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1 ÚVOD – BIM V ČR

1  ÚVOD – BIM V ČR
Sektor stavebnictví je z pohledu národního hospodářství strategicky velmi významný, jak co se týká pro-
dukce, tak i tvorby pracovních míst. Jeho podíl na HDP činí cca 6 % a zaměstnává více než 400 tisíc lidí. Pro 
svou specifi čnost a složitost procesů však zůstává jedním z nejméně digitalizovaných odvětví. Budouc-
nost stavebnictví je proto do značné míry závislá na jeho rychlé digitální proměně s širokým využíváním 
informačních technologií a na zavádění nových vědecko-technických poznatků do praxe s cílem dosažení 
vyšší produktivity, inovativnosti a konkurenceschopnosti. Nezbytným krokem v této oblasti je zavedení 
informačního modelování staveb – BIM, jakožto součásti tzv. Stavebnictví 4.0. Zavádění metody BIM je 
celosvětový trend a má pro stavebnictví obdobný význam jako iniciativa Průmysl 4.0 pro průmyslová od-
větví.

BIM (Building Information Modeling – někdy též uváděno Building Information Management) představu-
je komplexní proces vytváření a správy dat o stavbě během jejího životního cyklu. V rámci metody BIM 
vzniká digitální vícerozměrný model stavby, který slouží jako otevřená databáze informací o stavbě pro 
její návrh, provedení, provozování a vzájemné propojení těchto etap. Princip BIM spočívá zejména ve 
sdílení informací a vzájemné komunikaci v reálném čase ve sdíleném datovém prostředí, k němuž mají 
přístup všechny zainteresované strany.

BIM je strategická aktivita pro zvyšování efektivity investičního a provozního procesu a zlepšování kvality 
staveb, dosahování úspor nákladů a času v průběhu celého životního cyklu stavebního díla a pro zavá-
dění nových technologií a komunikačních systémů. Přínosem je také inovace postupů při standardizaci 
agendy staveb v oblasti veřejné správy, vytváření podmínek pro digitalizaci povolovacích procesů staveb 
a zlepšení komunikace mezi veřejnou správou a účastníky stavebního procesu. Přispívá též k elektronizaci 
veřejných zakázek a podpoře e-Governmentu (informace z BIM modelu lze využít pro systémy prostoro-
vých dat pro veřejnou správu). Globálně tak napomáhá k naplnění principů udržitelné výstavby.

Vláda ČR svým usnesením ze dne 2. listopadu 2016 č. 958 podpořila zavádění metody BIM ve stavební 
praxi v souvislosti s jejím pozitivním vlivem na růst ekonomiky a konkurenceschopnosti ČR a jmenova-
la MPO gestorem pro zavádění BIM. Následně byla dne 25. září 2017 usnesením vlády č. 682 schválena 
„Koncepce zavádění metody BIM v České republice“ (dále jen „Koncepce BIM“). Obsahuje harmonogram 
opatření k postupnému zavádění BIM v letech 2018–2027. Klíčovým termínem je 1. 1. 2022, od něhož je 
plánováno uložení povinnosti použití BIM pro nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce fi nancované 
z veřejných rozpočtů (včetně jejich přípravné a projektové dokumentace).

Jedná se o nelehký úkol, neboť pro úspěšné zavedení a používání BIM je zásadní užší spolupráce všech 
profesí a zúčastněných subjektů napříč stavebním sektorem, jež umožní dosažení koordinace na mno-
hem vyšší úrovni než při klasickém průběhu návrhu a provádění stavby. V legislativní a metodické oblasti 
je rovněž důležitá vzájemná spolupráce a komunikace mezi dotčenými resorty.

Schválením Koncepce BIM dala vláda jasný signál, že podporuje zavedení BIM do stavebnictví. Díky akti-
vitě MPO, ÚNMZ, Agentury ČAS a ostatních spolupracujících subjektů se ČR řadí mezi přední pokrokové 
evropské země, jež metodu BIM zavádějí na národní úrovni a u nichž bude digitalizace stavebnictví vý-
znamným prostředkem k lepšímu prosazení oboru v mezinárodním měřítku.

Ing. Petr Serafín, Ministerstvo průmyslu a obchodu
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2 ROLE ČESKÉ AGENTURY PRO STANDARDIZACI (ČAS)
Úspěšnou implementaci významného rozsahu odborných opatření Koncepce BIM realizuje samostatně 
zřízený odbor Koncepce BIM České agentury pro standardizaci (ČAS), jako organizace podřízené Minister-
stvu průmyslu a obchodu. 

Odbor Koncepce BIM má misi pomocí standardizace, vzdělávání a vzájemné komunikace akcelerovat ino-
vativní rozvoj metody BIM, a tím významným způsobem přispívat k vyšší efektivitě realizace stavebních 
projektů pomocí zlepšení spolupráce, sdílení informací a zkulturnění vztahů.

V této větě jsme shrnuli to nejdůležitější, co implementace BIM bude pro celé české stavebnictví zname-
nat.

Metoda BIM je a bude klíčová pro všechny typy subjektů.

 Pro zadavatele, jimž koncepce BIM umožní výrazně posílit své postavení zadavatele a zároveň bude 
vytvářet férové prostředí a vztahy, především k dodavatelům.

 Pro dodavatele bude znamenat možnost efektivního fungování, tzn. stavět/dodávat rychle, jasně, 
bez zbytečných komplikací za předem jasných a pro všechny strany transparentních podmínek.

 Pro správce budov/objektů bude znamenat výrazný přínos, i vzhledem 
k tomu, že koncepce bude ovlivňovat a zefektivňovat jejich činnost na dlouhá desetiletí životnosti 
stavby/objektu.

Hlavní agendy odboru Koncepce BIM jsou:

 Tvorba jednotného datového standardu stavebnictví

 Popis procesů ve výstavbě a s nimi spojený projektový management v kontextu zavádění metody 
BIM

 Tvorba doporučujících smluvních standardů 

 Tvorba metodiky pro zadávání veřejné zakázky v kontextu BIM

 Příprava podkladů pro oceňování

 Podklady pro využití dat získaných metodou BIM pro Facility Management 

 Vzdělávání a osvěta

Součást odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci (více v kapitole 2) je pracovní skupina 
PS05 Vzdělávání a PR. Hlavním cílem pracovní skupiny je zajištění průběžné komunikace s odbornou ve-
řejností o realizaci Koncepce BIM a obecná osvěta metody BIM. Mezi další cíle patří i příprava koncepce jak 
přiměřeně začlenit metodu BIM do výuky středních škol.

Tato metodika je výstupem PS05. Jejím cílem je podpořit adaptaci metody BIM do výuky na středních ško-
lách stavebního zaměření, v návaznosti na navrhovanou aktualizaci Rámcových vzdělávacích programů 
(RVP) s předpokládanou platností od školního roku 2019/2020 (více v kapitole 3).

Hlavní náplní dokumentu je výklad nově navrhované kapitoly „Metoda BIM“ a vysvětlení záměru před-
pokládaných výsledků vzdělávání (tzv. klíčových kompetencí žáka). V obecné rovině popisuje jednotlivé 
kompetence, to vše v souladu s Koncepcí BIM. Výklad jednotlivých kompetencí má sloužit jako obecné 
vodítko, nikoli jako předkládané dogma. Součástí jsou doporučené zdroje a podklady, které s náplní dané 
kompetence souvisejí.

Vzhledem k neustálému vývoji v této oblasti doporučujeme sledovat aktuální stav naplňování Koncepce 
BIM prostřednictvím uvedených zdrojů a portálu www.koncepcebim.cz. Je však na každé škole, jakým 
způsobem adaptuje metodu BIM do svých školních vzdělávacích programů, a bude tak naplňovat význam 
digitalizace nejen českého stavebnictví.
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3 AKTUALIZACE RÁMCOVÝCH VZDĚLÁVACÍCH
 PROGRAMŮ (RVP)

Rámcové vzdělávací programy (RVP) tvoří obecně závazný rámec pro tvorbu školních vzdělávacích pro-
gramů (ŠVP) škol všech oborů vzdělání v předškolním, základním, základním uměleckém, jazykovém 
a středním vzdělávání. Do vzdělávání v České republice byly zavedeny zákonem č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Tento zákon byl no-
velizován v roce 2015 pod č. 82/2015.

