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Souhrn 

S nástupem zatím ještě poměrně nové technologie 
(souboru procesů) pro projektování a správu stavby, 
jakou BIM ve svých podobách zatím stále je, se 
snažíme zkoumat tvorbu digitálního modelu a 
nástrojů pro jeho správu, klady a zápory po stránce 
tvorby 3D, 4D a více D modelu. Dále se také 
snažíme na věc dívat objektivním měřítkem v širším 
kontextu reálného prostředí, ve kterém se aktuálně 
nacházíme. Jedná se o prostředí, kde jsme svázáni 
legislativou (zejména zákonem 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek), interními předpisy a 
finančními možnostmi veřejných zadavatelů a také 
aktuální úrovní poznání všech účastníků procesu 
BIM, kterými není jen projektant a zhotovitel, ale 
jsou jimi i jednotlivé dotčené orgány státní správy, 
správci a provozovatelé inženýrských sítí a možná i 
soukromí vlastníci, na jejichž pozemcích se plánuje 
výstavba. Snažíme se tedy hledat aktuální rizika, 
která souvisí s implementací BIM do procesu 
přípravy veřejných zakázek. Na tato rizika se 
snažíme hledat odpovědi a hlavně řešení. Snahou by 
mělo být nalezení optimálního řešení všech 
potřebných požadavků, se kterými se v dnešní době 
musíme všichni od veřejného zadavatele, přes 
projektanta a zhotovitele stavby po jejího správce 
vypořádat a to nyní nově ve zcela neznámém a 
neodzkoušeném digitálním prostředí BIMu.  

Oblast použití 

Oblastí použití předpokládáme v první řadě zejména 
na úrovni veřejného zadavatele a projektanta a všech 
dotčených orgánů státní správy v rámci inženýrské 
činnosti.  

Veřejný zadavatel musí v první řadě vědět, co a proč 
chce a jak toho chce dosáhnout. Pokud přijmeme 
fakt, že BIM má být od roku 2022 povinný u všech 
nadlimitních veřejných zakázek, je také dobré si 
uvědomit, že nadlimitní zakázky nezadává pouze 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, ale mnohdy i Krajské 
správy údržby silnic nebo hlavní město Praha. Na 
všechny tyto zadavatele je tedy cíleno, aby byly 
s procesem BIM zcela seznámeni a uměli se v něm 

pohybovat a v neposlední řadě na to také měli 
dostatek finančních prostředků. 

Přijmeme-li dále fakt, že bude-li projekt v BIMu, 
budou se v rámci BIMu také nejspíš jednotlivé 
dotčené orgány státní správy a správci inženýrských 
sítí muset k dokumentaci vyjádřit a budou do ní 
muset zadat svá stanoviska. I pro tyto účastníky 
bude tedy platit prostředí BIM. 

Dále jsme zkoumali možnost využití koncepčního 
programu Autodesk InfraWorks u kterého 
spatřujeme velký potenciál zejména pro projekty ve 
fázi studií, alternativ výběru ideální trasy, pro 
posouzení začlenění stavby do okolní krajiny nebo 
pro možnosti projednání s širokou, zejména laickou 
veřejností. 

Metodika a postup řešení 

V rámci zpracování jsme se zaměřili jednak na 
analýzu možných rizik a návrh na jejich řešení.  

Jako jedno z velkých rizik spatřujeme především 
problematiku projekčních stupňů. Je běžné, že různé 
projekční firmy dělají různé stupně dokumentace. 
Jak ale budou předávány BIM modely a data od 
jednotlivých projekčních kanceláří od studie přes 
realizaci až po správu? A kdo ponese odpovědnost 
za správnost modelu, který převezme z předchozího 
stupně? V projekční praxi je řada případů, kdy jsou 
nedostatky nebo chyby z dokumentace DÚR 
objeveny až při provádění stupně PDPS. 

Jednou z možností, jak problém řešit, je 
intenzivnější zavedení do procesu veřejných zakázek 
např. žlutý FIDIC. Taková změna však nemůže být 
provedena bez důkladné změny legislativy a nároků, 
které si budou veřejní investoři formou referencí na 
svých zhotovitelích žádat. 

