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PREAMBULE 
Tento dokument byl vypracován jako materiál pracovní skupiny PS01 – Pilotní projekty České agentury pro 

standardizaci (dále jen ČAS) a má sloužit zejména pro spolupráci s partnery, kteří se účastní pilotních 

projektů využívajících metody Informačního modelování staveb - Building Information modelling (dále jen 

BIM).   

Z mnoha potenciálních benefitů, které zavedení metody BIM přináší jednotlivým účastníkům stavebního 

procesu, si klade za cíl vytipovat ty benefity, které mají významný přínos pro veřejného zadavatele. Ten v 

procesu zpravidla vystupuje v roli investora a facility managera, tedy správce majetku synergicky řídícího 

mnoho různorodých procesů a činností v organizaci, jako jsou např. procesy údržby a oprav, energetický 

management či management prostor tak, aby vytvářel zdravé a přívětivé prostředí pro koncového uživatele 

daného objektu a spolu s tím i snižoval negativní dopady na okolní prostředí.  
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ÚČEL DOKUMENTU 
Dokument BIM cíle je určen především pro zadavatele veřejných zakázek a jeho účelem je nabídnout 

přehled možných cílů využití BIM. Dokument proto pojmenovává možné problematické oblasti stavebních 

projektů s využitím tradičních postupů a současně navrhuje opatření, která mohou pomoci tyto oblasti 

zefektivnit. Na základě zkušeností s dřívějšími stavebními projekty tak umožňuje zadavateli vytipovat 

konkrétní cíle, které vnímá pro konkrétní projekt jako podstatné a následně zvolit ty části dostupných BIM 

procesů, jejichž využití pomůže přispět k dosažení těchto cílů. 

Využití dokumentu je možné u každého projektu, kde je cílem např. zvýšit kvalitu, snížit cenu, posílit roli 

zadavatele a jeho zapojení do projektu apod. 

Stanovení cílů je obvykle jedním z prvních kroků zahájení projektu s využitím BIM. Přesné vymezení cílů je 

výchozím předpokladem pro správné zpracování zadávací dokumentace a následný hladký průběh projektu 

s využitím BIM. V opačném případě hrozí, že projektová dokumentace nebo výsledná stavba nebude 

odpovídat požadavkům zadavatele, jeho původnímu záměru nebo mohou vzniknout omezení, která mohou 

bránit plnému a bezproblémovému využívání výsledné stavby nebo informačních modelů pro požadovaný 

účel. 

Stanovené cíle jsou v navazujících krocích podkladem pro formulaci požadavků investora na projekt, 

informační modely s ohledem na jejich využití a rovněž na výslednou stavbu. Od těchto požadavků se 

v průběhu celého projektu dále odvíjí způsob řešení projektu a přístup jednotlivých účastníků. Z tohoto 

důvodu by měly být vytipovány všechny podstatné cíle a naopak eliminovány ty, které jsou z pohledu 

zadavatele u konkrétního projektu nadbytečné a zbytečně by zvyšovaly pracnost a cenu bez dalšího využití. 

Cíle se mohou týkat jakékoliv fáze životního cyklu stavby – mohou se vztahovat k projektové dokumentaci, 

realizaci stavby nebo provozní fázi. Není proto podstatné, zda se projekt týká zadání projektové 

dokumentace nebo zadání realizace stavby. 

Cíle jsou v tomto dokumentu pojmenovány jako relativně široké oblasti, které mohou směřovat 

k obdobným opatřením a dále jsou v rámci těchto oblastí uvedeny dílčí cíle. Tyto oblasti i dílčí cíle mohou 

posloužit pro inspiraci a formulaci konkrétních cílů v rámci plánovaného projektu. 
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USPOŘÁDÁNÍ CÍLŮ 
 
Pro popis možných cílů využití BIM na konkrétním projektu je pro snadnou orientaci zvolena níže popsaná 

struktura: 

Úvod: 

Jednotlivé předkládané cíle jsou koncipovány formou karet s jednotnou strukturou, tak aby byly pro čtenáře 

co nejvíce přehledné a srozumitelné. Katalog cílů tak může být snadno průběžně rozšiřován o nově nabyté 

zkušenosti s pilotními projekty. Pro každý z představených cílů je v současnosti definována tato struktura: 

Tradiční přístupy: 

Popis cíle a rizik spojených s využitím tradičních postupů; nejčastější příčiny vzniku rizik. 

