VHODNý, A PROTO AUTOři NAVRHLi 
VyDUTé žEBROVANé PANELy ODLiTé Z BíLéHO 
SKLOCEMENTU, U KTERýCH AKUSTiCKé ZKOUšKy 
POTVRDiLy PARAMETRy Z VýPOčTů. SEDADLA JDOU 
V CELýCH řADáCH ZASUNOUT POD PóDiUM A UVOLNí TAK 
PROSTOR PRO JiNé AKCE. JEDiNýM LUxUSEM JE FiALOVá 
BARVA SEDADEL VE TřECH ODSTíNECH A POLETOVáNí 
SKLENěNýCH MOTýLů NA AKUSTiCKéM STROPě.

BUDOVA LEží V NEJNižšíM BODě MěSTA, A PROTO 
JSOU JEJí STřECHy, ViDiTELNé Z VELKé čáSTi 
OSTATNí ZáSTAVBy, DůLEžiTýM PRVKEM 
ARCHiTEKTONiCKéHO řEšENí. ELiPTiCKá STřECHA 
AUDiTORiA VyPADá JAKO HLADKá EFEKTNí 
BETONOVá SKOřáPKA, PřESTO OBSAHUJE RůZNé 
PRVKy TECHNiCKé iNFRASTRUKTURy, KTERé 
NEJSOU PříJEMNé NA POHLED. Z TOHOTO DůVODU 
JE VNěJší PLášť SE STřECHOU PROPOJEN 
SLUPKOU Z PERFOROVANéHO PLECHU. TA JE 
PODEPřENA DVěMA VELKýMi TUBUSy S žEBRy 
ODLEHčENýMi SPOLUPůSOBENíM VERTiKáLNíCH 
TáHEL KOLEM CELéHO OBJEKTU, KTERé TAKé 
STABiLiZUJí VNěJší PLášť ExTERNíHO STíNěNí 
LAMEL FOyERU. 
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Nativní geodetický bod. Různé CAD/BiM programy 
různým způsobem pracují se souřadným systémem. 
Různé požadavky na počátek souřadného systému mají 
různé profese či místní zvyklosti (např. JTSK). Nový 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. 

Vyladění analytického modelu. Analytický model přinesl 
Archicad 24 a byl to přelomový krok k plynulé spolupráci 
mezi stavařem a statikem. Pětadvacítka vylaďuje pravidla, 
na jejichž základě je ze stavebního modelu generován 
analytický. Dříve ruční práce se zarovnáváním konstrukcí 
probíhá automaticky pomocí nové funkce Posunutí 
virtuálního průsečíku.

Práce se zatížením. Statik si nyní může být jistý, že 
zatížení, která uvažuje ve svém analytickém programu 
(např. v Scia), Archicad zobrazí. Pětadvacítka doplnila 
k analytickému modelu zatížení, graficky znázorňuje 
typ, směr a hodnotu. Obousměrné sdílení informací 
mezi Archicadem a statickým programem probíhá 
prostřednictvím formátu SAF.

Import RFA TZB objektů jako nativních GDL prvků 
do Archicadu. Novinka, kterou ocení ti, kteří spolupracují 
s uživateli Revitu MEP. import rodin (objektů) z Revitu 
MEP jako objektů GDL zajistí, že TZB systémy budou mít 
možnost připojení (podobně jako nativní objekty Archicad 
MEP), a půjde je použít k vytváření systémů TZB bez 
jakýchkoli potíží nebo dalšího nastavování.

Sdílení RFA & RVT geometrie. Plugin pro sdílení RFA 
a RVT byl s předchozími verzemi Archicadu ke stažení 
zdarma. V Archicadu 25 je součástí standardní instalace, 
má vylepšenou funkci výměny geometrie a podporuje 
i Revit 2021.

Propojení Archicad – Solibri. Zdarma dostupný doplněk 
– Solibri Connection udržuje živé spojení mezi Archicadem 
a Solibri a eliminuje tak export a import souborů. 
Novinkou je synchronizace pozic 3D kamer a podpora 
statického analytického modelu.
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 T. L.  Dnes se v  souvislosti s  BiM zabýváte 
specifickými oblastmi, jako jsou zadávací ří-
zení a Zákon o zadávání veřejných zakázek, 
openBiM, aC/QC, asset management, kla-
sifikace prostor a  stavu nemovitostí... Proč 
jste vlastně s BiMem začal?

