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Úvodní slovo
Alexander Dobrindt, poslanec Německého spolkového sněmu
Spolkový ministr dopravy a digitální infrastruktury

všichni aktéři přístup k virtuálním plánům, kontrole procesů, komplexním databázím a modelům objektu ve 3D až
5D zobrazení. Architekti, investoři, projektanti, konstruktéři, provozovatelé a dodavatelé technických zařízení budov pracují ruku v ruce.

Digitalizace znamená ekonomickou a společenskou revoluci zásadního významu. Mění podmínky růstu, prosperity
a pracovní činnosti v budoucnosti a způsobuje zásadní a
náročně zvládnutelný převrat v průmyslových odvětvích a
službách, v hodnotových řetězcích a výrobních procesech,
inovacích i životních cyklech výrobků.

Chceme, aby se digitální projektování a výstavba staly celostátní normou. Veřejný sektor coby důležitý zákazník
v oboru stavebnictví musí tuto kulturní změnu iniciovat a
být jejím hnacím motorem. Právě z tohoto důvodu jsme založili Komisi pro reformu pod názvem „Velké projekty“ a
vytyčili jasné motto: „Digitální výstavba v první řadě“. Abychom své cíle splnili, spustili jsme za účelem testování BIM
procesů čtyři pilotní projekty. A právě kvůli nim mé ministerstvo vypracovalo Roadmap projektové přípravy a výstavby v budoucnosti (pozn. překladatele: Cestovní mapa,
dále jako „Roadmap“), která BIM procesy zavádí jako nový
standard projektů v oblasti dopravní infrastruktury do
roku 2020.

Znamená to pro nás velkou výzvu, ale především také velkou příležitost. Zejména na poli našich klíčových kompetencí, jako je výroba, projektování a výstavba, mají digitální technologie enormní potenciál, co se týče kvality,
efektivity a rychlosti. S jejich pomocí můžeme již v rané
fázi při realizaci velkých projektů zajistit navazování vzájemných kontaktů, úzkou spolupráci a intenzivní komunikaci mezi všemi zúčastněnými subjekty. Již na počátku můžeme vizualizovat různé varianty projektu, standardizovat
procesy, vytvářet transparentnost, identifikovat a zmírňovat rizika, a výrazně tak snižovat celkovou délku a náklady
výstavby.
Abychom v Německu tento potenciál využili, potřebujeme
novou kulturu digitální projektové přípravy a výstavby.
Nedílnou součástí tohoto úsilí je tzv. informační modelování staveb (Building Information Modelling, BIM). BIM
vytváří virtuální vyobrazení celého životního cyklu stavebního díla: od plánování a projektování objektu přes jeho
výstavbu a provoz až po demolici. Díky této inovaci získají

Tato Roadmap je společným projektem státní správy a
soukromých partnerů z oboru stavebnictví a velice dobrým signálem pro získání značky kvality „Vyrobeno v Německu“. Jsem přesvědčen, že pokud budeme pracovat v úzkém partnerství, dokážeme klíčové kompetence Německa
v oblasti projektové přípravy i výstavby zachovat také
v této globální digitální éře, což nadále posílí základy naší
prosperity – prosperity ve znamení inovativních schopností propojovat odborné znalosti, konstrukční ocel, beton,
dat a algoritmy.
S pozdravem
Alexander Dobrindt, poslanec Německého spolkového
sněmu, Spolkový ministr dopravy a digitální infrastruktury

Obsah
1

Úvod ............................................................................................................................................................................... 5

2

Obecné informace ..................................................................................................................................................... 6

2.1
2.2
2.3

Co je to informační modelování staveb (BIM) ...................................................................................................................... 6
Podmínky digitálního projektování, výstavby a provozu................................................................................................ 6
Struktura Roadmap ......................................................................................................................................................................... 7

3

Potenciál a cíle ........................................................................................................................................................... 9

3.1
3.2
3.3

Rostoucí přesnost projektování a spolehlivější odhad nákladů ................................................................................... 9
Optimalizace nákladů na životní cyklus .................................................................................................................................. 9
Realizace klíčových doporučení Komise pro reformy ................................................................................................... 10

4

Úroveň zpracování 1 .............................................................................................................................................. 11

4.1
4.2
4.3

Data ...................................................................................................................................................................................................... 11
Postupy ............................................................................................................................................................................................... 11
Dovednosti ........................................................................................................................................................................................ 13

5

Oblasti činností a opatření ................................................................................................................................... 14

5.1
5.2
5.3

Data ...................................................................................................................................................................................................... 15
Postupy ............................................................................................................................................................................................... 16
Udělení zakázky, příprava smluv a kvalifikační předpoklady .................................................................................... 16

6

Výhled do budoucna ............................................................................................................................................... 18

4

Obsah

1 Úvod
Projektování a výstavba patří mezi mezinárodně uznávané
klíčové kompetence Německé spolkové republiky. Stavební odvětví zahrnující projektování, plánování a výstavbu v Německu každý rok nesčetněkrát prokazuje, že je
schopné stavět efektivně a s vysoce kvalitními výsledky.
Přesto řada velkých projektů zaznamenala zpoždění a překročení plánovaných nákladů. Bývalé Spolkové ministerstvo dopravy, výstavby a rozvoje měst z tohoto důvodu
ustavilo Komisi pro reformy pod názvem „Výstavba velkých projektů“, aby přijala opatření, která by nežádoucímu
vývoji zabránila. Komise pro reformy ve své závěrečné
zprávě kromě mnoha dalších doporučení zdůraznila, že digitální metody a procesy jako je BIM, přinášejí velké výhody, a tudíž by měly být využívány v mnohem širším měřítku. Mezi konkrétní výhody patří např. pokročilá vizualizace variant projektu, významně nižší chybovost projektu
vzhledem k včasnému a mnohem konzistentnějšímu a koordinovanějšímu projektování (také díky možnosti identifikovat kolize), jakož i hladký proces výstavby na bázi počítačových simulací.
Budoucnost přípravy a projektování, výstavby a provozování závisí do značné míry na změnách ve smyslu digitalizace. Vytváření digitálních, virtuálních modelů staveb,
které se následně stávají realitou na staveništi a poté
slouží jako základ pro fázi provozování, se ve stavebnictví
stane za několik málo let normou a sehraje rozhodující
úlohu rovněž v sektoru dopravní infrastruktury. Tato skutečnost se odráží ve vývoji, který lze sledovat v zahraničí:
zejména v USA, východní Asii, skandinávských zemích,
Velké Británii a Nizozemsku se využívání BIM strategicky
prosazuje a realizuje směrem od shora dolů.
BIM v Německu však není možné zavést najednou. Práce
s digitálními modely vyžaduje vysoký stupeň koordinace a
spolupráce a organizaci projektu šitou na míru. A co víc –
je třeba získat nové dovednosti v oblasti informačních
technologií a pořídit potřebný hardware a software.
To vše vede v rámci dodavatelského řetězce k nejistotě.
Zejména v případě malých a středních podniků vyvolává
dynamika digitalizace nejistotu, jak rychle se jí zvládnou
přizpůsobit.

