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ČO JE BIM?

INFORMAČNÝ MODEL BUDOVY

� building information management / modeling 
� objektové parametrické modelovanie
� evolučný krok v projektovaní, výstavbe a správe budovy



ČO JE BIM?

3D model BIM model



PRÍKLAD Z PRAXE

Projektovanie rukou

Projektovanie na PC – 2D

Projektovanie na PC – BIM



PREČO CHCIEŤ BIM?

� 1 databáza
� vyššia efektívnos ť práce a riadenia projektu
� zjednodušenie komunikácie

� investor
� projekcia
� úrady
� stavebná firma
� užívateľ



PREČO CHCIEŤ BIM?

Investor
� vyššie nároky
� nástroj na vizualizáciu
� vyladenie detailov pred projekčnou činnosťou

Úrady
� transparentnosť
� rýchlejšia kontrola
� v západnej Európe (GB, A...) povinnosť spracovať 

verejné zákazky v BIM
� od 2014 nariadenie EK využívať BIM pri zákazkách vo 

verejnom obstarávaní



PREČO CHCIEŤ BIM?

Stavebná firma / Riadenie stavby
� informácie o prvkoch
� riadenie dodávok
� časový harmonogram
� elektronická dokumentácia
� zjednodušenie komunikácie a zmien

Užívateľ
� riadenie facility managementu
� riadenie prevádzkových nákladov
� elektronická dokumentácia
� simulácia prostredia



PREČO CHCIEŤ BIM?

Architekti / Projektanti

� 3D model
� od vizualizácie po detaily
� posúdenia - energetické, statické...
� zníženie nákladov na naviacpráce
� lepšia komunikácia
� výkazy materiálov, rozpočty, harmonogramy



BIM – YTONG + MULTIPOR



BIM – YTONG + MULTIPOR



BIM – YTONG + MULTIPOR



BIM – YTONG + MULTIPOR



BIM – YTONG + MULTIPOR



BIM – YTONG



BIM – YTONG + MULTIPOR

...JIŽ DNES JSME DÁL NEŽ ZÍTRA...... UŽ DNES SME ĎALEJ AKO ZAJTRA



BREEAM / LEED



ZELENÁ BUDOVA

„Zelená budova nie je tá, ktorá má nazeleno natretú fasádu“ ;)

• je v móde, je vyhľadávaná
• ekologicky a energeticky šetrná s priaznivým dopadom na životné 

prostredie a človeka
• certifikovaná v niektorom certifikačnom systéme

Zelená budova (Green / Sustainable buildings) je tá, ktorá oveľa 
hospodárnejšie využíva kľúčové parametre (energie, voda, materiály 
a územie), a pritom zanecháva minimálnu uhlíkovú stopu.

BREEAM / LEED



UDRŽATEĽNOSŤ V STAVEBNÍCTVE

Doprava Stavba Fáza používania

Výroba Suroviny Likvidácia

Bilancia udržate ľnosti 
stavebných materiálov



Udržateľný rozvoj zohľadňuje ekologické, ekonomické a sociálne aspekty.

TRENDOM SÚČASNÉHO STAVEBNÍCTVA -
UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ



Jednoduchý spôsob ako dokázať, že stavba tieto moderné štandardy splňuje, je 
získať niektorý z certifikátov, z nich najrozšírenejší je práve BREEAM (GB),
alebo LEED (USA).

BREEAM / LEED



Dobrovoľný a transparentný dôkaz kvality „zelenosti“ budovy.

Systém je založený na bodovom hodnotení rôznych faktorov:

� nízka spotreba energií

� použitie miestnych materiálov

� šetrný spôsob výstavby

� premyslené hospodárenie so zdrojmi (teplo, voda, odpad...)

� minimalizácia nákladov na prevádzku a budúcu rekonštrukciu budovy – vhodne 
navrhnutá dispozícia /neprekurovať, neprechladzovať budovu/, ideálne bez nutnosti 
dodatočného ochladzovania v letných mesiacoch, využitie prirodzeného osvetlenia, 
otvárateľné okná

� vhodné situovanie budovy v lokalite

� dobrá dostupnosť (MHD, bicykel /vytvorenie podmienok pre osobnú hygienu...)

� využitie existujúcich zastavaných plôch

� … a mnohé ďalšie

ČO JE CERTIFIKÁCIA BUDOVY –
CIELE A PRÍNOSY?