Z.R.  Začátky s nástroji pro tvorbu modelu, tedy 
BiM nástroji, byly v roli architekta, projektan-
ta a  hlavního inženýra projektu. BiM nástroje 
ušetří spoustu práce při sestavování výkresů, 
při vizualizacích… Tam je jejich přínos přímo-
čarý, okamžitý a zcela zřejmý. Jinými slovy dů-
vodem bylo získání konkurenční výhody. Mohl 
jsem projekty vytvářet rychleji a  levněji. Je však 
zřejmé, že ještě nešlo hovořit o BiM projektech 
nebo dokonce o přínosech pro jiné strany zapoje-
né do projektu.

 T. L.  rozumím tomu tak, že nepochybujete 
o tom, že BiM nástroje pro tvorbu modelu vý-
znamně zefektivní projektování. Jeho výstu-
pem je klasická dokumentace, jak ji vnímá-
me nejen posledních třicet let. Co opravdový 
BiM? Mění požadavky na produkt architekta 
a projektanta?

Z.R.  Plnění architekta a projektanta BiM pře-
vrací vzhůru nohama. Nikoliv v  rovině profes-
ní, ale v rovině předání jeho profesního vkladu 
ostatním. Co se týká klasické dokumentace, i ta 
si prošla značným vývojem. Stačí se podívat, 
podle jaké dokumentace se stavělo a povolova-
lo před sto lety. Souvisí to pochopitelně s ros-
toucí komplexitou staveb i  požadavků na  ně. 
Papír se v kontextu dnešní komplexnosti přiblí-
žil limitům srozumitelnosti.

 T. L.  Profesní rovina se nemění, ale rovina pře-
dání profesního vkladu ano... Znamená to hlu-
boký zásah do  odbornosti architekta a  projek-
tanta? nebo se jedná pouze o něco jako překlad 
textu z češtiny do angličtiny? na to by pravdě-
podobně byl vhodný profesionální překladatel…

Z.R.  Paralela s  jazykem je výstižná. Neumím 
odpovědět, zda projektanti budou skicovat své 
myšlenky dál na papír a najímat si servis pře-
kladatele, tedy BiM modeláře, koordinátory…, 
nebo se naučí porozumět tomuto jazyku. To, že 
projekty budou psány tímto způsobem, je realita. 

 T. L.  Digitalizace ve  stavebnictví, nemyslím 
tím nyní BiM. Jak bude v  budoucnu měnit 
profesní přístupy projektantů?

Z.R.  V zásadě ve dvou ohledech. Jednak ve vyu-
žívání tzv. generativního návrhu (pozn. red.: viz 
https://bimdictionary.com/cs/generative-de-
sign/1), kdy jsou stavby nebo jejich části projek-
továny na  základě optimalizačních algoritmů 
jako například nejlepší dispozice z pohledu in-
vestiční výnosnosti.
Digitalizace se dotkne i změny předpisů. Před-
pisy často redukují určitou problematiku do jed-
nodušších forem, modelů a  vzorců. Stává se 
tak, že stavby bývají z  určitého hlediska pře-
dimenzovány nebo je ani není možné legálně 
postavit. Jako příklad mohu uvést problematiku 
výšky staveb s  nosnými dřevěnými prvky. Po-
kročilé simulační algoritmy, aplikované na digi-
tální dvojče budovy a napodobující přesně daný 
jev, dokážou odhalit skutečné rezervy a  slabá 
místa návrhu. Konkrétně třeba může jít o návrh 
60 metrů vysoké dřevostavby, jejíž bezpečnost 
mohou jednoznačně prokázat detailní simulace 
zakouření nebo rozvoje požáru.

 T. L.  S předpisy souvisejí normy. Jaká je vaše 
představa toho, co mají pokrývat normy 
BiM? tedy pokud vůbec mají čistě BiM spe-
cifické normy existovat…

Z.R.  Bez norem a předpisů bychom neměli ani 
funkční elektrické zásuvky. Dovolím si opět roz-

vinout paralelu s jazykem. Předpis nebo norma 
pro BiM musí vytvářet společný jazyk – mezi 
různými stranami a fázemi projektu, profesemi 
a  v  neposlední řadě softwary. Z  toho vyplývá 
i  jasný imperativ na  mezinárodnost takového 
jazyka. Trh se softwary je vždy mezinárodní. 
Použitelný jazyk musí mít minimálně konven-
ce pro svou psanou formu – písmena a znaky, 
to znamená digitální zápis, formát, dále slova 
a  jejich význam, tedy definici například toho, 
jak zapsat dveře, významovou sémantiku 
k nim, aby nemohlo dojít k záměně třeba s re-
vizními dvířky, a v neposlední řadě gramatiku – 
konvence pro to, jak mohou být slova a znaky 
provázány mezi sebou, jak se ovlivňují a nava-
zují na sebe. Dobrou zprávou je, že takový ja-
zyk tady přes dvacet let existuje. Jeho důsled-
nému nevyužití u nás v čR mezi normotvůrci 
nerozumím.

