TÉMA – BIM

BIM pomáhá OHLA ŽS při
optimalizaci řízení zakázek.
Je výhodné ho využít,
i když to investor nepožaduje
Metoda BIM je jednou z nejslibnějších cest k digitální budoucnosti stavebnictví. To si uvědomuje také společnost OHLA ŽS,
která ji používá na vybraných projektech i nad rámec požadavků investora. Je pro ni důležitým prvkem při optimalizaci řízení
stavebních zakázek.
Jednou z nejvýznamnějších staveb, při
jejichž realizaci využila společnost OHLA
ŽS metodiku BIM, bylo komplexní
simulační centrum Masarykovy univerzity
v Brně, které bylo uvedeno do provozu
začátkem října roku 2020. Objekt tvoří

SIMU – pohled od severní nohy
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vstupní bránu do univerzitního kampusu Bohunice z východní strany. Pětipodlažní
budova za přibližně 562 milionů korun byla realizována podle architektonického návrhu
a projektu ateliéru AiD team.
Simulační centrum Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (SIMU) představuje
největší simulační pracoviště pro praktickou výuku budoucích lékařů a dalších zdravotnických profesí v Česku.
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SIMU – 3D model ocelové konstrukce

S TABLETEM NA STAVBĚ
Na stavbě SIMU byla implementována
metoda BIM ve fázi zpracování realizační
projektové dokumentace a realizace.
Dokumentace byla zpracována s využitím
programu Autodesk Revit. Byl vytvořen
kompletní digitální model budovy se
zahrnutím všech profesních částí. Ten byl
využíván zejména pro koordinaci rozvodů
instalací v průběhu projektování, ale i pro
zpracování výkazů výměr.
Při samotné realizaci byl využíván
program Autodesk BIM 360 s modulem
Docs a Coordinate. Sloužil jako společné
datové prostředí (CDE), tedy zdroj platné
verze realizační projektové dokumentace,
který byl dostupný všem účastníkům
výstavby. S pomocí tohoto programu byly
rovněž řešeny kolize zjištěné během
realizace, jelikož v něm probíhala komunikace mezi stavbou a projektantem,
přičemž investor a technický dozor
investora měli možnost náhledu.
Všichni stavbyvedoucí byli vybaveni
tablety s potřebným softwarovým vybavením a připojením k internetu. Při práci
tak měli možnost kdykoli nahlédnout do
veškeré aktuální projektové dokumentace.
Ve 3D modelu bylo možné ověřit trasy
jednotlivých rozvodů instalací a řešit
případné neshody. Kolize a problémy, na
které při realizaci narazili, bylo možné
přímo na místě s pomocí tabletu

