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Metoda	BIM	a	Informační	modely	staveb
− 2D − 3D − BIM



Informační	modely	staveb

Umístění

PopisRozměry
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podklady	pro	
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odkazy	na	další	
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…



Relevantní	dokumenty:
ČSN	ISO	12006-2:	2017 "Budovy	a	inženýrské	stavby	–
Organizace	informací	o	stavbách	– Část	2:	Rámec	pro	klasifikaci„Úřad	pro	technickou	normalizaci,	
metrologii	a	státní	zkušebnictví.
ČSN	EN	ISO	12006-3:	2017	"Budovy	a	inženýrské	stavby	- Organizace	informací	o	stavbách	- Část	3:	
Rámec	pro	objektově	orientované	informace„ Úřad	pro	technickou	normalizaci,	metrologii	a	státní	
zkušebnictví.
ČSN	ISO 16757-1:	2017	„Datové	struktury	pro	elektronické	katalogy	výrobků	pro	technická	zařízení	
budov	– Část	1:	Pojmy,	architektura	a	model“	Úřad	pro	technickou	normalizaci,	metrologii	a	státní	
zkušebnictví.
ČSN	EN ISO 29481-2,	2017	„Informační	modely	staveb	– Manuál	pro	předávání	informací	– Část 2:	
Rámec	pro	interakce“	Úřad	pro	technickou	normalizaci,	metrologii	a	státní	zkušebnictví.
ČSN	EN	ISO	16739,	2017	„Datový	formát	Industry Foundation Classes (IFC)	pro	sdílení	dat	ve	
stavebnictví	a	ve	facility	managementu.“	Úřad	pro	technickou	normalizaci,	metrologii	a	státní	
zkušebnictví.
ISO/DIS	19650-1	(2017,	v	návrhu),	„Organization	of	information	about	construction	works	—
Information	management	using	building	information	modelling	—Part	1:Concepts	and	principles“	ISO	
/	CEN
CEN/TC	442/WG	04	(2017,	v	návrhu),	Product data	templates – CPR	PDT,	ISO	/	CEN
ISO/DIS	19650-2.2	(2017,	v	návrhu),	„Organization	of	information	about	construction	works	—
Information	management	using	building	information	modelling	— Part	2:Delivery	phase	of	assets“,	
ISO	/	CEN



Informační	
požadavky:

Obsahují:
Dokumenty v elektronické
podobě

(Např.:	vyjádření	správců,	
závěry	z	povolovacích	
řízení,	smluvní	dokumenty,	
průzkumy,	diagnostiky,	
statické	výpočty,	…)



Datový standard:

Obsahuje:
Grafickou	reprezentaci	
jednotlivých	elementů	
informačních	modelů	
staveb

(Pro	jejich	tvorbu	je	
připravován	„Předpis	pro	
přípravu	informačních	
modelů	staveb	dopravní	
infrastruktury“)



Negrafické	
informace:

Obsahují:
Vlastnosti	a	šablony	
vlastností	jednotlivých	
elementů

(Tyto	vlastnosti	souvisí	s	
definicí	„Použití	
informačních	modelů	
staveb“,	které	jsou	součástí	
„Plánu	realizace	BIM“)



Zákonné	požadavky	
na	stavební	výrobky:

Obsahují:
Vlastnosti	a	šablony	vlastností	
stavebních	výrobků

Tato část bude připravena v
návaznosti na Zákon o stavebních
výrobcích – v gesci Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR

Požadavky na stavební výrobky s
označením CE podle nařízení
(EU) č. 305/2011, o stavebních
výrobcích a Nařízení vlády
č. 163/2002 Sb. a jejich
pozdějších zněních.



