Rozhovor: BIM implementace s Autodesk Revitem ve
spole nosti Knauf Insulations
Knauf Instulation je evropským nejrychleji rostoucím dodavatelem izolací. Z jakého pohledu se v této spole nosti dívají na zavád!ní BIM
a k jakému ú elu si zvolili práv! #ešení postavené na Autodesk Revit pro své v!trané zateplení fasád? To vše se dozvíte v tomto rozhovoru.
Pana Št!pána Láška vyzpovídal Mat!j Škarka.

Jak vnímáte zavád!ní BIM ve stavebnictví zde v
"esku?
Veskrze pozitivn . M!že se zdát, že je to pomalý a nez"etelný
proces, ale pokud vezmeme v potaz podstatu zm ny, tedy p"echod na zcela jinou metodiku navrhování staveb, nelze p"edpokládat, že se takový proces odehraje v rozsahu pouhých
n kolika let. Kladnou skute#ností je fakt, že stavebnictví na p"íchod 3D projektování a informa#ních model! p"ipravilo strojní
odv tví, kde jsou tyto technologie p"ítomné již "adu let. Je t"eba
si také uv domit, že žijeme v kosmopolitním prost"edí a veškeré kroky podnikané v této problematice musí být v také souladu
s evropským a celosv tovým prost"edím. Výrobci materiál! pochází z celého sv ta a výrobky #asto putují na místo ur#ení nap"í# kontinenty. V nalezení spole#ného datového a procesního
standardu vidím asi nejv tší p"ekážku v rozvoji BIM ve
stavebnictví. Prefabrikace BIM objekt! je ztížena r!znými národními zvyky a standardy. Pochopiteln se rozvoj BIM bude
také odvíjet podle rentability a užitnosti dané technologie pro
konkrétní stavbu. V praxi vidíme, že se tyto technologie zatím
využívají pro speci$cký typ staveb, kde jsou výhody BIM nejvíce
využity a sou#asn jde o projekty, které dokáží tyto postupy zaplatit. O#ekávám, že se rozsah vhodných projekt! bude v #ase
zvyšovat a za#ne se více cenit využití modelu stavby pro její
správu a budoucí rekonstrukce.

Knauf Insulation s. r. o.
Spole#nost Knauf Insulation je evropským nejrychleji
rostoucím dodavatelem izolací, technologickým lídrem a
p"edním zastáncem energetické efektivity a trvale udržitelného rozvoje ve stavebnictví. Široká škála výrobk! poskytuje tepelnou, zvukovou i požární ochranu novým i rekonstruovaným dom!m.
Knauf Insulation je sou#ástí skupiny Knauf a p!sobí ve
více než 50 zemích sv ta, kde zam stnává p"es 5 000 lidí.
Knauf Insulation je spole#ensky odpov dnou $rmou, která
aktivn prosazuje ideu trvale udržitelného rozvoje. Neustále snižuje ekologický dopad své výroby, zam "uje se na
zpracování recyklovaných a rychle obnovitelných surovin.
V %R postavila jeden z nejmodern jších závod! na minerální vlnu v Evrop v Krupce u Teplic, kde také aktivn
podporuje místní komunitu.

Co pro vás vlastn! znamená BIM?
Jakožto zástupce výrobce stavebních výrobk! a hmot, pohlížím na BIM p"edevším jako na možný zp!sob jak pomoci urychlit a zkvalitnit proces projekce a sou#asn promovat kladné
vlastnosti t chto výrobk!. Omezit #as projektanta nutný na studium parametr! materiál!. Stavb pak usnadnit budoucí de$nici výrobk!. Pochopiteln výrobci stavebních hmot od BIMu o#ekávají precizn jší de$nici výrobk! v projektu a omezení
možnosti zám n materiál! ve fázi výstavby. Ty jsou #asto motivovány ekonomicky nebo provedeny náhodn a parametricky
p"ibližn . Myslím si, že vým ny komponent a materiál! v pr!b hu stavby nejsou žádoucí a v moment kdy autorský dozor
projektanta není dnes vždy samoz"ejmostí, vedou zám ny
k chybám a budoucím stavebním poruchám. Tento nešvar by
mohla projekce za pomoci BIM významn omezit.

Obr. 1 - Minerální izolanty jsou klíčovým materiálem při zateplení šikmých střech
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Vnímáte jako nadnárodní spole nost rozdíly v
zavád!ní a p#ijímání BIM v jiných zemích?
Ur#it ano, v evropském unijním kontextu se jednotlivé zem
pohybují zhruba stejným sm rem a stejným tempem. Samoz"ejm vysp lost stavebního trhu je všude jiná, a práv tento
faktor, dle mého názoru, de$nuje poptávku po BIM a využívání
projek#ních softwar! podporujících BIM. V zemích mimo EU je
podle mého subjektivního vnímání tempo výrazn pomalejší a
ráz stavebnictví není dostate#n vysp lý na to, aby si BIM technologie p"irozen vynutil.

