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Metodika plánu realizace BIM je rozdělena: 
§Projekt Plánu realizace BIM
§Identifikace cílů a činností a využití projektů BIM
§Návrh tvorby Plánu realizace BIM - procesní schémata
§Určení postupů výměny informací mezi členy týmu BIM a chod 
informací projektem – pracovní list výměny informací
§Stanovení systému podpůrné programové platformy pro 
implementaci BIM infrastruktury
§Postup implementace Plánu realizace BIM
§Harmonogram plánování schůzek a struktura schůzek pro 
vypracování Plánu realizace BIM
§Deset zásad pro Plán realizace BIM
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Projekt Plánu realizace BIM infrastruktury
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1.1 Identifikace možných cílů a využití projektu BIM 

při výstavbě infrastruktury
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1.2 Přehled BIM cílů a činností
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1.3 Přehled BIM činností – podrobnější popis části činností
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1.4 Příklad pracovního listu BIM činnosti
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1.5 Identifikace možných cílů a využití projektu BIM 

při výstavbě infrastruktury
§Detekce kolizí (provedení 3D koordinace návrhu)
§Tvorba výkazu výměr z informačního modelu.
§Optimalizace projektu ve 3D na základě velmi přesného 
zaměření (například metodou laserového skenování).
§Tvorba projektové dokumentace z Informačního modelu stavby.
§Kontrola rozhledových vzdáleností ve 3D.
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2.1   Návrhu tvorby Prováděcího plánu BIM 
vytvořením procesního schématu První úrovně
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2.2   Návrhu tvorby 
Prováděcího plánu BIM 
vytvořením procesního 
schématu Druhé úrovně
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2.3   Seznam obvyklých procesních schémat Druhé úrovně
Měření a sestavení reálného 3D modelu staveniště komunikace
Odhad nákladů
4D modelování
Analýza staveniště komunikace
Programování
Autorizace návrhu modelu
Přezkoumání návrhu
Energetická analýza
Analýza konstrukcí mostů, tunelů a dalších staveb
Analýza osvětlení  komunikace
Koordinace návrhů
Plán využití staveniště
Kontrola a plánování ve 3D
Měřické informace v průběhu výstavby a měření skutečného stavu
Plánování údržby komunikace
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3. Určení postupů výměny informací mezi členy
týmu BIM příklad možného schématu výměny informací
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4. Stanovení systému podpůrné programové
platformy pro implementaci BIM infrastruktury 

Tým by měl stanovit požadavky na:
§hardware
§softwarové platformy (softwarové licence), včetně SW pro 
komunikaci
§sítě 
§modelování obsahu projektu (přesnost a komplexnost modelu) 
§obsah modelování a referenční informace
§jednotné postupy a normy
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5. Koncept projektu plánu realizace BIM
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6. Položky plánu realizace projektu BIM
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7. Ukázka možného členění Plánu realizace BIM po položkách
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8. Postup implementace Plánu realizace BIM:
Harmonogram plánování schůzek - struktura schůzek pro vypracování BEP:

§ Schůzka 1: Stanovení prvků a cílů BIM
§ Schůzka 2: Návrh postupu tvorby BEP
§ Schůzka 3: Rozvoj výměny informací a stanovení podpůrné infrastruktury

pro implementaci BEP
§ Schůzka 4: Závěrečná kontrola BEP
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8. 1 Schůzka 1: Stanovení prvků a cílů BIM

§ Diskutovány zkušenosti BIM, jak individuální, tak zkušenosti účastníků 
projektu s BIM. 

§ Vypracovány cíle BIM (k tomuto bodu lze využít standardizovanou šablonu 
cílů BIM). 

§ Identifikováni BIM uživatelé, kteří získají projektem nejvíce. Ti by měli vést ve 
svém vlastním zájmu hlavní skupiny řešitelů a nejvíce tak přispět k řízení a 
postupu sestavení Prováděcího plánu. Záznam o těchto stavech se provede 
do pracovního listu BIM. 

§ Vybrán (na základě četnosti a rozvoje diskuze) účastník projektu, který bude 
odpovědný za vytvoření Schématu úrovně 1    

§ Nalezen a ustanoven účastník projektu odpovědný za vytvoření Schémat 
úrovně 2.  

§ Ustanoven postup plánu budoucích schůzek 
§ Strany pověřeny jednotlivými úkoly s nimiž musí souhlasit a musí za tyto 

úkoly převzít konkrétní (osobní) odpovědnost. 



