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Strategie státu

▪ 02.11.2016 vláda ČR schválila materiál "Význam metody BIM (Building
Information Modelling) pro stavební praxi v České republice a návrh dalšího
postupu pro její zavedení" a jmenovala MPO gestorem pro zavádění BIM v ČR

▪ 25.09.2017 vládou ČR schválen materiál „Koncepce zavádění metody BIM v
České republice“ (usnesní č. 682)
https://www.mpo.cz/assets/cz/stavebnictvi-a-suroviny/bim/2017/10/Koncepce-zavadeni-
metody-BIM-v-CR.pdf

▪ strategický materiál pro směřování ČR v oblasti BIM - horizont 10 let
(2017 - 2027)

▪ plán postupného zavádění BIM - klíčový termín 2022

= uložení povinnosti použití BIM pro nadlimitní VZ na stavební práce
z veřejných rozpočtů

▪ realizace Koncepce BIM prostřednictvím České agentury pro standardizaci
(ČAS)
http://www.agentura-cas.cz https://www.koncepcebim.cz/

▪ pracovní skupiny PS01-PS06
(pilotní projekty, smlouvy, datové standardy, oceňování, vzdělávání, normy)



SFDI, MD (2017 – 2019)

▪ 09/2017 ředitelem SFDI schválen „Plán pro rozšíření
využití digitálních metod a zavedení informačního
modelování BIM pro dopravní stavby“

▪ vytvořen Expertní výkonný tým (EVT) a pracovní skupiny
SFDI pro BIM

harmonogram přípravy integrace BIM pro potřeby MD, SFDI
4.Q 2017 – 4.Q 2018

▪ Rada pro BIM + Technický redakční tým…………2.Q.2019 – 3.Q 2019

V průběhu roku proběhlo zapracování připomínek a schvalování metodik TRT
a Radou pro BIM.

▪ Metodiky byly schváleny 10.9.2019 Centrální komisí MD a uvolněny pro použití
a ověření v pilotních projektech.

▪ Informace, materiály

https://www.sfdi.cz/bim-informacni-modelovani-staveb/



SFDI - metodiky

▪ Společné datové prostředí (CDE – Common Data Environment)
- základní charakteristika a požadavky pro předávání, správu, sdílení a

archivaci informačních modelů staveb

▪ Metodika BIM protokolu pro smluvní standard FIDIC

- zavedení společných standardů, zásad spolupráce a pracovních metod s
cílem podpořit spolupráci v rámci Projektového týmu BIM

▪ Plán realizace BIM (BEP – BIM Execution Plan)
- definice cílů použití metody BIM, požadavků a očekávání

▪ Předpis pro informační modelování staveb (BIM) pro infrastrukturní
stavby - Datový standard pro PDPS
- základní požadavky pro přípravu informačních modelů staveb

(podrobnost modelů, SO/PS a jednotlivých elementů, vč. jejich vlastností)

▪ Informace, materiály

https://www.sfdi.cz/bim-informacni-modelovani-staveb/



Co je a co není BIM

• BIM 3D Prostorový geometrický model + negrafické informace

Elementy a skupiny elementů

• BIM 4D + časové hledisko – HMG výstavby a provozu

• BIM 5D + výkazy výměr a cenové údaje

• BIM 6D + provozní údaje

• BIM je komplexní proces přípravy, návrhu, realizace a provozování stavby po 
celou dobu její existence



Datové formáty – Společné datové prostředí (CDE)

Formáty  specializovaných softwarových produktů (Autodesk, Bentley, AllPlan, 
Tekla …..) nejsou navzájem plně kompatibilní 

Mezinárodně uznávaný formát pro BIM … IFC (Industry Foundation Classes)

IFC 4.2 neobsahuje speciální elementy pro dopravní stavby

IFC 5 dosud není, předpoklad konec 2020

Nutnost propojení se systémy zhotovitelů a systémy státní správy



Příprava 3D modelů u silničních komunikací

• Pohybujeme se na rozsáhlých územích, běžná délka stavby je přes 10 km a u studií 
klidně i mnohem vice. To klade nároky na objemy zpracovávaných dat (rychlost 
výpočtů, kapacity programů, ukládání a  archivování dat).

