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Souhrn
Metodika pro využití procesů BIM v silničním
stavitelství a při řízení projektů silničních staveb
představuje metodiku postupné implementace BIM
do praxe.

Metodika implementace BIM je navržena do sedmi
samostatných stupňů:

- přípravné práce,
- vymezení cílů,
- pilotní projekty projektové přípravy,
- pilotní projekty realizace,
- správa stavby/majetku,
- osvěta,
- implementace.

Zvládnutí výše uvedených stupňů posouvá metodiku
opět dále na další stupeň. Jejich posloupnost je
navržena tak, aby nešly přeskočit, avšak mohly být
započaty s časovým překryvem. Je nutné si
uvědomit, že samotné splnění všech sedmi stupňů
samo o sobě hladký a bezproblémový náběh do
povinného systému BIM nezaručí, ale že bude nutné
pracovat i po implementaci na dalším zdokonalování
procesu, optimalizaci a revizích.

Oblast použití
Oblast použití se předpokládá v celkovém rozsahu
implementace BIM do silničního stavitelství, tedy od
přípravy záměru, po realizaci a správu stavby.

Metodika a postup řešení
Předmětná metodika řeší postup implementace BIM
v silničním stavitelství. Rozdělena je do výše
uvedených sedmi stupňů. Každý stupeň si klade za
cíl zajistit řešení nebo prověření určité tematické
oblasti a přispět tak k celkové implementaci.
V rámci daného stupně je vždy požadována riziková
analýza, seznámení s výsledky širšího okruhu
odborné veřejnosti a požadavek na publikaci
závěrečné zprávy. Přílohou metodiky je
harmonogram jednotlivých stupňů a návrh atributů
(negrafických informací) pro netuhou vozovku,

svodidlo a svislou dopravní značku. Za objekt řady
200 jsou navrženy atributy pro protihlukovou stěnu.
Atributy jsou navrženy pro projekční stupně od
dokumentace pro stavební povolení po realizační
dokumentaci a model správy majetku.

1. Stupeň: Přípravné práce:

Tento stupeň se věnuje zejména revizi provedené
práce a existence podkladů v ČR, revizi a zajištění
dostupných podkladů ze světa a hlavně relevantnosti
obsahu podkladů. Dále pak celkovému shrnutí
poznatků z výše uvedených zdrojů.

2. Stupeň: Vymezení cílů:

Druhý stupeň si klade za cíl definovat cíle
projektové přípravy v BIM – jeho přidanou hodnotu
pro stupně dokumentace technická studie,
dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace
pro stavební povolení, zadávací a realizační
dokumentace. Dále definuje cíle realizace a správy
stavby s důrazem na životní cyklus stavby. Součástí
druhého stupně je identifikace nutných změn
legislativních dokumentů (zákonů, vyhlášek a
nařízení vlády, technických norem a dalších
předpisů. V neposlední řadě se stupeň věnuje i
problematice odpovědnosti za vady a celkové
finanční náročnosti projektové přípravy, která bez
pochyby bude výrazně vyšší oproti stávajícím cenám
trhu.

3. Stupeň: Pilotní projekty projektové přípravy

Tento stupeň se věnuje pilotním projektům ve
smyslu projekční práce na různých stupních
projektové dokumentace. Navrhuje nejprve
samostatně pilotní projekt přeložky komunikace,
silničního nadjezdu a závěrem komplexního projektu
obsahující objekty řady 100 – 500. Tento stupeň
zejména apeluju na kvalitu a cenu za obdržení
kvalitních podkladů pro BIM, zejména orientační
průběh inženýrských sítí a diagnostiku konstrukcí,
resp. geologický průzkum. Stupeň požaduje časový
a ekonomický rozbor s analýzou rizik. Jako pilotní
projekty je nutno vybrat stavby, kde se
nepředpokládá složitá a zdlouhavá majetkoprávní
činnost, která by celý pilotní projekt zmařila.
V neposlední řadě stupeň zkoumá i možnosti
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povolování staveb a vyjadřování dotčených orgánů
státní správy, či jiných účastníků řízení v BIM.

4. Stupeň: Pilotní projekty realizace stavby

Tento stupeň se věnuje realizační dokumentaci
stavby a dokumentaci skutečného provedení stavby,
kde je pro BIM velký potenciál, protože podklad
následně slouží také jako vstup do BIM modelu pro
správu majetku. Rovněž se stupeň věnuje i procesům
BIM při realizaci stavby. Zde je navrženo realizovat
stavby ideálně z předchozího stupně, které budou již
od začátku v BIM připravovány. Stupeň apeluje i na
relevantnost a efektivitu, např. zda mít v BIM
(případně v jaké úrovni detailu) i stavební objekty,
které budou předány jiným vlastníkům a pro které
tyto informace nemají žádnou hodnotu (obce,
soukromí vlastníci, správci technické infrastruktury
atd.). Závěrem je opět požadavek na provedení
časového a ekonomického posouzení s rizikovou
analýzou.

5. Stupeň: Správa stavby/majetku

Stupeň se věnuje správě majetku a životnímu cyklu
konstrukce/stavby. Navrhuje prověřit na pilotním
projektu (který nutně potrvá několik let a přesáhne
do období po implementaci) zásadní problémy.
Jedná se především o to, z jakých podkladů bude
vznikat BIM model údržby, v jaké úrovni detailu a
jaké všechny informace správce potřebuje a které
jsou již balastní.

BIM model pro správu majetku musí být přehledný,
jednoduchý i sofistikovaný zároveň, musí být
přizpůsoben na míru každé správě a nebo SSÚD.

Největším potenciál lze zde spatřovat v možnosti
využití pro plánování běžné a zimní údržby, plán
oprav a rekonstrukcí, běžné a mimořádné prohlídky
atd.

Je nutno prověřit, aby model nevedl k zbytečnému
zdržení a administrativě, ale opravdu efektivně
pomáhal celému procesu. Závěrem je opět
požadována ekonomická a riziková analýza.

6. Stupeň: Osvěta

Stupeň se věnuje celkově osvětě široké odborné
veřejnosti, dotčených orgánů státní správy,
veřejných zadavatelů, studentů, ale i veřejnosti,
kterou potenciálně může zajímat, z jakého důvodu
bude patrně vynakládáno více finančních prostředků
na projekční přípravu.

Palčivým tématem je výuka mladých studentů nejen
na univerzitách, ale již na středních školách. Lze se
domnívat, že již dnes je potřeba s výukou začít, ale
není dostatečný počet odborníků s praktickými
zkušenostmi s procesem BIM v dopravních
stavbách.

Zároveň chybí i dostatečný počet odborníků, který
zajistí osvětu a zaškolení pracovníků státní správy
nebo zaměstnanců veřejných zadavatelů a správců
komunikací.

Výsledky
V rámci výsledků činnosti vznikla nejen citovaná
metodika, ale rovněž průběžné poznatky byly
prezentovány ve sbornících odborných konferencí a
také formou odborného článku v časopise Silniční
obzor. Průběžně jsou výsledky také prezentovány
studentům v rámci výuky BIM.

Závěr
V uplynulém roce vznikla předmětná metodika a
návrh atributů pro jednotlivé projektové stupně.
Rovněž byla řada poznatků prezentována odborné
veřejnosti a použita v rámci výuky.
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