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Tento dokument je poskytnut pouze za informativními účely.

RÁMEC A POKYNY OBSAŽENÉ V TOMTO DOKUMENTU NEJSOU ODPOVÍDAJÍCÍ NÁHRADOU VAŠEHO ODBORNÉHO ÚSUDKU. SLOUŽÍ JAKO DOPOMOC PŘI VÝVOJI PRACOVNÍHO 
RÁMCE ODPOVÍDAJÍCÍHO POTŘEBÁM PROJEKTU S OHLEDEM RŮZNORODOSTI MOŽNÝCH APLIKACÍ. PRACOVNÍ RÁMEC A DOKUMENTY STANOVENÉ V TOMTO DOKUMENTU 
NEBYLY VYZKOUŠENY VE VŠECH SITUACÍCH, VE KTERÝCH SE MOHOU POUŽÍT. ČAS OD ČASU MŮŽE TAKÉ DOJÍT K AKTUALIZACI. SPOLEČNOST Autodesk NENESE JAKOUKOLI 
ODPOVĚDNOST ZA NÁSLEDKY POUŽÍVÁNÍ. OSOBY REALIZUJÍCÍ PRACOVNÍ RÁMEC A POKYNY STANOVENÉ V TOMTO DOKUMENTU JSOU ZA VÝSLEDEK REALIZACE ZODPOVĚDNÉ. 
TATO ZODPOVĚDNOST ZAHRNUJE (ALE NEOMEZUJE SE NA) STANOVENÍ ODPOVÍDAJÍCÍCH ZMĚN A IMPLEMENTACE ZA ÚČELEM DOSAŽENÍ POŽADOVANÝCH VÝSLEDKŮ, 
IDENTIFIKACE A KONTROLY DALŠÍCH ZVÁŽENÍ SOUVISEJÍCÍCH S REALIZACÍ A VYHLEDÁNÍ PATŘIČNÉ ODBORNÉ KONZULTACE PODLE POTŘEBY.

ZÁRUKA NEEXISTUJE. SPOLEČNOST AUTODESK, INC. (DÁLE JEN „AUTODESK) NIJAK NEZPODOBŇUJE VHODNOST OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU PRO JAKÝKOLIV ÚČEL. 
TATO PUBLIKACE A OBSAŽENÉ INFORMACE BYLY SPOLEČNOSTÍ AUTODESK ZPŘÍSTUPNĚNY „TAK JAK JSOU“. SPOLEČNOST AUTODESK SE TÍMTO ZŘÍKÁ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, 
VÝSLOVNÝCH I VYPLÝVAJÍCÍCH, MIMO JINÉ VČETNĚ JAKÝCHKOLI ZÁRUK OHLEDNĚ PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, TITUL A NEPORUŠOVÁNÍ.
CO SE TÝČE TĚCHTO MATERIÁLŮ, SPOLEČNOST AUTODESK V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, EXEMPLÁRNÍ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ 
ŠKODY, MIMO JINÉ VČETNĚ ZTRÁTY POUŽITÍ, DAT NEBO VÝNOSŮ, JAKOŽTO I DALŠÍCH PROHŘEŠKŮ SOUVISEJÍCÍCH S POUŽITÍM, KOPÍROVÁNÍM NEBO UKAZOVÁNÍM 
TOHOTO DOKUMENTU.

Žádná z obsažených informací by neměla být pojata jako právní rada. Potřebujete-li právní radu, vyhledejte, prosím, soukromou právní konzultaci. Prostřednictvím obsahu 
tohoto dokumentu ani jeho použití nevznikají žádné právní vztahy.

