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▪ SFDI byl pověřen Ministerstvem 
dopravy k zavádění BIM v 
dopravních stavbách
▪ Postupuje dle schváleného Plánu 

digitalizace

▪ Rada pro BIM a Technický 
redakční tým
▪ projednávání dokumentů 

(metodik/technických předpisů) 
zajišťovaných SFDI pro zavedení 
metody BIM pro dopravní stavby

▪ Finální schválení dokumentů 
prostřednictvím Centrální komise 
Ministerstva dopravy

Role SFDI v zavádění BIM



Schéma činnosti Rady pro BIM a TRT



Aktuální úkoly v zavádění BIM

▪Úkoly investorů v dopravní infrastruktuře

▪ BIM je třeba vnímat jako digitalizaci 

▪ Digitalizace procesů u investorů musí pokračovat bez ohledu 
na průběh schvalování legislativních změn

▪ Je nutné pokračovat v pilotních projektech tam, kde ověřování 
vede k rozšiřování znalostí o zavádění BIM do organizací

▪Úkoly SFDI

▪ Dokončení procesu převodu DSSDI do databáze ČAS dle 
vzájemné dohody (připravena k podpisu)

▪ Aktualizace doplnění DSSDI dle poznatků z pilotních projektů

▪ Dokončení aktualizace metodiky BEP



Plán 
digitalizace
„Plán pro rozšíření využití 
digitálních metod a zavedení 
informačního modelování staveb 
pro dopravní infrastrukturu“ 

definuje potřebu přípravy metodik a 
předpisů k zavádění digitalizace a 
BIM do projektů DI

Plán digitalizace – aktualizováno – červen 2021
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Aktualizace Plánu digitalizace

▪ Prodloužení milníků pro 100% nadlimitních projektů v BIM 
na avizovaný termín 7/2023 v souvislosti se odložením tzv. 
Zákona o BIM – MPO

▪ Rozšíření spolupráce s kraji a správami a údržbami silnic
▪ Využití metodik SFDI

▪ Zahrnutí požadavků SUS a krajů do metodik SFDI

▪ Pravidelné schůzky a platforma pro komunikaci

▪ Propojení datového standardu na digitální technickou mapu 
(DTM)

▪ Koordinace s agendou Digitalizace stavebního řízení (DSŘ)



Výstupy v rámci Plánu digitalizace

Aktualizovaná znění – schválena Centrální komisí Ministerstva dopravy – 274. jednání, 17. 5. 2022



▪ Slouží jako předpis pro informační modelování (BIM) 
infrastrukturních staveb

▪ Podklad k tvorbě informačních modelů infrastrukturních staveb

▪ Datový standard
▪ Definuje základní požadavky (včetně jejich vlastností podle fází 

projektu) pro přípravu informačních modelů staveb 

▪ podrobnost modelů, stavebních objektů/provozních souborů a 
jednotlivých elementů

▪ Specifikuje 

▪ formáty

▪ Jednotky

▪ úrovně podrobností

▪ označení jednotlivých souborů

▪ vlastnosti

▪ standardy barev

▪ Specifikuje pravidla tvorby dat pro BIM pro využití stavebníkem, 
projektantem, zhotovitelem, výrobci stavebních prvků, 
poskytovateli BIM knihoven atd. 

▪ Pro všechny fáze přípravy, provádění a provozu infrastrukturních 
staveb

▪ Založen na otevřeném datovém formátu IFC

▪ Investorské organizace tuto metodiku ověřují na pilotních 
projektech 

▪ Dle připomínek se upravuje DS pro jednotlivé stupně

Datový standard



Datový standard – další postup

▪Aktualizace na základě zkušeností z pilotních projektů. 

▪Zahrnutí požadavků na životní prostředí.
▪ Zpracování výměr a výstupů pro EIA v dopravní 

infrastruktuře.

▪ Analýza množství zabudovaného CO2, odpadové 
hospodářství,…

▪Zahrnutí požadavků systémů pro správu a údržbu 
rezortních investorů do DSPS.

▪Rozšíření o požadavky dopravní infrastruktury krajů a 
SÚS.



▪ Protokol slouží jako podpora koordinace účastníků 
výstavby při informačním modelování staveb

▪ Primárním účelem je zajistit vytvoření (celkových i 
dílčích) Informačních modelů ve stanovených fázích 
přípravy, realizace či provozu Díla, jeho údržby, 
oprav, úprav či odstranění 

▪ Podpora spolupráce v rámci Projektového týmu a 
zavedení společných standardů, zásad spolupráce a 
pracovních metod. 

▪ Protokol je určen pro použití u následujících smluv:  
▪ Červená kniha FIDIC 

▪ Žlutá kniha FIDIC 

▪ Zelená kniha FIDIC

▪ Bílá kniha FIDIC

▪ Protokol stanovuje pravidla předání digitálních dat 
týkajících se Informačního modelu ve stanovených 
fázích přípravy, realizace či provozu Díla. 

Metodika BIM protokolu



▪ Účelem dokumentu je poskytnout 
zadavateli kvalifikované informace a 
oblasti, na které by se měl při výběru CDE 
zaměřit.

▪ Metodika určuje základní charakteristiku a 
požadavky pro předávání, správu, sdílení a 
archivaci informačních modelů staveb:
▪ Základní požadavky na funkčnosti
▪ Technické řešení spolu s bezpečností a 

přístupností
▪ Licenční politika umožňující průběžné 

začleňování dalších členů týmu
▪ Transparentnost, auditovaný přístup, 

certifikace
▪ Možnost integrace s jinými systémy
▪ Podpora otevřených formátů
▪ Podpora, záruka dalšího rozvoje systému

Metodika pro výběr CDE



▪ Cílem je 
▪ určení naplnění cílů BIM dodavatelem, 
▪ záznam o provádění naplnění těchto cílů, 

včetně jejich harmonogramu
▪ zjednodušení komunikace v rámci projektu 
▪ dokumentace postupu dodavatele v rámci 

dodání BIM na projektu

▪ Struktura a obsah dokumentu je 
definována zadavatelem

▪ Použití v projektu
▪ je připraven na začátku projektu dodavatelem
▪ v průběhu projektu je průběžné aktualizován
▪ jeho verze jsou umístěny ve sdíleném 

datovém prostředí (CDE)
▪ poslední verze je odevzdána objednateli jako 

součást dodávky. 

Požadavky na plán realizace BIM
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Pilotní
projekty
ŘSD

D35 Časy – Ostrov
HBH Projekt spol. s r.o.
Nasazené CDE – Autodesk BIM 360



Pilotní projekty BIM staveb ŘSD ČR a použitá CDE

▪ D35 Staré Město – Mohelnice  (Studie) CDE  SW – Bentley ProjectWise

▪ I/34 Pelhřimov západní obchvat  (DUR) CDE  SW – Proconom

▪ D11 1109 Trutnov – státní hranice  (DUR) CDE  SW – ASPE on-line

▪ D11 1106.1 Hradec Králové – Předměřice nad Labem  (DSP) CDE  SW – ASPE on-line

▪ D35 Opatovice nad Labem – Časy  (DSP) CDE  SW – CADDS

▪ D3 310/II Hodějovice – Třebonín  (DSP) CDE  SW – Bentley ProjectWise

▪ D35 Časy – Ostrov  (PDPS) CDE  SW – Autodesk BIM 360

▪ I/42 Brno VMO Žabovřeská I - etapa I  (PDPS) CDE  SW – Bentley ProjectWise

▪ I/11 Postřelmov – Chromeč  (PDPS) CDE  SW – Bentley ProjectWise

▪ I/57 Linhartovy  (DSP) CDE  SW – Bentley ProjectWise

▪ I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská  (DSP, PDPS) CDE  SW – Trimble Connect