Jak se %rma Knauf v této oblasti na zavád!ní
BIM p#ipravuje?
Obr. 2 - Inovativní systém provětrané fasády Diagonal 2H

Jak na zavád!ní BIM reagují vaši klienti z #ad
projektant$ a architekt$? Evidujete zvýšený zájem v této oblasti?
Knauf Insulation je výrobce stavebních izolant!, což je ve
své podstat stavební hmota. Materie, která je sou#ástí vyšších
"ešení, a proto není p"íliš obvyklé, že by se projektanti využívající BIM zajímali p"ímo o samotný izolant. Spíše je zajímá existující komplexní "ešení. V tšina výrobc! stavebních materiál!
vyvíjí a navrhuje možná použití svých výrobk! a tvo"í tak "ešení
nebo systémy. Zkouší je, pozoruje v praxi a v dlouhodobém horizontu dokáže predikovat jejich chování. Projektant pak následn m!že využít takové ov "ené "ešení a ví, že samotný vývoj již prob hl a pracuje tedy s bezpe#nými kombinacemi
výrobk! a materiál!. Takovým "ešení m!že být t"eba práv
prov traná fasáda Diagonal 2H zpracovaná do BIM, nebo
nadkrokevní zp!sob zateplení a podobn . O takové BIM "ešení
bude vždy zájem a o#ekávám, že pokud s daným "ešením bude
projektant spokojený, bude se k jeho použití vracet. Zvládnutí
aplikace konkrétních BIM objekt! je pak o to výhodn jší.

Jak je zvykem v nadnárodních spole#nostech, postupuje se
v t chto situacích zpravidla centráln . Nejinak tomu je u nás.
Globální nástroje jako t"eba databáze a kon$gurátory materiál!
mohou být skute#n p"ipraveny centráln pro všechny #lenské
zem . I p"esto, že jsou zde jazykové a datové odlišnosti. %eská
Republika je vyjímkou v tom sm ru, že vyvíjíme unikátní samostatná "ešení ur#ená pro náš trh a tato "ešení nejsou vždy multiplikována do jiných zemí. V takových situací jsme tedy
odkázáni sami na sebe a na vyhledání vhodného partnera, jakým je pro nás t"eba $rma ADEON. Využíváme tak znalosti
partnera pro samotnou rozvahu co v oblasti BIM vlastn
podniknout a hlavn jak, aby to následn m lo pro n koho skute#ný užitný význam. Ob#as se setkávám na trhu s extrémn
detailními nebo fragmentálními BIM objekty u kterých si nedovedu p"edstavit reálné použití. P"inejmenším ne v sou#asném stavebnictví %eské republiky.

Jaké jsou podle vás aktuáln! nejv!tší p#ekážky
v zavád!ní BIM?
To bude patrn soubor vícero faktor!. Zvyk a užívání existujících konven#ních projek#ních nástroj! bude jeden z t chto d!vod!. P"echod z 2D do 3D a na BIM koncepci je natolik zásadní
zm na, že vyžaduje nabytí nových znalostí a ob tování #asu na
u#ení se novým v cem, což #ást projekce nebude patrn ochotna zatím akceptovat. P"estože ekonomická dostupnost BIM
softwar! se za poslední roky výrazn zlepšila. Roli bude hrát i
rentabilita a #as v novaný projektu, ale zde nemám osobn
dostatek informací a zkušenosti, bude to otázka vhodn jší pro
n kterou projek#ní kancelá", která tyto ekonomické ukazatele
jist sleduje.

Kde osobn! vidíte nejv!tší p#ínosy BIMu z pohledu vás jako výrobce?

Obr. 3 - Základ provětrané fasády je ochrana tepelného izolantu před vlhkostí
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Jak již bylo "e#eno výše, jako výrobci si od BIMu slibujeme
p"esn jší de$nici materiál! a mén nekompetentních zm n po
#as stavby. Zatím je však stavební proces a projekce v %R natolik odd lena, že náhrady a materiál! a výrobk! jsou v praxi zcela b žné a ne vždy tyto zm ny prochází zp tným posouzením
ze strany projektanta. Ale i pozd jší použití modelu stavby po
#as života stavby je výhodou kterou mohou výrobci ocenit.
Jejich de$nované výrobky m!že správa budovy snáze ur#it a
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použít pro opravy nebo rekonstrukci. Pokro#ilé metody spolupráce integrované do projek#ních softwar! pak teoreticky
umož'ují, aby se specialisté výrobce v budoucnu aktivn podíleli na tvorb projekt!.