©2015 Autodesk, Inc. Všechna práva vyhrazena. Výjimku tvoří povolení od společnosti Autodesk, Inc. Tento dokument ani jeho části není dovoleno jakýmkoli způsobem šířit,
a to za jakýmkoli účelem. Určité materiály obsažené v této publikaci jsou opakovaně vytištěné se souhlasem držitele autorských práv. Autodesk, Navisworks, a Revit jsou registrované 
ochranné známky společnosti Autodesk Inc. a/nebo jejích poboček a/nebo jejích společníků v USA a dalších zemích. Všechny další názvy značek, produktů a obchodních známek 
náleží jejich příslušným držitelům. Společnost Autodesk občas učiní prohlášení ohledně plánovaného a budoucího vývoje nebo nových produktů a služeb. Tato prohlášení nejsou 
myšlena jako záruka budoucího dodání produktů služeb nebo funkcí. Odráží pouze naše aktuální plány, které se mohou změnit. Společnost nemá povinnost aktualizovat tato
prohlášení do budoucnosti v závislosti na následných změnách okolností.

Vydává:
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Záměrem Příručky realizace pilotního projektu BIM je poskytnout pracovní 
rámec, na který se architekti, inženýři, projektanti, stavaři, dodavatelé 
a stavebníci mohou odkazovat, aby mohli nasadit procesy informačního 
modelování budov (BIM). 

Jde o průvodní dokument k základní příručce k pilotním projektům Autodesk BIM. Pomocí této šablony lze vytvořit plán 
implementace procesu BIM do společnosti. Všechny sekce obsahují pokyny a příklady týkající se dokončení této editovatel-
né šablony.

Tento dokument navrhuje role a odpovědnosti všech stran a rozsah informací k šíření, relevantní obchodní procesy 
a doprovodný software.

Tato Příručka realizace vám také pomůže určit projektové týmy, defi novat klíčové procesy a závislosti napříč projektem, 
přidělit role a odpovědnosti a vybrat software používající kolaborativní komunikaci v zájmu snížení nákladů na projekt.

Organizační plán realizace BIM
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Příručka realizace pilotního projektu BIM se dělí na dvě části.

Pro účastníky projektů budov, liniových staveb, a infrastruktury a výstavby patří k výhodám aplikace pracovního rámce 
a doporučení následující:

• Zdokonalená komunikace a spolupráce všech členů projektového týmu

• Menší množství problémů souvisejících s vícenáklady, časovým plánem a potížemi s rozsahem nebo kvalitou

• Schopnost spolehlivě dodat projekty rychleji, úsporněji a šetrněji k životnímu prostředí

Organizační plán realizace BIM

Organizační plán BIM 
pomáhá společnostem s implementací 
BIM metodologie na úrovni organizace.

Plán projektu BIM
pomáhá projektovým týmům s imple-
mentací BIM na pilotním projektu.
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Organizační plán realizace BIM

Organizační plán realizace BIM

Implementace projektu BIM může mít na provoz vaší organizace velký dopad. 
V této části defi nujete vizi BIM vaší organizace. Sem patří cíle, účely a soulad 
s celkovou vizí vaší organizace.



Vyjádření vize organizace

Být prvotřídním dodavatelem komplexních stavebních projektů, který se od konkurence liší tím, že výzvám čelí pomocí technologie.

BIM umocňuje vizi

Praktiky BIM nám pomohou společnost odlišit prostřednictvím rozšířené nabídky služeb pro naše zákazníky.

BIM upravuje vizi.

BIM nám umožní ucházet se o více projektů

Uspořádání podle organizační vize
Do následujících polí vyjádřete vizi vaší organizace a stanovte, jak podle vás tuto vizi změní nebo zlepší implementace BIM. 
V následujících řádcích jsou uvedeny příklady.

Organizační plán realizace BIM
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Cíle pro BIM
Do následujícího pole uveďte cíle a účely osvojení BIM. Také uveďte, jakým způsobem si přejete dosahování těchto 
cílů v daném časovém rámci měřit. Na prvním řádku je uveden příklad.