Doporučená opatření a hlavní přínosy: 

Popis doporučených opatření spojených s využitím BIM, která lze zvolit k dosažení cíle a snížení rizik. 

Dílčí cíle: 

Příklady dílčích cílů, které mohou být zvoleny pro konkrétní projekt. 

Terminologický slovník: 

Odkazy na terminologický slovník, který podrobně definuje související terminologii (v českém a anglickém 

jazyce).  
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MAPA BIM CÍLŮ 
 

Mapa cílů zobrazuje vztah mezi možnými hlavními/dílčími cíli (světle šedá vrstva grafu), fázemi projektu 

(tmavě šedý prstenec) a nástroji/procesy, jejichž správná aplikace je východiskem z dané situace, resp. 

popsaného problému (střed grafu).   
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Cíl 01 – Eliminace chyb v projektové dokumentaci

Tradiční přístupy:
Při tradičních postupech projektování běžně dochází ke vzniku chyb v projektové dokumentaci. Tyto chyby jsou v mnoha případech 

odhaleny a opraveny v rámci koordinace projektu již v projekční fázi. Pokud však nejsou včas odhaleny, hrozí, že budou přeneseny až do 

fáze realizace a negativně ovlivní její průběh. Takové chyby pak vedou ke zvýšeným nárokům na koordinaci na staveništi nebo vyvolávají 

nutnost změn při realizaci stavby.  Tím vznikají vícepráce a zvyšují se celkové náklady.

Konkrétním příkladem takových chyb zapříčiněných nesprávnou prostorovou koordinací může být umístění prostupů v rámci stavební 

části. Ty mohou být umístěny v nesprávných místech nebo zcela chybět, což vede ke vzniku kolizí a nutnosti jejich řešení při realizaci 

stavby.

Dalším příkladem mohou být protichůdné informace týkající se např. konkrétních entit, dílů a stavebních komponent, které jsou uvedené 

v různých částech projektové dokumentace, např. technické zprávě, výkresové dokumentaci nebo soupisu prací.

Příčiny vzniku takových chyb jsou obvykle dány náročností celého procesu projektování a koordinace a současně omezenými možnostmi 

využívaných postupů. Tradiční postupy založené na práci s 2D výkresovou dokumentací např. neumožňují plnohodnotnou prostorovou 

koordinaci.

Dalším důvodem vzniku chyb v projektové dokumentaci může být nedostatečně řízený tok informací, který je níže formulován jako 

samostatný cíl.

Doporučená opatření a jejich přínosy:
Využití BIM pro zpracování tzv. informačních modelů, které obvykle představují 3D modely, které kromě geometrie zahrnují další 

negrafické informace, zpravidla vede k odstranění popsaných chyb. Informační modely a běžně využívané softwarové nástroje umožňují 

automatizované vytváření projektové dokumentace z informačního modelu, čímž je snížena chybovost oproti manuálnímu vytváření 2D 

výkresů. Využití informačních modelů současně umožňuje prostorovou koordinaci s možností snadného odhalení kolizí, tj. míst, kde 

dochází ke geometrickému průniku různých stavebních, resp. modelových prvků. To umožňuje včasné odhalení i vyřešení podobných 

nesrovnalostí v projektové dokumentaci.

Kromě vlastního vytváření informačních modelů jejich zpracovateli je dále třeba jejich správné využívání ostatními účastníky, kteří tyto 

modely využívají jako podklad pro vytvoření modelu vlastní profesní specializace. K tomu, aby byla zajištěna srozumitelnost podkladů 

předávaných v rámci projekčního týmu v podobě modelů, je zapotřebí formulace pravidel pro tvorbu modelů a dále pro sdílení a 

předávání informací. Tato pravidla zohledňují definované cíle a jejich formulace proto představuje jeden z dalších kroků přípravy projektu 

s využitím BIM.

