
České stavebnictví čeká vlna inovací
Druhý ročník celostátní konference BIM ve stavebnictví 2016 se nezadržitelně
blíží!
05 MAY 2016, PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA

SUMMARY

Již začátkem června se setkají odborníci ve stavebnictví, aby pokračovali v dlouhodobé diskuzi na

téma zavádění inovací do českého stavebnictví. Cílem červnové konference BIM ve stavebnictví

2016 je prohlubování znalostí a sdílení zkušeností účastníků akce. Metodika informačního

modelování budov skrývající se za zkratkou BIM je přitom vnímána jako základní kámen pro

prosazování inovací ve stavebním průmyslu.

Kdy naskočí české stavebnictví na inovační vlnu?

Stejně jako loňský premiérový ročník konference, tak i druhý ročník konference je zaměřen na
modernizaci a spolupráci ve stavebnictví prostřednictvím metodiky informačního modelování budov,
respektive staveb - BIM. Nový způsob spolupráce se dotýká především projektantů, stavebních firem,
dodavatelů, investorů - stavebníků, státní správy, facility managementu a také škol - všechny
účastníky ve stavebnictví čeká mnohem těsnější spolupráce než dosud. Na konferenci se představí
celá řada odborníků, kteří mají co říci k uvedené problematice, zhodnotí současný stav zavádění BIM
v Česku a upřesní představu dalšího inovačního vývoje v jednotlivých oblastech stavebnictví. V
neposlední řadě seznámí posluchače i se zahraničními zkušenostmi.

Podpora dlouhodobé diskuze na téma inovací ve stavebnictví je jedním ze zásadních cílů odborných
akcí organizovaných Odbornou radou pro BIM, proto po plenární části budou mít účastníci
konference možnost diskutovat v rámci čtyř úžeji vymezených témat problematiky zavádění BIM do
praxe českého stavebnictví.

BIM ve vzdělávání na středních a vysokých školách, celoživotní vzdělávání 
BIM ve vzdělávání je možno považovat za jeden z klíčových workshopů nejen této konference, ale
především z pohledu budoucího zavádění metodiky BIM do praxe, která již dnes poptává odborníky,
kteří dokáží přemýšlet v duchu metodiky BIM. Jaká je v tomto ohledu role středního či vysokého
školství? Jak bude na zavádění BIM reagovat celoživotní vzdělávání ve stavebnictví?
Jak požadavek na BIM již dnes ovlivnil studijní plány středních škol či univerzit? Jaké bude další
směřování škol na cestě za digitalizací stavebního průmyslu, o tom přijdou diskutovat zástupci škol a
univerzit.



BIM jako nástroj komunikace mezi projektantem a dodavatelem stavby
Cílem tohoto workshopu je veřejně pokračovat v diskuzi mezi jednotlivými účastníky stavebního
procesu, zvláště pak rozvířit diskuzi BIM spolupráce mezi projektanty a zhotoviteli staveb. Jak
nastavit BIM spolupráci mezi projekční fází a realizací stavby, kde úspěch jednoho, je úspěchem
druhého, úspěchem celého týmu a naopak. Workshopu se zúčastní zástupci projekčních ateliérů -
architektů, stavebních inženýrů, rozpočtářů a dodavatelů stavebních prací – BIM manažerů a BIM
koordinátorů.

Veřejný a soukromý investor, jeho požadavky a očekávání spojené se zavedením
BIM
O BIMu se začíná intenzivně hovořit i mezi stavebníky a investory, ale málokdo ví, co vše BIM
investorovi může přinést za výhody a naopak jakým úskalím je potřeba se vyhnout. Zadat zakázku a
požadovat BIM ze strany investora se zcela jistě jeví jako osvícené a rozumné. Jak ale takovou
zakázku v BIMu zadat? Jaká mít očekávání. Co je rozumné, co ve které etapě po dodavatelích
požadovat a jak výstupy nadále využívat? Workshopu se zúčastní zástupci investorů a dodavatelů,
kteří již mají zkušenosti se zadáváním zakázek v BIM, ale i ti, kteří by chtěli BIM využívat, ale nejsou
si jisti, co mají požadovat.