Cíl BIM Měřitelný cíl Podmínka dosažení Předpokládaný časový rámec

Zlepšení řízení provozu ve všech 
nových provozovnách

Vyhotovení modelu skutečného 
provedení stavby všech nově 
vytvářených konstrukcí včetně 
vzduchotechnického systému

Model sestaví nebo aktualizuje 
projektový tým pro každý projekt

Duben 2017

Organizační plán realizace BIM
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Aktuální produkční nástroje
Do následující tabulky uveďte produkční nástroje, které vaše organizace v typickém projektu používá. Zkontrolujte oblasti 
daného průmyslu a poté zadejte, jaké tvůrčí nástroje v současné době používáte v jednotlivých fázích. U průmyslů, kterých 
se činnost vaší organizace netýká, nechte řádek prázdný. Na prvním řádku je příklad.

Zaměření – průmysl Fáze projektu Produkční nástroj

Architektura 1 – Schematický návrh, studie
2 – Dokumentace pro stavební povolení
3 – Dokumentace pro provedení stavby 
4 – Dokumentace pro výběr zhotovitele
5 – Příprava stavby/Stavba

1 – Revit, AutoCAD
2 – Revit
3 – Revit, AutoCAD
4 – Jiné (doplňte název)
5 – Žádný nástroj

Architektura 
1 – Schematický návrh, studie
2 – Dokumentace pro stavební povolení
3 – Dokumentace pro provedení stavby 
4 – Dokumentace pro výběr zhotovitele
5 – Příprava stavby/Stavba

Liniové stavby/
Infrastruktura

1 – Plánování a návrh koncepce
2 – Zaměření území, sběr dat
3 – Předběžný technický návrh
4 – Konečný návrh
5 – Projektová dokumentace
6 – Dokumentace pro výběr zhotovitele
7 – Příprava stavby/stavba

Organizační plán realizace BIM
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Zaměření – průmysl Fáze projektu Produkční nástroj

 Výstavba 1 – Schematický návrh
2 – Dopracování návrhu
3 – Stavební dokumentace
4 – Dokumentace pro výběr zhotovitele
5 – Příprava stavby/Stavba
6 – Odhad
7 – Plánování
8 – Koordinace
9 – Návrh detailů
10 – Umístění
11 – Převzetí 

 Vzduchotechnické 
     rozvody

1 – Schematický návrh
2 – Dopracování návrhu
3 – Stavební dokumentace
4 – Dokumentace pro výběr zhotovitele
5 – Příprava stavby/Stavba

 Elektrické rozvody 1 – Schematický návrh
2 – Dopracování návrhu
3 – Stavební dokumentace
4 – Dokumentace pro výběr zhotovitele
5 – Příprava stavby/Stavba

Organizační plán realizace BIM
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Zaměření – průmysl Fáze projektu Produkční nástroj

 Trubní rozvody 1 – Schematický návrh
2 – Dopracování návrhu
3 – Stavební dokumentace
4 – Dokumentace pro výběr zhotovitele
5 – Příprava stavby/Stavba

 Nosná konstrukce 1 – Schematický návrh
2 – Dopracování návrhu
3 – Stavební dokumentace
4 – Dokumentace pro výběr zhotovitele
5 – Příprava stavby/Stavba

 Jiné (doplňte) Jiné (doplňte)

Organizační plán realizace BIM
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Plánované modely  
Do následující tabulky uveďte modely, které vaše organizace v typickém projektu vytvoří. U modelu uveďte název, ob-
sah, fázi projektu, ve které se model obvykle dodá, a aktuálně používaný produkční nástroj. U modelů, které případně 
nevytvořila vaše organizace, ponechte řádek prázdný. Přidejte řádky pro zatím neuvedené typy modelu, které očekáváte, 
že budete potřebovat. Na prvním řádku je příklad.

Název modelu Obsah modelu Fáze projektu Použitý nástroj

Koordinační model Architektonické, konstrukční a TZB kompo-
nenty hlavní budovy a infrastruktura 
pro parkování.

Dopracování návrhu a stavební 
dokumentace.