Předpokladem je, že v brzké době bude vydána plánovaná aktualizace RVP. Aktualizace se bude mimo jiné 
týkat i oborů vzdělání kategorie M, poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou. Obory se staveb-
ním zaměřením patří do skupiny 36 – Stavebnictví, geodézie a kartografi e.

Jedná o následující obory vzdělání:

 36-47-M/01 Stavebnictví

 36-45-M/01 Technická zařízení budov

 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí

 36-43-M/01 Stavební materiály

 Spolupráce s Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV)
Ve spolupráci se zástupci NÚV byly připraveny podklady pro zařazení metody BIM do připravované aktua-
lizace RVP. Při sestavení obsahových částí pro jednotlivé obory vzdělání byl kladen důraz na obecné a uni-
verzální formulace. Cílem navrhovaného obsahu je podchytit základní aspekty metody BIM, zároveň však 
nezatěžovat školy při přípravě svých ŠVP, více než je nezbytně nutné. Každá škola má možnost nastavit si 
proces adaptace metody BIM dle svých potřeb a možností.

Aktualizace RVP bude tedy pravděpodobně již brzy platná a závazná. Nicméně ze zkušenosti lze konsta-
tovat, že prakticky všechny navrhované části, které souvisejí s adaptací metody BIM do výuky, se budou 
uplatňovat nejdříve od 2. ročníků. Reálně to znamená o rok více času na přípravu všeho potřebného.

 Návrh kapitoly BIM dle oborů vzdělání
Jednotlivé obory vzdělání stavebního zaměření v rámci skupiny 36 – Stavebnictví, geodézie a kartografi e 
se samozřejmě liší. Proto nově navrhovaná kapitola v jednotném znění „Metoda BIM“ je uplatněna v obo-
rech Stavebnictví, Technická zařízení budov, Geodézie a katastr nemovitostí. Pro obor Stavební materiály 
nelze kapitolu v plném znění použít. Kompletní přehled navrhovaných úprav dělený dle oborů vzdělání 
uvádíme níže.
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 36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ
Samostatná kapitola „Metoda BIM“ je navržena v rámci společného obsahového okruhu GRAFICKÁ A ESTE-
TICKÁ PŘÍPRAVA. Profi lující okruhy budou doplněny o dílčí části učiva a výsledků vzdělávání.

Společný obsahový okruh GRAFICKÁ A ESTETICKÁ PŘÍPRAVA (úplné znění kapitoly) 

Výsledky vzdělávání Učivo

 orientuje se ve vývoji metody BIM, chápe 
a dovede s touto metodou pracovat v rámci celého 
životního cyklu stavby; 

 vysvětlí význam digitalizace a rozlišuje elektronická 
a digitální data;

 vysvětlí pojem informační model a popíše geometrické 
a negeometrické informace informačního modelu metody 
BIM;

 popíše roli a popíše činnosti BIM koordinátora;

 čerpá potřebné informace z informačního modelu BIM 
a aplikuje je do praxe;

 pracuje alespoň s jedním software podporujícím metodu 
BIM, pro výměnu informací používá standardizovaný 
otevřený formát IFC.

Metoda BIM – Building Information 
Management (vytváření a správa informací o stavbě)

 využití a správa informací v digitální podobě, jejich 
předávání a sdílení při komunikaci a stavebních procesech 
(BIM);

 práce s informačním modelem BIM, detekce kolizí, 
zjišťování informací z modelu;

 grafi cké programy typu BIM pro využití při projektování 
staveb.

Poznámka: Tabulka odkazuje na návrh RVP (Rámcové vzdělávací programy), které jsou ve schvalovacím procesu MŠMT, resp. NÚV, 
tudíž je není v současné době možné upravovat.

Profi lující obsahový okruh POZEMNÍ STAVBY (část kapitoly obsahující BIM)

Výsledky vzdělávání Učivo

 pracuje alespoň s jedním grafi ckým programem typu CAD 
pro stavební výkresovou dokumentaci;

 pracuje alespoň s jedním grafi ckým programem typu BIM 
pro stavební výkresovou dokumentaci.

Navrhování pozemních staveb
 grafi cké programy typu CAD pro využití 
v projektování staveb;

 grafi cké programy typu BIM pro využití 
v projektování staveb.

Poznámka: Tabulka odkazuje na návrh RVP (Rámcové vzdělávací programy), které jsou ve schvalovacím procesu MŠMT, 
resp. NÚV, tudíž je není v současné době možné upravovat. 

Profi lující obsahový okruh STAVEBNÍ OBNOVA (část kapitoly obsahující BIM)

 Výsledky vzdělávání  Učivo

 vypracuje projekt adaptace nepříliš složitého objektu 
(stavební výkresy včetně architektonického návrhu úpravy 
fasád a technické zprávy);

 pracuje s grafi ckými programy typu CAD a BIM pro 
zpracování stavební výkresové dokumentace.

 Navrhování staveb a jejich úprav
 grafi cké programy typu CAD pro využití v projektování 
staveb;

 grafi cké programy typu BIM pro využití v projektování 
staveb.

Poznámka: Tabulka odkazuje na návrh RVP (Rámcové vzdělávací programy), které jsou ve schvalovacím procesu MŠMT, resp. NÚV, 
tudíž je není v současné době možné upravovat.
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Profi lující obsahový okruh VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY (část kapitoly obsahující BIM)

 Výsledky vzdělávání  Učivo

 pracuje s příslušnými normami a tabulkami;

 pracuje alespoň s jedním počítačovým programem 
pro projektování vodohospodářských staveb;

 pracuje alespoň s jedním grafi ckým programem typu BIM 
pro stavební výkresovou dokumentaci.

 Vodohospodářské stavby
 počítačové programy pro projektování 
vodohospodářských staveb;

 dokumentace vodohospodářských staveb;

 grafi cké programy typu BIM pro využití v projektování 
staveb.

Poznámka: Tabulka odkazuje na návrh RVP (Rámcové vzdělávací programy), které jsou ve schvalovacím procesu MŠMT, resp. NÚV, 
tudíž je není v současné době možné upravovat. 

Profi lující obsahový okruh DOPRAVNÍ STAVBY (část kapitoly obsahující BIM)

 Výsledky vzdělávání  Učivo

 pracuje alespoň s jedním počítačovým programem 
používaným pro navrhování dopravních staveb;

 pracuje alespoň s jedním grafi ckým programem typu BIM 
pro stavební výkresovou dokumentaci;

 používá příslušné tabulky, normy, odbornou literaturou 
i jiné informační zdroje.

 Dopravní stavitelství
 počítačové programy pro projektování dopravních staveb;

 grafi cké programy typu BIM pro využití v projektování 
staveb;

 dokumentace dopravních staveb.

Poznámka: Tabulka odkazuje na návrh RVP (Rámcové vzdělávací programy), které jsou ve schvalovacím procesu MŠMT, resp. NÚV, 
tudíž je není v současné době možné upravovat.

 36-45-M/01 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV
Samostatná kapitola „Metoda BIM“ je navržena v rámci společného obsahového okruhu TECHNICKÁ ZA-
ŘÍZENÍ BUDOV.

Obsahový okruh TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV (úplné znění kapitoly)

 Výsledky vzdělávání  Učivo

 orientuje se ve vývoji metody BIM, chápe a dovede s touto 
metodou pracovat v rámci celého životního cyklu stavby; 

 vysvětlí význam digitalizace a rozlišuje elektronická 
a digitální data;

 vysvětlí pojem informační model a popíše geometrické 
a negeometrické informace informačního modelu metody 
BIM;

 popíše roli a popíše činnosti BIM koordinátora;

 čerpá potřebné informace z informačního modelu BIM 
a aplikuje je do praxe;

 pracuje alespoň s jedním software podporující metodu 
BIM, pro výměnu informací používá standardizovaný 
otevřený formát IFC.

