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1. VÝROBCE 

NÁZEV E S L, a.s. 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE 

Dukelská třída 247/69 
614 00 | Brno 

IČ: 634 73 780 | DIČ: CZ63473780 

INFORMACE O SPOLEČNOSTI 

E S L, a.s. poskytuje komplexní řešení moderních 
systémů technických a technologických zařízení 
budov, systémů čisté páry a odborných interaktivních 
výukových systémů INVYSYS. 
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2. ÚVOD 

 

Digitální dvojče e-INVYSYS  

Dnešní svět se digitalizuje. Jedná se o nezastavitelný proces, jež postihuje také stavebnictví. Integrace 

požadavků nových digitálních technologií ve stavebnictví do výuky středních a vysokých škol se 

stavebními obory je jako velmi důležitá a nevyhnutelná. Zvyšují se požadavky na rozšíření odborných znalostí 

žáků především v praktickém využívání softwarových nástrojů, znalostí datového standardu a práce ve 

sdíleném datovém prostředí. 

Všichni také vnímáme, že jsou značně podporovány aktivity v oblastech digitální transformace společnosti. 

Metoda BIM se ukazuje jako jedna z nejperspektivnějších cest k digitálnímu stavebnictví. Na trend digitalizace 

a zavádění standardu BIM do odborné praxe reagujeme tímto novým moderním digitálním výukovým 

nástrojem.  

BIM se stává globálním jazykem stavebnictví a nevyhnutelně přináší do dosud nedigitalizovaného oboru 

zásadní změny. 

Tyto společenské potřeby jsou zpracovávány také v dokumentech Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy v Rámcovém vzdělávacím programu pro obor vzdělání Instalatér. Je zde kladen důraz na 

zvyšování kompetencí v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií, práce s informacemi, 

kompetence k učení. K řešení problému, personální a sociální kompetence apod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-INVYSYS  spolu s fyzickými moduly INVYSYS 

nabízí ucelenou a mladé generaci přístupnou  formu 

výuky zachycující moderní trendy ve Stavebnictví 4.0 
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3. POPIS 
 
Současní a budoucí absolventi škol jsou v praxi konfrontováni s digitálními technologiemi a jsou po nich 
požadovány dovednosti v oblastech: 
 

• DATA, která jsou vytvářena a následně dostupná a přístupná od samého počátku návrhu 

budovy projektantem, ale také po jeho každodenní provoz, oblast provádění údržby a servis 

zařízení v budovách. Tato data jsou ukládána a udržována ve formě tzv.  Digitálního dvojčete 

budovy.   

 

Stejným způsobem jsou vytvořena digitální dvojčata  e-INVYSYS pro potřeby výuky. Ta obsahují 

vzorové informace potřebné pro budoucí praxi absolventů a výuku  

 

 

• NÁSTROJE pro práci s různorodými daty ve sdíleném datovém prostředí.  Dnes jsou data 

vytvářena a ukládána v širokém spektru softwaru jako jsou například: 

 

o Revit -  SW pro tvorbu 3D modelů 

o Programy balíku MS OFFICE (Excel, Word, Powerpoint, …) 

o Programy na tvorbu PDF souborů 

o Programy a soubory využívající 3D skenování, 3D fotografie a další 

o Programy pro řízení MaR 

o a další  . . . . . 

 

 

ESL pro tento účel vyvinul aplikaci  (informační databáze budov), která umožňuje 

vizualizaci a práce s různorodými daty v prostředí e-INVYSYS. Připraví tak absolventy na jejich 

využívání v praxi.  

Škola, učitelé a žáci tak získají jednoduše a intuitivně ovládanou aplikaci přizpůsobenou jejich 

potřebám. Je samozřejmostí, že s tímto nástrojem je možné pracovat jak na PC tak také 

v mobilech. 
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Komplexní e-INVYSYS tedy obsahuje:  

 

3D modely  

3D modely vytvořené v E S L, a.s. umožňují virtuální prohlídku 

modulů nebo konkrétních prvků, které obsahují technické údaje, 

výuková videa a další informace potřebné pro výuku TZB 

  

 

Software vyvinutý v E S L, a.s.                                               

(animace, zobrazování logických vazeb) 

Přístupnou a jednoduše vstřebatelnou formou je zde velmi 

názorně ukázáno, proudění media v systému, funkce armatur 

a jejich vliv na celý systém a jednoduché znázornění 

logických vazeb okolí na celou otopnou soustavu. 