Autodesk Revit

Model liniových 
staveb a infrastruk-
tury

 Civil 3D
 InfraWorks
 Ostatní: _____________________

______________________________

Architektonický 
model

 Autodesk Revit
 Ostatní: _____________________

______________________________

Konstrukční model  Autodesk Revit
 Ostatní: _____________________

______________________________

Model rozvodů 
vduchotechniky

 Autodesk Revit
 Ostatní: _____________________

______________________________

Organizační plán realizace BIM
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Název modelu Obsah modelu Fáze projektu Produkční nástroj

Elektrické rozvody  Autodesk Revit
 Ostatní: _____________________

______________________________

Trubní rozvody  Autodesk Revi
 Ostatní: _____________________

______________________________

Konstrukční model  Autodesk Revit
 Ostatní: _____________________

______________________________

Koordinační model  Navisworks – Manage 
    nebo Simulate 

 BIM 360 Glue
 BIM 360 Field
 Ostatní: _____________________

______________________________

Model skutečného 
provedení

 Autodesk Revit
 Ostatní: _____________________

______________________________

Koncepční model  Autodesk Revit
 Ostatní: _____________________

______________________________

Ostatní

Organizační plán realizace BIM
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Plánované úkony analýzy
Uveďte typy analytických nástrojů, které vaše organizace zamýšlí implementovat. Zaškrtněte políčko a zadejte název požadovaného nástroje, 

pokud jej znáte. U analytických úkonů, kterých se činnost vaší organizace netýká, nechte řádek prázdný.

Analýza Popis Doporučené nástroje

Vizualizace Vizualizační nástroje projektovému týmu umožňují zobrazit navrhované řešení projektu 
ve 3D zobrazení a lze tak ukázat konečnou podobu produktu ještě před jeho vytvořením. 
Tyto nástroje jsou velmi užitečné při prezentaci investičních záměrů a mohou vám pomoci 
získat více zakázek.

 Autodesk 360 Rendering

 3ds Max Design

 InfraWorks

 Navisworks  

 Ostatní: ______________________

______________________________ 

______________________________

Konstrukční 
analýza

Nástroje konstrukční analýzy využívají model pro analýzu statických vlastností budovy. 
Statické programy obvykle pracují s výpočty, založenými na metodě konečných prvků 
(MKP), pomocí kterých určí namáhání navržených konstrukčních prvků. Pro plynulý 
průběh konstrukční analýzy je nezbytné, aby nástroj použitý pro tvorbu modelu byl kom-
patibilní s nástrojem pro konstrukční analýzu. Tzn., že model musí obsahovat informace 
o konstrukčních prvcích.

 Doplněk Structural Analysis 
    pro Revit

 Robot Structural Analysis 

 Ostatní: ______________________

______________________________ 

______________________________

Kontrola kolizí Prostřednictvím nástroje Kontrola kolizí se kontroluje, zda u jednoho nebo několika 
modelů nedochází k prostorovým nesrovnalostem (např. průběh rozvodů skrze 
konstrukční prvky). Kontrola kolizí by se měla provádět včas a následně i průběžně během 
procesu návrhu, aby se snížil počet změnových řízení během výstavby. Pro správnou de-
tekci kolizí, je třeba, aby modely ve vašem projektu měly společný referenční bod a byly 
kompatibilní s nástrojem detekce kolize.

  Autodesk Revit

 Navisworks Manage

 BIM 360 Glue 

 Ostatní:______________________

______________________________ 

______________________________

Organizační plán realizace BIM
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Analýza Popis Doporučené nástroje

Vykazování Model můžeme využít i pro zpracování výkazu výměr a tento úkon lze díky němu zau-
tomatizovat a zjednodušit. Informace získané nástrojem pro vykazování lze naimpor-
tovat nebo propojit se softwarem pro tvorbu rozpočtů. Pro správnou a přesnou tvorbu 
výkazu výměr, je třeba, aby autor do modelu přidal veškeré související informace již ve 
fázi návrhu.