Metoda BIM – Building Information Management 
 (vytváření a správa informací o stavbě)

 využití a správa informací v digitální podobě, jejich 
předávání a sdílení při komunikaci a stavebních procesech 
(BIM);

 práce s informačním modelem BIM, detekce kolizí, 
zjišťování informací z modelu;

 grafi cké programy typu BIM pro využití při projektování 
staveb.

Poznámka: Tabulka odkazuje na návrh RVP (Rámcové vzdělávací programy), které jsou ve schvalovacím procesu MŠMT, resp. NÚV, 
tudíž je není v současné době možné upravovat.
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 36-46-M/01 GEODÉZIE A KATASTR NEMOVITOSTÍ
Samostatná kapitola „Metoda BIM“ je navržena v rámci společného obsahového okruhu KATASTR NEMO-
VITOSTÍ A TVORBA MAP.

Obsahový okruh KATASTR NEMOVITOSTÍ A TVORBA MAP (úplné znění kapitoly)

 Výsledky vzdělávání  Učivo

 orientuje se ve vývoji metody BIM, chápe a dovede s touto 
metodou pracovat v rámci celého životního cyklu stavby; 

 vysvětlí význam digitalizace a rozlišuje elektronická 
a digitální data;

 vysvětlí pojem informační model a popíše geometrické 
a negeometrické informace informačního modelu metody 
BIM;

 popíše roli a popíše činnosti BIM koordinátora;

 čerpá potřebné informace z informačního modelu BIM 
a aplikuje je do praxe;

 pracuje alespoň s jedním software podporujícím metodu 
BIM, pro výměnu informací používá standardizovaný 
otevřený formát IFC.

 Metoda BIM – Building Information Management 
 (vytváření a správa informací o stavbě)

 využití a správa informací v digitální podobě, jejich 
předávání a sdílení při komunikaci a stavebních procesech 
(BIM);

 práce s informačním modelem BIM, detekce kolizí, 
zjišťování informací z modelu;

 grafi cké programy typu BIM pro využití při projektování 
staveb.

Poznámka: Tabulka odkazuje na návrh RVP (Rámcové vzdělávací programy), které jsou ve schvalovacím procesu MŠMT, resp. NÚV, 
tudíž je není v současné době možné upravovat.

 36-43-M/01 STAVEBNÍ MATERIÁLY
Dílčí části učiva a výsledků vzdělávání budou doplněny v obsahovém okruhu STAVEBNÍ MATERIÁLY.

Obsahový okruh STAVEBNÍ MATERIÁLY (část kapitoly obsahující BIM)

 Výsledky vzdělávání  Učivo

 orientuje se v dokumentaci staveb;

 orientuje se ve vývoji metody BIM, osvojí si tuto metodu 
pro práci v rámci celého životního cyklu stavby;

 popíše grafi cké a negrafi cké informace informačního 
modelu metody BIM.

 Stavby a jejich části
 stavební řízení a dokumentace staveb;

 využití a správa informací v digitální podobě, jejich 
předávání a sdílení při komunikaci a stavebních procesech 
(BIM);

 informační model BIM.

Poznámka: Tabulka odkazuje na návrh RVP (Rámcové vzdělávací programy), které jsou ve schvalovacím procesu MŠMT, resp. NÚV, 
tudíž je není v současné době možné upravovat.
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4 PRAKTICKÝ VÝKLAD NAVRHOVANÉ KAPITOLY BIM

4 PRAKTICKÝ VÝKLAD NAVRHOVANÉ KAPITOLY BIM
Kapitola obsahuje praktický výklad klíčových kompetencí navrhované kapitoly BIM.

 Název kapitoly:
Metoda BIM – Building Information Management (vytváření a správa informací 
o stavbě)

 TEMATICKÉ CELKY:
 Využití a správa informací v digitální podobě, jejich předávání a sdílení při komunikaci a stavebních 
procesech 

 Práce s informačním modelem, využití vybraných benefi tů, které metoda BIM a s ní spojené nástroje 
přinášejí (detekce kolizí, simulace potenciálních budoucích stavů, analýzy apod.), zjišťování informací 
z modelu

 Softwarové nástroje pro BIM při projektování a správě staveb, resp. informací o stavbě

 KLÍČOVÉ KOMPETENCE ŽÁKA:
 K01 – orientuje se ve vývoji metody BIM, chápe a dovede s touto metodou pracovat v rámci celého 
životního cyklu stavby

 K02 – vysvětlí význam digitalizace a rozlišuje elektronická a digitální data

 K03 – vysvětlí pojem informační model a popíše grafi cké a negrafi cké informace informačního 
modelu

 K04 – vysvětlí základní role v procesu a popíše činnosti, které představitel/ka dané role vykonává

 K05 – čerpá potřebné informace z informačního modelu a aplikuje je do praxe

 K06 – pracuje alespoň s jedním software podporujícím metodu BIM; pro výměnu informací používá 
standardizovaný otevřený formát IFC
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4 PRAKTICKÝ VÝKLAD NAVRHOVANÉ KAPITOLY BIM

 K01 – orientuje se ve vývoji metody BIM, chápe a dovede s touto 
metodou pracovat v rámci celého životního cyklu stavby

Cíl – výsledky vzdělání:
Žák chápe význam metody BIM v návaznosti na digitalizaci stavebnictví. Orientuje se ve vývoji metody 
BIM u nás i ve světě. Zná výhody metody a identifi kuje její rizika. Rozlišuje 5 fází životního cyklu stavby 
a jednotlivé etapy výstavby, resp. etapy stavebního díla.

Obrázek 1
Fáze životního cyklu stavby

Plánování a příprava 
stavby

Demolice
a likvidace

Životní cyklus
stavby

BIM

Užív
án

í, p
ro

vo
z,

 ú
dr

žb
a 

a 
zm

ěny
Studie a návrh

Příprava a realizace

 Etapy stavebního díla:

pojmenování etapy konečný milník

A
[PPR] etapa přípravných prací

vyhotovení studie proveditelnosti, schválení investičního 
záměru

B
[STS] etapa provádění studie stavby vyhotovení architektonické studie

C
[DUR] etapa územního povolování

nabytí pr. moci územního rozhodnutí, územní souhlas 
nebo nabytí účinnosti veřejnoprávní smlouvy

D
[DSP] etapa stavebního povolování

nabytí pr. moci stavebního povolení, ohlášení, společného 
povolení nebo nabytí účinnosti veřejnoprávní smlouvy

E
[DPS]

etapa vzniku dokumentace 
pro provádění stavby

vyhotovení dokumentace pro provádění stavby

F
[DZS; DVZ] etapa zadávání stavby

vyhotovení dokumentace pro zadávání stavby, 
popř. dokumentace pro výběr zhotovitele

G
[RDS]

etapa přípravy provedení 
stavby

vyhotovení realizační dokumentace stavby

H
[ZBV] etapa provádění stavby změny během výstavby

I
[DSPS] etapa předávání stavby

vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby 
a předání stavby

J
[UaP] etapa užívání stavby do konce užívání stavby

K
[DEM] etapa odstraňování stavby do odstranění stavby

Etapa stavebního díla – určitá část díla, která se odvíjí od harmonogramu projektu. Etapy jsou ukončeny konkrétním milníkem 
a obvykle mají i konkrétní dílčí výstup (např. vyhotovení určitého stupně projektové dokumentace nebo nabytí právní moci 
rozhodnutí).
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4 PRAKTICKÝ VÝKLAD NAVRHOVANÉ KAPITOLY BIM

 MÝTY A POLOPRAVDY O BIMU
Okolo metody BIM existuje mnoho mýtů a polopravd. Často pramení z neznalosti problematiky nebo 
z příliš úzkého pohledu na danou oblast. BIM přináší změnu nikoliv zcela nové věci. Samostatnou kapito-
lou jsou „marketingové kampaně“ výrobců nástrojů a dodavatelů řešení, kde samozřejmě platí, že pouze 
jejich produkt je ten jediný a správný.