 T. L.  Předpokládám, že jazyk, který zmiňuje-
te, je iFC. a vím, že takový názor je zdrojem 
vášnivých debat. nebojíte se, že v diskuzích 
o  tom „jak“ se poněkud ztrácí „co“? nebo 
jinak, nemůže požadavek na BiM přebít dob-
rou architekturu?

Z.R.  Ano, společným existujícím jazykem je 
iFC. Je připraven otevřeným způsobem zapi-
sovat vše od  sloupu, přes harmonogramy až 
po rozpočty. Vášně může vzbuzovat snad u do-
davatelů softwaru nebo normotvůrců snažících 
se udělat si svou hromádku pravidel. Pro veřej-
né zadavatele je to klíč k realizaci BiM projektů. 
čím více písmen, slov a  gramatiky z  iFC bude 
využito, tím více validních a čitelných dat pro-
stoupí mezi stranami projektu. Jinými slovy – 
začnou se spoléhat na data v modelu.
A to je v důsledku konec doby papírové, přesun 
k Průmyslu 4.0. Je na čase.

N O V i N K A
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PAPíR SE PřiBLížiL LiMiTůM 
SROZUMiTELNOSTi 
ZDENěk rUDoVSký, ABSolVENT FAkUlTy ArchiTEkTUry A FAkUlTy STAVEBNic-
TVí, PůSoBí JAko koorDiNáTor BiM A  SPEciAliSTA Pro VEřEJNé A  oBčANSké 
STAVBy V oDBorU VýSTAVBy A iNVESTičNí čiNNoSTi NA čVUT. JE koNZUlTANTEM 
Pro BiM NAPříklAD V AgENTUřE čAS, ElEkTrárNě DUkoVANy ii A V MěSTSké 
čáSTi hlAVNího MěSTA PrAhy A gArANTEM kUrZU iFc A oPENBiM V cENTrU cE-
ložiVoTNího VZDěláVáNí. 

BAVí Mě PRASKAT 
MARKETiNGOVé BiM BUBLiNy 

A REALiZOVAT SKUTEčNé BiM PROJEKTy. 
TEDy TAKOVé, KDE BiM TVOří 
PříNOS PřEDEVšíM PRO NáS, 

ZADAVATELE

„

“

EVA JiřičNá  
A PETR VáGNER: 
AI DESIGN.  
22 LET.  
200 PROJEKTů

O BIM bublinách  
SE ZDEňKEM  
RUDOVSKýM 

DESiGN&BUiLT 
od ARCHaPLANDUKE ELLiNGTON 

SCHOOL OF THE ARTS
SiGNATURE PROJEKT 
ARCHiCADU 25 
  

 
22. září
Archishow:  
Představení  
Archicadu 25

Solibri spojuje modely z  různých oborů 
pro sofistikovanou kontrolu BiM pro-
jektu. V  rukou BIM koordinátora je 

nástrojem, který zabezpečuje srozumitelnou, 
„u jednoho stolu“ probíhající komunikaci mezi 
všemi účastníky projektu. Mapování, vizuali-
zace a  vykazování dat jsou základem pro in-
formovanou diskuzi. Kontrola geometrie i dat 
sdruženého modelu v kontextu s  jejich poža-

davky garantuje včasné nalezení chyb a jejich 
rychlé řešení. 

Projektant dokáže zkontrolovat projekt před 
jeho odevzdáním, a to ve vztahu k proveditel-
nosti i dodržení norem. 

Dodavatel díky přesným údajům, které na-
víc mají k  dispozici i  všechny strany zapojené 
do  procesu výstavby, minimalizuje problémy. 
Správná kontrola kvality eliminuje čas strávený 
revizemi. Validní informace zpřesňují plánová-
ní zdrojů i  objednávky materiálu, resp. slouží 
k „udržení se v rozpočtu“.

Solibri, dostupný pro Windows a  MacOS, ko-
munikuje přímo s Archicadem, Revitem a dal-

šími BiM aplikacemi a dokáže současně načíst 
několik iFC (i  aktualizované verze stejného 
dokumentu) a  DWG dokumentů. Reporty lze 
generovat ve formátech BCF, RTF, PDF a xML. 