 Autodesk Revit

 Navisworks – Manage 
    nebo Simulate

 Ostatní:_____________________

______________________________ 

______________________________

Plánování 
výstavby/4D

Analýza plánování výstavby umožňuje projektovému týmu pomocí projektového mod-
elu analyzovat časovou osu výstavby a rozfázovat tak postup jednotlivých procesů. Po-
mocí této informace lze upravit časový harmonogram stavby. Aktuálně jsou k dispozici 
nástroje, které členům projektového týmu umožňují vizualizovat stavbu v čase, žádný 
z nich však zatím není schopen automatické interakce s nástroji pro rozpočty.

 Navisworks – Manage 
    nebo Simulate

 Ostatní:_____________________

______________________________ 

______________________________

Analýza 
nákladů/5D

Sestavení 5D modelu pomůže jednotlivým účastníkům (architektům, konstruktérům, 
dodavatelům stavby a stavebníkům) jakéhokoli stavebního projektu vizualizovat průběh 
stavební činnosti a souvisejících nákladů v čase. Tato technika řízení projektu má po-
tenciál nesmírně zdokonalit řízení daného projektu nezávisle na velikosti a náročnosti 
stavebního projektu.

 Navisworks – Manage 
    nebo Simulate

 Ostatní:_____________________

______________________________

______________________________

Energetická 
analýza/LEED

Analytické nástroje LEED (Leadership in Energy and Environmental Design – návrh 
z hlediska spotřeby energie a dopadů na životní prostředí) pomáhají vyhodnotit dopad 
konstrukčních rozhodnutí na udržitelnost a spotřebu energie. Tento analytický model 
je obvykle založený na hlavním architektonickém modelu. Poté je možné zadat materiál 
a systém budovy a na jejich základě vyhodnotit udržitelnost a spotřebu energie.

 Energetická analýza pro Revit

 Green Building Studio

 Ostatní:_____________________

______________________________

______________________________

Organizační plán realizace BIM
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Aktuální dovednosti
Do následujících polí uveďte dovednosti, které má vaše organizace momentálně k dispozici. Uveďte typy pracovníků, u každého druhu 
počet zaměstnanců a průměrný stupeň zručnosti. (Jinými slovy, jak si vaše organizace stojí z hlediska schopnosti pracovníků?) Na první 
řádce je uveden příklad.

Dispozice Typ zaměstnance / počet / průměrný stupeň zručnosti

2D CAD design Administrativní asistent / 5 / Žádný
Asistent architekta / 37 / Odborník
Projektový manažer / 8 / Začátečník
Jednatel / 3 / žádný

 2D CAD design

 3D BIM design

 Vizualizace

Organizační plán realizace BIM
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Dispozice Typ zaměstnance / počet / průměrný stupeň zručnosti

 Simulace

 Analýza

 Ostatní: 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

Organizační plán realizace BIM
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Požadované dovednosti
Do následujícího prostoru vyplňte požadované dovednosti. Uveďte druhy pracovníků, u každého druhu celko-
vý počet zaměstnanců, požadovaný průměrný stupeň zručnosti a počet zaměstnanců s požadovaným stupněm 
zručnosti. (Jinými slovy, jak si vaše organizace stojí z hlediska schopností pracovníků, na kterých se snažíte praco-
vat?) Na první řádce je uveden příklad.

Dispozice Typ zaměstnance / počet / požadovaný stupeň zručnosti / počet vyhovujících

2D CAD design

Administrativní asistent / 5 / Začátečník / 0
Asistent architekta / 37 / Odborník / 10
Projektový manažer / 8 / Pokročilý / 2
Jednatel / 3 / Začátečník / 0

 Navrhování 2D CAD

 Navrhování 3D BIM design

Organizační plán realizace BIM
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Dispozice Typ zaměstnance / počet / požadovaný stupeň zručnosti / počet vyhovujících

 Vizualizace

 Simulace

 Analýza

 Ostatní: 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

Organizační plán realizace BIM
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Školení – Existující plán a požadavky
Máte pro své zaměstnance připraven systém zaškolení (např. individuální hodiny s lektorem, podnikové školení, kon-
ference, online školení, …)? Pokud ano, popište prosím způsob realizace a typ zaškolení, které poskytujete vašim 
zaměstnancům. Uveďte prosím i ty oblasti zaškolení, které máte teprve v úmyslu využít.