Dílčí	informační	modely

Předpis	pro	přípravu	
informačních	modelů	

staveb

Celkové	informační	modely Datový	standard
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Negrafické	informace



Příklad	datového	standardu
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Struktura	šablon	vlastností	









Příklad	použití	šablon	vlastností	a	typů	elementů



Určení	přesností	geometrického	3D	modelu
Určující požadavky pro přesnost:

a) Úroveň zpracování modelu v procesu: návrh – realizace - provoz

studie – DÚR – DSP – PDPS – RDS – DSPS – provoz

b)  Účel, pro který jsou prvky geometrického 3D modelu používány

• 3D model jako nosič negrafických informací v modelu BIM

• 3D model jako podklad pro řešení kolizí při návrhu a během 
výstavby

• 3D model jako podklad pro vytyčování, stavební stroje 
souřadnicově řízené a jako podklad pro kontrolu objednatele

Matice    a x b   =>    stupně přesnosti pro jednotlivé prvky modelu
stupnice 1  přibližná poloha

9  přesná poloha v JTSK



Určení	přesností	jednotlivých	prvků	3D	modelu

Mosty a konstrukce mostům podobné

Prvky jsou obvykle vytvářeny jako přesné modely – konstrukce připravované 
ve specializovaných programech (např. AutoCAD, REVIT a pod)

Matematická přesnost: mm  v souřadném systému JTSK

Přesnost umístění: poloha závisí na trase, která v úrovni Studie a 
DÚR není přesně stabilizovaná

Je vždy potřeba definovat funkční závislost jednotlivého prvku na trase 
komunikace – parametrizace zadání



Silnice a železnice – trasa
Trasa 3D = 2D osa + 2D niveleta

Trasa je podkladem pro všechny další geometrické výpočty ve 3D modelu

Polygonální náhrady jsou zdrojem velkých
nepřesností – problém přechodnice

R									poloměr	oblouku
L										vzdálenost	řezů
delta			vzepětí	oblouku	od	tětivy	mezi	řezy	



Silnice a železnice – trasa, vozovky, těleso
Trasa Je vždy nutný přenos dat v parametrickém tvaru 

Pro přenos dat je nutno zajistit dobrou přenositelnost mezi 
mnoha dnes v ČR používanými systémy v obou směrech

V současnosti je k dispozici  formát LandXML
Výhledově bude k dispozici i formát IFC, definice se připravuje
Požadovaná přesnost: mm, údaje v JTSK

Vozovky příčné řezy po 5 m
Těleso příčné řezy po 20m resp. 25 m u železnic

Požadavek na přesnosti musí odpovídat technickým předpisům
=> 3D model bude mít větší hustotu řezů

Např.	u	silnic: TKP,	kap.1,	příloha	č.9		Přesnost	vytyčování	a	kontrola	geometrické	přesnosti



Praktická	ukázka	– silniční	stavby
- Silnice



Praktická	ukázka	– silniční	stavby
- Silnice



Praktická	ukázka	– silniční	stavby
- Silnice



Praktická	ukázka	– silniční	stavby
- Mosty



Praktická	ukázka	– silniční	stavby
- Mosty



Praktická	ukázka	– silniční	stavby
- Mosty



Praktická	ukázka	– silniční	stavby
- Možná	cesta?



Praktická	ukázka	– silniční	stavby
- Možná	cesta?



Shrnutí
- Definice	informačních	požadavků

- Definice	datového	standardu
(Metodika	pro	přípravu	informačních	modelů	staveb)	

- Negrafické	informace
(Databáze)	

- Zákon	o	požadavcích	na	stavební	výrobky
(v	gesci	MPO)

Diskuze	v	rámci	EVT	SFDI

Ověřujeme	na	pilotních	projektech	– „vodítko“

V	rámci	pracovní	skupiny	ověřujeme	taktéž	na	běžně	
používaných	SW

Diskuze	s	odbornou	veřejností



Zpracoval:

Expertní výkonný tým SFDI pro BIM

jmenovaný Zbyňkem Hořelicou, ředitelem SFDI,

koordinovaný Ivo Vykydalem, ředitelem odboru kanceláře ředitele SFDI.
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Josef Žák a Ondřej Kafka
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Jan Hejral, Lukáš Klee, Jaroslav Nechyba, Michal Radimský, Pavel Růžička, Jaroslav Synek, Václav Šafář, Petr Tomáš, Roman 

Voráč, Martin Sirotek, Martin Krátký

a dále ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, 
Ministerstvem dopravy, 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, (Ing. Josef Šejnoha, Ing. Kamil Alferi)
Správou železniční dopravní cesty, s.o. 

a Ředitelstvím vodních cest ČR. 


