
Chcete se podívat, jak vypadá 
projekt v BIMu? Zajímalo 
by vás, jak vypadá reálný 
model budovy a provázanost 
jednotlivých částí a profesí? 
Pak jste na správném místě.

Tvary budovy byly in-
spirovány USB flash 
diskem. Administrativní 
budova připomíná samot-
ný disk a její podzemní 
část USB konektor. Park-
ovací dům vypadá jako 
kryt na konektor. Proto se 
v názvech souborů objevu-
je „FH“ jako Flash House. 
3NP je nejpodrobněji vy-
bavená část budovy, proto 
doporučujeme zaměřit se 
na tuto část.

OBSAH 
Data pro aplikaci Autodesk Revit

 
FlashHouse.ADSK.rvt
Obsahuje agregovaná data z téměř 
všech modelů

 
FH_Stavba.rvt
Soubor obsahuje agregovaná data 
modelů i s připravenými 3D pohledy 
(Půdorysy, 3D Pohledy, Pohledy, Řezy), 
výkresy a výkazy. Vše je pojmeno-
váno srozumitelně dle obsahu. Budou 
popsány pouze krátce jednotlivé 
výkresy a jejich obsah: 

001- 3NP-stavební půdorys:  
příklad stavebního půdorysu s řezem.

002 – Prezentace výstupů:  
příklady, jak lze různými způsoby prez-
entovat jeden BIM model. Například 
Požárně dělící konstrukce kombinuje 
3D model a DWG výkres, který lze 
používat pro kontrolu na stavbě. 

004 – Řezy:  
příklad řezů stavbou a kótování jed-
notlivých podlaží.

004 – Barevné pohledy var.1, 006 – 
Pohledy var. 2:  
Obsahují realistické pohledy na jed-
notlivé varianty řešení fasády, které se 
rendrují v reálném čase. Proto jejich 
otevření může chvilku trvat.

007 - Detail: ukazuje možnost 
kombinace 3D modelu a výkresu 
detailu v DWG

008 – Pohled na fasádu:  
Fasáda je tvořena z jednotlivých 
panelů. Zde je ukázka, jak fasádu 
z externího modelu zobrazit a vytvořit 
dynamický výkaz výměr.

009 – Izometrický pohled:  
příklad prezentace MEP komponent.

010 - Půdorys umístení stavby:  
obsahuje propojení Revit modelu 
s S-JTSK souřadnou soustavou.

 
FH_Fasáda_v.01.rvt a FH_
Fasáda_v.01.rvt
Modely obsahují jednotlivé varianty 
fasády, které byly z energetického 
hlediska analyzovány pomocí cloud 
služby produktu Autodesk Revit - En-
ergetická analýza, umožňující rychlé 
porovnání jednotlivých variant řešení 
v ranné fázi projektu a poskytne data 
pro další rozhodování. Model se pošle 
přímo z Autodesk Revit a příklady 
výsledku naleznete v PDF formátu 
v adresáři _Analýzy. 

 
FH_Kontrukce.rvt
Model obsahuje statickou část pro-
jektu. Statická analýza byla prove-
dena pomocí cloud služby. Výsledky 
naleznete v adresáři _Reporty v PDF 
formátu. Pokud chcete službu vyzk-
oušet, je potřeba stáhnout a nainstalo-
vat bezplatnou aplikaci z Autodesk App 
Store zde. Výsledky analýzy lze i zpětně 
zobrazovat v Revit modelu, musíte mít 
ale otevřený 3D Analytical model.

ke stažení zde    (400MB)

http://www.autodesk.com/temp/emea/files/BIM-Dataset-CSY.zip
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FH_TZB_VYT.rvt
Model obsahuje 3D TZB model vy-
tápění budovy. 3D pohledy (Půdorysy, 
3D Pohledy, Pohledy, Řezy) , výkresy 
a výkazy jsou opět pojmenovány 
srozumitelně dle obsahu.

 
FH_TZB_CHL.rvt
Model obsahuje 3D TZB model chla-
zení budovy. 3D pohledy (Půdorysy, 
3D Pohledy, Pohledy, Řezy) , výkresy 
a výkazy jsou opět pojmenovány 
srozumitelně dle obsahu.

 
FH_Parking.rvt
Model obsahuje 3D model parkovacího 
domu.

 
FH_Parter.rvt
Model obsahuje 3D model přízemní 
části architektonického řešení, včetně 
informací o katastru.

BIM Demoset také obsahuje data 
pro aplikaci Autodesk Navisworks, 
která umožňuje agregaci dat různých 
formátů, v tomto případě RVT souborů. 
Na těchto datech pak lze provádět 
simulaci výstavby, kontrolu kolizí či 
vytváření výkazů výměr. Soubory jsou 
uloženy v adresáři _NWD.

 
FH_komplet.nwd
Obsahuje data pro kontrolu kolizí mezi 
zdmi a vzduchotechnikou ve 3NP.

 
FH_Stavba_simulace.nwd
Obsahuje příklad simulací výstavby 
skeletu budovy.

FH_TZB_VZT.rvt
Model obsahuje 3D TZB vzducho-
technický model budovy. 3D pohledy 
(Půdorysy, 3D Pohledy, Pohledy, Řezy) 
, výkresy a výkazy jsou opět po-
jmenovány srozumitelně dle obsahu. 
Popíšeme si pouze krátce jednotlivé 
výkresy a jejich obsah:

V101 – 3.NP – Půdorys: Půdorys se 
stavebními  informacemi o potrubí

V103 – Analýzy: Ukázky možných 

analýz vzduchotechnického potrubí. 
13.NP – Dodávka vzduch obsahu-
je analýzu množství dodávaného 
vzduchu do jednotlivých místností 
a dynamické vyšrafování legendy 
v případě, pokud požadované hodnoty 
nebylo dosaženo. 12.NP – Rychlost 
proudění obsahuje analýzu rychlosti 
proudění v potrubí a dynamické šrafo-
vání odpovídající legendě.

V104 – 3D repezentace: možné 3D 
prezentace projektu