Produktová řada nabízí zdarma dostupný Solib-
ri Anywhere pro prohlížení modelu a zobrazo-
vání informací a tři placené varianty – Site pro 
úpravu klasifikací konstrukcí, vytváření a sdílení 

výkazů a připomínkování, Office pro spojení pro-
fesních modelů do modelu jednoho ke kontrole, 
komunikaci, vykazování a popisování a Enterpri-
se pro uživatelskou úpravu prostředí podle veli-
kosti projektu a počtu týmů. Pokud jde o licence, 
na výběr jsou trvalé plovoucí síťové i pronájmy 
přiřazené konkrétnímu uživateli (počítači). Li-
cenci Solibri Office pro jeden počítač může uži-
vatel mít za 130 eur na měsíc. 

P R O J E K T

➜

MUlTiFUNkčNí STADioN, kTErý BUDE STáT ZhrUBA 568 MilioNů korUN, PoSTAVí Pro MěSTo hrADEc králoVé SDrUžENí FirEM 
STrABAg, gEoSAN groUP A D&D ElEkTroMoNT. gENErálNíM ProJEkTANTEM STAVBy JE ArchaPlAN, kTErý PrAcUJE METoDoU 
DESigN&BUilT. ProJEkToVoU DokUMENTAci ZPrAcoVáVá V ArchicADU A kE koMUNikAci S kliENTEM VyUžíVá 3D A BiM ForMáT. Už PřES rok PlATí, žE ArchicAD JE VylEPšoVáN ProSTřEDNicTVíM PrůBěžNě VyDáVANých Ak-

TUAliZAcí. NicMéNě JEDNoročNí MilNíky VE  ForMě UPgrADů, kTEré ZNAMENAJí NEJEN ZMě-
NU V  NáZVU ProgrAMU, ZůSTáVAJí. TíM NEJNoVěJšíM JE ArchicAD 25, kTErý PřiNáší NoViNky 
VE VšEch ZáklADNích čiNNoSTEch: V NAVrhoVáNí, ViZUAliZAci, DokUMENTAci i SPolUPráci.

navrhování viZualiZaCE

DokuMEntaCE

SPoluPráCE

Stadion má železobetonovou prefabriko-
vanou konstrukci s ocelovým zastřešením 
tribun a  se zázemím ve  čtyřpodlažní zá-

padní části. Věnec tribun pojme 9  300 diváků 
pro fotbalový zápas a  25  000 návštěvníků pro 
kulturní produkce. Budou se zde hrát i  utkání 
evropských pohárů a zápasy českého národního 
týmu, protože stadion bude splňovat podmínky 
pro kategorii UEFA 4. Kromě hřiště nabídne i tři 
tělocvičny, lezeckou stěnu, šestisetmetrový bě-
žecký ovál a ubytování pro sportovce. Jediné, co 
zůstane zachováno z původní stavby, je typické 
osvětlení stadionu v podobě „lízátek“.

Projekt byl od studie zpracován jako 3D model 
v Archicadu, ze kterého byly generovány výkre-
sy a finální export do vizualizačního softwaru. 
Autorem architektonického návrhu je Tomáš 
Vymetálek Architects. 3D model byl použit i pro 
navazující projektové stupně. Cílový 3D model je 
přes iFC formát spojen do jednoho modelu. Pro 
spolupráci a  sdílení informací s  dodavatelem 
stavby a  objednatelem ARCHaPLAN používá 
Teamwork, BiM Cloud a BiM Server v rámci Ar-
chicadu a Trimble Connect jako cloudový nástroj 
CDE pro sdílení informací s investorem. 

Pro docílení kvality a  přehlednosti výkresové 
dokumentace architekti vytvořili firemní šab-

lonu. Základní nastavení 3D prvků vychází ze 
šablony Archicadu, ale pro potřeby projektu 
byly nastaveny například sendvičové konstruk-
ce, vrstvy a jejich kombinace, typy a kombinace 
per, tabulky, typy čar a struktura projektu, a to 
zejména pro profese. Koordinační výkresy a pro-
storové uspořádání sítí byly zpracovány v jedno-
dušší verzi 3D pro potřeby koordinace projektu.

Standardy BiM pro jednotlivé projektové stupně 
byly převzaty od dodavatele stavby, firmy Stra-
bag. Model stavby spojuje stavební řešení s ak-
tuálním stavem železobetonové a ocelové kon-
strukce a hlavních inženýrských sítí s kontrolou 
výkazu výměr pro dodavatele stavby. Geodetic-
ké zaměření modelu terénu a stav stavby jsou 
zaměřovány z dronu s převodem do 3D modelu. 