Využití informačních modelů zvyšuje přehlednost projektu a zároveň umožňuje využití technologií, které mohou dále zefektivnit 

přípravu projektu stavby. Příkladem může být využití laserového skenování při projektování rekonstrukcí nebo řešení návazností na 

stávající stavby.

Dílčí cíle:
         Automatizované vytváření projektové dokumentace

         Přehlednost a uspořádanost projektové dokumentace i veškerých projektových dat

         Dosažení vyšší efektivity projekčních prací

         Kontrola obsahu modelu

         Prostorová koordinace

         Vytvoření architektonického modelu

         Vytvoření modelů profesních specializací (statika, TZB, PBŘ atd.)

         Využití podkladů z laserového skenování

Odkazy na terminologický slovník:
Informační model … https://www.nlfnorm.cz/terminologicky-slovnik/74471
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Cíl 03 – Dosažení vyšší srozumitelnosti projektové dokumentace

Tradiční přístupy:
Běžná projektová dokumentace v podobě technických výkresů nemusí být dostatečně srozumitelná, což přináší omezení možností

prezentace návrhu a jeho porozumění. To platí např. pro laickou veřejnost a to z důvodu absence schopnosti číst projektovou

dokumentaci. Obdobná situace však může nastat i v případě odborníků - projektantů a to zejména v situacích, kdy zpracovávají podklady

od jiných profesních specialistů nebo u rozsáhlých a geometricky složitějších návrhů. Jedním z cílů projektů tak může být zvýšení

srozumitelnosti návrhu a to:

         pro potřeby zpracování projektové dokumentace a komunikace vznikajícího návrhu - např. pro usnadnění komunikace

        s laickou veřejností při veřejném projednávání nebo pro účely jednání s investorem a dalšími účastníky stavebního řízení;

         pro prezentaci návrhu – např. pro marketingové účely spojené s využíváním výsledné stavby.

Doporučená opatření a jejich přínosy:

Informačních modely představují 3D digitální modely vytvářené pro účely projektování, ocenění, realizace staveb, správy nemovitosti,

apod. Tyto modely zahrnují kromě dalších informací 3D geometrii a díky tomu umožňují všestranné využití vč. možnosti přípravy 3D

pohledů a fotorealistických vizualizací nebo využití dalších vizualizačních nástrojů vč. simulací ve virtuální realitě nebo rozšířené realitě

nebo např. 3D tisk. Využití modelů tak může pomoci eliminovat finančně nákladnou tvorbu vizualizací, kdy je vytvářen digitální model

stavby výhradně za tímto účelem a nabídnout vysoce srozumitelné výstupy pro účely prezentací návrhu s vysokou vypovídací hodnotou.

Dílčí cíle:
         Zkvalitnění komunikace v projekčním týmu

         Zkvalitnění komunikace mezi investorem a projekčním týmem

         Prezentace návrhu s využitím vizualizací

         Prezentace návrhu s využitím simulace ve virtuální realitě/rozšířené realitě

Odkazy na terminologický slovník:
Simulace ve virtuální realitě … https://www.nlfnorm.cz/terminologicky-slovnik/74807

Simulace v rozšířené realitě … https://www.nlfnorm.cz/terminologicky-slovnik/74806
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Cíl 04 – Optimalizace návrhu s ohledem na požadavky investora

Tradiční přístupy:
Tradiční postupy projektování jsou obvykle založené na vytváření 2D výkresů, které nelze přímo využít pro účely provádění simulací,

analýz a optimalizací návrhů. Výsledkem tak mohou být situace, kdy projektant nebo zadavatel přijímá rozhodnutí, které může být

z pohledu projektu zásadní, avšak informace, které jsou v tu chvíli dostupné a odpovídají dané fázi projektu, mohou být nepřesné nebo

nedostatečné pro daný účel. V důsledku toho mohou vznikat nesprávná rozhodnutí, jejichž změny v dalších fázích projektu mohou být

obtížně proveditelné, nákladné nebo takové změny již provedeny být nemohou a výsledná stavba pak nemusí plně odpovídat

požadavkům investora.

