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Co je a co není BIM 

 

BIM 3D Prostorový geometrický model + negrafické informace 

Elementy a skupiny elementů 

BIM 4D + časové hledisko – HMG výstavby a provozu 

BIM 5D + výkazy výměr a cenové údaje 

BIM 6D + provozní údaje 

 
BIM je komplexní proces přípravy, návrhu, realizace a provozování 

stavby po celou dobu její existence 
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Datové formáty 

Společné datové prostředí (CDE) 

Formáty  specializovaných softwarových produktů (Autodesk, 

Bentley, AllPlan, Tekla …..) nejsou navzájem plně kompatibilní 

 

Mezinárodně uznávaný formát pro BIM … IFC 

                      (Industry Foundation Classes) 

  IFC 4.2  neobsahuje elementy vhodné pro dopravní stavby 

  IFC 5    dosud není, předpoklad konec 2019 



       Příprava 3D modelů u silničních komunikací 
 

• Pohybujeme se na rozsáhlých územích, běžná délka stavby je přes 10 km a 

u studií klidně i mnohem vice. To klade nároky na objemy zpracovávaných 

dat (rychlost výpočtů, kapacity programů, ukládání a  archivování dat). 

 

• Současná legislativa v řadě případů neumožňuje specifikovat konkrétní 

výrobek (stupeň PDPS). Musíme pracovat s tzv. zástupnými symboly a řešit 

jejich podrobnost s ohledem na stupeň projektu 

 

• Konstrukce silnice je z podstaty věci vždy přibližná - běžné CAD programy 

neumí nativně pracovat s přechodnicemi a vždy se pracuje s polygonálními 

náhradami různých typů. 
  

 
 



       Příprava 3D modelů u silničních komunikací 

Přesnost elementů 
 

Je nutné rozlišovat mezi přesností výpočtu a přesností umístění 

elementu. Tento problém je u 3D modelování nový - u klasických projektů 

se nevyskytoval. Pokud použijeme pro definování prvků polygonální 

náhradu, je potřeba si uvědomit souvislost mezi vzdáleností řezů (bodů 

výpočtu) a max. vzepětím nad tětivou mezi těmito body. V místech řezů je 

poloha stanovena „přesně“ výpočtem, mezi řezy bude „chyba“ dosahovat 

až hodnoty max. vzepětí nad tětivou. Z tabulky je zřejmé, že tyto 

„nepřesnosti výpočtu“ mohou snadno dosahovat i značných hodnot. 



        
Přesnost elementů – skupiny přesností P1 až P10 
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RoadPAC 2020 – příprava pro BIM 

Základní zásady: 

• jednu věc zadáváme vždy jen jednou v celém systému RoadPAC 

(příslušenství, vozovky apod.). Systém si potřebné údaje předává mezi 

programy automaticky. 

 
SI 92 

příslušenství 

• bude zajištěna zpětná kompatibilita v celém systému RoadPAC. Nové 

programy RoadPAC 2020 budou respektovat stávající vstupní údaje. Pokud 

nebudeme používat nové funkce pro BIM, vystačíme si se stávajícími vstupy.  

Pokud zadáme silnici v RoadPACu podrobně, model 3D ve formátu IFC bude 

vznikat už automaticky ve stejné chvíli, kdy se vytváří příčné řezy. 
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Zadávání detailů vozovky  -  V51.ext 
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Vytvoření modelu BIM 3D – soubor IFC 
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Detaily zadání pro 

BIM 3D model 
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příčné řezy  BIM 3D model IFC                      DWG 3D model 

výstupní soubory 

RoadPAC 

vznikají současně 

 

zajištění shodnosti 

3D model a 2D řezy 
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Zadávání příslušenství – SI92 
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Soubor: 

   101_2z_03.t91.bm3.t91 

 

ACAD vrstvy   (3D): 

_TRI_VV_P_1_SMA11S 

_TRI_VV_L_1_SMA11S 

 

 

Skupina elementů: 

     vozovka 

 

Element:  

     obrusná vrstva 

 

RPTYP: 

     SMA_11S 
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3D modely – problém nespojitosti u komunikací 
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úroveň PDPS – zástupné schematické prvky 

(elementy) pro modelování IFC 



SI91 Vykreslování a modelování tvarů z programu BRIAL přímo do 

             formátu IFC 



Vykreslování kontrolních ploch a 3D modelování zvláštních tvarů přímo do IFC 

Plochy a výpočty kubatur  (BRIAL, SI51) 



Datový standard silnice - elementy 



Datový standard SFDI – skupiny vlastností 



IFC 5 

Vydání formátu IFC se stále odkládá 

Bude obsahovat i definice pro dopravní stavby 

Pokud zapisujeme vlastnosti do IFC sami, nebude problém se 

na nový formát rychle adaptovat 

 

 

Nový předpoklad konec roku 2019 



Nové možnosti a nové problémy 

Možnost stavět přímo podle údajů v souboru IFC 

  (ověřuje se pokusně v praxi) 

Výhoda:            jediný zdroj dat a ihned dostupný pro stavbu 

Problém: ověření výkresů vytyčení geodetem podle 
předpisů 

 

Rozšířená realita 

Možnost grafického zobrazení odchylek od projektovaných 
dimenzí  

pomocí speciálních brýlí přímo na stavbě 
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