I I
8. 2 Schůzka 2: Návrh postupů tvorby BEP

§ Posouzení stavu projednání a odsouhlasení počátečních cílů a BIM Use 
§ Posouzení a projednání a schválení Schématu úrovně 1. 
§ Posouzení stavu rozpracování detailních pracovních postupů jednotlivých 

zodpovědných organizací a identifikování oblasti překrytu nebo mezer mezi 
jednotlivými úlohami modelování vzájemně.

§ Posouzení pokroku v identifikaci možností a zájmů zúčastněných organizací
§ Identifikaci  primárních návrhů na postupy a systém výměny informací 
§ Identifikaci účastníka projektu odpovědného za koordinaci veškerých výměn 

informací zahrnujíce v to i autora, který informaci vytvořil a uživatele který 
informaci přijal 

§ Posouzení potřeb sub-týmů uspořádat v mezidobí mezi schůzemi zvláštní 
doplňkové schůze, nebo setkání ve virtuální podobě, ke koordinaci jejich 
speciálních požadavků na výměnu informací.  

§ Odsouhlasení budoucích úkolů a stanovení odpovědnosti konkrétních 
účastníků projektu za tyto úkoly. 
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8. 3 Schůzka 3: Rozvoj  výměny  informací  a  stanovení  
podpůrné infrastruktury    pro implementaci BEP

§ Posouzení počátečního cíle BIM a BIM užívání s úkolem zjistit zda plánování 
projektu zůstává v souladu s cíli BIM stanovenými na počátku projektu. 

§ Posouzení požadavků na výměnu informací, které členové týmu sestavili 
mezi 2. a 3. Schůzkou a vyřešení případných diskrepancí 

§ Stanovení, na základě všeobecného konsensu členů týmu, předmětů 
infrastruktury potřebné pro podporu procesu a výměny informací. 

§ Odsouhlaste budoucí úkoly a stanovte za něj odpovědnosti konkrétním 
organizacím nebo jednotlivcům. 
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8. 4 Schůzka 4: Závěrečná kontrola BEP

§ Posouzení návrhu projektu Prováděcího plánu BIM. 
§ Stanovení a prověření stavu postupu vývoje systému kontroly projektu s 

cílem zjistit zda plán je dodržován a je aktuální.
§ Nastínění formálního postupu přijetí projektu Prováděcího plánu BIM a 

celého monitorovacího procesu. 
§ Odsouhlasení budoucích úkolů a stanovení odpovědnosti konkrétních 

účastníků projektu. 



1. Každý projektový tým potřebuje šampióna BIM. Projekt postupující
podle Prováděcího plánu projektu BIM bude pravděpodobně
úspěšnější, pokud bude uvnitř týmu alespoň jedna osoba se silnou
tužbou vytvořit plán BIM pro danou stavbu dopravní infrastruktury. Tito
šampióni potřebují čas na to, aby se naučili postup práce vedoucí k
přípravě konečného plánu BIM. Šampióni rovněž zvyšují tržní hodnotu
nezbytnou k nastartování aktivit dalších členů týmu. Je důležité, aby
šampion(i) na projektu povzbuzovali členy týmu k vypracování
přesného plánu prací, a to i v případě, že existuje silný tlak investora,
aby se začal vyvíjet obsah modelu BIM před dokončením procesu
plánování Prováděcího plánu. Šampion BIM může pocházet od
jakéhokoliv účastníka projektu, který pracuje na projektu Prováděcího
plánu.

9. desatero pro tvorbu plánu realizace projektu BIM:
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2. Zapojení investora do procesu zpracování BIM je naprosto zásadní.
Poskytnutím jednoznačného popisu požadovaných výsledků a
poskytnutím nezbytných informací může investor zdůraznit důležitost
implementace BIM pro dosažení požadovaného koncového stavu.
Zapojení investora a nadšení pro postupy BIM obvykle významně
povzbudí členy projektových týmů k hledání nejlepších postupů, které
budou prospěšné všem účastníkům projektu v jeho celém průběhu.
Investoři by měli nechat zapsat do Prováděcího plánu projektu BIM
obsah svých smluvních dokumentů, aby bylo zajištěno, že plánovací
proces je prováděn s takovou úrovni podrobností, která splňuje
investorovo očekávání.
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3. Je nezbytné, aby projektový tým podporoval prostředí otevřené ke
sdílení a spolupráci ve všech oblastech projektu. Proces tvorby
Prováděcího plánu projektu BIM vyžaduje, aby si účastníci projektu
vzájemně poskytovali informace o svých standardních postupech,
včetně požadavků na výměnu informací. Některé části smluv mohou být
samy o sobě výzvou ke spolupráci účastníků projektu, ale cílem
postupu Prováděcího plánu je mít tým, který vyvine BIM přinášející
výsledky a prosperitu všem zúčastněným členům. K dosažení tohoto
cíle musí mít projektový tým otevřené mezi sebou veškeré komunikační
linky. Aby se členové týmu mohli úspěšně zapojit do procesu tvorby
Prováděcího plánu projektu BIM měli by být ochotni sdílet intelektuální
obsah, prováděcí strategii a účinné vzájemné partnerství s ostatními
členy týmu.
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4. Postup tvorby Prováděcího plánu projektu BIM lze přizpůsobit
různým strukturám smluvních stran. Jednou z vlastností BIM je, že
obvykle bývá komplexněji přijímán v projektech s velkým množstvím
kroků a dodávek. Základní kroky procedur BIM je vhodné a užitečné
vykonat vždy bez ohledu na to, jaká metoda dodávek bude použita,
avšak v průběhu zpracování plánu může dojít k tomu, že ne všichni
členové výsledného uskupení účastníků projektu se účastní na
plánování Prováděcího plánu pro BIM od samého začátku. V
závislosti na smluvní strategii tak mohou z řešení této situace
vyplynout další kroky nutné a potřebné k zajištění úspěšného
plánování projektu.