jednoduše označit, vyfotografovat, popsat a poslat projektantovi k řešení. Na společné
platformě tak byly komunikovány a prokazatelně archivovány všechny technické problémy a způsob jejich řešení.
PROSTŘEDÍ DALUX POMOHLO REKONSTRUKCI V JIHLAVSKÉ NEMOCNICI
Další stavbou, na níž společnost OHLA ŽS využívá prvky metody BIM, je Nemocnice
Jihlava – rekonstrukce stravovacího provozu a energocentra. Jedná se o kompletní
rekonstrukci přibližně 25 let starého objektu varny. Zastaral jak technický stav tohoto
objektu (tepelně technické parametry budovy již nedosahují aktuálních standardů), tak
samotné technologie přípravy jídla.
Rekonstrukce začala v roce 2020 a probíhá za plného provozu varny, jelikož bylo nutné
zachovat přípravu jídel pro pacienty a také stravování zaměstnanců nemocnice v objektu.
Proto byly práce rozděleny do devíti etap, z nichž první tři byly dočasné. Kvůli nim došlo
k přesunu zázemí stravovacího provozu, tj. dočasné mytí, dočasná jídelna a dočasné kanceláře vedení gastro provozu. Další navržené etapy se týkají rekonstrukce na konečný stav.
Metoda BIM byla na této zakázce implementována ve fázi vedení stavby. Realizační
dokumentace byla zpracována v CAD programu v režimu 2D. Pro potřeby řešení stavby
bylo vybráno společné datové prostředí DALUX, do kterého byl přidán dodatečně
vytvořený digitální model s negrafickými daty dle požadavků stavby a se znázorněním
jednotlivých etap a vyznačením jejich rozsahu.
Digitální model byl vytvořen zaměstnanci OHLA ŽS v průběhu realizace stavby
a později bude předán investorovi společně s dokumentací skutečného provedení pro
účely možného využití ve správě majetku. Nasazené CDE slouží ke sdílení dat a je
využíváno jako zdroj platné projektové dokumentace včetně řízení jejích změn. Přístup
k aktuální dokumentaci mají vybraní zástupci subdodavatelů stavby.
Jednotlivé dílčí změny vyvolané potřebou provozovatele nebo samotnou povahou
rekonstrukce objektu jsou vydávány projektantem stavby jako projektová instrukce.
Následně jsou kontrolovány a schvalovány v přednastaveném workflow v prostředí
DALUX v následujícím pořadí:
• nahrání a zadání workflow projekcí a odeslání zhotoviteli,
• kontrola zhotovitelem a předání ke kontrole a schválení technickému dozoru stavby,
• předání k odsouhlasení zástupcem provozovatele objektu (Nemocnice Jihlava)
a investorem.
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Digitální informační model stavby stravovacího provozu v jihlavské nemocnici

Proces schvalování změn projektové dokumentace je sledovatelný a je zaznamenán
jeho průběh v čase tak, aby bylo možno jednotlivé kroky zpětně dohledat a určit, kdy
a kým byl daný dokument schválen nebo zamítnut.
V datovém prostředí DALUX se na stavbě řeší i vzniklé kolize a nutná koordinace,
případně podněty od zhotovitele směrem k projekci nebo od technického dozoru a provozovatele směrem ke zhotoviteli. Jsou zde rovněž nahrány požadované informace
(dotaz, pokyn, upozornění na nesprávné postupy, porušení BOZP apod.), které se zadají

formou popisu včetně lokalizace, případně
fotodokumentace, dílčích výřezů dokumentace a podobně.
Takto vytvořené informace jsou následně odeslány zadané odpovědné osobě, je
zaznamenán čas vytvoření a následně také
odpověď. K jednotlivým zprávám se
přiřadí stupeň důležitosti a po vypořádání
jsou vedeny jako vyřešené.
BIM MÁ PŘES POČÁTEČNÍ
NEDŮVĚRU KLADNÉ OHLASY

Digitální informační model stavby stravovacího provozu – propojení s původními výkresy

Digitální workflow – řízení dotazů
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Společnost OHLA ŽS pracuje s metodou
BIM na celé řadě dalších projektů v oblasti pozemního stavitelství či dopravních
staveb a její zkušenosti potvrzují přínosy
digitalizace ve stavebnictví. Díky této
metodě se daří efektivně a sofistikovaně
řešit technické problémy při realizaci
a eliminovat případné chyby plynoucí
z použití neaktuální dokumentace.
Velkou výhodou je i to, že stavbyvedoucí
mají přístup k aktuální dokumentaci přímo
na stavbě. To jsou jedny z hlavních důvodů,
proč hodnotí využití této metodiky navzdory počáteční nedůvěře velice kladně.
Navíc u staveb, které jsou realizovány ve
sdružení více firem, spatřují ve využití
metody BIM velkou výhodu ve sjednocení
přístupu firemních kultur členů sdružení
a vytvoření jednotné základny pro spolupráci při realizaci stavby.
Text: Ing. Zbyněk Drápela, projektant
a Ing. Bronislav Lunga, vedoucí projektu.
Divize Morava, OHLA ŽS
Foto: OHLA ŽS