Nejčastější příklady mýtů a polopravd:

 BIM je zcela něco nového
BIM úzce souvisí s digitalizací (více viz kompetence K02), která ovlivňuje prakticky všechna odvětví. 
Některá více/rychleji, některá méně/pomaleji. BIM „pouze“ přináší změny, které souvisejí právě 
s digitalizací odvětví stavebnictví.

 BIM je 3D model, vše musí být ve 3D
3D model je bezesporu základní součástí metody BIM, nicméně rozsah a úroveň podrobností 
záleží jednak na typu stavby, jednak především na uživateli samotném. A to na tom, jak efektivně 
je schopen informace používat. Není třeba trávit hodiny modelováním specifi ckého detailu, pokud 
jediným výstupem bude opět „jen“ výkresová dokumentace. Vše nemusí být nutně ve 3D. Pro mnoho 
účastníků stavebního cyklu jsou cennější jiné informace než samotná geometrie modelu. Mnoho 
správců staveb např. upřednostní tzv. negrafi cká data, která mu např. usnadní plánování revizí, 
kontrol a pravidelných prohlídek (více viz kompetence K03). Každopádně rozhodně neplatí, že čím 
více, tím lépe.

 BIM je 3D software/nástroj (většinou doplněno přívlastkem „drahý“ 3D nástroj)
Cena nástroje na tvorbu informačního modelu předpokládá určitou investici, stejně tak předpokládá 
práci ve 3D. Nicméně BIM není pouze o 3D modelu. Je třeba zajistit a nastavit ostatní procesy 
a systém spolupráce s ostatními účastníky (obecně označováno jako „proces BIM“).

 BIM je pouze pro velké projekty
Samozřejmě, že u velkých projektů je vše více vidět. Výsledek, problémy, zisk, ztráta, BIM...
Nicméně metoda BIM se používá i v systému práce, nastavených procesech a kompetencích. 
Správně nastavené pracovní postupy, často označovány z angličtiny převzatým slovem „workfl ow“, 
mohou být přínosem i pro práci na menších projektech.

 FÁZE ŽIVOTNÍHO CYKLU STAVBY
Běžně vnímáme, že se ve stavební praxi řeší zejména předinvestiční část, tedy fáze plánování, přípravy 
záměru, vypracování studie a návrhu stavby, a především pak část investiční, tedy samotného zhotovení 
stavby. Provozní část je bohužel často opomíjena. Díky digitalizaci ale můžeme pracovat se získanými 
informacemi i v této fázi lépe a efektivněji. Metoda BIM proto poslouží všem účastníkům stavebního pro-
jektu – od investora přes dodavatele, projektanta nebo správce až k uživateli stavby.

 PŘENOS INFORMACÍ V PRŮBĚHU ŽIVOTNÍHO CYKLU STAVBY
V každé etapě stavebního díla je vytvořeno a zpracováváno poměrně velké množství informací. Při pře-
chodu do další etapy, resp. fáze, se však značná část těchto informací ztrácí, zejména pokud etapu zpra-
covává zcela jiný projektový tým než tu předchozí. Mnohé informace tak musejí být znovu shromážděny. 
Tato neefektivita s sebou přináší vedlejší náklady. Použití metody BIM eliminuje tuto informační ztrátu, 
a snižuje tak celkové náklady na stavbu. Předpokladem je, že největší úspora je získána při použití metody 
BIM již v raných stadiích stavby (viz obrázek).
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Obrázek 2
Tok informací

příprava 
záměru

in
fo

rm
ac

e

tvorba
archit.
studie

tvorba
projektové
dokumentace

etapa
povolování
stavby

příprava 
realizace

realizace
stavby

provozování
stavby

čas

Současný rozsah
informací

BIM:
spojitý rozsah
informací

Příprava a realizace stavby
(Construction)

Studie a návrh stavby
(Design)

Užívání, provoz a údržba stavby
(Operation)

 NÁKLADY ŽIVOTNÍHO CYKLU STAVBY
Z pohledu nákladů je pozitivní dopad použití metody BIM jednoznačný. Prakticky dvě třetiny nákladů 
v rámci celého životního cyklu obvykle souvisejí s provozem a údržbou stavby. Pokud budeme mít po-
třebné informace o stavbě aktuální, můžeme efektivně stavbu spravovat, plánovat investice, údržbu, mo-
dernizace, případné rekonstrukce atd. Díky BIM můžeme kalkulovat i s provozními a dalšími náklady již 
v raných stadiích projektu, a případně i simulovat různé scénáře. V tom přináší BIM velkou změnu oproti 
současné praxi, kdy se u mnohých stavebních zakázek soutěží především na cenu provedení díla, bez 
ohledu na následné provozní náklady.

K01 – doporučené podklady a zdroje:
[1] Koncepce BIM 2022 [online]. Agentura ČAS. Dostupné z: https://www.koncepcebim.cz

[2] Koncepce zavádění metody BIM v České republice [online]. Ministerstvo průmyslu a obchodu, 09/2017. 
Dostupné z: https://www.koncepcebim.cz/65-koncepce-zavadeni-metody-bim-v-ceske-republice

[3] Terminologický slovník [online]. Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 
(ÚNMZ) a Agentura ČAS. Dostupné z: https://www.nlfnorm.cz/terminologicky-slovnik

[4] Digitální Česko [online]. 2018. 
Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/rada-vlady-pro-informacni-spolecnost.aspx
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 K02 – vysvětlí význam digitalizace a rozlišuje elektronická 
a digitální data

Cíl – výsledky vzdělání:
Žák vysvětlí význam digitalizace obecně, její význam v oblasti stavebnictví a návaznosti na jiná odvětví. 
Uvede příklady digitalizace z pohledu celého životního cyklu stavby. Rozlišuje formu elektronických a di-
gitálních dat. Vysvětlí pojem digitální data a uvede výhody. Rozumí pojmu strojově čitelná data.

 DIGITALIZACE ODVĚTVÍ
Stavebnictví bývá často srovnáváno se strojírenstvím. Z pohledu digitalizace je odvětví strojírenství výraz-
ně dále. Stejně tak výkonnost a efektivita strojírenství je dle výsledků vyšší. Nicméně jedná se o naprosto 
odlišná odvětví. Stavebnictví je více fragmentované, každá stavba je jedinečná. Ve fázi návrhu a realizace 
je nutné každou stavbu řešit individuálně, v těchto fázích se stavba neustále mění a vyvíjí. Teprve fázi 
provozní lze z pohledu času považovat za „neměnnou“, a právě proto se zde nabízí využít potenciál digi-
talizace v plném rozsahu.

Obrázek 3
Význam digitalizace z pohledu celého životního cyklu stavby

Demolice 
a likvidace stavby

Příprava
a realizace stavby

0 1+ 6+ 70+

Analýzy
Varianty řešení

…

2+

Kontrola
Varianty řešení

Analýzy
…

Automatizace procesů
Parametrizace

3D tisk
…

Efektivní správa/údržba
Napojení na IZS …
Smart building

Smart cities
…

Robotizace

čas [roky]

Studie
a návrh stavby

Plánování
a příprava záměru

Užívání,
provoz a údržba stavby

 Studie a návrh stavby

Využití digitálních dat ve formě informačních modelů ve fázi návrhu můžeme považovat za vcelku běžné. 
Práce s digitálním modelem nám kromě přípravy výkresové dokumentace přináší lepší kontrolu návrhu, 
snadné zpracování různých variant řešení, přípravu podkladů pro analýzy a další účastníky fáze návrhu. 
Důležitým faktorem je možnost kontroly a odhalení chyb již v návrhu (detekce kolizí). Zajímavé jsou mož-
nosti prezentace projektu, jako např. využití technologie virtuální (VR) a rozšířené reality (AR).

 Příprava a realizace stavby

Používání mobilních platforem s aktuálními informacemi přímo na stavbě už není výjimečné.