Další oblastí výzkumu je samotný digitální model, 
v rámci kterého shledáváme, že v AutoCad Civilu 
3D (jako jedna z existujících možností) má tvorba 
3D modelu z většiny stejný postup, jako běžná 
tvorba trasy, ze které poté vytváříme 2D výkresy. 
Pro 3D model se tedy stejně, jako při klasickém 
projektování trasy vytvoří koridor trasy, jehož 
základem je osa, podélný profil a podsestavy 
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(šablony) příčných řezů. Na rozdíl od běžného 
projektování, je ale v případě následné tvorby 3D 
modelu potřeba, aby byl koridor vymodelován 
dokonale a kompletně. Trasa se tedy musí do finální 
podoby vymodelovat v „živém“ výkresu (což není 
moc efektivní např. ve studii). Není tedy téměř 
možné některé úpravy dělat, jako v případě 2D 
výstupů, až po vyexportování. Pro vytvoření 
dokonalého koridoru je zapotřebí zejména dokonale 
vytvořený model terénu a správně funkční 
podsestavy příčných řezů. Vytvořit koridor, který 
bude mít již v živém výkresu dokonale vyřešené 
všechny detaily je výrazně časově náročnější než při 
běžném projektování a je prakticky nemožné 
zapracovat připomínky objednatele nebo DOSS 
v krátkém časovém horizontu. Když je koridor 
vytvořen, dají se z něj vyexportovat 3D objekty, 
které se pak následně dají doplnit o libovolný počet 
atribut a z 3D objektu, pokud je správně 
vyexportován, se dá zjistit i jeho přesný objem. 
Vyexportované 3D objekty se dají následně velmi 
omezeně upravovat, například pokud se 2 objekty 
protínají, dají se vůči sobě oříznout nebo se také dají 
na sebe navazující objekty pospojovat do jednoho 
celku. 

Velkou nevýhodou však zůstává časová náročnost a 
malá efektivita projekční práce. Zkušenosti z jiných 
oborů stavitelství jsou možná jiné, ale dopravní 
stavby jsou více než všechny ostatní závislé na 
okolním terénu a tím na správné geometrické 
usazení. Jednotlivé 3D objekty jsou geometricky 
mnohem složitější a tím náročnější na vytvoření. 
Většina budov (objektů pozemního stavitelství) je 
tvořena prvky, které jsou nejčastěji definovány 
pouze třemi rozměry a jsou usazeny na rovině, což 
se o komunikaci říci nedá. 

Složitá úprava při zapracování připomínek a 
požadavků. Při změně trasy se ztratí veškeré 
atributy, které jsme 3D objektů přidali a tím se ztratí 
i čas tomu věnovaný. I po malé změně na trase je 
mnohdy nutné vyexportovat nové 3D objekty pro 
většinu trasy znovu a poté je znovu doplnit o 
atributy. Existuje možnost přebudování 3D objektů 
automaticky při změně koridoru, ale dané objekty 
musí zůstat umístěny přímo v živém výkresu, a i ty 
přicházejí po přebudování o atributy, takže v 
takovém případě je úspora času minimální a to ještě 
na úkor vyšší velikosti souboru a navíc velké 
množství geometricky složitých prvků v jednom 
souboru, který má vysoké nároky na hardware pro 
správné zobrazení a práci. 

Řešitelé navrhují zavádět BIM postupně a odlaďovat 
vzniklé problémy, které si možná nyní nejsme nikdo 
schopni uvědomit. Ideální řešení je začít postupně, 
od počátků. Například od studie záměru, kde byl 
velmi úspěšně zkoušen koncepční program od 

společnosti Autodesk InfraWorks, který byť zatím 
nepodporuje české prostředí a normy je pro 
zpracování studie skutečně výhodný.  

Trasa komunikace se zde dá vytvořit, sice ne tak 
dokonale, ale rychleji než v AutoCad Civil 3D, což 
je pro studie ideální, oproti projektové dokumentaci 
i širší laická veřejnost lépe vidí, jak trasa vypadá. 
Pro seznámení účastníků výstavby a široké 
veřejnosti zúčastněné při projednávání záměru se 
jedná o skutečně velmi dobrý nástroj. 

Program zatím postrádá české prostředí a návaznost 
na základní normy pro projektování z hlediska 
příčného řezu. Vzhledem k tomu, že si lze příčný řez 
sestavit individuálně a vzhledem k podrobnosti 
studie to není výrazný problém.  

Výsledná vybraná varianta se pak dá importovat do 
běžného CAD programu pro projektování 
pozemních komunikací a dopracovat tak veškeré 
detaily a náležitosti projektové dokumentace 
běžnými 2D nebo 3D způsoby. 

Předpokládáme, že funkce tohoto programu se 
budou dále vyvíjet, a dočkáme se více možností 
správy InfraWorks modelu.  

V současné době se snažíme iniciovat vývojáře o 
dynamické propojení jednotlivých fází digitálního 
modelu stavby.  

Výsledky 

Vzhledem k tomu, že se jedná o déle trvající 
problematiku, můžeme prezentovat teprve dílčí 
výsledky práce, kterými jsou zejména diskuze, 
analýzy a hledání řešení výše uvedených i dalších 
rizik.  

Aktuální poznatky ať kladné či záporné jsou v rámci 
osvěty implementovány do výuky v odborných 
předmětech zabývajících se problematikou BIM 
obecně i v dopravních stavbách. Dále pak formou 
článků a příspěvků na konferenci jsou prezentovány 
širší odborné veřejnosti. 

Závěr 

Nadále budou hledána optimální řešení problémů 
spojených se zaváděním BIM do praxe, aby 
v případě, že bude termín zavedení v roce 2022 
dodržen, proběhlo zavedení BIM u nadlimitních 
veřejných zakázek bez výrazných problémů. 

Literatura 

[1] Kolektiv autorů: Koncepce zavádění metody 
BIM v České republice, Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, září 2017, 49 stran. 