Roadmap, jejíž vznik Komise pro reformy iniciovala, definuje obecné chápání metod a procesů BIM a stanoví požadavky Spolkového ministerstva dopravy a digitální
infrastruktury na digitální modely a spolupráci v rámci
BIM. Všichni zúčastnění pak v takové Roadmap naleznou
vyjasnění budoucích požadavků, na něž by se měli připravit. Všem dává dostatek času realizovat potřebné změny,
neboť definuje časový harmonogram postupného zavádění
BIM a specifikuje další kroky, které bude třeba přijmout,
aby bylo dosaženo tzv. „Úrovně zpracování 1“ (Performance Level 1). Roadmap je zaměřená hlavně na klienty
z veřejného sektoru v oblasti výstavby infrastruktury, neboť ti budou muset do budoucna Úroveň zpracování 1 požadovat při zadávání nových projektů. Dodavatelský řetězec bude muset získat potřebné dovednosti, pokud jimi již
nedisponuje. Z Roadmap coby základního dokumentu pro
zavádění BIM však mohou těžit i ostatní zadavatelé z veřejného i soukromého sektoru.
Abychom dosáhli požadovaných výstupů v celém odvětví,
musí se veřejný sektor stát vzorem a katalyzátorem digitální výstavby. Řada malých a středních podniků bude potřebovat určitou podporu, aby tento přechod zvládla.
Za tímto účelem Spolkové ministerstvo dopravy a digitální
infrastruktury předpokládá významné investice v řádu milionů eur na podporu pilotních projektů se záměrem identifikovat nejvýhodnější přístup k implementaci BIM
a usnadnit přípravu potřebných knihoven, šablon a nástrojů. Pro efektivní využívání BIM bude třeba vyřešit stávající problémy s rozhraním při výměně (sdílení) dat.
Současná Roadmap byla pro Spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury vyvinuta na platformě „planen-bauen 4.0 Gesellschaft zur Digitalisierung des Planens,
Bauens und Betreibens mbH“ (planen-bauen 4.0). Podrobnější dokument bude k dispozici od planen-bauen 4.0. Společnost byla založena nejvýznamnějšími asociacemi v odvětví projektování a výstavby, abychom se v Německu s digitalizací projektování a výstavby dostali o krok dál. Na
přípravě Roadmap se podíleli zástupci všech odvětví, která
se do projektování a výstavby zapojují, klienti z veřejného i
soukromého sektoru, politici i vlastníci nemovitostí.
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2 Obecné informace
2.1

Co je to informační modelování staveb
(BIM)

Základní podmínkou pro širší uplatnění BIM je jasnější a
obecnější chápání toho, co znamená BIM.
Základním prvkem metody BIM je koordinovaná příprava
digitálních 3D modelů stavebních objektů. Tyto modely obsahují předem definované komponenty a hladiny. Geometrický projektový návrh se postupně rozpracovává a propojuje s relevantními informacemi při projektování, které
je založeno na spolupráci všech zainteresovaných stran.
Doplňující, nikoli geometrické, informace se mohou týkat
použitých materiálů, životnosti, environmentálních a dalších charakteristik, např. akustické prostupnosti či protipožárních vlastností. Hladiny jsou popsány samostatně na
základě konstrukčních prvků, které je spojují. Je možné definovat jejich vlastnosti, např. objem nebo možnosti využití. Veškerá data slouží jako informační základ ve fázi projektování, výstavby, provozu a údržby objektu. BIM pak
tímto způsobem umožňuje posuzování a analýzu celého životního cyklu objektu. Jakmile kromě geometrických charakteristik posoudíme i čas a náklady, výsledky jsou zpracovány do 4D až 5D modelů. Speciální počítačové programy využívají údaje nejen k vizualizaci geometrie, ale
také dalších žádoucích aspektů objektu nebo vlastního
projektování a procesu výstavby.
BIM lze tedy ve výsledku definovat takto:
„Digitální modelování staveb popisuje způsob práce
založený na součinnosti, který vytváří a využívá digitální modely objektu jako základ pro konzistentní
přípravu, užívání a správu digitálních informací a dat
relevantních pro životní cyklus objektu tak, aby data
bylo možné sdílet, komunikovat a opětovně využívat
všemi příslušnými stranami transparentním způsobem.“

2.2

Podmínky digitálního projektování,
výstavby a provozu

Aby metoda a procesy BIM generovaly přidanou hodnotu,
musí být splněno několik základních podmínek:

1

6

Práce s BIM vyžaduje jasná smluvní ujednání, úzkou spolupráci a týmového ducha v rámci projektování. Modely individuálních disciplín všech zainteresovaných stran – např.
architekta/projektanta, stavebního inženýra, statika nebo
dodavatele technických zařízení budov – je třeba realizovat v úzké spolupráci a pravidelně kontrolovat jejich konzistentnost, aby tvořily součást koordinovaného modelu.
Krok směřující k tomu, aby všechny strany podílející se na
procesu projektování a výstavby partnersky spolupracovaly, představuje „změnu kultury“ a vyžaduje nové role a
funkce, aby spolupráce hladce fungovala. Role a povinnosti
musí být definovány již před zahájením projektování s využitím procesů BIM.
Nezbytným předpokladem spolupráce v rámci BIM je výměna digitálních dat mezi všemi stranami, aniž by se data
ztrácela. Základem komplexního využití BIM tedy je, aby
všichni výrobci softwaru používali tytéž standardizované a
neproprietární formáty výměny dat a knihovny obsahů.
Neproprietární otevřený standard sdílení dat se nabízí ve
formátu Industry Foundation Classes (IFC). Tento standard je pro výstavbu pozemních staveb již k dispozici a je
rozpracován na vysoké úrovni. Jedná se o mezinárodní
standard, který se používá v mnoha zemích světa. V Německu se pro výměnu dat v oblasti projektování a výstavby pozemních komunikací oproti tomu používá národní „Katalog objektů pro pozemní komunikace a dopravu“ (OKSTRA).1 Pro zajištění komplexního využití mezinárodního standardu IFC i v sektoru infrastruktury se
tento Katalog objektů s finančním přispěním Spolkového
ministerstva dopravy a digitální infrastruktury v současné
době rozšiřuje.
Další podmínkou využívání BIM jsou dostatečné odborné
znalosti při aplikaci digitálních metod napříč dodavatelským řetězcem i na straně klienta. Klienti a zadavatelé
musí být schopni definovat své požadavky na BIM při zadávání projekčních a stavebních prací. Za tímto účelem
musí zadavatelé získat nezbytné know-how v dostatečném
předstihu. Totéž platí pro dodavatele.
Co se týče právního rámce, pro dosažení Úrovně zpracování 1, kterou představujeme v tomto dokumentu, neexistuje žádná nezbytně nutná potřeba změn. Dokonce již dnes
lze projekty realizovat s využitím metod a procesů BIM a