DESiGN&BUiLD PRO HRADEC KRáLOVé ARCHiCAD 25. KVALiTNí DESiGN V KAžDéM DETAiLU

STAVEBNí úPRAVy KOLEJE STRAHOV – BLOK 12, ODBOR 
VýSTAVBy A iNVESTičNí čiNNOSTi, čVUT 

Pracovní prostředí v Archicadu si lze snadno 
přizpůsobit. Například nástrojové lišty, které často 
používáme, upravujeme nebo vytváříme v horní záložce 
Volby>Pracovní prostředí>Nástrojové lišty. 

V nastavení rozbalíme menu Volby nástrojové lišty 
a zvolíme Nová nástrojová lišta. Otevřené okno je třeba 
pojmenovat.

Vlevo v Příkazech menu nalezneme úkony, které 
se zobrazují v horní liště. Požadované příkazy nebo 
nastavení označíme a pomocí Přidat označené vložíme 
do lišty. Položky posouváme posuvníkem.

K R O K  Z A   K R O K E M :  Jak na vlaStní náStroJovou lištu

➜

Schéma uspořádání povelů je třeba uložit. Po provedení 
změn stávajícího schématu se lišta objeví v seznamu 
Vlastní. Klikneme na tlačítko Uložit jako a schéma 
pojmenujeme.

Novou nástrojovou lištu nalezneme po kliknutí pravým 
tlačítkem myši v seznamu s ostatními, které si můžeme 
do pracovního prostředí přidat. Vybereme novou 
nástrojovou lištu.

1 2 3 4 5 6

Po vložení se nová nástrojová lišta vloží do prostoru. 
Stejně jako ostatní paletky a lišty ji lze zarovnat 
k ostatním nebo umístit na pozici, kde její příkazy 
a nastavení rychle nalezneme.

toMáš lEJSEk, řEDiTEL CEGRA,  
V E-MAiLOVéM CHATU SE ZDEňKEM RUDOVSKýM, 

ARCHiTEKTEM, STAVAřEM, BiM SPECiALiSTOU  
A KONZULTANTEM

➜

S O F T W A R E

➜

SOLiBRi Běží MíLOVýMi KROKy
BEZchyBNý koNTrolor BiM ProJEkTů. Něco, co JEšTě PřED NěkolikA lETy NEBylo ZcElA UchoPiTElNé, JE DNES VNíMáNo 
JAko PoDSTATNý čláNEk BiM ProJEkToVáNí. To JE SoliBri. JEho NEJNoVěJší VErZE 9.12.7 PřiNESlA čETNá VylEPšENí JAko 
NAPříklAD V JAVA & rEST APi FUNkcích. 

D O   O U T L O O K U
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14.–16. září
BUiLDiNG TOGETHER
Video konference Graphisoftu na téma 
Archicad a BiM projektování
buildingtogether.graphisoft.com

22. září
ARCHiSHOW
Veřejné představení české verze 
Archicadu 25 a konference, která  
bude současně streamována
ABF, Praha
cegra.cz

30. září
PřEHLíDKA DiPLOMOVýCH 
PRACí čKA 
Ukončení přihlášek do 22. ročníku 
Přehlídky 
diplom.ky

12.–13. října 
BiMDAy 
Konference pořádaná czBiM
Clarion Congress, Praha
bimday.cz

18. října
STAVBA ROKU 
Galavečer 29. ročníku prestižní přehlídky 
Betlémská kaple, Praha
stavbaroku.cz

říjen
iNSPiRELi
Vyhlášení vítězů studentské 
architektonické soutěže
inspireli.com

11. listopadu
čESKá CENA ZA ARCHiTEKTURU 
Galavečer 6. ročníku soutěžní přehlídky čKA
ceskacenazaarchitekturu.cz

Robert Prix,  
ředitel projekce,  
ARCHaPLAN

Při projektování staveb využíváme v co 
největší míře 3D prvky a konstrukce, 
které mají jasně dané vlastnosti 
a jsou základním kamenem pro 
BiM modelování. Některým prvkům 
přidáváme i další vlastnosti. Následně 
je využíváme v tabulkách prvků a pro 
zpracování výkazu výměr či agregovaných 
cen od prvotního stadia projektu 
až po prováděcí projekty a kontrolu 
provádění stavby. Platí, čím lépe je 
zpracovaný 3D model, tím přesnější jsou 
vygenerované výkazy výměr. 

3D model využíváme k exportu 
do vizualizačních programů, jako je 
Twinmotion. Pro prezentaci projektu 
investorům exportujeme stavbu 
do verze BiMx.

Nedocenitelnou pomůckou Archicadu, 
která výrazně spoří čas, je Teamwork. 
Zpřístupnění projektu pro více uživatelů 
je nutností pro efektivní zpracování 
rozsáhlejších projektů. Na jedné zakázce 
tak pracuje tým projektantů, kteří si práci 
rozdělí pomocí funkce rezervace prvků, 
a vždy spolupracují s aktuálními daty. Pro 
zrychlení komunikace mezi projektanty 
používáme teamworkový chat.

