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BIM - Informaèní model budovy reprezentuje fyzický a funkèní objekt s jeho 
charakteristikami. Slouží jako otevøená databáze informací o objektu pro jeho zrealizování 
a provoz po dobu jeho užívání. 
 
Hlavním zamìøením spoleènosti di5 architekti inženýøi je navrhování staveb a to ve všech 
projektových fázích, od studie pøes dokumentaci pro územní øízení, stavební povolení, 
provádìcí dokumentaci až po realizaci stavby. U všech tìchto etap zpracování 
dokumentace je aktivnì využíván proces BIM. 
 
Pro úvodní fázi studie je navržen obecný model, ze kterého se generují jednotlivé 
pùdorysy, øezy a pohledy a slouží také jako základní 3D pro tvorbu vizualizací. V této fázi 
jsou využívány pøedevším parametrické funkce modelování pro jednoduší editaci návrhu a 
systém tvorby variant pro možnost jejich prezentace klientovi. V rámci softwaru jsou 
tvoøeny i prezentaèní brožury. Využíváme též 3D prezentaci návrhu pomocí formátu DWF, 
3dPDF. 
 
Pro vìtší celky a pro koncepce s opakujícími se èástmi je již v úvodní fázi užíván princip 3D 
referencování do jednoho hlavního centrálního souboru (pro možnost práce na jednom 
souboru na více stanicích). Výhodou je rychlejší vznik i editace modelu a práce ve vìtším 
týmu. Do BIM modelu je importován 3D terén pomocí vrstevnic èi  pøímého geodetického 
formátu. 
 
V následujících fázích se uplatòují výše uvedené principy návrhu doplnìné o možnosti 
automatických výkazù prvkù a materiálu, o interaktivní tvorbu konstrukèních detailù. 
Možnosti BIM jsou nadále využity pøi tvorbì modelu pro statické výpoèty a prostorové 
koordinace konstrukcí , detailù a technických a technologických zaøízení. 
 
Ve fázi realizace stavby je pak model prùbìžnì aktualizován  a jsou  tím pádem k 
dispozici aktuální podklady pro  provádìní detailù, dílenských dokumentací, pro 
podrobnou kontrolu výstavby a pro potøeby marketingové dokumentace. 
 
Sestavený BIM model je s výhodou  využíván pro facility management a to i pro již 
existující stavby. 
 
V di5 architekti inženýøi používáme následující BIM nástroje: 
• Autodesk Revit Architecture 
• Autodesk Revit Structure 
• Artlantis Abvent Studio 
• Autodesk Revit MEP 
• Autodesk AutoCAD 
• Autodesk Navisworks 
 
Pracujeme s univerzálními datovými formáty (IFC, DWF, DWG, DGN atp.), s výstupními 
daty je tudíž možné pracovat ve vìtšinì souèasných softwarù. 
 
 
di5 architekti inženýøi 
Koubkova 11  Tel  221 590 941 
120 00 Praha 2 Email  info@di5.cz 
Èeská republika Web   www.di5.cz 