Kromě IFC a OKSTRA existují také další otevřené standardy, o nichž se
zde ovšem nezmiňujeme, neboť v celkovém kontextu hrají zanedbatelnou
roli.
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to bez potřeby legislativních změn. Právní rámec je třeba
analyzovat, abychom mohli určit, zda by snadnějšímu zavádění BIM prospěly určité změny. Dále by měly být vypracovány soubory nástrojů, které vysvětlují, čemu by bylo
dobré věnovat pozornost při přípravě smluv nebo vyhlašování výběrových řízení s uplatněním metod a procesů BIM.
Lze konstatovat, že aby bylo možné BIM využívat v širším
měřítku, budou muset všichni účastníci nejprve splnit řadu
úkolů. Kromě toho jsou k získání nezbytných dovedností a
zavedení nezbytných technických předpokladů potřebné
zdroje financování. Navíc bude nutné vyzkoušet nové procesy projektování a výstavby v rámci pilotních projektů a
příslušná zjištění následně prodiskutovat.

2.3

Struktura Roadmap

Roadmap je model, který nabízí transparentní popis, kudy
se vydat při zavádění digitální projektové přípravy, výstavby a provozování, která vyzývá zadavatele a dodavatele k následování. Cílem této Roadmap je postupné zavádění procesů BIM ve sféře působnosti Spolkového ministerstva dopravy a digitální infrastruktury. Z tohoto důvodu
se jedná primárně o výstavbu dopravní infrastruktury a
souvisejících stavebních objektů, ale lze ji také využít jako
vzor v jiných oblastech. Spolkové ministerstvo dopravy a
digitální infrastruktury, které nese odpovědnost za digitalizaci spolkové vlády a je hlavním investorem spolkové
vlády v sektoru výstavby, bude vzorem pro realizaci Roadmap.
Implementace BIM bude probíhat ve fázích až na Úroveň
zpracování 1, jak je definováno v kapitole 4 této zprávy,
a to v rámci konkrétních projektů v daném časovém horizontu. Cestovní mapa identifikuje také činnosti, které bude
nutné realizovat v přípravné fázi. Díky rozfázovanému přístupu bude jasné, co, kdy a v jakém rozsahu je třeba udělat.
Všichni účastníci budou mít dost času, aby se na novou metodu připravili. To znamená, že:

•

od poloviny roku 2017 bude v rámci rozšířené pilotní
fáze systematicky růst počet infrastrukturních dopravních projektů realizovaných s využitím požadavků BIM na Úrovni zpracování 1;

•

od konce roku 2020 bude po stanovení základních
podmínek Úroveň zpracování 1 povinná pro všechny
nové projekty v celém sektoru výstavby dopravní infrastruktury v Německu.

První fáze se tedy týká období od dnešního dne do roku
2017 a její součástí je přípravná fáze. Tato fáze spočívá
např. v realizaci pilotních projektů s prvními adepty a dále
v přípravě požadovaných standardů, v organizaci úvodních
a průběžných školení, řešení případných právních problémů a v přípravě metodiky BIM pro projektování, výstavbu a provoz. V roce 2017 bude zahájena druhá fáze,
kdy se bude systematicky zlepšovat využívání Úrovně
zpracování 1 ve větším počtu pilotních projektů. Od roku
2020 bude Úroveň zpracování 1 implementována v plném
rozsahu.
Vyspělejší úroveň BIM je popsána v kapitole 6; jedná se
o výhled do budoucna, neboť přijímání konkrétních závazků v tuto chvíli není reálné.
Roadmap je tedy možné zobrazit následovně:

Obrázek 1: Schematický znázornění Roadmap (nákres autora)

Vorbereitungsphase
Erweiterte Pilotphase
(Niveau I)
BIM-Niveau I für neu zu planende Projekte
Implementierungsgrad

Přípravná fáze
Rozšířená pilotní fáze
(úroveň 1)
BIM Úroveň zpracování 1 pro
nové projekty v přípravě
Míra implementace

Abychom získali co možná nejširší odezvu, vyzýváme
všechny zúčastněné subjekty k prosazování Roadmap.
Spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury
již v zájmu zavedení BIM zahájilo spolupráci se spolkovými
orgány, které odpovídají za výstavbu silnic a dálnic. K za-
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vádění roadmap se jako první dobrovolník přihlásila společnost DB Netz AG, která je součástí Německých spolkových drah (Deutsche Bahn AG). Úroveň zpracování 1 má
v úmyslu začít zavádět v širokém měřítku již od roku 2017.
Tato metoda byla již zkušebně využita také v rámci výstavby budov spolkové vlády. V úzké spolupráci s příslušnými organizacemi a klienty budou identifikovány a realizovány vhodné pilotní projekty.
Spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury
bude všeobecně sdílet a zveřejňovat informace o svých
zkušenostech s BIM ve prospěch dodavatelů i odběratelů.
Doufáme, že se do projektu bez ohledu na mandát zapojí co

8
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největší počet zadavatelů z řad subjektů spolkové vlády,
spolkových zemí a místních orgánů veřejné správy a samosprávy a že se přidají i soukromí investoři, kteří z něj budou mít také prospěch. To bude znamenat motivaci pro dodavatelský řetězec, tj. developery, architekty, projektanty,
dodavatele, provozovatele a vlastníky nemovitostí, aby požadované dovednosti rychle získali a nabízeli je.
S ohledem na pokročilý mezinárodní vývoj a rychlost postupu digitalizace se klientům a dodavatelům naléhavě doporučuje, aby se této výzvy okamžitě chopili. Těm, kdo budou vyčkávat příliš dlouho, hrozí, že zůstanou pozadu.