Co pro vás po áte ní BIM implementace znamenala?
V první, a skoro bych "ekl nejt žší, fázi jsme si museli ur#it co
vlastn chceme. Je to totiž tak, že tvo"íme sami n co co však
bude ur#eno pro n koho jiného. To je vždy obtížné a vyžaduje
to promluvit si s projektanty a specialisty na BIM software. Pak
ur#it kýžené "ešení a teprve pak se dát do práce. Sami výrobci
totiž s BIM softwarem v tšinou kreativn nepracují a nemohou
tedy zcela tušit pot"eby projektanta. Nutno však poznamenat,
že v p"ípad Knauf Insulation je #ást BIM "ešení uvažována pro
interní použití, jako projek#ní podpora projekt!. Zde pak lépe
víme co pot"ebujeme a p"izp!sobíme si "ešení vlastní pot"eb
s tím, že budoucí ší"ení pro externí uživatele nebude
eventueln vylou#eno.

Jaké konkrétní výhody vám používání Revitu
p#ineslo?
P"edevším je to kvalita výstupu a rychlost práce. Použití na
systém prov trané fasády je v zásad repetitivní a prefabrikace
prvk! v Revitu zna#n urychlí návrh fasády. M!žeme si proto
dovolit použít relativn p"esný návrh už ve fázi nabídky, kdy
ješt není jisté, že budeme fasádu dodávat. Nicmén v "íme, že
kvalita výstupu již v takto rané fázi p"isp je s dobrému dojmu
zákazníka a p"enesen tak podpo"í šance zakázku nakonec dodávat. Pro ú#ely dodání je pak neocenitelným zp!sob vykazování prvk!. Umíme díky tomu dodat na stavbu velmi
p"esné množství, které navyšujeme jen minimáln abychom
pokryli drobné chyby p"i montáži. Tím, že konkrétn fasáda Diagonal 2H je ryze komponentní systém, sestává z množství prvk!, z nichž n které vyžadují formátování, neobejde se jakákoliv
dodávka bez montážní dokumentace. I zde je Revit báje#ným
nástrojem a krom základní sady výkres! mohu na p"ání b hem chvilky odeslat speci$cký pohled nebo "ez p"ímo na stavbu. V t chto ohledech ke Revit perfektní zejména tam, kde dochází k opakování ur#ité konstrukce a k její adaptaci na jiné
situace.

V!trané zateplení fasád systémem
Diagonal 2H v prost#edí Revitu
Celý systém zateplení fasád se z technického hlediska skládá
ze dvou druh! prvk! – konstruk#ních, tvo"ících nosnou konstrukci a izola#ních pro zajišt ní tepelné izolace fasády. Technické možnosti systému dovolují r!zné kombinace konstruk#ního uspo"ádání tak, že s ním lze vyskládat libovolný povrch
stávající fasády. A protože se nakonec jedná o kone#ný po#et
opakujících se prvk!, bylo už jen otázkou #asu, kdy se ru#ní
zpracovávání návrh! p"esune do polohy automatizace. K tomuto ú#elu byla použita aplikace Autodesk Revit, nebo& svým zp!sobem práce s objekty se k tomu p"ímo vybízela. Abychom
mohli naše návrhy v Revitu automatizovat, sta#ilo k tomu jen
p"ipravit speciální šablonu projektu. Tato šablona obsahuje
všechny pot"ebné konstruk#ní prvky v trané fasády, v#etn
tepelných izolací, hydroizola#ních fólií a dalších podp!rných
prvk!.
Hlavním nástrojem pro práci v prost"edí Revitu jsou parametrické objekty, tzv. „rodiny“. A pomocí t chto n kolika „chytrých“
rodin m!žeme docela pohodln a rychle vytvo"it pot"ebný návrh v trané fasády. Stavebním podkladem návrhu fasády
mohou být r!zná data, od 2D (pdf, dwg) po 3D modely (dwg, rvt,
ifc). V následující #ásti p"ísp vku si ukážeme na p"íkladu fasády
zpracování návrhu zateplení formou práce s rodinami v Revitu.
Nejd"íve se ale ve stru#ném p"ehledu seznámíme s hlavními
rodinami systému. Protože se celým systémem prolíná skute#nost, že konstrukce fasády se odvíjí od dvou zásadních délkových rozm r! fasádní diagonály 226 a 276 mm, je pro
zjednodušení procesu návrhu na tento fakt pamatováno i ve
struktu"e jednotlivých rodin. Podívejme se na vybrané základní
prvky konstruk#ního systému.

