Instrukce k CŽV BIM - Úvodní kurz
Termín konání
Březen 2019 po dobu každý pátek (1.3., 8.3., 15.3., 21.3., 28.3.)

Místo konání
Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice, Místnost B-367
Pro vpuštění do hlavní budovy fakulty stavební je třeba se nahlásit na vrátnici, jejíž
pracovníci budou informováni o konajícím se kurzu a umožní průchod přes turnikety. Potom
jít vlevo do budovy B a libovolným výtahem do 3. patra, ve kterém je na konci budovy (tj.
pořád dál rovně) místnost B-367 na pravé straně traktu.
Doprava je nejjednodušší metrem C na zastávku Dejvická, odkud pak pěšky k fakultě,
případě tramvají na zastávku Thákurova.
Parkování je možné v podzemních parkovištích pod NTK nebo Fakultou architektury
,
případně na placených stáních v ulici Kolejnía okolí.

Časový plán každého výukového dne
8:30 - 9:00: Registrace
9:00 - 10:30: První výuková hodina
10:30 - 12:00: Druhá výuková hodina
12:00 - 12:30: Oběd v místě konání kurzu
12:30 - 14:00: Třetí výuková hodina
14:00 - 15:30: Čtvrtá výuková hodina

Předpokládaný rámcový obsah výukových dní
1.3.: Úvod a organizační informace, vysvětlení BIM, různé způsoby vnímání BIM, klíčová
terminologie, základní přínosy BIM, základní užití BIM v životním cyklu projektu.
8.3.: Ukázky užití BIM z praxe, základy zadávání v BIM a smluvní podmínky, Základy
orientace v nástrojích BIM.
15.3: Profese a role se vztahem k BIM, BIM z různých pohledů v rámci životního cyklu
projektu, BIM v zahraničí a BIM v ČR.
21.3.: Základy change managementu, změny související s implementací BIM, přenos
informací v rámci projektu a CDE.
28.3: Zavádění BIM na trhu, obecné principy zavádění BIM v podniku a v projektu, zavádění
BIM u již existujících staveb.
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Další informace
V průběhu celého kurzu bude k dispozici drobné občerstvení.
Oběd bude zajištěn organizátorem v místě konání. V případě speciálního požadavku na
stravu nás prosím s předstihem kontaktujte a pokusíme se vám vyhovět.

Kontaktní informace
Pro obecné dotazy prosím používejte e-mail kurzy@czvbim.cz, případně přímou kontaktní
osobou je:
●

Petr Matějka, petr.matejka@fsv.cvut.cz, 607 803 814.

V případě již probíhajících kurzů (např. v případě pozdního příchodu) můžete kontaktovat
také sekretariát katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví:
●

Iva Zelenková, 224 354 521.
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