3 Potenciál a cíle
Digitální výstavba představuje budoucnost založenou na
modelu, součinnosti a efektivitě napříč všemi fázemi projektu. Dojde k výraznému snížení počtu chyb a kolizí v projektování, neidentifikovaných rizik, komplikovaných stavebních procesů a zbytečně nákladných operací, což povede k významnému hospodářskému růstu. Tento proces
by měl začít co nejdříve. A to je hlavní cíl Roadmap. Pokud
bude cíle dosaženo, zůstane stavební odvětví v Německu i
do budoucna v mezinárodním měřítku konkurenceschopné. BIM nabízí konkrétně tři klíčové výhody, které je
možné s pomocí Roadmap využít:

3.1

Rostoucí přesnost projektování a
spolehlivější odhad nákladů

BIM umožňuje vizualizovat varianty projektu od samého
začátku projektových prací, což nabízí velké výhody. Vizualizace objektu a simulace přispívají k lepšímu rozhodování a k volbě varianty, která je pro klienta nebo uživatele
nejlepší. Zcela jistě dojde i ke zpřesnění odhadu nákladů,
protože změnová řízení patří při výstavbě stavebních projektů veřejných zakázek k hlavním příčinám růstu (eskalace) nákladů. Vizualizace pomáhají snižovat nedůvěru a
informovat a zapojovat veřejnost, což je vzhledem k zapojení veřejnosti a dalších zainteresovaných stran důležité
především u infrastrukturních projektů. Zlepšuje se tím
přijetí projektu a snižuje se riziko protestů veřejnosti,
které mají za následek zpoždění projektů.
Týmové mechanismy součinnosti při řešení problémů vedou k výraznému zlepšení efektivity a produktivity. Díky
těsné spolupráci projektantů, identifikaci kolizí na základě
počítačových nástrojů a kontrole kvality vycházejících
z dodržování pravidel se lze ve větší míře vyvarovat chyb a
slabých míst v projektování. U projektování tak lze například automaticky, a tudíž efektivněji, kontrolovat, zda je
v souladu s nejrůznějšími předpisy. Obě tyto výhody jsou
zásadní, protože pomáhají předcházet změnovým řízením
a zvyšování nákladů formou vícenákladů. Další výhoda
spočívá v tom, že jsou neustále k dispozici relevantní informace v rámci jediného spolehlivého a zabezpečeného
zdroje informací. Transparentní, robustní a komplexní
data přispívají k lepšímu rozhodování ve všech fázích výstavby.
Metoda BIM významně zjednodušuje výpočet nákladů, stanovení výkazu výměr a monitorování postupu výstavby na
staveništi. V případě změnových řízení ze strany zadavatele lze odhadnout dopad na celkové náklady projektu

rychleji než při tradičním projektování, a to díky přesné
analýze výměr a nákladů založené na modelu. Prostřednictvím identifikace kolizí se lze vyhnout chybám vznikajícím
z důvodu komplikovaných změn.
Díky simulaci výstavby se při využití modelu BIM snižují
rizika související s rozhraním mezi profesemi či fázemi
projektu. To vede k lepšímu plánování stavebních postupů.
Stavební postupy lze na staveništi realizovat podle optimalizovaného plánování. Veškeré relevantní údaje jsou všem
účastníkům dostupné v reálném čase.
Na závěr lze učinit následující shrnutí: BIM přispívá k přesnějšímu plánování, specifikaci služeb, odhadu nákladů a
zpracování harmonogramu výstavby. Prostřednictvím BIM
lze snížit mnohá rizika, např. plánovací a technická rizika,
rizika související se schválením plánu, vymezením jednotlivých rozhraní atd., a zároveň lze v případě zapojení veřejnosti dosáhnout lepší transparentnosti a přijetí projektu.
Rizika jsou pod kontrolou do té míry, že je v rámci řady počátečních pilotních projektů třeba přezkoumat pojištění rizik souvisejících s náklady projektu.

3.2

Optimalizace nákladů na životní cyklus

Při tradičním postupu se plánování a výstavba projektu
často mění bez ohledu na celkové náklady na životní cyklus. Vzhledem k tomu, že provozní výdaje bývají často
mnohem vyšší než investiční, je zde velký prostor pro snížení nákladů životního cyklu. Modelová simulace nákladů
na projektování a výstavbu spolu s náklady na budoucí
údržbu a opravy, jakož i náklady na provoz umožňují celkové náklady optimalizovat.
Zadavatel nebo provozovatel získá jako základ pro provozování objektu digitální model. Tím se zabrání ztrátě znalostí, ke které obvykle dochází při přechodu mezi realizační a provozní fází. Model obsahuje především informace
o jednotlivých konstrukčních prvcích – např. materiál, výrobce, náklady, umístění v rámci stavby, životnost, cyklus
údržby – díky čemuž lze optimalizovat jak investice do
údržby, tak i do oprav. Model navíc umožňuje simulovat
provoz technických zařízení, čímž se podpoří optimalizace
energetické účinnosti zařízení (např. odvětrání a osvětlení
tunelu).
V rámci projektů týkajících se spolkových dálnic a páteřních spolkových silnic hraje hodnocení životního cyklu důležitou roli, především u projektů partnerství veřejného a
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soukromého sektoru (PPP). Soukromí dodavatelé pro zadavatele z řad veřejného sektoru pozemní komunikace nejen staví, ale také je provozují a provádějí jejich údržbu po
určitou smluvní dobu trvající obvykle třicet let. Ke službám
v rámci projektů PPP patří také financování projektu. V
rámci projektu PPP některé služby v oblasti projektování,
které však vycházejí z projektu dodaného zadavatelem, vykonává dodavatel. Pokud chtějí uchazeči ve výběrovém řízení uspět, musí náklady na životní cyklus optimalizovat.

3.3

Realizace klíčových doporučení Komise
pro reformy

Komise pro reformy předložila svá doporučení v červnu
2015 pod názvem „Výstavba velkých projektů“. Jedním
z deseti klíčových doporučení je zvýšit využívání metody a
procesů BIM. Používání metody BIM však podporuje také
řadu dalších klíčových doporučení.
Týká se to především doporučení k intenzivní spolupráci a
součinnosti týmů při projektování a výstavbě. Využívání
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metody a procesů BIM může také významně přispět k realizaci dalšího návrhu Komise, kterým je povinnost zajistit
pro velké veřejné projekty solidní systém řízení rizik.
Komise pro reformy navrhuje, aby se rozhodování o udělení zakázky na stavební práce ve větší míře, než je stávající praxe, zakládalo na kvalitativních kritériích. Zakázky
příliš často získává uchazeč, který nabídne nejnižší cenu,
která však nepokrývá ani jeho vlastní náklady. Takový
uchazeč se pak snaží tento nedostatek kompenzovat následnými změnovými požadavky. Při projektování metodou a procesy BIM je snazší identifikovat chyby v projektování a přípravě projektu nebo nedostatky ve specifikaci,
které by mohly v pozdějších fázích projektu vést ke změnovým řízením a vícenákladům. Lze tak s větší transparentností určit, která nabídka je ekonomicky nejvýhodnější.
BIM tak vychází vstříc volání Komise pro reformy po větší
transparentnosti a kontrole. Týká se to jak projektů,
u nichž BIM podporuje průběžnou kontrolu prostřednictvím geometrického, časového a nákladového modelování
prací, tak i veřejnosti, které lze nabídnout výše zmíněné vizualizace a spolehlivější odhad nákladů a rizik.