  

Aplikace 

ESL navrhl a vyvinul aplikaci INDAB jako komplexní nástroj pro zobrazování a práci se všemi daty a informacemi 

systému e-INVYSYS:  Aplikace je vyvinuta jak pro windows tak pro mobilní zařízení. Umožňuje práci s QR kódy a 

dalšími fukcemi  využitelnými ve výuce TZB. 

 

 

 

 

 

 

 

• Výuková metodika 

Chápeme, že čas každého z nás a zvláště učitele je velmi vzácný. Proto ESL přichází s ucelenou 

pomocí pro učitele, jak tento nástroj používat.  

Součástí dodávky je návrh výukové metodiky se vzorovými scénáři s uplatněním prvků 

projektového řízení a wellbeingu (emoční inteligence). Jedná se o důležité oblasti požadované 

rámcovými vzdělávacími programy. 

Tento návrh metodiky Vám umožní jednoduše a intuitivně využívat všechny možnosti e-INVYSYS a 

slouží jako vzorový příklad pro tvorbu dalších scénářů výuky podle konkrétních potřeb Vaší školy.  
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4. INVYSYS V ČR 

 

 

 

 

V současnosti je interaktivní výukový systém INVYSYS aktuálně instalován a zaváděn do výuky již ve více 

než 28 středních školách technických oborů po celé ČR, na ČVUT v Praze a ve dvou středních odborných 

školách na Slovensku. 

− Střední škola polytechnická, Brno 

− Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy 

− Střední průmyslová škola, Otrokovice 

− Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark 

− Střední odborné učiliště, Uherský Brod 

− a další 
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5. PŘÍKLADY INSTALACÍ 
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6. PŘÍNOSY  +  SLOVO ZÁVĚREM 
 

Hlavní přínosy produktu e-INVYSYS jsou:  
 

Pro školu 

• Možnost využití pro distanční výuku. 

• Využití také jako systém sebevzdělávání  

• Ideální propojení škol s podnikatelskou sférou a firmami. 

• Moderní intuitivní digitální nástroj s prvky BIM  
 
 
Pro studenty 

• Mobilní platforma e-INVYSYSU je nejpřijatelnější forma výuky pro dnešní mladou generaci 

• Maximální využití volné dostupnosti prakticky jakýchkoliv informací. 

• Povědomí o nastupující technologii BIM 

• Využitelnost aplikace              i v profesním životě 
 

Může se zdát, že výuka digitálních postupů je něco, co je mimo váš záběr, přesahující vaše znalosti. 

Můžete mít pocit, že byste sami potřebovali nejprve vystudovat v daném oboru, abyste si byli jistí tím, 

co se po vás vlastně chce. Obáváte se mnoha hodin navíc, složité přípravy, úplně jiného přístupu k 

hodnocení a mnoha dalších věcí. Nic takového však není potřeba. Pro integraci BIMu do vzdělávacích 

programů je klíčová vaše profesní zkušenost. Jen vy máte pedagogickou odbornost na to, abyste 

dokázali žákům vytvořit vhodné prostředí k propojení toho, co dosud na stavebních školách studovali, s 

tím, co většina z nich stejně ovládá – s používáním digitálních nástrojů.  

Uvědomujeme si, že v dnešní době není jednoduché vybrat na trhu dodavatelských firem tu 

nejkvalitnější – nejlepší a ideálně i „nejlevnější“. Vždy je třeba si jasně uvědomit co má být výsledkem 

společné práce. 

V sektoru školství se pohybujeme více jak 10 let. Nasbírali jsme mnoho profesních znalostí 

a důležitých zkušeností. S našimi partnery-klienty jsme pracovali na projektech drobného i velkého 

rozsahu. 

Za dobu své činnosti společnost prošla různými obdobími, která znamenala malé i zásadní změny, 

obzvláště v otázce přístupu a chápání zákazníka a jeho potřeb. Proto dnes víme, jaký rozsah služeb 

a výrobků musíme nabídnout, aby myšlenka-záměr nebo potřeba klienta mohla nabýt reálné, plně 

funkční a spolehlivé podoby. 

Veškeré dodávky plánujeme a uskutečňujeme pomocí projektového řízení, díky kterému dokážeme 

lépe reagovat na nejrůznější potřeby zákazníka a změny. Realizujeme jen zakázky, které přináší našim 

partnerům – klientům kýžený výsledek, jejich očekávání a užitky v podobě maximální efektivity. 

Přinášíme hodnoty jako spolehlivost, čestnost, partnerství a kvalita. Proto věříme své značce 

a nabízíme ji i Vám k úspěšnému řešení Vašeho projektu. 

DOPŘEJTE SI OPRAVDU SMYSLUPLNOU VOLBU! 

Těšíme se na spolupráci. 


