Budoucnost staveb
Jak budou digitální data ovlivňovat
projektování dřevostaveb

Digitální transformace, jako je například BIM (Building Information Modeling, informační
model budovy), zasáhla už i odvětví dřevostaveb. Projektování staveb bude možné s
menšími problémy, s nižšími náklady a také rychleji díky Building Information Modeling,
zkráceně BIM.
Informace, procesy, služby, obchodní modely – mnohé
už je digitalizováno, a mnohem více bude ještě
následovat. „Digitální revoluce“ ovlivňuje veškeré
oblasti každodenního života, nejen v soukromé, ale
i v pracovní sféře.
V rámci digitalizace jsou analogové hodnoty převáděné
do digitálních formátů. Tato „nově“ získaná data lze

dále zpracovat pomocí informačních technologií.
V mnoha průmyslových odvětvích jsou již zavedeny
rozsáhlé procesy digitalizace dat. Využívají se známé
výhody „bezpapírových“ procesů se zvýšenou kvalitou
a efektivitou. Digitalizace dat se nevyhýbá ani odvětví
stavebnictví.

Digitalizace krok
za krokem
Nicméně pokud se podíváme na stávající situaci ve
stavebnictví v Německu, Rakousku a Švýcarsku
z hlediska digitalizace, vidíme zajímavá fakta: U 75 %
klasických projektů konstrukcí a staveb je běžné 2D
projektování. Pro srovnání – projekty dřevostaveb a
dřevěných konstrukcí jsou pokrokovější – v prostředí
3D vzniká a je projektováno více než 50 % konstrukcí
dřevostaveb.

Lídrem v oblasti digitálního projektování je však Dánsko:
Od roku 2011 musí být všechny veřejné projekty s celkovými
náklady vyššími než 2,7 miliardy EUR projektovány
a realizovány pomocí BIM. Německé společnosti, jako
například Volkswagen nebo Deutsche Bahn, již rovněž
vyžadují u všech připravovaných stavebních projektů
zpracování na bázi BIM.

Na podporu digitalizace dat v rámci tohoto odvětví byl pro
příští rok v celém regionu vypracován strategický plán, který
má být postupně realizován.
V Německu bude počínaje rokem 2020 povolena pouze
digitální varianta projektování veřejných budov; podobné
plány již existují také pro Rakousko a Švýcarsko.
Implementační koncept BIM byl v září roku 2017 již také
schválen vládou České republiky. Kompletně zaveden má
být do roku 2027.

Inteligentní digitální
modely budov
Metoda BIM poskytuje přehled o všech datech
a současně umožňuje přehlednou výměnu informací
všem, kteří se na výstavbě podílejí. Tato metoda vytváří
optimalizovanou koncepci řízení od vývoje a plánování
projektů přes realizaci až po sledování a dohled nad
výstavbou v průběhu celého životního cyklu budovy.
Základem vytváření modelů digitálních 3D budov jsou
virtuální a digitální informace o produktech a projektech,
zadávané a udržované sofwarově všemi zúčastněnými
stranami. Pro sdílení těchto informací se všemi účastníky
projektu je zapotřebí standardizovaný datový formát,
který je podporován všemi programy pro projektování
a přípravu staveb. K tomu se v současné době používá
tzv. „otevřený standard IFC“ (Industry Foundation
Classes).

Výhody pro
všechny stavaře
Nejen architekti, projektanti nebo výrobci, ale také
stavaři mohou pomocí BIM vytvářet přidanou hodnotu.
BIM snižuje rizika v procesu projektování a výstavby
a lze ho také použít pro správu objektů. Díky efektivnímu,
optimalizovanému plánování se lze vyhnout chybám
a závadám, zvýšit stupeň prefabrikace a současně snížit
náklady a dobu výstavby. BIM navíc umožňuje lepší
komunikaci mezi účastníky projektu, protože všechny
změny v projektu jsou díky sdílené databázi viditelné
a sledovatelné.
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Opatření zaměřená
na budoucnost
Pro společnost EGGER jako výrobce stavebních produktů
je krok od analogového období k digitálnímu důležitý
hned z několika hledisek: poskytuje možnost reagovat
na změny a požadavky trhu, lépe podporovat zákazníky,
zjednodušit externí pracovní procesy a zajistit plynulost
dat.
Aby mohla firma EGGER podporovat projektanty,
architekty a stavaře již ve fázi přípravy návrhu, poskytuje
v současné době v EGGER Konstrukčním katalogu několik
skladeb s osvědčenými a vyzkoušenými výrobky
v různých digitálních formátech pro účely projektování
pomocí BIM a CAD systémů. Takto připravené
digitalizované konstrukce zahrnují vnější stěny, dřevěné
stropní konstrukce a šikmé střechy. Cílem je pokračovat
i nadále v rozšiřování tohoto servisu a zpřístupnit
zákazníkům všechny struktury již v roce 2019.

www.egger.com/digitalplanning