Systém Typ zaměstnance / Počet

Autodesk Revit Projektový inženýr / 10
Technický specialista / 2
Projektový manažer / 15

 Autodesk Revit

 Navisworks Manage 

 Civil 3D

 Další: 

__________________________

__________________________

__________________________

Organizační plán realizace BIM
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Podpora

Jakým druhem technické podpory aktuálně disponujete? Uveďte, prosím, druh podpory, kterou využíváte pro aktuálně 
používaný software, a zároveň i druh podpory o kterém byste se rádi dozvěděli více. Další informace o podpoře naleznete 
na stránce: http://www.autodesk.com/subscription/maintenance.

Systém Druh podpory Kontaktní údaje Provozní doba podpory

Autodesk Revit Autodesk Premium Support 1-800-555-5555 8 – 18 hodin EST

 

Organizační plán realizace BIM
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Plán realizace projektu BIM

Plán realizace projektu BIM

V této části plánu realizace zkušebního projektu BIM se vytyčí pracovní rámec 
plánování pro vaše projekty a přezkoumají se informace o různých technologiích, 
které mohou zefektivnit vaši práci.

 

 •   Řešení, která projektovým týmům umožní vytvořit, adaptovat a znovu použít vysoce informativní digitální 
modely během všech fází projektu, včetně designu, konstrukce a provozu.

 •  Analytické nástroje, které upřesňují náhled na proveditelnost a potenciální kvalitu budov a infrastruktury ještě  
  před výstavbou. Pomocí této analýzy mohou vaše projektové týmy činit sofi stikovanější rozhodnutí ohledně   
     umístění stavby, použití jednotlivých stavebních materiálů, nárocích na energii a udržitelnost – včetně    
  snadnější identifi kace kolizí jako např. křížící se nosné prvky a potrubí. 

 •   Platforma kooperativní komunikace, která pomáhá posílit obchodní procesy a zároveň umožňuje všem 
členům týmu sdílet informace o projektu strukturovaným způsobem.

Pomocí těchto řešení zůstanou BIM data nedotčená ve všech fázích vývoje. Na začátku projektu může tým před 
rozdělením společně pracovat na řešení konstrukčních problémů. Při dokončení projektu tým majiteli projekt 
odprezentuje na komplexním digitálním modelu, který poskytne veškeré informace potřebné ke správě a provozu 
(namísto neskladných rolí a krabic s papírovou dokumentací).
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Projektové týmy mohou realizační plán BIM používat jako kooperativní pracovní šablonu pro navázání projektových norem 
a shod v raných fázích projektu. Realizační plán BIM umožní vašim týmům defi novat role a odpovědnost jednotlivých členů 
týmu, druh vytvářených a sdílených informací a způsob používání softwaru. Vaše projektové týmy budou moci zjednodušit 
komunikaci a plánovat efektivněji – což přispěje ke snížení nákladů a zvýšení kvality napříč všemi fázemi výstavby.

Popis projektu

Níže zadejte klíčové informace o projektu: Název projektu, Číselné označení dle stavebníka (majitele), adresu, 
popis projektu i oblasti projektu, které budou a nebudou modelovány.

Název projektu

Číslo projektu dle stavebníka

Adresa projektu

Popis projektu

Modelované oblasti 

Plán realizace projektu BIM
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Základní tým
Níže uveďte ústřední členy týmu, kteří budou spolupracovat na projektu. 

Kontaktní jméno Role/titul Společnost E-mail Telefon

Plán realizace projektu BIM
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Cíle a předměty projektu
Níže zadejte cíle používání BIM v rámci tohoto projektu. Dále uveďte, jak budete měřit dosažení jednotlivých cílů 
a stanovte časový rámec pro dosažení. Na prvním řádku je příklad.