4 Úroveň zpracování 1
Úroveň zpracování 1 popisuje minimální požadavky, které
je třeba splnit do poloviny roku 2017 v rámci rozšířené pilotní fáze a které se později od roku 2020 budou vztahovat
na všechny nové projekty. Zadavatelé, kteří jsou výkonnými organizacemi Spolkového ministerstva dopravy a digitální infrastruktury, musí do té doby získat dovednosti,
které jim umožní do nových výběrových řízení na projektování a projektovou přípravu staveb zahrnout požadavky
uvedené v tomto dokumentu. Spadá sem i rozhodnutí, zda
koordinace činností BIM zůstane v pravomoci klienta, nebo
bude přenesena na dodavatelský řetězec. Dodavatelé budou muset získat příslušné dovednosti, aby mohli své
služby nabízet v souladu s požadavky klientů.

testovací kritéria a postupy, aby dodavatelé mohli tyto
testovací postupy využít pro účely svého vlastního
ověřování a zlepšování kvality.

•

Výzva k účasti ve výběrovém řízení by měla obsahovat
i požadavek na poskytování neproprietárních formátů,
které sdílení dat podpoří. Je také možné vyžádat si
kombinaci neproprietárních formátů, pokud bude zajištěno jasné členění na stavební komponenty (dílčí
objekty), hladiny či technická zařízení.

•

Při udělování zakázky na projektování v souladu s metodou BIM je třeba zajistit, aby hardware i software
nezbytný ke splnění požadavků zde popsaných byl
obecně dostupný. Vzhledem k tomu, že se při vývoji
softwaru stále přísněji dodržují mezinárodních standardy jako např. IFC, je v mnoha případech tato podmínka již splněna. Udělení zakázky na služby musí být
navíc nediskriminační. Požadování konkrétních softwarových produktů není povoleno. I zadavatelé musí
být vybaveni příslušným softwarem i hardwarem.

•

Použití metody BIM by mělo být smluvně ošetřeno
jako požadovaný přístup v rámci projektové přípravy
a projektování. Smlouva by také měla obsahovat ujednání o užívacích právech, kterými zadavatel v souvislosti s 3D modely disponuje. Vzhledem k potenciálním
problémům s odpovědností je třeba příslušná práva a
povinnosti smluvně zakotvit. Základním pravidlem je,
že za práci a profesní modely odpovídá příslušný odborný tým dané profese.

Tyto požadavky lze rozdělit do tří oblastí: data, postupy a
dovednosti.

4.1

•

Data
Zadavatelé musí specifikovat své požadavky na data a
informace v tzv. „informačních požadavcích zadavatele“ (IPZ). Patří sem především informace o tom, kdy,
v jakých detailech a v jakém formátu mají být data dodána, aby klient mohl učinit dostatečně kvalifikovaná
rozhodnutí. Požadovaná data by neměla zahrnovat
pouze geometrii (technickou specifikaci), ale i další
atributy stavebního objektu, případně komponentů,
které jsou pro zadavatele relevantní, např. stavební
materiály a jejich vlastnosti (např. součinitel prostupu
tepla, zvukově izolační vlastnosti nebo uhlíková
stopa). Zadavatel může navíc specifikovat, že je nutné
dodat i digitální výkaz výměr, časový harmonogram a
detailní členění nákladů (5D model). Při přípravě IPZ
hraje zásadní roli úzká spolupráce s budoucím uživatelem nebo provozovatelem objektu.

•

Požadované předměty plnění vycházejí z 3D modelů a
dodávají se v digitální podobě (např. časové plány,
harmonogramy, předávací protokoly). Pokud se vytvářejí 2D výkresy, musí vycházet ze 3D modelů, které
klient obdrží. Zásada projektování dle jednotlivých
profesí zůstává zachována a jednotlivé profese své
modely vyvíjejí dle svých oborových požadavků. Jednotlivé modely podle profesí se pak sloučí a vznikne
koordinovaný model, u něhož bude prověřena konzistentnost.

•

U dat dodávaných dodavateli je nutné ověřit, zda jsou
v souladu s IPZ. Zadavatel by měl smluvně odsouhlasit

4.2

•

Postupy
Postup přípravy požadovaných dat by měl být definován v dokumentu, kterému se říká Prováděcí plán BIM
(PP BIM) a který specifikuje nezbytné role, funkce, postupy, rozhraní, interakce i použité technologie. Za přípravu PP BIM odpovídá zadavatel, může však tuto povinnost delegovat na dodavatele. Prováděcí plán BIM
specifikuje, jak často a kdy budou probíhat setkání
k projektu a kontroly a identifikace kolizí kombinovaného modelu, lhůty pro dodání jednotlivých části projektu i úroveň detailu, v jakém mají být tyto části dodány, kdy a v jakém rozsahu je třeba připravit vizualizace, výkazy výměr, simulace technických zařízení atd.
PP BIM je tedy základní dokument týkající se tvorby,
sdílení a řízení dat každého projektu BIM.

Úroveň zpracování
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•

Dále je nutné zřídit „společné datové prostředí“ (CDE),
ke kterému získají přístup všichni účastníci a které
bude sloužit k ukládání a výměně dat vzniklých při
projektování a výstavbě. CDE tvoří základ postupů popsaných v dokumentu PP BIM. Společné standardy a
pravidla pro účinné využívání BIM v rámci tohoto datového prostředí v současné době vznikají v podobě
ISO normy (ISO 19650). Na základě této normy lze následně připravit normu CEN a z ní pak odvodit normu
DIN. Na národní úrovni probíhá implementace v rámci
směrnice VDI 2552.

•

Pro zajištění účinného přístupu, který minimalizuje
náklady – čímž je splněna zásada realizace štíhlého
(lean) projektu – je třeba se vyhnout nadměrné produkci dat a informací a jejich zpracování. Při tvorbě
dat je tedy třeba vycházet z požadavků pozdější provozní fáze, nikoli z dostupných technických možností.