Navigace mezi 2D/3D. Značné 
zrychlení práce přináší fakt, že 
prvek označený ve 2D (půdorys, 
řez, pohled) lze kliknutím zobrazit 
ve 3D (perspektiva, axonometrie) 
a naopak. Prvky označené ve 3D lze 
kliknutím skrýt.

Prostupy polygonálního profilu. 
Nástroj Prostup je zásadní 
pomůckou při BiM projektování 
pro koordinace a vykazování. 
Pětadvacítka jeho možnosti 
rozšířila, ve 2D i ve 3D lze navrhovat 
prostupy s polygonálním profilem.

Schodiště. Mezi novinky patří 
metoda výpočtu délky stupňů 
Podél sečny, volba Zamknout 
referenční čáru při editaci schodiště, 
automatizované nastavení Podesty 
schodiště a nastavení Symetrického 
uspořádání zkosených stupňů. 
Schodiště lze vytvořit podle všech 
lokálních standardů.

Rozšíření knihovny. Více nábytku 
a dekorací pro obývací pokoje 
a kuchyně, zahradní vybavení 
a zejména plně parametrické 
modulární kuchyňské sestavy. 
Kuchyňské skříňky v kategoriích 
spodní, vysoké a horní jsou tříděny 
podle tvaru (např. obdélníkové, 
zkosené nebo L) a k dispozici je 
celá škála nastavitelných elementů 
(úchytek).

Archicad – Rhino 6 a 7 propojení. Export/import mezi Archicadem a Rhinem 
zajišťuje doplněk, který je k dispozici zdarma. Doplněk dostupný s Archicadem 24 
podporoval Rhino 5, pětadvacítka rozšiřuje tuto vazbu pro Rhino 6 a 7. Vazba 
slouží například pro překlopení koncepční studie do prostředí BiM nebo k BiM 
navrhování freeform konstrukcí.

Textury ve vektorových výplních. 
Archicad 25 zobrazuje textury v řezech 
a pohledech, ale navíc ukáže i texturu 
materiálu ve výplni (nástroj Výplň). 
Nejedná se o obrázkovou výplň, se 
kterou pracují už předchozí verze 
Archicadu, ale o rozšíření parametrů 
Výplně a způsobu práce s nimi. Ačkoli 
výplň je pouze 2D objektem, lze ji 
použít pro zobrazení různých variant 
návrhu a to v dokumentech, jako jsou 
půdorys, řez a pohled, aniž je nutné 
přenastavit samotný objekt Výplň.

Povrchové textury v řezech a pohledech. Materiály 
v Archicadu s sebou nesou informace o barvě, textuře 
a vektorové šrafě na povrchu. Tyto parametry byly primárně 
určeny pro 3D zobrazení. Pětadvacítka s nimi pracuje i v řezech 
a pohledech, kde mohou dokreslit povrchy konstrukcí a vyplnit  
plochy stínů. Přesvědčivost a vypovídající hodnotu 2D 
dokumentů rozšiřuje nastavení hloubky, které rozliší zobrazení 
konstrukcí podle jejich vzdálenosti od roviny řezu/pohledu.

Popisky TZB prvků. Nejnovější verze Archicadu umí oproti 
předchozí, která přiřazovala popisek celému TZB systému, 
jeho párování s jednotlivými prvky a díky tomu vypsat 
potřebné informace na jedno kliknutí.

•    model i výkresy sdílí díky integrovanému prostředí Publikace specialisté, 
investor a úřady pouhým kliknutím myši

•    podpora více než 40 komunikačních formátů, PDF lze rozbít do čar a pro DWg 
a iFc uživatelsky vytvářet převodníky

•    vestavěný analytický model umožňuje plynulou spolupráci se statikem

•    Teamwork podporuje současnou spolupráci více projektantů na stejném 
projektu

•    přesvědčivé vizualizace lze automaticky získat přímo z BiM projektu

•    unikátní aplikace BiMx (pro mobilní zařízení i desktopy) intuitivně 
a srozumitelně přemosťuje prostor mezi projektantem, stavbou a investorem

STAVBA, KTERá JE NEJVěTší ZAKáZKOU V NOVODOBé HiSTORii HRADCE KRáLOVé, BUDE ZAHáJENA NA PODZiM 
DEMOLiCí STáVAJíCíHO STADiONU Z ROKU 1966 A MěLA By BýT DOKONčENA DO JARA 2023

SiGNATURE PROJEKTEM NEJNOVěJší VERZE ARCHiCADU, PěTADVACíTKy, JE BUDOVA DUKE ELLiNGTON SCHOOL OF 
THE ARTS, ARCHiTEKT: COx GRAAE + SPACK ARCHiTECTS, LBA JOiNT VENTURE, FOTO: CHRiS AMBRiDGE
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důvodů, proč 
je Archicad tak 
efektivní nástroj6

U ž i T E č N é  T i P y

➜

APPLE PROCESORy M1X & M2  
– JADE C-DIE/JADE C-CHOP
Po úspěšném uvedení počítačů s procesory M1 
připravuje Apple na podzim představení M1x 
a na první čtvrtletí příštího roku M2. Procesory M1 
vzhledem k omezení maximální velikosti RAM 
a základní podpoře grafických operací OpenGL (díky 
převodovce Rosetta2) nejsou doporučovány pro 
Archicad. Zato s procesory M2 lze očekávat 
explozivní výkon CPU (vlastní procesor) i GPU 
(grafická karta) jader, které jsou pevně spojeny 
do jednoho těla procesoru. Nárůst využitelnosti RAM 
až na 64 GB bude hlavním hybatelem použitelnosti 
i budoucích verzí Archicadu na CPU M2. RAM u M1, 
M1x a M2 není možné upgradovat, a proto bude 
třeba objednat tolik RAM, kolik vám finance dovolí.

LENOVO LEGION SLIM 7
Podzimní novinka s maximálními parametry 
výkonu, který ještě dokáže uchladit 16“ notebook 
v 18 mm širokém těle. Střízlivý design na první 
dojem nebudí hráčské vášně, barevné podsvícení 
lze ladit nebo vypnout. Procesor AMD Ryzen 
7 5800H, 16“ iPS antireflexní displej, 16GB RAM 
DDR4, grafická karta NViDiA GeForce RTx 2060 
Max-Q, SSD 1000GB, klávesnice podsvícená +RGB, 
webkamera, USB-C, WiFi 6, baterie 80 Wh, 
hmotnost 1,9 kg bez adaptéru, volitelně Windows 
Home/PRO. Orientační cena 42 000 Kč bez DPH.  

WINDOWS 11 PřICHáZEJí
Microsoft představil v červnu nástupce 
Windows 10, který je právě ve finální verzi 
vývoje, a na trh přijde koncem tohoto roku. 
Windows 11 přinesou grafické rozhraní Fluent 
Design s ikonami uprostřed lišty, aktivní widgety 
známé z mobilních zařízení a sjednocené 
ovládání médií včetně datových souborů. Velkou 
novinkou je možnost používání Android aplikací 
z Microsoft Store. Windows 11 budou mít stejné 
požadavky na hardware jako Windows 10 
a podle ohlasů betatesterů běží dokonce 
rychleji. Pro současné uživatele Windows 10 lze 
očekávat upgrade zdarma.

Pro případ výpadku BiMcloud Basic 
serveru je třeba, abyste měli data pomocí 
externího zálohovacího softwaru uložena 
na jiný počítač. Na to existují dvě varianty 
zálohování – Snímek projektu (.pln) 
a Snímek Teamwork projektu (.archive). 
oba soubory se ukládají přímo na server 
do nastavené složky během konfigurace 
serveru. Snímek projektu reprezentuje 
obsah projektu bez informací o uživatelích 
a Snímek Teamwork projektu obsahuje 
všechny informace související s BiMcloudem. 
Frekvenci vytváření a počet záloh si 
můžete nastavit přes BiMcloud Managera 
u každého projektu individuálně.

Pro obnovení BiMcloud Basic je třeba 
nejprve nastavit všechny potřebné 
informace, jako jsou Uživatelé a Funkce. 
Následně lze v záložce Projekty>importovat 
začít zpět nahrávat soubory jednotlivých 
snímků Teamwork projektů. 

V případě, že je na BiMcloud Basic serveru 
velké množství projektů, doporučujeme pro 
ušetření času stráveného s obnovou přejít 
na plnou verzi BiMcloudu – s pokročilými 
funkcemi pro vytváření automatické zálohy 
celého BiMcloudu a možností tato data 
ukládat na vzdálený server. obnova je 
záležitostí několika kliknutí.