Cíl projektu Cíl Podmínka dosažení Předpokládaný časový rámec

Zjednodušit dodávku 
konstrukční oceli

Zapojit dodavatele ocele do mod-
elovacího procesu a uspíšit 
tak zahájení výstavby.

Ocel je dodána na místo určení 
dle požadavků výstavby.

Duben 2017

Plán realizace projektu BIM
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Fáze a mezníky projektu  
Do následující tabulky zadejte fáze projektu, jejich předpokládaná data zahájení a zapojení jednotlivých účastníků. 
Na prvním řádku je příklad.

Fáze/mezník projektu Odhadované 
datum zahájení

Odhadované da-
tum dokončení

Zainteresovaní podílníci

Tvorba konceptu 1. 2. 2017 1. 4. 2017 Stavebník (investor), architekt, projektant, 
konzultanti profese, rozpočtář

Plán realizace projektu BIM
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Správci modelů  
Do tabulky uveďte správce pro jednotlivé druhy modelů, které budete vytvářet v rámci projektu. 
Tabulka je velmi užitečná pro vyjasnění kompetencí na budoucích koordinačních jednáních.

Název společnosti účastníka Jméno správce modelu E-mail Telefon

Plán realizace projektu BIM
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Plánované modely  
Do následující tabulky uveďte modely, které se v rámci projektu vytvoří. U modelu uveďte název, obsah, fázi projektu, 
ve které bude model vyhotoven, společnost, která jej vytvoří a použitý produkční nástroj. U modelů nevytvořených 
a nepoužitých v rámci vašeho projektu ponechte řádek prázdný. Přidejte řádky pro zatím neuvedené typy modelů, 
které bude nutno vyhotovit. Na prvním řádku je příklad.

Název modelu Obsah modelu Fáze projektu Vytvořený společností Použitý nástroj

Koordinační model Architektonické, konstrukční 
a TZB komponenty hlavní 
budovy a infrastruktura 
parkování.

Fáze návrhu a tvorby 
stavební dokumentace

CC Designers Autodesk Revit 

Stavební model

Architektonický 
model

Plán realizace projektu BIM
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Název modelu Obsah modelu Fáze projektu Vytvořený společností Použitý nástroj

Konstrukční model

Model TZB

Stavební model

Koordinační model

Model skutečného 
provedení stavby

Plán realizace projektu BIM
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Smluvní dokumenty

Do následující tabulky uveďte modely, které se budou považovat za součást smluvních dokumentů.

Modely, které se budou považovat za součást smluvních dokumentů

Plán realizace projektu BIM
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Podrobný plán analýz
Pro každý druh analýzy, která by se mohla v rámci projektu uplatnit, uveďte modely, které budou pro tuto analýzu použity, 
společnost, která analýzu provede, požadovaný formát souborů, předpokládanou fázi projektu a nástroj použitý pro analý-
zu. V případě, že k analýze patří ještě další pokyny, zaznačte si tuto skutečnost do sloupečku Zvláštní pokyny a podrobnos-
ti uveďte do tabulky v další sekci.

Analýza Analytický 
nástroj Model Analyzující 

společnost
Fáze 
projektu

Požadovaný 
formát souboru

Zvláštní 
pokyny

Vizuální

Konstrukční

Kontrola kolizí

Plán realizace projektu BIM
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Analýza Analytický 
nástroj

Model Analytická 
společnost

Fáze 
projektu

Požadovaný 
formát souboru

Zvláštní 
pokyny

Vykazování

Plánování 
výstavby/4D

Analýza 
nákladů/5D

Energetická 
analýza/LEED

Proslunění / 
osvětlení

Plán realizace projektu BIM
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Konvence názvů souborů/modelů  
Existují-li zvláštní požadavky na pojmenování souborů, uveďte je do následující tabulky. Pokud máte aktuálně 
zdokumentovanou konvenci názvů a dáno názvosloví, zadejte je do následující tabulky. Na prvním řádku je příklad.