� certifikácia je finančne nákladná, cca 0,4-5% z ceny projektu, nie je viazaná na dotácie, 
jedná sa o ďalší administratívny proces

� trhová hodnota certifikovaných budov je približne o 10 % vyššia

� nájom týchto budov je až o 13 % vyšší

� prenájom je žiadanejší - zahraniční investori vyhľadávajú certifikované budovy pre svoje 
kancelárie

� úspora „zelených“ budov v porovnaní s „nezelenými“ budovami

13 % nižšie náklady na údržbu
24 - 50 % nižšia spotreba energie
33 - 39 % nižšie emisie CO2
40 % nižšia spotreba vody
70 % menej pevného odpadu na skládky
27 % vyššia spokojnosť nájomcov

Návratnos ť investícií cca 5 rokov

CERTIFIKÁCIA – KONKUREN ČNÁ VÝHODA 
PRE DEVELOPEROV A INVESTOROV



� v certifikovaných budovách majú zamestnanci v priemere o 2,88 menej PN dní za rok

� 55 % užívateľov certifikovaných budov sa vyjadrilo, že sa cítia produktívnejší

� nárast produktivity práce o 25 až 30 % a úspory s tým spojené dokonca prevyšujú úspory 
prevádzkových nákladov

CERTIFIKÁCIA – VÝHODA PRE UŽÍVATE ĽOV



(Building Research Establishment Environmental Assessment Method)

� najstarší certifikačný systém (GB)
� existuje verzia pre Európu (zohľadňuje normy, predpisy, jednotky)
� Je možné použiť na všetky typy nových budov a tiež na už existujúce stavby
� BREEAM sa delí na body, za ktoré sa získavajú kredity

BREEAM 



Kategórie hodnotenia budovy:

Celkové hodnotenie je vyjadrené v % a následne sa podľa počtu získaných % 
budova zatriedi do úrovne BREEAM hodnotenia:

BREEAM 



(Leadership in Energy and Environmental Design)

� vyvinula Americká rada pre zelené budovy (US Green Building Council – USGBC)
� medzinárodne uznávaný certifikačný systém zelených budov, vyvinutý hlavne pre USA
� založený na amerických predpisoch a normách
� v súčasnosti platí nový systém od 10/2016 „LEED V4“

LEED 



Kategórie a úrovne certifikátu

Od počtu nazbieraných bodov sa odvíja úroveň certifikátu:

LEED 



� aktívne zapojenie do certifikačných systémov BREEAM a LEED

� materiál so zníženým vplyvom na životné prostredie 

� spracované kompletné podklady pre certifikáciu

� pre produkty YTONG je v ČR vypracovaná LCA analýza

� vydané environmentálne prehlásenie o produkte EPD

CERTIFIKÁCIA S YTONG-OM

VŽDY O KROK NAPRED

BREEAM / LEED



VÝHODY POUŽITIA MATERIÁLU YTONG

BREEAM / LEED



Hea 05 – /Acoustic performance/ - akustika

Ene 01 – /Energy efficiency/ - energetická efektivita

Mat 01 – /Life cycle impacts/ - dopad v priebehu životného cyklu

PRÍSPEVOK YTONG-u PRE BREEAM



EAp2 – /Minimum Energy Performance/ - minimálna energetická úspora, ktorú musí 
budova dosahovať

EAc1 – /Optimize Energy Performance/ - hodnotí projekt za dodatočnú úsporu energií

MRc5 – /Regional Materials/ - uprednostnenie materiálov, ktoré pozostávajú zo surovín 
vyťažených vo vzdialenosti 800 km od miesta výstavby, a ktoré boli v rámci toto okruhu aj 
vyrobené

PRÍSPEVOK YTONG-u PRE LEED



ECOPOINT, KOŠICE / LEED GOLD



OC CENTRAL, BRATISLAVA / LEED SILVER



BBC 1, BRATISLAVA / LEED GOLD



BBC 5, BRATISLAVA / BREEAM, 
VEĽMI DOBRÝ



EUROVEA, BRATISLAVA / BREEAM, 
VEĽMI DOBRÝ



AUPARK TOWER, BRATISLAVA
/ BREEAM, VEĽMI DOBRÝ
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Aviatica, Praha / LEED Gold
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Aviatica, Praha / LEED Gold



SHANGHAI TOWER
/ LEED PLATINUM/, VÝŠKA 632 M



PODKLADY PRE PROJEKTOVANIE



PODKLADY PRE PROJEKTOVANIE



NAVRHOVANIE A KONŠTRUKCIE



NAVRHOVANIE A KONŠTRUKCIE



ODPORÚČANÉ RIEŠENIA



Požiadavky normy, riešenia



PREHĽAD SORTIMENTU



SOFTWARE



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ


