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Příklady využití 
firmách ukazují výhody nového způsobu projektování a komunikace pomocí 3D modelu konstrukce. 
Moderní způsob projektování na zásadách BIM přináší všem účastníkům stavebního procesu 
množství výhod. Detailní 3D model navržený v programu Tekla Structures lze použít neje
automatické generování výrobní dokumentace, ale také pro přípravu a optimalizaci výroby, 
plánování a řízení stavby a správu budov. Jednoduchou a plynulou komunikaci mezi všemi 
zúčastněnými lze zajistit pomocí bezplatného programu Tekla BIMsight. Stav
celém světě dokazují, že aplikace zásad 
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POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU

78. Betonářský úterek 

MODERNÍ ZPŮSOB ŘÍZENÍ PROJEKTU 
PODLE ZÁSAD „BIM“  

Příklady využití „BIM“ (Building Information Modelling) v belgických a holandských stavebních 
azují výhody nového způsobu projektování a komunikace pomocí 3D modelu konstrukce. 

Moderní způsob projektování na zásadách BIM přináší všem účastníkům stavebního procesu 
množství výhod. Detailní 3D model navržený v programu Tekla Structures lze použít neje
automatické generování výrobní dokumentace, ale také pro přípravu a optimalizaci výroby, 
plánování a řízení stavby a správu budov. Jednoduchou a plynulou komunikaci mezi všemi 
zúčastněnými lze zajistit pomocí bezplatného programu Tekla BIMsight. Stav
celém světě dokazují, že aplikace zásad „BIM“ v praxi přináší reálné finanční i časové úspory.

Pro přihlášené zdarma, náklady na akci nese ČBS 

Galerie Masarykovy koleje ČVUT v Praze, Thákurova 

V případě zájmu vyplňte a odešlete ČBS přihlášku na rubu této pozvánky!

Moderní způsob projektování železobetonových konstrukcí
– praktické příklady z Belgie a Nizozemí – Ing. Jitka Kochtová, 
jednatel společnosti, Construsoft, s. r. o. 
 
Diskuze                                                                                                      

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU 

ský úterek  

MODERNÍ ZPŮSOB ŘÍZENÍ PROJEKTU 
ZÁSAD „BIM“     

v belgických a holandských stavebních 
azují výhody nového způsobu projektování a komunikace pomocí 3D modelu konstrukce. 

Moderní způsob projektování na zásadách BIM přináší všem účastníkům stavebního procesu 
množství výhod. Detailní 3D model navržený v programu Tekla Structures lze použít nejen pro 
automatické generování výrobní dokumentace, ale také pro přípravu a optimalizaci výroby, 
plánování a řízení stavby a správu budov. Jednoduchou a plynulou komunikaci mezi všemi 
zúčastněnými lze zajistit pomocí bezplatného programu Tekla BIMsight. Stavby realizované po 

v praxi přináší reálné finanční i časové úspory. 

Praze, Thákurova 1, Praha 6 

případě zájmu vyplňte a odešlete ČBS přihlášku na rubu této pozvánky! 

Moderní způsob projektování železobetonových konstrukcí 
Ing. Jitka Kochtová, Area Manager, 

                                                                                                    



 

Tituly, jméno a příjmení účastníka: ……………………………………………………………………………………………………………………

Organizace: …………………………………………………………………………………………………

Organizační jednotka: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

IČ: ………………………………………………………………………    DIČ: ………………………………………………………………………..

Adresa – ulice a číslo: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresa – PSČ a obec: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon: …………………………………………………………………   Fax: ………………………………………………………………………..

E-mail: …………………………………………………………………..   Webová stránka: …………………………………………………………

78. BETONÁŘSKÝ ÚTEREK 

MODERNÍ ZPŮSOB ŘÍZENÍ PROJEKTU
 4. června 2013, 16:00 až 16:45  

PŘIHLÁŠKA ÚČASTI NA 
Řádně vyplněnou přihlášku odešlete

ÚDAJE O PŘIHLÁŠENÉM ÚČASTNÍKU

Člen ČBS:             ANO   NE      

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK NA 

PONDĚLÍ

GALERIE MASARYKOVY KOLEJE

Před odesláním přihlá

Počet účastníků je omezen na 80 osob.                                                                                  
Betonářský úterek bude obsazován v

Kontakt a informace:                                                                           

Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS)

� Samcova 1, 110 00 Praha 1 

� 222 316 195, 222 316 173 

� 222 311 261   

☺ vich@cbsservis.eu                                       

URL www.cbsbeton.eu 

Pro konání 78. BÚ byla zvolen
členské schůze ČBS, 

: ……………………………………………………………………………………………………………………

Organizace: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Organizační jednotka: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

IČ: ………………………………………………………………………    DIČ: ………………………………………………………………………..

ulice a číslo: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon: …………………………………………………………………   Fax: ………………………………………………………………………..

mail: …………………………………………………………………..   Webová stránka: …………………………………………………………

. BETONÁŘSKÝ ÚTEREK  

ŘÍZENÍ PROJEKTU PODLE ZÁSAD

PŘIHLÁŠKA ÚČASTI NA 78. BETONÁŘSKÉM ÚTERKU
Řádně vyplněnou přihlášku odešlete jednotlivě za každého účastníka

ÚDAJE O PŘIHLÁŠENÉM ÚČASTNÍKU 

NE        

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK NA 78. BETONÁŘSKÝ ÚTEREK:

MÍSTO KONÁNÍ: 

PONDĚLÍ 3. ČERVNA 2012 

GALERIE MASARYKOVY KOLEJE ČVUT V PRAZE, THÁKUROVA 

Před odesláním přihlášky si zhotovte její kopii! 

Počet účastníků je omezen na 80 osob.                                                                                  
Betonářský úterek bude obsazován v pořadí došlých přihlášek!

                                                                           

Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS) – Mgr. Jiří Vích                                                                                   

                 

                               

                               

                                                     

zvolena Galerie Masarykovy koleje z důvodu navazující výroční 
 na kterou jsou všichni členové ČBS srdečně zváni.

 

: …………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………….. 

Organizační jednotka: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

IČ: ………………………………………………………………………    DIČ: ……………………………………………………………………….. 

ulice a číslo: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon: …………………………………………………………………   Fax: ……………………………………………………………………….. 

mail: …………………………………………………………………..   Webová stránka: ………………………………………………………… 

PODLE ZÁSAD „BIM“    

. BETONÁŘSKÉM ÚTERKU 
dého účastníka 

 

. BETONÁŘSKÝ ÚTEREK: 

PRAZE, THÁKUROVA 1, PRAHA 6,  

78 
Počet účastníků je omezen na 80 osob.                                                                                  

pořadí došlých přihlášek! 

důvodu navazující výroční 
srdečně zváni. 