Hotline
Jak obnovit BIMcloud Basic 
z dat automatické zálohy

JakuB nohEJl, 
TEchNická 
PoDPorA cEgrA
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ProDuktová řaDa SoliBri

Funkce anywhere Site office Enterprise

Prohlížení modelu (iFC&SMC) + + + +

Kombinace více souborů iFC + + + +

Připomínky k záznamům + + + +

Vytváření záznamů + + + +

Výměna poznámek v BCF + + + +

Anotační a kótovací nástroj + + + +

Použití klasifikací + + + +

Vytváření klasifikací  + + +

Výkazy a výpisy  + + +

Kontrola modelu   + +

Uživatelská pravidla   + +

Autorun    +

Uživatelská přizpůsobení    +

H A R D W A R E

➜

Na  sledování efektivity práce existuje 
několik programů. Cegra otestovala tři 
z nich. Jejich nasazení vyžaduje připojení 

k internetu a všechny jsou v anglickém jazyce:

#1 Timely (https://memory.ai/timely): 
intuitivní on-line grafický sledovač práce na počí-
tači, integrace do kalendáře a snadné a přehledné 
přiřazení k jednotlivě vytvořeným projektům. 

#2 Manic Time (https://www.manictime.com):
Složitější a  více podrobný s  lokální databází, 
funguje i off-line, sice náročnější obsluha, pří-
prava a zodpovědnost vyplňování, ale přesnější 
výsledky a reporty. 

#3 Timedoctor (https://www.timedoctor.com) 
On-line nástroj s invazivní instalací, předpoklá-
dá využití ve větších týmech.

Při výběru softwaru nesázejte na  neznámé 
firmy bez historie a  kontaktních údajů nebo 

nabízející produkt zdarma za  umístění rekla-
my. Jedná se o  sledování aktivity na  počítači 
a  rozhodně nechcete, aby se tyto informace 
dostaly na internet nebo se vám během práce 
objevovaly cookies dependent reklamy na plo-
še. Za  kvalitní software budete muset zapla-
tit, můžete si ho ale vyzkoušet zdarma třeba 
na měsíc. A hlavně máte jistotu, že vše bude 
fungovat správně a bezpečně.

EFEKTiViTA A KALKULACE
VykAZoVáNí EFEkTiViTy PrácE NA PočíTAči, kTEré SloUží JAko PoDklAD Pro EViDENci čASU STráVENého NA ZAkáZcE, JE 
AkTUálNí TéMA. hArDWAroVý klíč PPU (PAy-PEr-USE), kTErý Byl SoUčáSTí PorTFoliA ArchicADU, oDEčíTAl EFEkTiVNí 
UžíVáNí ProgrAMU A Byl DoSTUPNý NA 100 NEBo 200 hoDiN. Díky ToMU Bylo MožNé čAS VěNoVANý ProJEkToVáNí Zo-
hlEDNiT V kAlkUlAci Pro iNVESTorA. SySTéM FUNgoVAl DoBřE A PočíTAl PoUZE SkUTEčNě STráVENoU Práci V ArchicA-
DU. TUTo FUNkci MAJí i SoFTWAry TřETích STrAN, kTEré Si lZE JEDNoDUšE NAiNSTAloVAT.

PavEl čErMák, 
SENiOR iT CEGRA

➜

karEl lanDa, 
technická podpora Cegra

➜

Z A U J A L O  N á S

➜

Ajak to vše probíhalo? Studenti měli 
k  dispozici původní prováděcí projek-
tovou dokumentaci architektonicko–

stavební části. Po  úvodních přednáškách byli 
rozděleni do  pěti týmů a  každý z  nich dostal 
za úkol vymodelovat jednu z pěti částí objektu. 

Nasbírané zkušenosti z BiM modelování a po-
chopení konstrukčního systému budovy se 
ukázaly jako výhoda pro finální práci. Pro tu byl 
objekt rozdělen do čtyř dilatačních celků a kaž-
dému byl přiřazen tým po pěti až šesti studen-
tech. Aby na jednom celku mohlo pracovat více 

studentů najednou, byl využit nástroj pro tý-
movou spolupráci v Archicadu, Teamwork. Vý-
sledný model byl tak složen ze čtyř Teamwork 
souborů.

BiM AKADEMiE PRO STUDENTy
SEZNáMiT STUDENTy S  PriNciPy BiM A S TýMoVoU SPolUPrAcí PříMo V  BiM 
ProgrAMU Pro ProJEkToVáNí – ArchicADU – A SE SDílENíM iNForMAcí VE SPo-
lEčNéM DAToVéM ProSTřEDí DAlUx. To Bylo cílEM BiM AkADEMiE, kTEré SE 
ZúčASTNilo DVAcET PěT STUDENTů 2. A 3. ročNíkU SPš STAVEBNí J. gočárA. Bo-
NUSEM JE roZPrAcoVANý BiM PASPorT BUDoVy školy.

DoPoručEno 
CEgra 


