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BIM - K EMU TO VLASTN  JE?

OBECNE - sjednocení informa ního toku týkajícího se projektu
na jedno místo s grafickým vyjad ením

ešení problému: ím rozpracovan jší  = atomizovan jší projekt
tím mén  srozumitený kde se ztrácejí souvislosti

ARCHITEKT - kvalita a efektivita projektu

BIM  (Archicad) je tu už 30 let ale až posledních par let  jsou
benefity BIMu dosažitelné pro ostatní leny týmu, kte í cht jí pro
projetantech splnit jejich p edstavu o vlastní úspo e

INVESTOR - jasná p edstava o projektu

DODAVATEL - jasná definice díla v souvislostech

SPRÁVCE - efektivita správy



INVESTOR

BIM benefit je jasna p edstava o p edm tu díla v souvislostech

BIM znamená závazek mít plán jak pracovat s daty

BIM benefit je skute né provedení



REALIZACE

..........dostaneme výkresy a pak to postavíme.........

p ijmout fakt: model  je kvalitativn  nad výkresy které jsou pouze
formou zoobrazení modelu

generální dodavatel cilem rozbít projekt ásti

neproškolený tým s nevyhovujícím vybavením a omezeným
asem

neschopnost definovat wokflow se subdodavateli - co p edat X
co odevzdat ( ...........je to jinak než papír)je to pro realizátora opravdu procesn  efektivn jší ?

práce s daty z modelu / nevyužitá p iležitost organizovat
objednávací a realiza ní proces stavby

digitální spolupráce v rámci celého týmu s cílem DSPS x na
stavb  se ale nespolupracuje

https://www.skypaper.cz/novinky/jak-vidi-proces-zavadeni-bim-v-
cr-spolecnost-hochtief-cz/

asto jsme tak nuceni plnit z hlediska dodavatele stavební
zakázky v BIM absurdní kritérium na vlastnictví softwaru
ur eného primárn  pro projek ní organizace, ale veškeré

související prvky digitalizace, které by m ly být naopak aplikovány
a požadovány pro efektivní ízení realizace stavební zakázky v

BIM z hlediska výroby, jsou oproti tomu nepochopiteln
opomíjeny.







STANDARTY

dnes výkaz je vrcholnou fází projektu mající v tší než než projekt

BIM x D&B zakázka

unikatní p_sety dle konkrétního projektuzat íd ní dle CZBIM?

projektovat v BIM  - v jake struktu e?

model a sout žíme / kde je výkaz?





CDE (neBIM)

jedna verze pravdy

cloudová služba pro stavebníky ve ve . sektoru

sledování všech dokument  typ  ale ne jejich obsahu

zaznamenávání procesu realizace

Kdo vlastní CDE?  projektant? / projektové ízení? / investor? /
stavba?

CDE pro stavbu X CDE pro projektanty



CDE

ADMINISTRACE

P EDÁVACÍ PROTOKOLY

FOTKY ZE STAVBY

STAVEBNÍ DENNÍK

VADY A NEDOD LKY

ZM NOVÉ LISTY

VZORKOVÁNÍ

BOZP
PLÁN BOZP

RIZIKA

ZÁPISY

INŽENÝRING

DUR

DSP

DVZ

DPS

DSPS

PROJEKT

DUR

DSP

DVZ

DPS

DSPS

/ generování automatického seznamu PD
/ revize soubor
/  strukturovaný download  kdy  je zachována stuktura složek

asové razítko

sledování stavu ( vy ízeno X v procesu)
 generování automatického seznamu

 digitání odsouhlasení vzorku od 4 stran
 ( generování automatického seznamu)





SPRÁVA BUDOVY

databáze o zrealizované stavb  X procesy správce budovy

postupné p ebírání modelu skute ného provedení v pr b hu
realizace

nutnost mít v as konkrétní lidi konkrétní software
nový krok v procesu realizace stavby který nebyl v tomto rozsahu
realizován

požadavky na podrobnost modelu

kvalifikace lidí

údržba aktuálnosti modelu



Kniha svítidel TELEHOUSE

OZNA
ENÍ UMÍST NÍ

UGR
nižší
než

VYOBRAZENÍ SVÍTIDLA TYP SVÍTIDLA MONTÁŽ
INSTALACE

BAREVNÉ
PROVEDENÍ

ÍVOD
KABELU vybavení ROZM RY POPIS SVÍTIDLA KRYTÍ TYP

ZDROJE
ÍKON

SVÍTIDLA

SV TELNÝ
VÝKON

systému
(FLUX)

