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BIM



BIM ve Skanska

• Celosvětově více jak 8 let zkušeností 

– leader v oboru

• Zkušenosti ze stovek realizovaných projektů 

ve všech oborech stavebnictví

• Ve světě realizace projektů v hodnotách od miliard 

USD (Karolinska hospital, Giant´s Stadium) po 

jednotky desítky milionů (bytová výstavba Finsko)

• Zkušenosti s dopravního i pozemního stavitelství 

a energetiky (Latinská Amerika)

• Vzájemná podpora mezinárodního teamu přes 

Skanska Knowledge Network



Oblasti využití BIM ve Skanska



BIM při realizace stavby



Kontrola kolizí



Geotechnické modelování za pomocí laserového 
skenování
Výměry mohou být spočítány pomocí kombinace naskenovaných podklad

Současný povrch – zemina 

která má být vytěžena

Dokončený výkopy před zásypem

Zákres potrubních rozvodůPráce na skalním podloží - lámání



Řízení strojů pomocí BIM modelů

• Data mohou být využívána 

u strojů jako jsou: rypadla, 

grejdry, tunelářské vrtací 

soupravy, dozery v 

kombinaci s GPS s lokálními 

dopřesňovacími stanicemi, 

pro přesné řízení strojů. 

• Výhody snížení množství 

nadvýkopu snížení potřeby 

geodetických prací



Laser Scanning na dálnici M25 v UK

• Náklady na geodetické práce se snížily o 75%

• Úspora £1 million na úsek stavby

• Návratnost investic 10:1



Digitální vytyčování na stavbě

Klíčové skutečnosti
• 10x rychlejší

• Potřeba 2x méně lidí

• Dokumentace skutečného 

provedení „za pochodu“



Kontroly kvality, přejímky



4D Simulace
Production modeling

(Virtual construction)
Informace získané z modelu

Harmonogram/cyklogram

Harmonogram vytvořen na 

základě informací z  modelu 

a jejich transformací na 

základě tabulek pracností –

tento model je pak zpětně 

napojen na 3D model 

Construction 

management by Tekla
Mäntylinna project

../Meadowlands_Timeliner_08-27-08.wmv
../../xchange/Global BIM/finland/3rd_floor_assembly_FAST.wmv
../../xchange/xchange/BIM_pre/SkanskaScheduling.avi
../../xchange/pilots/mäntylinna/tekla/Schedule1daySteps.avi


Koordinační jednání za použití 3D modelů

 Projekční teamy řeší přímo na stavbě

 Jednání využívají 3D modely

 Problémy a rozhodnutí jsou evidovány 

přímo v modelu

 Stavby Skanska mají  určeného 

koordinátora na BIM

 Problematická místa jsou vizuálně 

srozumitelná pro všechny strany



Modely a data na stavbě

• Dokumentace a modely vždy dostupné

• Dokumentace skutečného provedení vytvářena okamžitě na stavbě

• Možnost užití systémů čárových a QR kódů

• Seznamy dodaného vybavení vytvářeny online

• Snižuje

• závislost na tištěné dokumentaci

• chyby v dokumentaci skutečného provedení



New Karolinska Hospital

Stockholm, Sweden

• Největší projekt Skanska

• Světově největší PPP nemocnice

• 30 letá koncese

• Stavební náklady: 14.5 miliard SEK



Facility Management



Bart’s and the London Hospitals, London

Investice - £1.089miliardy

Celková plocha - 215,000m2

Díky využití BIM modelu při stavbě došlo zkrácení doby 

potřebné pro export dat do FM ze 150 na 5 člověkodnů



Rekapitulace výhod

• Zkvalitnění projektů + snížení nákladů na řešení 
koordinací při výstavbě

• Zrychlení a zpřesnění zpracování výkazů výměr 

• Možnosti sekvencování technologicky náročných 
procesů

• Přesnější kontrola subdodavatelů technologií 
(přesné výkazy vs. skutečnost)

• Názorná kontrola harmonogramu výstavby

• Rychlejší řešení změn v průběhu výstavby

• Velké možnosti propojování s jinými databázemi a 
systémy 



Skanska a BIM v ČR

• Realizují se první dva projekty řízené kompletně za 

pomocí BIM (Riverview Smíchov, Corso Court Karlín), 

částečné použití BIM i u dalších projektů i v oblasti 

dopravního stavitelství

• Pro stavbu Corso máme prvního specializovaného BIM 

koordinátora

• Evidujeme zájem o tento typ řízení projektů u privátních 

klientů především kvůli následnému využití ve Facility

Managementu

• Členství v CESTI, jeden z pracovních balíčků zaměřen na 

BIM 

• Spolupracujeme s technickými univerzitami na výuce BIM 

• Jsme zakládajícím člen Odborné rady pro CZ BIM



Střední

Největší

Nízké

Využití BIM v ČR

Vizualizace

BOZP Green Building

Data Management4D  Plánování

Kontrola Kolizí3D  model Koordinace na stavbě

Výkazy výměr



Automatická kontrola kolizí
Železobeton VS kanalizace

Pohled „Clash Detective“
Skutečný pohled

Pohled po skrytí 

kanalizačního svodu



Manuální kontrola kolizí - Riverview



Monolitické konstrukce Riverview



Confidential

Modely TZB Riverview



Corso Karlín



Corso Karlín



Corso Karlín