Běžné projektové a koordinační schůzky, v rámci kterých má zadavatel omezený přístup k vznikající projektové dokumentaci v průběhu

jejího zpracovávání, mohou pro investora představovat nedostatečné možnosti řízení projektu.

Doporučená opatření a jejich přínosy:
Informační modely umožňují zahrnutí negrafických informací, které charakterizují modelové prvky a popisují vlastnosti a chování reálných

objektů. To umožňuje využití informačních modelů pro provádění analýz a simulací, jejichž výsledky následně umožňují optimalizovat

návrh. Pokud jsou informační modely využívány již v úvodních fázích projektu, je možné první optimalizace provádět již ve fázi

koncepčního návrhu. Včasné analýzy a simulace jsou tak záměrně situovány do fází projektu, kdy je rozpracovanost relativně nízká a

volba optimální varianty nepředstavuje nutnost zapracovávání zásadních změn v podobě přepracování již hotových částí projektové

dokumentace. Takový přístup umožňuje maximálně vyhovět požadavkům investora a současně přináší vysokou efektivitu projekčních

prací.

BIM rovněž nabízí možnost průběžné kontroly vývoje projektu a ověřování si směřování projektu ze strany zadavatele. Využití tzv.

Společného datového prostředí (Common Data Environment, CDE) pro sdílení projektových dat tak může rovněž napomoci zpracování

projektu, který odpovídá požadavkům zadavatele.

Dílčí cíle:
         Akustická analýza

         Analýza bezbariérového přístupu

         Analýza energetické náročnosti

         Analýza oslunění

         Analýza osvětlení

         Analýza realizační ceny

         Analýza zabezpečení objektu

         Analýza z hlediska dopadu na životní prostředí

         Optimalizace s ohledem na prefabrikaci/modularizaci

         Simulace průběhu požáru

         Statická analýza

         Vyhodnocení z hlediska požadovaných certifikací

Odkazy na terminologický slovník:
Společné datové prostředí … https://www.nlfnorm.cz/terminologicky-slovnik/74842
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Cíl 05 – Zpřesnění výkazů výměr

Tradiční přístupy:
Nejčastějším zdrojem vzniku nepřesností, příp. chyb ve výkazech výměr je při tradičních postupech projektování odvozování položek

výkazu z 2D dokumentace v digitální nebo dokonce jen tištěné podobě nebo nesprávným výkladem částí projektové dokumentace

rozpočtářem, kdy některé entity v projektové dokumentaci mohou být rozpočtářem interpretovány jako jiné entity než zamýšlel

projektant. V takových případech dochází k chybnému ocenění stavebních materiálů a souvisejících stavebních prací a ke vzniku odchylek

oproti skutečné ceně stavby.

Doporučená opatření a jejich přínosy:
Využití informačních modelů propojuje projektování a vytváření výkazů výměr, neboť výkresy i výkazy výměr jsou odvozovány z téhož

modelu. Díky tomuto postupu jsou minimalizovány nepřesnosti výkazů, resp. je automaticky dosaženo stavu, kdy přesnost výkazu

odpovídá výstižnosti informačního modelu neboli jeho shodě s budoucí reálnou stavbou.

Pro správné rozlišení a identifikaci modelových prvků jsou dále využívány tzv. klasifikační systémy. Na volbě klasifikačního systému pro

konkrétní projekt dále závisí možná míra automatizace zpracování rozpočtu stavby a možnosti provázání informačních modelů se systémy

pro oceňování staveb.

Aby bylo možné používat klasifikační systém pro potřeby oceňování, je třeba, aby veškeré modelové prvky byly vybaveny informacemi,

které jsou pro tento účel nezbytné. Pravidla pro vytváření modelů proto musí obsahovat i informace, které umožní přípravu modelů i

s ohledem na naplnění tohoto cíle.

Dílčí cíle:
         Rozpočet

         Výkazy výměr

Odkazy na terminologický slovník:
Informační model … https://www.nlfnorm.cz/terminologicky-slovnik/74471

Výkaz výměr … https://www.nlfnorm.cz/terminologicky-slovnik/74975

Klasifikační systém … https://www.nlfnorm.cz/terminologicky-slovnik/74508 
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Cíl 06 – Optimalizace stavebních postupů

Tradiční přístupy:
Výsledkem optimalizace stavebních postupů je vyšší efektivita realizace stavby a související logistiky, která se promítá do nižší časové i

finanční náročnosti realizace.

Doporučená opatření a jejich přínosy:
Využití informačních modelů umožňuje efektivní plánování, simulace a optimalizace stavebních postupů. Optimalizace jsou obvykle

založené na využití 3D/4D/5D modelech popř. modelech s dalšími rozměry a simulacích, které tyto modely využívají. Výsledkem je

možnost detailního a velmi propracovaného plánování fází výstavby pro její hladký průběh. Stavební postupy zpracovávané s využitím

informačních modelů mohou např. pomoci efektivněji plánovat dočasné zábory, optimalizovat logistiku na staveništi nebo pomoci

optimálnímu naplnění požadavků na BOZP.

Dílčí cíle:
         Simulace průběhu výstavby

         Plánování trvalých/dočasných záborů

         BOZP

Odkazy na terminologický slovník:
4D … https://www.nlfnorm.cz/terminologicky-slovnik/74339

5D … https://www.nlfnorm.cz/terminologicky-slovnik/74340

Fáze výstavby … https://www.nlfnorm.cz/terminologicky-slovnik/74422
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Cíl 07 – Zefektivnění procesů při realizaci stavby

Tradiční přístupy:

Současné stavebnictví, resp. postupy při realizaci staveb v dnešní době často nevyužívají v současnosti dostupné moderní technologie. Ty

jsou často založené na principech, které charakterizují iniciativy Průmysl 4.0, resp. Stavebnictví 4.0 a zahrnují např. pokračující

automatizaci a robotizaci, vzájemně komunikující zařízení, apod. Zavedení těchto technologií umožňuje zefektivnění realizace staveb,

neboť vede k urychlení stavebních prací, dosažení vyšší přesnosti a kvality a zároveň úspoře finančních nákladů apod.

Doporučená opatření a jejich přínosy:
Informační modely nabízejí v rámci realizační fáze všestranné využití – v první řadě mohou v průběhu realizace posloužit jako

propracovaný koordinační nástroj. Jejich využití dále umožňuje např. automatizované řízení stavebních strojů a výrobních zařízení. Využití

mobilních zařízení na staveništích, které pracují s informačním modelem a umožňují přistupovat k jednotlivým modelovým entitám s

cílem jejich provázání s dalšími informacemi, dále umožňuje plánování a sledování logistiky nebo monitorování průběhu realizace.

Uvedeným způsobem vede využití BIM k urychlení realizace při současném dosažení vyšší kvality realizovaných staveb.

Dílčí cíle:
         Automatizace a robotizace při výrobě a výstavbě

         Řízení logistiky výstavby

         Generování plánu dodávek

         Generování časového plánu výstavby

         Sledování postupu výstavby/montáže

Odkazy na terminologický slovník:
4D … https://www.nlfnorm.cz/terminologicky-slovnik/74339

5D … https://www.nlfnorm.cz/terminologicky-slovnik/74340

Fáze výstavby … https://www.nlfnorm.cz/terminologicky-slovnik/74422
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Cíl 08 – Snížení nároků na vícepráce, resp. dodržení rozpočtu

Tradiční přístupy:
Nedodržení rozpočtu je častým problémem, se kterým se potýká řada projektů. Obvykle je zapříčiněno vznikem dodatečných nákladů a

často souvisí s prodloužením doby realizace stavby. Příčinou vzniku takových situací je obvykle nedostatečné porozumění návrhu

některou ze zúčastněných stran nebo zjištění nových skutečností v souvislosti s projektem, což následně vyvolává nutnost projektových

změn a víceprací a to v době, kdy již takové úpravy mohou představovat nezanedbatelný nárůst nákladů.