Určitě ale musíme zmínit 3D tisk, který představuje velký potenciál (nové tvary konstrukcí).

Velký přínos v realizaci přináší automatizace procesů. Díky digitálním informacím lze lépe identifi ko-
vat a kontrolovat prvky od vlastní výroby přes dopravu na staveniště až po uplatnění na stavbě. Drony 
a 3D skenery lze využívat pro pořízení a sběr informací o tvaru a rozměrech hmot a konstrukcí (objektů). 
Aktualizované informace (např. přesun hmot a materiálu) lze následně používat pro konfi guraci staveb-
ních strojů (např. u dopravních staveb). Školení pracovníků s využitím modelu stavby pomocí technolo-
gií VR, i to jsou výhody digitalizace.
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 Užívání, provoz a údržba stavby

Pro efektivní správu a údržbu budovy je význam digitálních dat o stavbě jednoznačný. V budoucnu mohou 
být tato data propojena s dalšími zdroji. Jednou z možností, jak informace smysluplně využít, je například 
propojení s integrovaným záchranným systémem. Určitě můžeme zmínit vzájemnou interakci staveb, sdí-
lení společných zdrojů dle aktuálních potřeb a vlivu okolního prostředí (smart building, smart cities).

 Demolice a likvidace stavby

Lze předpokládat, že uplatněním informací o stavbě, materiálech a množství se v budoucnu činnosti jako 
demolice a následná recyklace a ekologická likvidace stanou plně automatizované. Odvětví robotizace se 
v této fázi stavby bezesporu uplatní.

 Tištěná vs. elektronická forma
Přínos elektronické formy je běžně znám v oblasti komunikace. Zasílání tiskovin konvenční formou je 
pomalé a neefektivní. Jen naskenováním tiskoviny a zasláním elektronickou formou ušetříme čas v řá-
dech dnů. Asi nejrozšířenější formát používaný pro elektronickou komunikaci (předpokládejme, že běžný 
dokument = text, obrázek, graf apod.) je formát PDF. Patří mezi takzvané kompozitní formáty čili se jedná 
o formát, který kombinuje vektorová a rastrová data. 

 Elektronická vs. digitální forma
I když je elektronický formát velkým přínosem, má svá omezení. Není strojově čitelný.

Příklad:

Dokument – Běžná strana technické zprávy

Strukturovaný formátovaný text převedený do elektronického formátu PDF. Jednotlivé části lze označit, 
kopírovat (textově čitelná vrstva), případně anotovat (poznámky, zvýraznění apod.). Nicméně tím práce 
s obsahem dokumentu končí.

Pro další práci s obsahem je třeba použít digitální formáty (databáze), které umožní pomocí strojově čitel-
ných informací data sdílet, přenášet a dále zpracovávat.

Mezi nejvhodnější digitální formáty patří dlouhodobě spravované otevřené formáty, které umožňují pře-
nášet data mezi jednotlivými typy softwarových řešení bez ohledu na jejich poskytovatele.

Jen digitální formát dovoluje plně využít potenciál strojově čitelných dat, jako například:

 Třídění a řazení obsahu

 Porovnávání, ověřování obsahu

 Selektivní výběr a vyhledávání dle kritérií

 Propojování s dalšími zdroji atd.
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Obrázek 4
Digitální formát

A (typ objektu) B (požadavky)

501/2006 Sb.

C1 (z. plocha)

114,3

C2 (ob. prostor)

913RD [novostavba]

PDF/x Databáze

 

K02 – doporučené podklady a zdroje:
[1] Koncepce BIM 2022 [online]. Agentura ČAS. Dostupné z: https://www.koncepcebim.cz

[2] Koncepce zavádění metody BIM v České republice [online]. Ministerstvo průmyslu a obchodu, 09/2017. 
Dostupné z: https://www.koncepcebim.cz/65-koncepce-zavadeni-metody-bim-v-ceske-republice

[3] Digitální Česko [online]. 2018. 
Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/rada-vlady-pro-informacni-spolecnost.aspx

[4] Portál strategických dokumentů v ČR [online]. Ministerstvo vnitra, 2018. 
Dostupné z: https://www.databaze-strategie.cz/cz/mv/strategie/akcni-plan-strategie-rozvoje-
infrastruktury-pro-prostorove-informace-v-ceske-republice-do-roku-2020
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 K03 – vysvětlí pojem informační model a popíše grafi cké 
a negrafi cké informace informačního modelu

Cíl – výsledky vzdělání:
Žák vysvětlí pojem informační model, chápe výhody použití a návaznosti na celý životní cyklus. Rozumí 
pojmu úroveň podrobností. Rozlišuje grafi cké a negrafi cké informace, včetně konkrétních příkladů.

 Informační model
Informační model patří k základním součástem metody BIM. Model slouží jako databáze informací o stav-
bě pro její navrhování, výstavbu a provoz po dobu životního cyklu, od prvotního konceptu po odstranění 
stavby. Reprezentuje veškerou dokumentaci, grafi cké i negrafi cké informace.

Pro efektivní práci se předpokládá přístup všech účastníků k modelu/zdroji v dané fázi, a to nejlépe v re-
álném čase. Na obrázku je uveden příklad výměny dat a informací (vlevo „tradiční způsob“, vpravo infor-
mačního model).

Informační modely mohou být vnímány ve dvou úrovních. Vysoce detailní informační modely pro pro-
vádění stavebního projektu a o trochu méně detailní informační modely již hotových staveb, tzv. Asset 
modely, sloužící pro jeho efektivní správu.

Obrázek 5
Procesy BIM
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Architekt
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StatikStavební
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 Informační model stavebního projektu
Informačních model vytvořený v průběhu návrhové, výrobní a realizační (nebo modernizační) fáze pro-
jektu. Při předání díla je informační model projektu základem pro tzv. Asset model. Proto musí reprezen-
tovat to, co bylo opravdu postaveno, nikoliv co bylo projektanty zamýšleno.

 Informační model hmotného aktiva (Asset model)
Informační model podporující údržbu, správu a provoz majetku v rámci jeho celého životního cyklu. Slou-
ží jako depozitář pro veškeré informace o majetku a zároveň jako prostředek pro přístup/připojení k ostat-
ním zdrojům, které se použijí v průběhu ostatních fází stavby. 
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4 PRAKTICKÝ VÝKLAD NAVRHOVANÉ KAPITOLY BIM

 Úroveň podrobnosti
Metrika BIM, která určuje, jaké informace zahrnout do modelu v jednotlivých fázích životního cyklu (pře-
devším návrhu a výstavby). Pro defi nici úrovně podrobnosti se v současnosti setkáváme například se 
zkratkami LOD, LOG, LOI či LOIN. Tato terminologie však ještě není zcela ustálená, proto bude i v nadchá-
zejícím období třeba sledovat vývoj technických norem na globální úrovni.

 Zkratka LOD, z anglického „Level of Development“
postupně z  terminologie mizí a je nahrazována zkratkami LOG, z anglického „Level of Geometry“, což 
představuje smluvenou podrobnost geometrických údajů jednotlivých částí modelu a použitých staveb-
ních prvků a LOI, z anglického „Level of Information“, představující smluvenou podrobnost negrafi ckých, 
resp. negeometrických údajů (technických, cenových, časových apod.) jednotlivých částí modelu a pou-
žitých stavebních prvků v různých fázích projektu. Pro defi nici úrovně potřebných informací se používá 
zkratka LOIN, z anglického „Level Of Information Needed“.

 Grafi cké informace (data)
Data určující prostorové informace (umístění, tvar a vztah) vůči ostatním objektům. Mohou být ve formě 
vektorového nebo rastrového datového modelu. V běžné praxi se používá také pojem 3D model.

Příklad:

 Umístění, tvar

 Grafi cká značka / zobrazení

 Negrafi cké informace (data)
Ostatní informace, které nejsou vyjádřeny geometrií ani s ní nesouvisí. Popisné informace, vlastnosti a atri-
buty či časové informace popisující kvalitativní a kvantitativní charakteristiky stavby.

Příklad:

 Vlastnosti určené geometrií: objem, plocha apod.

 Vlastnosti: požární odolnost, certifi kace

 Charakteristika: pevnost, povrchová úprava

 Identifi kace: klasifi kace, umístění, dodávka

 Produktové informace: výrobce, cena, záruka, servis
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Obrázek 6
Vztah mezi grafickými a negrafickými informacemi (daty)
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K03 – doporučené podklady a zdroje:
[1] Koncepce BIM 2022 [online]. Agentura ČAS. Dostupné z: https://www.koncepcebim.cz

[2] Koncepce zavádění metody BIM v České republice [online]. Ministerstvo průmyslu a obchodu, 09/2017. 
Dostupné z: https://www.koncepcebim.cz/65-koncepce-zavadeni-metody-bim-v-ceske-republice
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4 PRAKTICKÝ VÝKLAD NAVRHOVANÉ KAPITOLY BIM

K04 – vysvětlí základní role v procesu a popíše činnosti, 
které představitel/ka dané role vykonává 

Cíl – výsledky vzdělání:
Žák rozlišuje roli Manažer/ka BIM a Koordinátor/ka BIM. Vysvětlí tyto role a popíše činnosti které před-
stavitel/ka dané role zpravidla vykonává. Orientuje se v pojmech Plán realizace BIM (BEP – mezinárodně 
zavedená zkratka z anglického BIM Execution Plan) a BIM protokol, vysvětlí jejich význam.

 Manažer/ka BIM
Manažer/ka BIM je osoba odpovědná za koncepční a systémové řešení (proces implementace) metody 
BIM uvnitř organizace, bez ohledu na roli dané organizace v projektu – stavebník, projektant, zhotovitel 
či provozovatel. Manažer/ka BIM podporuje vývoj, resp. zavádění nových služeb a procesů BIM díky ma-
nažerském modelu založeném na principech PDCA za účelem kontinuální, trvale udržitelné zvyšování 
efektivity organizace.

 Manažer/ka BIM například:
 Navrhuje obecné interní fi remní procesy v souvislosti s BIM a předkládá je ke schválení vrcholovému 
managementu organizace.

 Připravuje konkrétní interní metodiku BIM a zodpovídá za její soulad s používanými standardy 
a normami.

 Aplikuje metodiku BIM na konkrétní projekty, kontroluje její dodržování a zajišťuje případnou 
aktualizaci.

 Řídí tým koordinátorů BIM a zajišťuje jejich proškolení na vnitropodnikové standardy.

 Rozhoduje, na základě podnětu koordinátorů BIM, ve specifi ckých situacích projektu.

 Komunikací se všemi interními i externími partnery podílejícími se na projektu, detekuje nové 
procesy a informace, které se mohou začlenit do interní metodiky BIM.

 Analyzuje efektivnost navržených procesů v souvislosti s BIM a hledá jejich zlepšování.

 Sleduje obecné nové trendy v oblasti BIM a navrhuje jejich začlenění do interních procesů.

 Koordinátor/ka BIM
Poznámka autorů: 

Přesná defi nice role koordinátora BIM se v současnosti liší napříč společnostmi a zeměmi, kde se BIM již hojně 
používá. Podobně jako v případě názvosloví u defi nice úrovně detailu ještě není zcela ustálena a bude ještě 
předmětem diskuse s odbornou veřejností, jak danou roli blíže specifi kovat.

Co je však již nyní zřejmé, je fakt, že role Koordinátor/ka BIM je výkonná pozice pro konkrétní projekt. Zpravidla 
se jedná o zástupce zhotovitele (dodavatele stavby). 

Koordinátor/ka BIM například:

 Vykonává práce na konkrétním projektu dle schválené metodiky BIM.

 Zodpovídá za dodržování stanovené metodiky BIM v rámci vlastní organizace i u všech partnerů 
projektu při komunikaci a předávání informací.

 Poskytuje zpětnou vazbu manažerovi BIM, včetně podnětů k zlepšování metodik.
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 Plán realizace BIM (BEP – BIM Execution Plan)
Je vytvářen dodavatelem na základě požadavků zadavatele na informace. Plán realizace BIM (BEP) je zá-
vazný dokument pro všechny členy projektového týmu. Obsahuje potřebné informace pro provedení 
projektu, požadavky jednotlivých účastníků a vzájemné dohody o postupech. Zachycuje vývoj shromaž-
ďování informací a jejich úroveň podrobnosti. V neposlední řadě pak Plán realizace BIM (BEP) upřesňuje 
role a jejich zodpovědnosti a blíže specifi kuje relevantní použité standardy a procedury.

Plán realizace BIM (BEP) například obsahuje:

 Přehled plnění cílů BIM a úkolů daného projektu

 Bližší specifi kaci vybraných procesů spolupráce

 Bližší defi nici rolí, přehled členů projektového týmu a jejich odpovědnosti

 Harmonogram činností a nasazení mobilizace lidských zdrojů pro práci s informačními modely

 Vymezení technologické infrastruktury, použití SW nástroje a souborovou strukturu

 Popis zajištění kontroly kvality a výstupů, včetně ukončení a vyhodnocení realizace metodou BIM po 
ukončení projektu

 BIM protokol
Dokument identifi kující modely/informace, které mají být vytvářeny členy projektového týmu, a stano-
vuje jejich přiřazené odpovědnosti, závazky a omezení. Stanovuje pravidla pro předávání digitálních dat 
týkajících se informačního modelu ve stanovených fázích přípravy, realizace či provozu a údržby stavby. 
Podporuje efektivní spolupráci v rámci projektového týmu, přijetí společných standardů, zásad spoluprá-
ce a pracovních metod. Obsahuje technické specifi kace informačních modelů, včetně požadované úrov-
ně podrobnosti. BIM protokol řeší BIM zejména v kontextu smluvního a právního vypořádání a je přílohou 
smlouvy mezi zadavateli a dodavateli. Je závazný pro všechny členy projektového týmu.

Dokument vymezuje i další role pro účastníky projektu, jako je např. Manažer informací či Správce infor-
mací. Vždy záleží na konkrétní metodice daného subjektu, jaké procesy a s tím související role má v orga-
nizaci nastaveny a na typu dané zakázky.

Manažer informací je zpravidla osoba na straně hlavního projektanta, která, podobně jako u výkonu au-
torského dozoru, zodpovídá za procesy a tok informací ve Společném datovém prostředí.

Správce informací je pak osobou na straně zadavatele, který je konečným konzumentem těchto informací.

Tyto role jsou obvykle z pohledu kvalifi kačních předpokladů na srovnatelné obdobné pozici, jako výše popsa-
ná role Koordinátor/ka BIM. Rozdílem je jejich užší specializace na správu informací prostřednictvím Společné-
ho datového prostředí.

Všechny ostatní profese, tak jak je známe dnes, zůstávají zachovány. Pouze od nich bude očekáváno, že 
budou umět komunikovat a pracovat s informacemi v souladu s metodou BIM podle nových standardů 
defi novaných Manažerem BIM a dle pokynů Koordinátora BIM.

K04 – doporučené podklady a zdroje:
[1] Koncepce BIM 2022 [online]. Agentura ČAS. Dostupné z: https://www.koncepcebim.cz

[2] Koncepce zavádění metody BIM v České republice [online]. Ministerstvo průmyslu a obchodu, 09/2017. 
Dostupné z: https://www.koncepcebim.cz/65-koncepce-zavadeni-metody-bim-v-ceske-republice
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 K05 – čerpá potřebné informace z informačního modelu BIM 
a aplikuje je do praxe

Cíl – výsledky vzdělání:
Žák umí používat a prohlížet informační model a čerpá potřebné informace z modelu. Popíše význam 
informací, jejich užití a přínos v praxi.

 Užití metody BIM
Na obecné užití metody BIM lze nahlížet z různých hledisek. Například kdo je v daném užití BIM konzu-
mentem a kdo autorem dat, komu a které benefi ty takové užití přinese, jakých částí a fází stavby se dané 
užití týká, jaká úroveň detailu je nutná pro konkrétní užití apod.

 Příklady užití BIM – použití informačního modelu BIM
Bylo by možné zde vyjmenovat desítky možných užití metody BIM, které přináší benefi t pro některého 
z účastníků procesu výstavby a správy staveb. Dnes jsou již například zcela běžně vytvářeny architektonic-
ké modely, ze kterých automaticky generují sady výkresové dokumentace zachycující veškeré provedené 
změny. Mezi další praktická užití metody BIM ale jednoznačně patří například i automaticky generované 
výkazy množství, prostorová koordinace (detekce kolizí), simulace průběhu výstavby, simulace evakuace 
objektu apod. Kromě těchto, která jsou již zcela běžná, existují i taková, která na využití svého maximální-
ho potenciálu teprve čekají.

Níže uvádíme několik příkladů užití v návaznosti na použití informačního modelu BIM.

 Vytvoření architektonického modelu
Vytvoření architektonického modelu ve fázi návrhu je v praxi dnes již zcela běžné. Pro jeho vytvoření je 
nezbytné správně defi novat jednak úroveň podrobnosti (více viz kompetence K03), ale také další předpo-
kládaná využití. Z architektonického modelu vycházejí další užití BIM, jako např. vizualizace nebo simulace 
ve virtuální realitě, které uplatníme ve fázi návrhu, a např. automatizace a robotizace výstavby uplatnitel-
né ve fázi realizace. Informace získané z architektonického modelu lze prakticky použít ve všech fázích 
životního cyklu.

 Vytváření výkresové dokumentace
Předpokladem vytváření výkresové dokumentace dle metody BIM je, aby byla dovozena z informačního 
modelu. Změny v modelu se ihned projeví v odvozené dokumentaci a lze kdykoli publikovat výkresy ak-
tuálního stavu. Tímto způsobem lze efektivně reagovat na vývoj projektu, jeho změny, vytvářet případné 
varianty apod. Stejně jako u architektonického modelu je i pro vytváření výkresové dokumentace nezbyt-
né správně defi novat úroveň podrobnosti pro jednotlivé stupně dokumentace (více viz kompetence K03).

 Výkaz množství
Výkaz množství je jedním ze základních ukazatelů pro stanovení ceny. Pro každou fázi bude kladen důraz 
na obsahově jiný typ informací vykazující množství.

Předběžná cena je stanovená pouze na základě obestavěného prostoru nebo plochy. Výkaz výměr je vy-
jádřen ve standardizovaných měrných jednotkách a položkový rozpočet je doplněn o jednotkovou cenu 
každé položky. V provozní fázi využijeme informace o množství (konkrétních prvků) pro plánování výdajů 
spojených s jejich údržbou po celou dobu jejich životnosti a jejich případné obměně. 

Informace o množství lze prakticky použít ve všech fázích životního cyklu.
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 Prostorová koordinace (detekce kolizí)
Jeden z největších přínosů užití BIM je nepochybně prostorová koordinace (detekce kolizí). Jedná se o uži-
tí modelu BIM za účelem koordinace různých profesí (např. statika, TZB apod.). Odhalení možných kolizí 
mezi virtuálními prvky před samotnou výstavbou nebo výrobou výrazně zvýší efektivitu při přechodu 
mezi návrhovou a realizační fází. Vypořádání zjištěných kolizí ve fázi návrhu je zároveň výrazně levnější 
než v průběhu vlastní realizace.

K05 – doporučené podklady a zdroje:
[1] Koncepce BIM 2022 [online]. Agentura ČAS. Dostupné z: https://www.koncepcebim.cz

[2] BIM Uses (užití BIM) [online]. Agentura ČAS. Dostupné z: https://www.koncepcebim.cz
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 K06 – pracuje alespoň s jedním software podporujícím metodu 
BIM; pro výměnu informací používá standardizovaný otevřený 
formát IFC

Cíl – výsledky vzdělání:
Žák pracuje s nástrojem podporujícím metodu BIM. Pro výměnu informací používá standardizovaný ote-
vřený formát IFC. Popíše výhody otevřeného formátu obecně, otevřeného formátu IFC a uvede zdroj spe-
cifi kující formát IFC. Rozlišuje příklady formátu IFC v návaznosti na jednotlivé činnosti a fáze životního 
cyklu stavby.

 Softwarové nástroje pro BIM
Nástrojem pro BIM bývá často označován software, který primárně vytváří model pro BIM a výkresovou 
dokumentaci z modelu publikovanou. Mezi tyto nástroje ale patří i další SW nástroje, určené pro před-
projektovou přípravu, statiku, TZB, rozpočty, různé analýzy a kontroly (energie, akustika, kontrola modelu 
apod.), plánování času a zdrojů, projektové řízení, správu objektu (Facility management) a další. Naprosto 
nezbytným nástrojem je ale tzv. Společné datové prostředí (CDE z  anglického Common Data Environ-
ment). Používání CDE od prvního dne projektu přispívá k zefektivnění práce po celý životní cyklus dané 
stavby.

Reálně tedy nepoužíváme „BIM software“, ale software podporující metodu BIM. Předpokladem každého 
nástroje podporujícího metodu BIM je, že umožňuje zpracovat a předávat informace v takovém formátu, 
aby byl čitelný pro ostatní nástroje a účastníky bez rozdílu platformy a konkrétní projektové fáze. Proto je 
velmi potřebné ukládat vytvořené informace do formátu, jehož obsah a struktura jsou dokumentovány 
a dokumentace je dostupná, tzv. otevřený formát.

Pro oblast stavebnictví, kterou pokrývá metoda BIM, je v současnosti respektovaným otevřeným formá-
tem mezinárodně používaný formát IFC (zkratka z anglického Industry Foundation Class).

Pro zápis dat se naopak využívají především proprietární formáty souborů, což je, nutno dodat bohužel, 
jednoznačnou brzdou pro digitalizaci celého odvětví.

 IFC (Industry Foundation Class) – otevřený formát
IFC je otevřený neutrální standardizovaný datový model s popsaným formátem souborů podle technic-
ké normy ČSN EN ISO 16739. Aktuální vytvořená verze v roce 2019 je IFC4 (Add2) a popisuje především 
stavební prvky a konstrukce pro pozemní stavby, ale v určité formě umožňuje popsat libovolnou stavbu. 
V současnosti připravuje správce formátu novou verzi, která bude rozšířena o některé specifi cké potřeby 
pro dopravní stavby (verze IFC5). Technická norma je pak schvalována s určitým zpožděním oproti pub-
likaci aktuální vytvořené verze. Současně IFC umožňuje popsat i procesy, organizace a osoby podílející 
se na procesech, časovém plánování, ocenění a dalších aspektech souvisejících s celým životním cyklem 
stavby. 

Vývoj a správu formátu zajišťuje mezinárodní organizace buildingSMART. Formální stránku technické nor-
my pak zajišťuje organizace ISO ve spolupráci s CEN.

V rámci digitalizace státní správy bude prosazován jako vhodný formát pro elektronické povolovací pro-
cesy nahrazující výkresovou dokumentaci v maximální možné míře. Tam, kde to bude vhodné, bude for-
mát IFC prosazován jako možný vstup pro státní systémy a registry pracující s prostorovými daty. Zároveň 
je formát IFC vhodný obecně pro publikaci otevřených dat.
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 buildingSMART
Mezinárodní subjekt, který se zavazuje spoluvytvářet a šířit společné otevřené datové standardy pro ob-
last stavebnictví. Stavebnictví prochází přeměnou, kdy je potřeba změnit a využívat možnosti digitalizace 
pro návrh, realizaci i provoz všech staveb. Pro tuto transformaci jsou rozhodující mezinárodní standardy 
otevřených digitálních dat, které pomáhají všem účastníkům procesu − majitelům, architektům, inžený-
rům, dodavatelům a provozovatelům. Iniciativou společnosti buildingSMART a několika předních doda-
vatelů softwaru využívajících otevřený datový model je marketingová kampaň openBIM.

 openBIM
Univerzální přístup k návrhu, realizaci stavby a provozu staveb, kdy data jsou vytvářena a zpracována na 
základě otevřených standardů a pracovních postupů. Využívá formát IFC pro sdílení informací mezi fází 
návrhu, realizací/zhotovením a užíváním stavby.

 Podporuje transparentní, otevřený postup prací, který umožňuje jednotlivým stranám účastnit se 
projektu bez ohledu na to, jaké softwarové nástroje používají.

 Vytváří společný jazyk pro široce využívané procesy a umožňuje fi rmám a státu realizovat projekty 
průhledným způsobem, srovnatelným ohodnocením služeb a zajištěnou kvalitou dat.

 Poskytuje trvalá projektová data použitelná v průběhu celého procesu, a tím eliminuje nutnost 
opakovaného zadávání a z toho plynoucích chyb.

Certifi kace openBIM – technický certifi kační systém vyvinutý aliancí buildingSMART, jehož cílem je pomo-
ci dodavatelům softwaru zlepšit, otestovat a certifi kovat svá datová připojení k jiným openBIM řešením.

 Certifi kace pro IFC formát
Pro tvorbu, zpracování i úpravu formátu IFC existuje řada softwarových nástrojů jak komerčních, tak volně 
dostupných. Jejich přehled lze nalézt mimo jiné i na stránkách aliance buildingSMART, která se vývojem 
formátu zabývá: https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/.

 Společné datové prostředí (CDE)
Jak již bylo zmíněno výše, jedním z klíčových nástrojů podporujících metodu BIM je Společné datové 
prostředí (CDE). Jedná se o digitální úložiště pro ukládání a sdílení klíčových informací o stavbě. V ideál-
ním případě obsahuje všechny potřebné informace a dokumenty, které jsou vytvářeny během procesu 
navrhování a výstavby, a sdíleny, případně i rozšiřovány, během všech následujících etap životního cyklu 
stavby.

K06 – doporučené podklady a zdroje:
[1] Koncepce BIM 2022 [online]. Agentura ČAS. Dostupné z: https://www.koncepcebim.cz

[2] Koncepce zavádění metody BIM v České republice [online]. Ministerstvo průmyslu a obchodu, 09/2017. 
Dostupné z: https://www.koncepcebim.cz/65-koncepce-zavadeni-metody-bim-v-ceske-republice

[3] Digitální Česko [online]. 2018. 
Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/rada-vlady-pro-informacni-spolecnost.aspx

[4] Otevřená data v ČR: Portál pro poskytovatele [online]. Ministerstvo vnitra, 2019. 
Dostupné z: https://opendata.gov.cz/

[5] buildingSMART – TECH [online]. buildingSMART, 2019. 
Dostupné z: http://www.buildingsmart-tech.org/
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5 TERMÍNY A DEFINICE
 Proprietární formát

Proprietární formát je v oboru informatiky označení pro formát souboru, který obsahuje data, jejichž 
struktura a pravidla zápisu nejsou autorem (fi rma, jednotlivec) dokumentována a zveřejněna. Dokumen-
tace pro popis formátu není dostupná nebo je spojena s diskriminačními podmínkami.

Proprietární formát se může stát otevřeným pokud:

 Dokumentace jeho specifi kace je volně k dispozici.

 Použití formátu není licenčně omezeno.

Příkladem může být formát RTF (zkratka Rich Text Format, proprietární formát fi rmy Microsoft pro uložení 
textu, který obsahuje co největší množinu formátovacích příkazů). Dalším příkladem může být formát 
PKZIP (souborový formát pro kompresi a archivaci dat).

 Otevřený formát
Defi nice otevřeného formátu dle § 3 odst. 8 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
zní, „…formát datového souboru, který není závislý na konkrétním technickém a programovém vybavení 
a je zpřístupněn veřejnosti bez jakéhokoli omezení, které by znemožňovalo využití informací obsažených 
v datovém souboru“.

Otevřené formáty jsou takové formáty dat (souborů), jejichž specifi kace jsou volně dostupné. To zname-
ná, že si na jejím základě může kdokoliv vytvořit aplikaci, která tento formát zpracuje. Použití specifi kace 
nepodléhá úhradě poplatků a použití formátu není omezeno.

Dalším aspektem otevřeného formátu je jeho transparentní a předem avizovaný proces jeho změny 
a úprav. Nové verze formátu jsou opět veřejně bez omezení zpřístupněny všem potřebným poskytovate-
lům softwaru, a to s předstihem a bez konkurenčních výhod jednotlivým poskytovatelům.

Řada otevřených formátů má podobu textových souborů, takže se, mimo jiné, dají číst například v jedno-
duchých textových editorech typu Notepad++. Příklady otevřených formátů jsou například CSV (tabulko-
vá data), XML (hierarchická data), RDF (propojená data).

 Otevřená data
Otevřená data jsou informace a data zveřejněná např. na internetu, která jsou úplná, snadno dostupná, 
strojově čitelná, používající standardy s volně dostupnou specifi kací, zpřístupněná za jasně defi novaných 
podmínek užití dat s minimem omezení a dostupná uživatelům při vynaložení minima možných nákladů. 
Konkrétně jde o různé statistiky, rozpočty, přehledy, databáze a další zdroje.

Otevřená data jsou v rámci aktivit pod správou Ministerstva vnitra popsána jako

 Přístupná jako datové soubory ve strojově čitelném a otevřeném formátu s úplným a aktuálním 
obsahem databáze nebo agregovanou statistikou.

 Opatřená neomezujícími podmínkami užití.

 Evidovaná v Národním katalogu otevřených dat (NKOD) jako přímé odkazy na datové soubory.

 Opatřená dokumentací.

 Dostupná ke stažení bez technických překážek (registrace, omezení počtu přístupů, CAPTCHA, 
apod.).

 Připravena s cílem co nejsnazšího strojového zpracování programátory apod.
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 Opatřená kontaktem na kurátora pro zpětnou vazbu (chyby, žádost o rozšíření apod.)

zdroj: https://opendata.gov.cz/informace:start

 Strojově čitelný formát
Defi nice strojově čitelného formátu dle § 3 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infor-
macím zní, „…formát datového souboru s takovou strukturou, která umožňuje programovému vybavení 
snadno nalézt, rozpoznat a získat z tohoto datového souboru konkrétní informace, včetně jednotlivých 
údajů a jejich vnitřní struktury.“

zdroj: https://opendata.gov.cz/informace:důležité-pojmy-v-oblasti-otevřených-dat
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Autoři
Ing. Pavel Pour
Tomáš Prokeš
Jaroslav Nechyba
Mgr. Kateřina Nováková, LL.M.
Ing. Štěpánka Tomanová

HARMONOGRAM RECENZNÍHO PROCESU DOKUMENTU
Etapa Kód Popis Od Do

Etapa 0
Tvorba dokumentu

E0.1
Tvorba dokumentu pracovní skupinou PS05 – Metodika pro SPŠ stavební 
– základní pohled

1/2019 3/2019

Etapa 1
1. kolo recenzního procesu

E1.1
Interní recenzní řízení: všichni členové pracovních skupin Koncepce BIM 
a grafi cká úprava

5/2019 6/2019

E1.2
Vypořádání připomínek z 1. kola recenzního řízení 
a kontrola terminologie PS06

7/2019 8/2019

Etapa 2
2. kolo recenzního procesu

E2.1
Externí recenzní řízení: externí recenzenti registrovaní na portálu 
Koncepce BIM

9/2019 9/2019

E2.2
Vypořádání připomínek z 2. kola recenzního řízení a kontrola terminologie 
skupinou PS06

10/2019 10/2019

Etapa 3
3. kolo recenzního procesu

E3.1 Grafi cká úprava – tvorba CID (corporate identity design) 10/2019 10/2019



Česká agentura pro standardizaci
Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
+420 221 802 802
bim@agentura-cas.cz         info@agentura-cas.cz
www.KoncepceBIM.cz www.agentura-cas.cz
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