•

V rámci snahy podpořit součinnost a partnerství by se
klient a dodavatelé měli shodnout na pravidlech pro
férovou a otevřenou spolupráci se všemi kolegy a vzít
do úvahy dokument Vize a hodnoty německého stavebnictví.

•

Kromě toho by měl klient v zájmu zjednodušení spolupráce a v rámci uplatňování postupů BIM stanovit pravidla pro řešení vnitřních sporů a v případě nutnosti
také odsouhlasit, jakým způsobem budou řešeny externí spory.

Jasně definované postupy vzájemné spolupráce jsou klíčové pro úspěšný vznik digitálních modelů a projektování
pomocí metody BIM. Komise pro reformy v rámci závěrů
své práce v dokumentu pod názvem „Velké projekty“ také
zdůraznila důležitost uplatňování těchto postupů u projektů, které se realizují tradičním způsobem, pokud mají
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být dokončeny včas a v rámci stanoveného rozpočtu. Popisy procesů v dokumentu PP BIM, např. určení rolí a
úkolů pro účastníky, nevyžadují žádné další úsilí, protože
nezbytné informace musí být vytvořeny v každém případě.
Dokonce i když se realizace postupů může v jednotlivých
projektech lišit, je možné definovat generický „referenční
postup“, který popisuje pracovní fáze projektu včetně využití metody BIM a přípravy PP BIM. Tento referenční postup definuje obecnou strukturu, na jejímž základě dokument PP BIM vystaví postupy pro konkrétní projekt. Referenční postup BIM uvedený níže (viz obr. 2) je založen na
tradičních, pokročilých a odzkoušených aktivitách řízení
stavebního projektu. Konzistentní uplatňování tohoto procesu umožňuje využívat předpokládané výhody této metody, např. zvýšenou míru jistoty při plánování, transparentnost a účinnost, a to vše při nízkých nákladech i rizikovosti.
Tvorba a poskytování informací při projektování a výstavbě (světle a tmavě modré části, pracovní fáze 1–8) se
řídí postupem popsaným v normě pro společné prostředí
sdílení dat, jak je uvedeno v dokumentu PP BIM a jak odpovídá informačním požadavkům zadavatele. Dokument
PP BIM se v referenčním postupu objevuje dvakrát: jednou
před zahájením projektování, tj. před pracovní fází 1, a jednou před zahájením výstavby, tj. před pracovní fází 8.
Tento referenční postup se tedy týká všech typů zakázek a
uplatnitelných postupů zadávání veřejných zakázek.
Následující obrázek ilustrující referenční postup BIM ukazuje zásadu poskytování informací a jí odpovídající řízení
projektu. Červené tečky zobrazují přenos dat zadavateli.
Čas přenosu dat se může dle konkrétních projektů lišit.

Obrázek 2: Schéma referenčního postupu BIM (planen-bauen 4.0 GmbH)

Koordination und Datenmanagement nach ISO 19650 (in
Entwicklung) bzw. gespiegelter DIN Norm
Datenübergabepunkte
Leistungsphase 0 – Vergabe
der Planung
BIM Ausführungsplan
Vergabe
Kompetenzabfrage
Ausschreibung
Auftraggeber-Informationsanforderungen
Mobilisierung
Vergabe der Ausführung je
nach Vergabe-Vertragsmodell
Bauausführung
Betrieb + Unterhalt
neuer Prozess
Rückbau

Koordinace a řízení dat v souladu s normou ISO 19650 (v
přípravě) nebo obdobnou
normou DIN
Body předávání dat
Výběrové řízení na fázi 0 –
projektování
Prováděcí plán pro uplatnění
metody BIM
Udělení zakázky
Doložení schopností a kapacity
Výběrové řízení
Informační požadavky zadavatele
Mobilizace
Výběrové řízení na fázi
výstavby (dle zvoleného
modelu zadání veř. zakázek)
Výstavba a kolaudace
Provoz a údržba
Nový proces
Odstranění stavby/demolice

IPZ na začátku projektu (zelená výseč) se již částečně mohou opírat o využití BIM, protože vizualizace mohou klientovi pomoci při výběru upřednostňované varianty.

4.3

Dovednosti

V rámci procesu zadávání veřejných zakázek musí být zajištěno, aby dodavatelé disponovali dovednostmi týkajícími se uplatňování procesů BIM, které jsou potřebné
k provedení Úrovně zpracování 1, a dokázali spolupracovat s dalšími zúčastněnými subjekty. Při zadávání veřejné
zakázky je tedy nutné přihlédnout k dovednostem a kompetencím týkajícím se BIM. Příslušnými dovednostmi a
zkušenostmi týkajícími se BIM musí disponovat také klient, aby byl schopen v odpovídající kvalitě zpracovat zadávací dokumentaci a vyhodnotit předložené nabídky.
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5 Oblasti činností a opatření
Od poloviny roku 2017 budou požadavky BIM na Úrovni
zpracování 1 uplatňovány na stále větší počet projektů. Od
konce roku 2020 bude Úroveň zpracování 1 vyžadována
u všech nových projektů spolkové vlády v oblasti dopravní
infrastruktury. Cílem aktuálně probíhající první fáze je připravit se na uplatňování procesů BIM položením potřebných základů a poskytováním cílené podpory klientům ve
veřejném sektoru i v rámci dodavatelského řetězce.
První fáze si rovněž klade za cíl vytvořit mezi účastníky na
trhu povědomí o významných výhodách, jež BIM nabízí.
Současně se také vyhodnocuje, které typy projektů mohou
mít z konkrétních způsobů využití BIM největší užitek. Je
také důležité, aby konkrétní zkušenosti s BIM získali sami
jednotliví účastníci a aktéři, jež na trhu působí. Pro tyto
účely je vhodné začít nejprve s jednoduchými projekty. Pilotní projekty je možné plánovat i realizovat paralelně tradičním způsobem a s využitím BIM. To s sebou sice na
jedné straně nese zvýšené nároky, ale na straně druhé to
také umožňuje omezit rizika především v počátečním období, kdy jsou dovednosti týkající se využití BIM dosud
omezené. Umožňuje to také provést přímé srovnání alternativních přístupů.
Úkoly, které bude třeba v nadcházejících letech vyřešit, si
vyžádají finanční náklady, o něž se veřejný sektor podělí
s dalšími organizacemi, asociacemi a komorami, ale i s celým dodavatelským řetězcem v rámci stavebního sektoru.
Spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury
již nyní poskytuje prostředky v celkovém objemu 3,8 mil.
EUR určené na financování čtyř pilotních projektů BIM
včetně souvisejícího výzkumu v sektorech silniční a železniční infrastruktury. Výsledky výzkumu budou k dispozici
v roce 2017.
V oblasti dálnic financuje Spolkové ministerstvo dopravy a
digitální infrastruktury dva projekty výstavby dálnic, které
realizuje společnost DEGES (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH). V současné době plánuje Spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury v koordinaci se 16 spolkových zeměmi, které zodpovídají za implementaci BIM jménem spolkové vlády a které
se již podílely na přípravě Roadmap, další projekty silniční
infrastruktury. Spolkové ministerstvo dopravy a digitální
infrastruktury připravuje také pilotní projekty v rámci výběrových řízení s využitím PPP v sektoru dálnic. BIM má
být využito také v rámci prvního projektu „nové generace“
– dálnice A 10 / A 24 v Braniborsku – na dálničním úseku,
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který dosud nebyl stanoven. Spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury a DEGES, agentura pověřená zadáváním veřejných zakázek za spolkovou zemi Braniborsko, jednají v úzké spolupráci.
V oblasti železniční infrastruktury podpoří Spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury vedle již probíhajících pilotních projektů také německou správu železniční infrastruktury (DB Netz AG) při realizaci dalších pilotních projektů BIM v letech 2016 až 2018, na jejichž realizaci již byly vyhrazeny osmiciferné částky. DB Netz AG
plánuje urychlené zavedení BIM a implementaci Roadmap
v sektoru železniční infrastruktury. Správce železničních
stanic DB Station & Service AG pokročil při zavádění BIM
do té míry, že od roku 2017 plánuje projektování i výstavbu všech železničních stanic s využitím BIM.
Chystají se také pilotní projekty pro systematické využití
BIM při výstavbě vodních děl. Spolková správa plavby a
vodních cest již připravila konkrétní návrh projektu.