INDEX
Ra

TEPLOTA
CHROMATI

NOSTI

SERVISNÍ
AS

VÁHA
kg

dodat
ies

nebo
ldt

PO ET  Cena za kus  Sou et bez DPH

A1D kancelá e 16 APL LED PANEL
LIGHT 28W DALI

do podhledu
rastru m 1200

bíllý lak,
parabolický

optický
systém AL

z vrchu
svítidla DALI

1195 x 30
mm / 3
varianty

ší ky 295;
195 ;145mm

LED PANEL s
optickým

parabolickým
systémem a UGR

pod 16

IP 20 LED 28W 3600 lm tší
než 80 4000K 50.000 H 2,6 ANO 4875 - K

D1D,
D2D kancelá e 16

NITOR PRO FW
LED 15W DALI

UGR 16

zapušt né do
podhledu

bílý rám,
hliníkový
reflektor s
UGR 15

z vrchu
svítidla DALI

pr r =
240mm,
hloubka

=120mm,
vý ez =
220mm

podhledové kruhové
svítidlo s vysokou

inností a nízkým
úbytkem sv telného
toku, L80B10, UGR

pod 15

IP20 LED 15W 2041 lm tší
než 80 4000K 50.000 H 2 ANO 335 - K

D3 sociálky 25
DWL LED, 25W,

ECG, 4000K,
WHITE

zapušt né do
podhledu

bílý rám,
opalizovaný

rozptylný kryt

z vrchu
svítidla ECG

pr r =
200mm,
hloubka

=100mm,
vý ez =
170mm

podhledové kruhové
svítidlo s jemným
difusním sv tlem

IP20 LED 25W 2250 lm tší
než 80 4000K 30.000 H 0,5 ANO 580 - K

D4 1.NP lobby 21 NITOR HE 22W zapušt né do
podhledu

bílý rám,
hliníkový

reflektor a
rozptylová

ka

z vrchu
svítidla ECG

pr r =
240mm,
hloubka

=120mm,
vý ez =
220mm

podhledové kruhové
svítidlo s vysokou

inností a nízkým
úbytkem sv telného
toku, L80B10, UGR

pod 21

IP20 LED 22W 2682 lm tší
než 80 4000K 50.000 H 2 ANO 47 - K

D5 chodby 22

Downlight LED LDV,
25W, ECG, UGR
pod 22, 4000K,

WHITE

zapušt né do
podhledu

bílý hliníkový
rám a t lo,
opalizovaný

rozptylný kryt

z vrchu
svítidla ECG

pr r =
220mm,
hloubka

=67mm, vý ez
= 200mm

podhledové kruhové
svítidlo s jemným
difusním sv tlem

IP20 LED 25W 2340 lm tší
než 80 4000K 50.000 H 0,5 ANO 230 - K

J výtahové
lobby 25

KALIS 50 C MPR
4755 lm 50W 840

1695 mm
isazené

Hliníkový
subtilní profil,
koncovky bez
šroub , bílá
struktura,

mikroprismati
cký kryt

z vrchu
svítidla ECG

délka =
1695mm

ší ka = 36mm
výška =
50mm

Hliníkový subtilní
profil, koncovky bez

šroub , bílá
struktura,

mikroprismatický kryt
s vysokou ú inností a

nízkým úbytkem
sv telného toku,

L80B10, UGR pod 25

IP44 LED 50W 4755 lm tší
než 80 4000K 50.000 H 2 ANO 110 - K

C schodišt 25 LINE LED isazené bílá z vrchu
svítidla ECG 1160 x 180 x

85

isazené LED svítidlo s
SOP krytem a vysokým

rným výkonem
IP20 LED 42W 5200 lm tší

než 80 4000K 50.000 H 2,5 NE 40 - K

E1
technické
místnosti,

sklady
25 LEADER 2x35W

EVG
isazené na

strop

šedý korpus
transparentní

difusor

ze zadní
strany

svítidla nebo
es

pr chodku z
boku

ECG 1560 x 145 x
101

pr myslové svítidlo s
vysokým m rným

výkonem a funk ním
rozptylovým krytem pro
T5 zá ivky,šedá barva

IP65 T5 76W tší
než 80 4000K 3,4 NE 123 - K

E2 parking 25 ELS - 36W - 1560 -
4K-IP66

isazené na
strop

šedý korpus
transparentní

difusor

ze zadní
strany

svítidla nebo
es

pr chodku z
boku

ECG 1560 x 100 x
83

pr myslové LED svítidlo
s vysokým m rným

výkonem a funk ním
rozptylovým krytem pro
LED technologii,šedá

barva

IP66 LED 36W 4680 lm tší
než 80 4000K 50.000 H 2,2 ANO 464 - K

E3
technické
místnosti,

sklady
25 LEADER 2x49W

EVG
isazené na

strop

šedý korpus
transparentní

difusor

ze zadní
strany

svítidla nebo
es

pr chodku z
boku

ECG 1560 x 145 x
101

pr myslové svítidlo s
vysokým m rným

výkonem a funk ním
rozptylovým krytem pro
T5 zá ivky,šedá barva

IP65 T5 106W tší
než 80 4000K 3,4 NE 247 - K

E4 Ex parking s
CNG a LPG 25 ACCIAIO ATEX

2x58W EVG
isazené na

strop

šedý ocelový
korpus

bezpe nost ní
tvrzené sklo

 pr chodku
z boku ECG 1554 x 170 x

88

do prost edí s
nebezpe ím výbuchu
ho lavých plyn  a par:
zóna 02 a do prost edí
s nebezpe ím výbuchu
ho lavých prach : zóna

22, ocelové t leso
odolné proti chemickým

vliv m
lešt ný hliníkový

reflektor a tvrzené iré
sklo

vysoká mechanická
odolnost

IP65 T5 106W tší
než 80 4000K 3,4 NE 104 - K