Základní rodiny:
•
•

fasádní diagonála 226 a 276 mm (jednoduchá, dvojitá)
fasádní pro$ly tvar! L-V-W-Z a d"ev ná lišta 40x60mm

Št pán Lášek
www.knau$nsulation.cz
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Parametrické rodiny:
Tyto „chytré“ rodiny byly vytvo"eny pro výraznou automatizaci
návrh! konstrukce fasády. Pomocí nich lze rovnou vytvá"et
strukturované prvky konstrukce fasády složené ze základních
konstruk#ních prvk!.

Rodina pomocného rastru:
Protože základem celého návrhu konstrukce fasády na
podkladní st n v reálném život je pom rn pracné ru#ní vytvo"ení p"esného rastru pomocných bod!/#ar pro ukotvení diagonál, byla v prost"edí Revitu k tomuto ú#elu vytvo"ena zvláštní
parametrická rodina.

Rodina „Kalkula ka parametr$“
Tato ojedin lá rodina svého druhu byla vytvo"ena pro zjednodušení procesu kontroly parametr! vycházejících z p"ísných
konstruk#ních vzorc! a funguje jako jakási kalkula#ka. Rodina
po zadání klí#ových vstupních parametr! „l-d-s“ vypo#ítá další
parametry, které jsou v n kterých p"ípadech pot"ebné znát pro
správnou geometrii konstrukce fasády. Kalkula#ka m!že být
užite#ná nap"íklad p"i ru#ním vkládání rodiny Diagonály, protože zde je t"eba dle tlouš&ky izola#ní desky „d“ zadat správný
úhel, který se dá zjistit z parametru „úhel diagonály“. Rodinu je
možno vložit do projektu kamkoliv, kde bude po ruce tak, aby se
po jejím výb ru daly bu* parametry zadat, nebo jen p"e#íst vypo#tené hodnoty.

Pomocí této rodiny lze snadno na vybrané ploše (svislé, šikmé) vytvo"it rastr pomocných #ar. Tyto #áry se generují v p"esn
de$novaných rozte#ích daných zabudovanými závaznými konstruk#ními vzorci. Délka ani výška nejsou omezené. Tyto #áry
lze potom následn použít pro snadnou tvorbu montážních
pro$l!.

Rodiny pomocných montážních pro%l$:
Tato chytrá parametrická rodina byla vytvo"ena pro zjednodušení procesu vkládání „známé“ sestavy element! (diagonály,
pro$ly L, Z) na #áry rastru. Automatické rozmíst ní diagonál je
vypo#ítáváno v závislosti na vestav ných vzorcích. Rodina je
navržená tak, že až do její délky 12 až 13 m se diagonály dle
výpo#t! rozmís&ují automaticky. Další natahování je sice
možné, ale dále se objeví už jen holý pro$l L, Z anebo W bez
diagonál. Má-li to význam, n které pro$ly lze ješt dodate#n
parametrem p"ekláp t vlevo/vpravo. Montážní pro$ly mají
ješt další variantu se ztužením (p"í#né diagonály).
Pro modelování izola#ních prvk! fasády bylo p"ipraveno
n kolik styl! st n pro konkrétní minerální izola#ní desky a
ostatní prvky hydroizolace, parozábran a dalších prvk! fasády.

Postup návrhu konstrukce v!trané zateplené
fasády.
Rodina pro tvorbu rámu otvor$
Rodina byla vytvo"ena pro zjednodušení procesu vkládání
jednotlivých komponent na pravoúhlé otvory (nej#ast ji okna,
dve"e), a která kolem obrysu otvoru vytvo"í sestavu z úhelník!
a diagonál.

Rodiny pomocných roh$ (vnit#ní, vn!jší)

Postup p"i vytvá"ení návrhu za využití rodin je velmi jednoduchý. Dá se popsat t mito pár body a ukázkou obrázk! níže.
• P"ipravená st na s otvory
• Rozmíst ní pomocného rámu na otvory
• Postupné umís&ování pro$l! fasády, izola#ních desek a hydroizolací
• Vytvo"ení podklad! pro výkresovou dokumentaci
• Využití automatických výkaz! s nejr!zn jším zam "ením

Pro zjednodušení procesu vkládání jednotlivých komponent
v míst pravoúhlých vnit"ních roh! byla vytvo"ena parametrická rodina, jejímž základem jsou dv vno"ené rodiny „Pomocného montážního pro$lu L“ s možností zm ny odsazení od
rohu. Rodina umož'uje p"epínání jiného typu lišty (Z, W) a orientace vlevo/vpravo. Ostatní parametry (délka, d, s) p"epínání L
pro$lu samostatn pro každou stranu a generování diagonál
jsou shodné s parametry rodiny samostatného montážního
pro$lu L. Sou#ástí rohu jsou také krátké „V“ pro$ly tvo"ící tzv.
žeb"í#ek.
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