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Zveme Vás na 6. odbornou konferenci BIM ve stavebnictví 2020
Doprovodný program - výstava MiniExpo BIM 2020
Termín konání: 2. – 3. září 2020
Místo konání: Nadace ABF, Václavské nám. 31, Praha 1
Konference BIM ve stavebnictví postupně dokumentuje vývoj informačních modelů staveb až ke komplexní
digitalizaci managementu a řízení procesu výstavby. Jíž 6. ročník konference zahájí vize dalšího vývoje, stav přípravy
digitální legislativy, předvede zkušenosti partnerů výstavby a realizovaných staveb a stav uplatnění digitalizace a
realizace procesů přípravy, realizace a provozu staveb.
Program 1. den: středa 2. září 2020
8.30 – 9.00 registrace
9.00 – 10.30 / 1. Panel – BIM a digitální vystavěné prostředí
/moderátor Petr Vaněk, czBIM/
Stavebnictví 4.0 a digitalizace /Jan Fibiger, Nadace ABF/
Data v souvislostech - BIM a vystavěné prostředí. /Petr Matyáš, czBIM/
Digitální inkluze a město budoucnosti /Michal Postránecký /
Dynamický obraz města / Tomáš Ctibor, 4ct/
Digitální vystavěné prostředí pro Digitální Česko /Leoš Svoboda, MPO, czBIM/
Role architekta v digitální době /Aleš Marek, ČKA/
10.30 – 10.40
Představení vystavovatelů MiniExpo BIM 2020
10.40 – 11.00 / coffe break
11.00 – 12.30 / 2. Panel – BIM a příprava legislativy
/moderátor Jaroslav Nechyba, ČAS; Jan Fibiger, Nadace ABF/
Připravovaný zákon o BIM a vystavěném prostředí/ Petr Serafín, MPO/
Využití BIM v digitálním stavebním řízení/ Jiří Čtyroký, IPR/
Návaznost BIM a územní plánování /Kateřina Vrbová, MMR/
Detaily k povinnosti BIM pro veřejné zadavatele/ Jaroslav Nechyba, ČAS/
Digitální legislativa /Zdeněk Zajíček, ICTU/
12.30 – 13.30 / oběd
13.30 – 14.30/ 3. Panel – BIM v praxi veřejných investorů

Rekonstrukce a dostavba střediska volného času Trutnov – veřejný investor

ÚČOV PRAHA- veřejný investor

Revitalizace nádraží Plzeň – veřejný investor

ZŠ Veleň – veřejný investor

Smuteční síň Břeclav – veřejný investor

Praha Juliska – sportovní hala, Ministerstvo obrany / pilotní projekt
14.30 – 14.45 / coffe break
14.45 – 16.45 / 4. Panel – BIM v praxi soukromých investorů

ČSOB SHQ Radlice, Praha –Aleš Marek, soukromý investor

Parkovací dům Jana Gayera, Hradec Králové – soukromý investor

Palmovka park, Praha – soukromý investor

Zkušebna exhalací Škoda auto, Mladá Boleslav – soukromý investor

CYBERDOG, Praha – soukromý investor
16.45 – 17.00 / coffe break
17.00 – cca 22.00 / Společenský

večer partnerů a hostů BIM konference v aule Nadace ABF

Dokumentární film Stavba roku 2019 a pozvání na číši vína/ zahraje kapela MEZIRESORT
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Program 2. den: čtvrtek 3. září 2020
8.30 – 9.00 registrace
9.00 – 10.30 / 1. Workshop – Digitální data a vystavěné prostředí
/odborný garant Leoš Svoboda + panelisté/
- Postup digitalizace v územním plánování / Petr Durdík, AUÚP/
- 3D data ve strategickém plánování / Michaela Horníková, 4ct/
- Informační a komunikační technologie /Pavel Matějka, Liberecký kraj/
- Národní geoportál územního plánování /Jiří Čtyroký, IPR; Kateřina Vrbová, MMR/
- Interaktivní dopravní modelování a digitální dvojčata měst /Karel Jedlička, Západočeská univerzita/
10.30- 10.45 cofee break
10.45 – 12.15./ 2. Workshop – BIM v CDE
/odborný garant Ivana Matějková + panelisté/
- CDE v praxi /Ivana Matějková, GLEEDS /
- Jak vybrat vhodné CDE, projekt czBIM / Ivana Matějková, Pavel Vlasák, czBIM/
- CDE pro veřejné zakázky /Jaroslav Nechyba, Agentura ČAS/
- Optimalizace stavebních procesů pomocí CDE /Martin Maťašovský, Construsoft/
- Zkušenosti s CDE /Pavel Hanuš,Callida/
12.15 – 12.45 / Lunch
12.45 – 13.45 / 3. Workshop – BIM ve FM s+
/odborný garant Tomáš Minka + panelisté/
- Dopad implementace koncepce BIM do FM procesů / Tomáš Prokeš, Agentura ČAS /
- Práce s BIM daty během provozu stavby, ukázky z praxe / Agnieszka Szostko, Bim.Point /
- BIM asset management při správě nemocnic v Qataru / Jan Kotalík, IKA Data /
13.45 – 14.00 / coffe break
14.00 – 15.00/ 4. Workshop – BIM – rozpočty, výrobky, technologie
/odborný garant Ing. Daniel Cihelka + panelisté
- BIM rozpočtování / Daniel Zeithaml, Callida /
- Rozpočet z 3D modelu / Ing. Daniel Cihelka, ÚRS /
- Možnosti praktického využití BIM při oceňování staveb/ Michal Hanák,Gevatan/
- Stavební knihovna DEK a BIM SW / Tomáš Kupsa, DEKSOFT /

Registrační poplatek 1 500 Kč (včetně DPH)
pro hosty spolupracujících institucí je poplatek snížen na 50% ceny
pro studenty je poplatek pouze 10% ceny
Přihláška na konferenci: www.stavebniakademie.cz

Doprovodný program konference BIM ve stavebnictví 2020 / oba 2 dny konference /
Výstava MiniExpo BIM 2020 /tradiční představení firem s programem BIM, součástí možnost představení
svých produktů v návaznosti na inovace /

NOVINKA / ABF TV konferenční studio / během obou dní konference bude natáčet, zpracovávat, stříhat a
publikovat krátké aktuální zpravodajství a rozhovory s odborníky i partnery konference BIM ve stavebnictví 2020
přímo v prostorách domu Nadace ABF, které budou následně prezentované na facebooku, webech i youtube
kanálech Nadace ABF a partnerů konference .
Kontakt: Tel: 224229617; E-mail: zdrahalova@abf-nadace.cz
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