5.1

Data

5.1.1 Informační požadavky zadavatele (IPZ)
Počáteční impuls k širokému zavádění BIM musí přijít ze
strany klienta (zadavatele) prostřednictvím IPZ. Zadavatelé se musí naučit využívat BIM a je třeba, aby dokázali
specifikovat požadavky týkající se digitální výstavby pro
jednotlivé konkrétní projekty.
Opatření:

• Zadavatelé z veřejného sektoru by měli připravit
katalogy požadavků pokrývající velkou část typických požadavků. Další konkrétní požadavky
lze přidávat dle potřeb jednotlivých projektů.
Měly by být zpracovány katalogy požadavků pro
různé typy projektů v oblasti výstavby infrastruktury a budov. Přípravou konkrétních doporučení týkajících se IPZ byli pověřeni odborní
poradci vyhodnocující čtyři již zmíněné pilotní
projekty Spolkového ministerstva dopravy a digitální infrastruktury. Podobná doporučení budou
zpracována také pro vodní cesty.

• Dále se zpracovávají také doporučení týkající se
přípravy smluv včetně ustanovení ohledně náhrady škod, rozdělení poplatků, vlastnictví a práv
k duševnímu vlastnictví.

• Připravují se také doporučení pro případy, kdy
využití metody BIM není vhodné nebo je vhodné
jen pro určité aspekty – např. velmi jednoduché
nebo malé projekty či projekty se zvláštními či jedinečnými charakteristikami.

• Zadavatelé by měli realizovat pilotní projekty,
které budou zahrnovat také rané fáze včetně přípravy IPZ. Spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury za tímto účelem rozšiřuje své
pilotní programy. Zadavatelé by měli vytvořit
pravidla pro testování digitálních dat s ohledem
na požadavky stanovené v IPZ, aby tak byli
schopni zkontrolovat údaje, která od svých dodavatelů obdrží. Spolkové ministerstvo dopravy a
digitální infrastruktury jakožto příslušný nadřízený orgán zkoumá možnosti financování pro
tyto účely.

• Měly by být zřízeny databáze BIM obsahující příklady použití BIM (identifikace kolizí, vizualizace,
výkazy výměr atd.) a šablony parametrů jednotlivých komponentů ve vztahu k nezbytným informačním požadavkům. Tyto databáze by měly obsahovat také informace o typických požadavcích
na BIM (IPZ) a na úroveň detailu dat pro jednotlivé body předávání dat v rámci jednotlivých pracovních fází. Při přípravě těchto databází je zapotřebí vycházet z klasifikačních systémů jednotlivých komponentů a příslušných databází funkčních vlastností komponentů. Spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury stanoví
osvědčený přístup a představí vhodný postup
pro sektor dopravní infrastruktury.
5.1.2 Neproprietární datové formáty a standardy
Na mezinárodní úrovni probíhá vývoj neproprietárního
datového formátu IFC, který je již zakotven v normě
ISO 16739. Formát IFC má tu výhodu, že se používá v celosvětovém měřítku a umožňuje tak mezinárodní konkurenci. Vývoj formátu IFC, který v případě budov již výrazně
pokročil, v současné době dále pokračuje na mezinárodní
úrovni také pro projekty týkající se silnic a železnic a zabývá se jím organizace buildingSMART. Získané výstupy
budou následně použity pro další zpracování normy ISO
16739 a poté budou zapracovány také do evropských norem a norem DIN. Vzhledem k tomu, že formát IFC není
v některých oblastech stále ještě dostatečně rozpracován,
mohou se uživatelé opřít také o další dostupné formáty
jako např. OKSTRA.
Opatření:

• Veřejný sektor by měl zajistit, aby do procesu
standardizace na mezinárodní úrovni byli zapojeni také němečtí experti, a mohli tak přispět
svými zkušenostmi získanými při používání německých standardů, jako je například OKSTRA,
a přispět k zohlednění zájmů Spolkové republiky
Německo. Spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury za tímto účelem podporuje
německou účast na vývoji IFC pro sektor silnic
a železnic. Tento proces by měl být dokončen
v roce 2017.
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• Soukromý sektor by měl vypracovat certifikaci
softwaru s ohledem na zavádění IFC. Chybná implementace může způsobit například ztrátu dat
při sdílení dat nebo chyby při jejich zpracování.
Soukromý sektor by měl dále v zájmu zajištění
kvality vypracovat softwarově nezávislá pravidla
pro kontrolu dat v podobě nástrojů určených
k testování a validaci výměny dat v rámci projektů. Oba tyto procesy by měly probíhat koordinovaně, aby se zabránilo vzniku duplicit a paralelnímu vývoji.