▪ I/27 Plasy – obchvat  (DSP, pouze SO 201) CDE  SW – ASPE Hub

▪ D11 odpočívka Jaroměř  (DUSP, PDPS) CDE  SW – CADDS

▪ I/35 Liberec, most 35-024..2  (DSP, PDPS) CDE  SW – ASPE Hub

▪ I/3 Červené Vršky – U Topolu, uspořádání 2+1  (DSP, PDPS) CDE  SW – DALUX

▪ I/16 Mladá Boleslav – Martinovice (DSP, PDPS) CDE  SW – ASPE Hub

▪ D6 SSÚD Lubenec  (DUSP, PDPS) CDE  SW – Bentley ProjectWise

▪ D1 Rozšíření odpočívky Mikulášov (DSP, PDPS) CDE  SW – Autodesk BIM 360

▪ I/57 Semetín – Bystřička, 2. stavba  (PDPS) CDE  SW – Autodesk BIM 360

▪ I/69 Vsetín, rampa Mostecká  (PDPS) CDE  SW – Bentley ProjectWise

▪ I/3 Olbramovice, přeložka  (realizace stavby) CDE  SW – ASPE Hub
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Aktuální pilotní projekty BIM staveb ŘSD ČR

▪ I/3 Červené Vršky - U Topolu, uspořádání 2+1  (DSP, PDPS - Závod Praha)

▪ I/27 mosty ev. č. 27-025..1, 27B-025..2, 27-026..1 a 27B-026 (DUSP, PDPS - Správa Chomutov)

▪ I/57 Linhartovy (PDPS - Správa Ostrava)

▪ I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská - Brněnská (DSP, PDPS - Správa Jihlava)

▪ I/35 Liberec, most 35-024..2 (RDS, DSPS - Správa Liberec)

▪ D5 odpočívka Rozvadov (DUSP, PDPS - Závod Praha)

▪ I/69 Vsetín, rampa Mostecká (RDS, DSPS - Správa Zlín)

▪ D6 SSÚD Lubenec (DSP, PDPS - Správa Karlovy Vary)

▪ D1 Rozšíření odpočívky Mikulášov (DSP, PDPS - Závod Brno)

▪ I/57 Semetín - Bystřička, 2. stavba (PDPS - Správa Zlín)

▪ I/16 Mladá Boleslav - Martinovice (DSP, PDPS - Správa Praha)

▪ I/3 Olbramovice, přeložka (RDS, DSPS - Správa Praha)

▪ D35 Ostrov - Vysoké Mýto - tunel Homole (PDPS - Správa Pardubice)

▪ D48 MÚK Bělotín - Rybí, vybrané SO 4,500-5,900 (DSPS)

▪ D35 SSÚD Chomutice (DSP, PDPS - Správa Hradec Králové)

▪ SSÚD Bernartice modernizace (PDPS - Závod Praha)

▪ D7 MÚK Knovíz - MÚK Slaný - západ (vč. odpočívky Netovice) (PDPS - Závod Praha)
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Pilotní
projekty
Správy 
železnic



Pilotní projekty Správy železnic a použité CDE

▪ Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem CDE SW – Projectwise

▪ Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm CDE SW – AspeHub

▪ Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova – Litvínov CDE SW – Proconom

▪ Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hr. SRN, 
2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo) CDE SW – Projectwise

▪ Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží CDE SW – Projectwise

▪ Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled CDE SW – BIM 360

▪ Modernizace trati Rokycany – Plzeň CDE SW – Projectwise

▪ Novostavba ŽST Praha-Letiště Václava Havla CDE SW – Projectwise

▪ Rekonstrukce nást. a zřízení bezb. přístupů v ŽST Roudnice nad L. CDE SW – Projectwise

▪ VRT RS4 s Deutsche Bahn – přeshraniční spolupráce CDE SW – Eplass

▪ Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 2. stavba CDE SW – Projectwise

▪ Rekonstrukce Negrelliho viaduktu CDE SW – Projectwise

▪ Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl. n. CDE SW – BIM 360
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Probíhající pilotní projekty Správy železnic

▪ Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží 

▪ DSP a PDPS

▪ Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl. n. 

▪ DUR a DSP, PDPS

▪ Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň -
Nýřany - Chotěšov 

▪ DSP a PDPS

▪ Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v ŽST Roudnice nad 
Labem 

▪ Realizace

▪ Novostavba ŽST Praha-Letiště Václava Havla 

▪ DUR a DSP

▪ Novostavba trati Praha-Ruzyně – Praha-Letiště Václava Havla 

▪ DUR a DSP
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