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Proč  BIM a digitalizace? Proč metodiky? 



Financování dopravní infrastruktury 

v letech 2001 - 2018  
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Uvolněné prostředky v mld. Kč – více než 1 128 mld. Kč 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dráhy - 449 mld. Kč Pozemní komunikace - 623 mld. Kč

Mýto a telematika - 40 mld. Kč Vodní cesty - 8,8 mld. Kč

Příspěvky SFDI - 7,2 mld. Kč



Zdroj: EUKLEMS Associated General Contractors of America, 2011, U.S. Bureau of Labor Statistics 

Hrubá přidaná 

hodnota za hodinu 

v USD  

v cenách roku 

2007 podle parity 

kupní síly 

Produktivita stavebnictví 



Zdroj: OECD, WIOD, GGCD-10, WorldBank, US BEA/BLS, Turkish National Statistics 

Bureau, Singapore National Statistics Agency, Malaysian Statistics Agency, Rosstat, 

McKinsey Global Institute Analysis, Global Insight; ISSA 

Trendy globálního růstu produktivity 

Produktivita stavebnictví 

STAVEBNICTVÍ 

Hospodářství celkově 

Průmyslová výroba 



Index digitalizace v hospodářství 

Relativně vysoká míra 

digitalizace 

Relativně nízká míra 

digitalizace 

Zdroj: Mc Kinsey Global Institute 



Produktivita stavebnictví 

Nutná změna 
 

•Procesy 

•Technologie 

•Lidé 
Jsi 

zde 
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Společná strategie pro dopravní infrastrukturu 

1.   Standardizace smluv - FIDIC 

2.   Pravidla cenotvorby, projekt. přípravy a řízení 

3.   Soutěžení na kvalitu a odpovědné zadávání 

4.   Předcházení sporům a jejich efektivní řešení 

5.   BIM – realizujeme Plán 

6.   Spolupráce, práce s lidmi a hledání lídrů 

7.   Otevřená mezirezortní komunikace 



Realizujeme Plán zavádění BIM u dopravních  staveb 

PS 

Technické 
předpisy a 
metodiky 

Příprava a realizace 
pilotních projektů 

Vzdělávání - semináře, 
konference, technické exkurze 
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Technické předpisy a metodiky BIM 
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Společné datové prostředí - CDE 

Účel - poskytnout zadavateli kvalifikované 

informace a popsat oblasti, na které by se 

měl při výběru CDE zaměřit. 

 

CDE  je  zdrojem  informací - usnadňuje 

spolupráci mezi jednotlivými účastníky 

projektu, jednoznačně definuje platnou verzi 

informace a současně nastavuje pravidla a 

posloupnost procesů, které s informacemi 

souvisí. 

 

CDE  propojuje  tedy  na  jediném  místě  

kompletní  dokumenty,  komunikaci  a  

procesy projektu. 
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BIM protokol 

BIM protokol je jako součást Smlouvy smluvním 

dokumentem. Do Smlouvy se začleňuje 

prostřednictvím Přílohy k nabídce. 

 

BIM protokol  stanovuje,  že  členové  

Projektového  týmu  BIMu  jsou  povinni  dodat  

stanovené součásti svých prací/služeb za použití 

Informačních modelů a Společného datového 

prostředí (CDE) – Povinnosti Objednatele a 

Povinnosti Dodavatele. 

 

BIM protokol řeší otázky duševního vlastnictví a 

odpovědnosti ve vztahu k modelům. 
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Plán realizace BIM – BEP (BIM Execution Plan) 

Cílem BEP je 

 

Zjednodušit komunikaci v rámci projektu a to 

prostřednictvím stanovení kontaktních osob, 

odpovědností a organizací. 

 

Definování cílů, způsobu jejich plnění a 

vyhodnocení 

 

Dokumentace postupu dodavatele v rámci dodání 

BIM na projektu. 

 



DATOVÝ STANDARD 

pro dopravní stavby 
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Předpis pro informační modelování staveb – 

datový standard 
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Proč potřebujeme „datový standard“? 

Umožňuje datovou komunikaci mezi informačními systémy 

  Propojení BIM modelů a systému hospodaření s vozovkou 

  Komunikace BIM modelů s GIS, DTM ČR 

  Propojení BIM modelů a cenových databází pro oceňování 

  Komunikace BIM modelů s automatickým navádění strojů 

 Propojení BIM modelů a softwarů pro simulace plynulosti 

dopravy během stavby 

 



Předpis pro informační modelování staveb – 

datový standard 
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Co je předmětem „datového standardu“? 

Určuje základní požadavky pro přípravu informačních modelů 

staveb pozemních komunikací a železnic - obsah a strukturu dat; 

  pro všechny fáze přípravy, provádění a provozu staveb; 

  definuje podrobnost modelů, stavebních objektů/provozních 

souborů a jednotlivých elementů, včetně jejich vlastností; 

  specifikuje formáty, jednotky, měřítka, označení jednotlivých 

souborů, pohledů v modelu, standardy barev a další; 

 



Databáze datového standardu stavebnictví 
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• Vytvořeno ve spolupráci MFF UK a České agentury pro standardizaci. 

• Společná struktura dat pro:    - Silniční stavby 

      - Železniční stavby 

    - Pozemní stavby 
 

 

 



                    Databáze datového standardu stavebnictví 
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1. Přihlášení 

2. Typ stavby 

3. Způsob užití  

   Fáze projektu 

4. Export zadání 
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Rada pro BIM a TRT – platforma pro projednání metodik 

Schéma činnosti 



BIM – datový standard pro dopravní stavby 
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Státní fond dopravní  

infrastruktury 
 

2. Dopravní fórum, 18.09. 2007 

Gustáv Slamečka  

ředitel SFDI 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Děkuji za pozornost 
ivo.vykydal@sfdi.cz,www.sfdi.cz 

STABILNÍ PARTNER PRO FINANCOVÁNÍ 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 