5.2

Postupy

Základní charakteristikou BIM je postup založený na vzájemné spolupráci, kdy je pro každou ze stran na začátku
projektu určeno co, kdy a jak se dělá. Za tímto účelem je
zpracován Prováděcí plán BIM (PP BIM), který jasně definuje rozhraní mezi jednotlivými zúčastněnými stranami,
jakož i jejich role a způsoby interakce. Základní principy a
pravidla pro vytváření, používání, správu a sdílení informací jsou popsány v normě ISO 19650 (připravuje se). To
vede k potřebě následujících opatření.
Opatření:

• Německé úřady pro normalizaci by se měly aktivně podílet na přípravě evropské normy, do
které se promítne norma ISO 19650, a uspíšit
přípravu vnitrostátních prováděcích směrnic.

• Je nutné připravit pokyny a šablony týkající se
PP BIM, které popíší ideální postupy pro různé
typy projektů. Spolkové ministerstvo dopravy a
digitální infrastruktury k tomuto úsilí v rámci
sektoru infrastruktury významně přispěje svými
aktuálními i připravovanými pilotními projekty.

• Soukromý sektor by měl připravit školicí kurzy,
které zajistí předávání znalostí týkajících se projektování a výstavby s využitím metod BIM a
které budou určeny pro klienty a vlastníky nemovitostí, projektové manažery, budoucí manažery
BIM, projektanty, dodavatele a další články dodavatelského řetězce.

16

Oblasti činností a opatření

5.3

Udělení zakázky, příprava smluv a
kvalifikační předpoklady

Nezbytným předpokladem použití BIM je, aby zadavatelé i
dodavatelé disponovali dostatečnou znalostí metod a procesů BIM a byli připraveni navzájem spolupracovat. BIM
musí také nalézt svou cestu do systému vyššího vzdělávání
a odborné přípravy, aby tak bylo možné uspokojit rostoucí
poptávku po kvalifikovaných odbornících.
Opatření:

• V průběhu zadávání veřejných zakázek je nutné
ověřit adekvátní a dostatečné schopnosti uchazeče týkající se BIM. Pomocí vhodných otázek je
tedy nutné zjistit, jaká je úroveň znalostí o BIM a
zda je uchazeč schopen a připraven pracovat
v týmu.

• Zadavatelé, jejichž schopnosti jsou v tomto ohledu stále ještě nedostatečné, by měli k zadání
zakázky s přihlédnutím k požadavkům platného
zákona o zadávání veřejných zakázek využít
formu jednacího řízení nebo soutěžního dialogu.
Zadávací řízení ve formě soutěžního dialogu je
přípustné, pokud není zadavatel objektivně schopen specifikovat technické prostředky potřebné
k realizaci svých záměrů a požadavků.

• Při vysokoškolské přípravě architektů a inženýrů
by měla být věnována pozornost problematice
BIM a požadavkům plynoucím z Úrovně zpracování 1. Všechny strany účastnící se projektování
a výstavby by měly aktivně spolupracovat s akademickými institucemi a společně stanovit způsoby, jak naplňovat technické požadavky moderního stavebnictví.

• V oblasti odborného vzdělávání je nezbytné zajistit výuku dovedností potřebných k uplatnění metod a procesů BIM v rámci německého duálního
systému vzdělávání. Toto je úkol pro profesní
sdružení.

• Podle současného stavu znalostí není pro zavedení BIM nezbytně nutné měnit HOAI (oficiální
sazebník odměn za služby a činnosti poskytované architekty a stavebními inženýry). 3D a 4D
modelování je v profilu služeb týkajících se budov výslovně uvedeno jako „speciální služby“.
Pokud jsou „speciální služby“ poskytovány na základě metody a procesů BIM, je odměnu možné
sjednat svobodně. S ohledem na široce pojaté zavádění BIM je ale vhodné uvážit, zda by lepší začlenění služeb BIM do profilů služeb nemohlo
zjednodušit dohodu o poskytnuté odměně a přispět k větší transparentnosti celého procesu.

• Spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury posoudí, zda může být užitečné připravit šablony příslušných smluv. V případech,
kde je to vhodné, by měly být zpracovány kontrolní seznamy obsahující jednotlivá smluvní
ujednání, jež je zapotřebí odsouhlasit v zájmu zajištění bezproblémové implementace BIM, např.
ujednání týkající se předávání dat zadavatele.
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6 Výhled do budoucna
Úroveň zpracování 1 byla koncipována tak, aby jí mohlo
být dosaženo v rámci současného právního a technického
rámce. Spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury se od roku 2020 chystá dále rozšiřovat své pilotní projekty a prosazovat v rámci své působnosti široké
zavádění BIM.

K dosažení tohoto cíle je nutné informace lépe integrovat
do sdíleného datového prostředí.
Efektivní strukturování této zpětné vazby bude jádrem cílové úrovně po roce 2020 a mělo by být podrobněji vyjasněno v následujících letech.

Tempo digitálních změn je tak rychlé, že by v této rané fázi
nemělo smysl definovat konkrétní a specifické cíle pro období po roce 2020. Přesto se ale musíme včas zamýšlet nad
tím, jak se budou požadavky na modelování objektů vyvíjet
do budoucna a jaké úpravy bude v důsledku budoucího vývoje nutné přijmout.
Již v současné době lze provoz, servis i údržbu objektů částečně automatizovat využitím systémů pro správu aktiv
(asset management). V současné době pocházejí data,
která jsou k těmto účelům potřebná, pouze částečně z fáze
projektování a výstavby objektu, v budoucnosti bude ale
možné ve větší míře využít BIM data. Vzhledem ke zvyšující se míře automatizace budou hrát data v budoucnosti
ještě důležitější úlohu, a to zejména ve fázi provozování.
Informace získané během provozování různých objektů je
možné znovu použít při vyhodnocování životního cyklu
nově plánovaných projektů. Data shromažďovaná senzory,
dalšími zařízeními nebo mobilními telefony poskytují stále
širší datovou základnu. Údaje o teplotě, vlhkosti, spotřebě
energií, chování uživatelů, obsazenosti budovy, poruchách
nebo výpadcích poskytují stále více informací o stavu a
fungování objektů.
Budoucí úroveň zpracování se tedy zaměří především na
zlepšování funkčních parametrů objektů. Zejména v případě vysoce složitých stavebních objektů, jako jsou nemocnice nebo letiště, mohou náklady spojené se špatnými provozními parametry mnohonásobně překročit náklady vynaložené na projektování a výstavbu.
Zlepšení provozních parametrů lze dosáhnout především
opětovným využitím údajů získaných ve fázi výstavby a
především ve fázích provozu a údržby jakožto specifikace
získané při budování nových stavebních objektů. To znamená, že současný obvykle lineární tok informací od projektování stavby přes její provoz až k demolici projde v budoucnosti zásadnějšími změnami a nabude podoby smyčky
se zpětnou vazbou, jak ilustruje referenční postup (obr. 2).
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