• Současná legislativa v řadě případů neumožňuje specifikovat konkrétní výrobek 
(stupeň PDPS). Musíme pracovat s tzv. zástupnými elementy a řešit jejich podrobnost 
s ohledem na stupeň projektu

• Konstrukce silnice je z podstaty věci vždy přibližná - běžné CAD programy neumí 
nativně pracovat s přechodnicemi a vždy se pracuje s polygonálními náhradami 
různých typů.



Příprava 3D modelů u silničních komunikací
Přesnost elementů

Je nutné rozlišovat mezi přesností výpočtu a přesností umístění elementu. Tento

problém je u 3D modelování nový - u klasických projektů se nevyskytoval. Pokud použijeme

pro definování prvků polygonální náhradu, je potřeba si uvědomit souvislost mezi

vzdáleností řezů (bodů výpočtu) a max. vzepětím nad tětivou mezi těmito body. V místech

řezů je poloha stanovena „přesně“ výpočtem, mezi řezy bude „chyba“ dosahovat až

hodnoty max. vzepětí nad tětivou. Z tabulky je zřejmé, že tyto „nepřesnosti výpočtu“

mohou snadno dosahovat i značných hodnot.



Příprava 3D modelů u silničních komunikací
Přesnost elementů – skupiny přesností  P1 až P10



Datový standard silnice - elementy



Datový standard SFDI – skupiny vlastností



3D model silnice ve formátu IFC



3D model silnice ve formátu IFC – vlastnosti podle datového standardu



3D model silnice ve formátu IFC – odvodňovací žlab curbking



3D model silnice ve formátu IFC

svodidlo – zástupný element



Komunikace v zářezu – vrstevnaté podloží



generování modelu komunikace do IFC – výkopy – 1. vrstva



generování modelu komunikace do IFC – výkopy podle těžitelnosti



generování modelu komunikace do IFC – výkopy podle těžitelnosti



3D model silnice ve formátu IFC – výměna podloží



RoadPAC 2020  a  BIM  (verze 2020)

• Modely se vytváří společně s výkresovou dokumentací, je trvale 
zajištěna plná kompatibilita modelu 3D a 2D dokumentace (příčné řezy), 
uživatelé mohou použít obvyklé postupy zadávání dat

• 3D modely komunikace jsou vytvářeny přímo ve formátu IFC, není nutná 
následná transformace a převod

• Je připravena možnost přímého propojení do programů pro stanovení 
ceny (rozpočtování), prakticky ověřeno v systému PROCONOM



SI94 – generování 3D modelu IFC – dialog 1



SI94 – generování 3D modelu IFC – dialog 2, detaily a vlastnosti

Prostor pro výhledové doplňování 
požadovaných globálních vlastností 
a parametrů do dialogu



generování 3D modelu komunikace do IFC



generování 2D řezů - kontrolní náhledy v RoadPACu



náhledy 2D a 3D v AutoCADu, kontrolní plochy elementů



modelování subassemblies přímo do formátu IFC



Vykreslování kontrolních ploch, výpočty kubatur,
vytváření modelu v IFC  (DWG)



IFC 5

• Vydání formátu IFC se stále odkládá

• Bude obsahovat i definice pro dopravní stavby

• Pokud zapisujeme vlastnosti do IFC sami, nebude problém se 
na nový formát rychle adaptovat

• Nový předpoklad uvedení IFC5 - konec roku 2020

• Rozdíly mezi pozemními a dopravními stavbami



Pilotní projekty

• ŘSD ČR silniční a dálniční stavby

• SŽDC železniční stavby

• Koordinace elementů v rámci celého stavebnictví v ČR

• Problematika definice předmětu a zadávání větších pilotních 
projektů – metodiky SFDI

• Zahraniční zkušenosti z projektů BIM



Nové možnosti a nové problémy

• Možnost stavět přímo podle údajů v souboru IFC

(ověřuje se pokusně v praxi)

Výhoda: jediný zdroj dat a ihned dostupný pro stavbu

Problém: ověření výkresů vytyčení geodetem podle předpisů

• Rozšířená realita
Možnost grafického zobrazení odchylek od projektovaných dimenzí 

pomocí speciálních brýlí přímo na stavbě