Typ souboru Konvence názvů

Fotodokumentace průběhu 
výstavby Místo, spojovník, iniciály dodavatele, spojovník, popis (např. Osazeni vazniku)

Plán realizace projektu BIM
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Kontrola návrhu  
Jak vypadá proces kontroly projektu? Do následující tabulky zadejte požadovanou kontrolu modelu, kontrolní osoby 
(interní nebo externí), předpokládaná data zahájení a ukončení kontroly návrhu a kolik dnů má dodavatel na zapracování 
připomínek. K dispozici je příklad.

Model Společnosti provádějící 
kontrolu

Předpokládané 
datum zahájení 
kontroly

Odhadované da-
tum dokončení 
kontroly

Počet dní na reakci 
dodavatele

Koncepční model Kontrola staveb CIMI spol. s r. o. 21. 1. 2017 11. 2. 2017 14 dnů

Plán realizace projektu BIM
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Další obchodní procesy související s výstavbou

Do následující tabulky uveďte moduly, které projektový tým zamýšlí použít. Dále uveďte všechny zvláštní pokyny a procesy.

Další použité procesní moduly Popis Doporučené nástroje

Situace staveniště Pomocí modelů BIM vyhodnoťte umístění trvalých 
i dočasných zařízení během jednotlivých fází procesu 
výstavby.

 Autodesk Revit
 Navisworks – Manage nebo Simulate
 BIM 360 Glue
 BIM 360 Field

Kontrola projektu, výkazy a vizualizace  Navisworks – Manage nebo Simulate

 Ostatní: ______________________

______________________________

Výkaz výměr  Autodesk Revit

 Navisworks – Manage nebo Simulate

 Ostatní:  ____________________

______________________________

Správa v terénu  BIM 360 Field

 Ostatní:  ____________________

______________________________

Vytyčení stavby  AutoCAD Civil 3D

 Rozvržení bodů

 Ostatní:_____________________

______________________________

Plán realizace projektu BIM
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Model skutečného provedení stavby (DSPS) 

Do následující tabulky uveďte, co bude a nebude součástí modelu skutečného provedení stavby.

Je součástí DSPS Není součástí DSPS

Uveďte zvláštní položky, které se do výše zmíněného modelu zahrnou 
mimo rámec stupně podrobnosti stanoveného v podrobném 
analytickém plánu.

Uveďte zvláštní položky, které se z výše zmíněného modelu vyloučí – mimo 
rámec stupně podrobnosti stanovený v Podrobném analytickém plánu

Plán realizace projektu BIM
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Koordinace BIM

Vyberte komponenty a konkrétní software, který použijete a pro snazší orientaci je vyjmenujte níže.

Softwarový komponent Model Softwarový systém Verze

4 Tvorba modelu Architektonický návrh

4 Tvorba modelu Návrh liniových staveb 
a infrastruktury

4 Tvorba modelu Konstrukční návrh

4 Tvorba modelu Návrh TZB

4 Tvorba modelu Koordinace

4 Tvorba modelu Výstavba

4 Tvorba modelu Skutečné provedení

4 Integrace modelu

4 Předávání modelu

4 Vizualizace modelu

4 Adjustace modelu

Plán realizace projektu BIM
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Softwarový komponent Model Softwarový systém Verze

4 Model výkazu výměr

4 Koordinace a komunikace

4 Správa dokumentů

4 Správa návrhu

4 Správa nabídek

4 Řízení výstavby

4 Správa nákladů

4 Správa budovy a zařízení/provozu Skutečné provedení

Plán realizace projektu BIM
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Další zdroje

AEC Feed

Aktuální informace a trendy z oblasti architektury a stavitelství naleznete pomocí svého 
iPadu na kanálu Autodesk AEC.
https://itunes.apple.com/us/app/autodesk-aec-feed/id736773898?mt=8 
Stačí načíst tento QR kód

Další informace o řešeních Autodesk BIM naleznete na našem BIM centru.
http://www.autodesk.com/bim    

Beyond Design blog
http://beyonddesign.typepad.com/ 
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