5. Velmi důležité je včasné zahájení tvorby Prováděcího plánu
projektu BIM. Pokud není plánování zahájeno včas bude velmi
pravděpodobně nutné prodloužit čas potřebný k vyřešení
nesrovnalostí, které se vyskytnou v průběhu řešení projektu pod
časovým tlakem.
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6. Plán BIM by měl být považován za živý dokument v
průběhu celé jeho existence. Při zahájení zpracování
Prováděcího plánu projektu BIM je nutné pochopit, že plán
BIM bude muset být vždy zpracován se značnou
flexibilitou. To je jeden z důvodů, proč by měl plán být
pravidelně přezkoumáván a aktualizován. Je nerealistické
předpokládat, že projektový tým bude mít v okamžiku
zahájení prací na Prováděcím plánu projektu BIM všechny
informace potřebné k vypracování všech alternativ, variant,
vztahů a vazeb. Bude potřeba jistý čas na zapracování
postupně přicházejících informací, neboť tým je musí
akceptovat, vstřebat a vhodným způsobem zapracovat do
plánu.
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7.Jakmile je vypracován prvotní plán, musí být pravidelně
přezkoumáván. Harmonogram revizí plánu a četnost těchto
revizí je stanoven na základě zkušeností projektového
týmu. Po celou dobu trvání projektu je důležité zachovat
počáteční cíle projektu, aby se dalo zjistit (v jakémkoliv
okamžiku) zda tým pracuje na dokončení těchto cílů. Pokud
dojde k změně cílových požadavků nebo nějaké významné
změně v požadavcích investora, mělo by dojít k přezkumu a
posouzení původních cílů.
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8. Pro úspěšné zvládnutí procesu plánování musí být pro
tuto činnost alokovány dostatečné zdroje. Tento fakt
potřebné alokace zdrojů pro tvorbu Prováděcího plánu
projektu BIM nelze podceňovat. Projektové týmy musí
zvážit čas přidělený na plánování, jak tvorby projektu, tak
jeho rozpočtu. V průběhu narůstání znalostí problematiky
projektu by týmy měly nadhodnotit čas potřebný k tvorbě
Prováděcího plánu projektu BIM. Čas spojený s křivkou
přibývajících znalostí o projektu může být redukován pouze
tím, že členové týmu nabudou znalostí problematiky dříve,
než se dostanou do procesu plánování.
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9. Postup a organizace prací na Prováděcím plánu projektu
BIM před zahájením projektu může zkrátit dobu plánování
projektu. Při včasném provádění prací organizační úrovně
plánování může tým zkrátit čas strávený v procesu
plánování.
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10. Postup tvorby Prováděcího plánu projektu BIM může být
přizpůsoben pro použití ve více situacích mimo původní
očekávaný rozsah projektu. Dokonce když se vyskytne
situace, že projektové týmy nemají všechny potřebné
informace, které při plánování dílčí procedury potřebují,
mohou dokončit celý proces plánování jako takový a
naplánovat vše s dostatečným detailem s tím, že potřebná
upřesnění budou dodána v okamžiku jejich vzniku. Týmy
musí být schopny revidovat šablony svých dokumentů, aby
odpovídaly jejich specifickým postupům a to aniž by došlo
ke změně některého z hlavních kroků procesu plánování.
Týmy nakonec mají vždy možnost přidat do projektu další
procedury, které napomohou procesu plánování.
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Děkuji za pozornost
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