Oceňování staveb je navíc při tradičních postupech běžně prováděno na základě 2D výkresů a vlastní proces tvorby rozpočtu ne vždy

využívá veškeré podstatné informace. V důsledku toho může docházet ke zkreslení výsledné rozpočtové ceny stavby a tím také zvýšení

rizika spojeného s nedodržením rozpočtu. Tato příčina je předmětem samostatného cíle Zpřesnění výkazů výměr.

Doporučená opatření a jejich přínosy:
Využití BIM na stavebních projektech umožňuje snížit rizika spojená s nedodržením rozpočtu. Informační modely usnadňují porozumění

návrhu a to všem účastníkům, vč. zadavatele a zhotovitele. Důkladné porozumění návrhu, možnost zpracování variantních řešení a včasné

rozhodování založené na dostatečném množství potřebných informací umožňuje volbu optimálního technického řešení a vytváří

předpoklady k dosažení úspěšného projektu. Včasné předvídání rizik současně umožňuje plánovat opatření v dostatečném předstihu, tj.

v době, kdy změny v projektu nevyvolávají vznik dodatečných nákladů.

Využití BIM současně umožňuje vytvoření přesného a výstižného rozpočtu s využitím informačního modelu pro ocenění stavby. K tomuto

kroku je nezbytná vhodná volba klasifikačního systému, který umožňuje podrobné rozlišení modelových prvků a v kombinaci s dalšími

parametry obsaženými v informačním modelu nabízí možnost správného ocenění.

Dílčí cíle:
         Snížení rozsahu víceprací a množství změnových listů

Odkazy na terminologický slovník:
Informační model … https://www.nlfnorm.cz/terminologicky-slovnik/74471

Výkaz výměr … https://www.nlfnorm.cz/terminologicky-slovnik/74975

Klasifikační systém … https://www.nlfnorm.cz/terminologicky-slovnik/74508
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Cíl 09 – Efektivní správa majetku

Tradiční přístupy:
Správa nemovitosti je spojená s provozem a užíváním dokončené stavby. V životním cyklsu stavby se jedná o nejdelší období, které je

významné i z pohledu nákladů, neboť provozní náklady výrazně převyšují investiční náklady. Efektivní správa majetku proto představuje

významný článek v provozní fázi stavby, protože napomáhá snížit provozní náklady.

Doporučená opatření a jejich přínosy:
Efektivní správa nemovitosti s využitím BIM vyžaduje v první řadě zpracování tzv. Modelu skutečného provedení stavby, tj. informačního

3D modelu, který odpovídá skutečnému provedení stavby. Takový model představuje kvalitní a spolehlivé podklady nejen pro samotnou

správu ale také např. pro případné budoucí rekonstrukce. Informační model je ideálním nástrojem pro uchování informací, které jsou

z pohledu správy a údržby podstatné, a to na úrovni entit různé povahy – samostatných komponent (např. vzduchotechnická jednotka),

místností/prostorů nebo celých budov. Každá z reálných částí stavby tak může být zastoupena modelovým prvkem, který slouží

k uchování potřebných informací a navíc je správně lokalizovaný v modelu stavby.

Pro vlastní správu nemovitosti je dále nezbytná volba vhodného systému pro správu nemovitosti (Facility Management, FM nebo CAFM),

který je dále pro správu v kombinaci s modelovými daty využíván.

Aby byl výsledný model vhodně využitelný pro potřeby správce výsledné stavby, vyžadují BIM přístupy zapojení správce již v prvotních

fázích projektu. Jedině tak lze zajistit, aby byly informační modely vybaveny informacemi nezbytnými pro tento účel a naplnění tohoto

cíle.

Dílčí cíle:
         Generování plánů údržby stavby

         Integrace se systémy pro správu a údržbu

         Management prostorů

         Řízení vnitřního prostředí (napojení na MaR)

Odkazy na terminologický slovník:
Facility management … https://www.nlfnorm.cz/terminologicky-slovnik/74416

Model skutečného provedení stavby … https://www.nlfnorm.cz/terminologicky-slovnik/74609

Management prostorů … https://www.nlfnorm.cz/terminologicky-slovnik/74559
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Česká agentura pro standardizaci 

Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1 

+420 221 802 802 

info@agentura-cas.cz 

www.agentura-cas.cz
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