Využití BIM jako nástroje lepšího uplatnění výrobků ve stavbě
Workshop je určen nejen pro výrobce stavebních materiálů a výrobků, ale také pro všechny zájemce,
kteří by rádi čerpali informace o stavebních výrobcích přímo od zdroje. Je již správný čas na
zpracování katalogů výrobků metodikou BIM? Jaké konkrétní údaje mohou BIM prvky v katalogu
obsahovat? Kdo takové katalogy bude používat a jak? Bude existovat národní BIM knihovna?
Diskutovat a hledat řešení témat spojených se vstupními daty do modelu stavby budou zástupci
výrobců, uživatelé, autoři nástrojů (software) a také zástupce státní správy. 

Konference BIM ve stavebnictví 2016 se uskuteční ve čtvrtek 2 června 2016 od 9 do 17 hodin v
konferenčních prostorách domu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v Praze na Václavském
náměstí. Aktuální informace o konferenci s kompletním programem naleznete na stránkách
www.BIMkonference.cz.

Konferenci pořádá Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ve spolupráci s Odbornou radou pro
BIM pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, České komory autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě a Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Záštitu akci poskytl také
předseda Svazu měst a obcí České republiky Mgr. František Lukl, MPA.

####

Odborná rada pro BIM je neziskovou a nestátní organizací sdružující členy, firmy i jednotlivce za
účelem sdílení a popularizace nové metodiky práce, která je spojena se zavedením Informačního
modelu budovy (BIM) do stavební praxe. Cílem aktivit organizovaných Odbornou radou pro BIM je
rozpoutání diskuze nad možnostmi metody BIM a jejím postupným zaváděním do stavebnictví od

http://www.BIMkonference.cz/


projekce přes výstavbu až po správu majetku. Potenciál vkládaný do BIM metodiky práce jasně
potvrzují signály z více nejen evropských států.

BIM (Building Information Modeling) touto zkratkou je označována nová metodika práce založená na
principu informačního modelu budovy. Zavádění této metodiky do stavebnictví je celosvětový trend,
který zásadním způsobem mění dosavadní způsoby spolupráce napříč celým oborem. Je jisté, že
BIM vyvolá nové požadavky na pracovní postupy, změní role i odpovědnosti jednotlivých účastníků
ve stavebnictví. Od architektů a projektantů, přes dodavatele staveb až po investory a správce budov.

BIM ve stavebnictví 2016
2. celostátní konference 
čtvrtek 2. června 2016 od 9 do 17 hodin

Místo konání
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské náměstí 31
Praha 1

Registrace a vstupenky
Standardní vložné
On-line registrační formulář České stavební akademie

Zvýhodněné vložné
BIM konference 2016
pro členy CzBIM, spolupracující organizace, studenty a akademickou obec
On-line registrace: http://eepurl.com/bYO8R9

Doprovodný program
Miniexpo: Technologie pro BIM
Přihláška pro vystavovatele, pro členy CzBIM 20% sleva.
On-line registrace: http://eepurl.com/bYGYiP

Sledujte Odbornou radu pro BIM na sociálních sítích
Facebook | www.facebook.com/CzBIM
Twitter | www.twitter.com/CzBIM
Google+ | gplus.to/czbim
LinkedIn | www.linkedin.com/company/2817146
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ABOUT ODBORNÁ RADA PRO BIM

Odborná rada pro BIM je otevřenou, neziskovou a nestátní organizací sdružující členy, firmy i jednotlivce za
účelem sdílení a popularizace nové metodiky práce, která je spojena se zavedením Informačního modelu
budovy (BIM) do stavební praxe. Přijetí BIM metodiky práce ve stavebnictví bude mít vliv na všechny účastníky
stavebního procesu od projekční činnosti, přes řízení a realizace stavebních zakázek, správu a údržbu
nemovitostí až po skončení životnosti budovy, v celém životním cyklu staveb. Cílem aktivit organizovaných
Odbornou radou pro BIM je rozpoutání diskuze nad možnostmi metody BIM a jejím postupným zaváděním do
stavebnictví i správy majetku. Potenciál vkládaný do BIM metodiky práce jasně potvrzují signály z více
evropských států.
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