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Silniční konference, České Budějovice, říjen 2019

Co je a co není BIM

• BIM 3D Prostorový geometrický model + negrafické informace

Elementy a skupiny elementů, vlastnosti elementů

• BIM 4D + časové hledisko – HMG výstavby a provozu

• BIM 5D + výkazy výměr a cenové údaje 

• BIM 6D + provozní údaje, správa majetku

• BIM je komplexní proces přípravy, návrhu, realizace a provozování stavby po 
celou dobu její existence



• Datový standard pro silniční a železniční stavby

• CDE – Common Data Environment - Společné datové prostředí

• BEP – Business Execution Plan – Plán realizace BIM

• BIM protokol – Metodika BIM protokolu pro smluvní standard FIDIC

Metodiky SFDI pro přípravu IM dopravních staveb

Technický redakční tým při SFDI – projednávání metodik

2019 Datový standard pro silniční a železniční stavby, úroveň PDPS

2020 Datový standard pro úroveň DUR, DSP a PDPS

2021 Datový standard pro úroveň RDS a PDPS, DSP, DUR

2021-2022 DS pro úroveň DSPS



100  Objekty pozemních komunikací



Skupiny vlastností





Element, jeho název, vlastnosti a klasifikace

Element

Skupiny vlastností

IfcCZElement název elementu podle DS

CZ_I1 všeobecné údaje, 
zatřídění pro ocenění
(OTSKP, ceníky SFDI)

CZ_E1 časové údaje   - BIM4D
CZ_S1 materiálové údaje 
CZ_Z1           textura, barva elementu
CZ_F1            fáze výstavby  - HMG
CZ_M3;  CZ_M2;  CZ_M4 míry

CZ_DSP        ???
CZ_DUR       ???

Klasifikace:
CCI
JKSO
PKCIS
SNIM
……..

název elementu
podle IFC

ČSN ISO 16739-1:2018
pro dopravní stavby tam ještě nejsou prvky k dispozici

IFC 4.3 RC4 – bude předán podklad k normalizaci ISO v 
říjnu 2021, schválení normy v roce 2022



pro dopravní stavby 
není ještě k dispozici
norma
IFC 4.3 RC4

ČSN ISO 16739:2022
během roku 2022

IFC 5       cca 5 let

Termín BIM 1.7.2023
??



Programy pro projektování silnic používají různé datové formáty

základní formát: převod do:
Autodesk Civil 3D DWG IFC 2.3, 4.0, 4.1
Bentley OpenRoads DGN IFC, DWG 4.1
RIB iTWO cpiXML IFC 4.0
RoadPAC bm.XML IFC, DWG 4.1

Datový formát musí být otevřený a normovaný ISO normou
Pro dopravní stavby to bude IFC 4.3 - ČSN ISO 16739 : 2022
Ve střednědobém výhledu potom IFC 5

Programy budou standardně používat soubory IFC již v dohledné době



200   Mostní objekty a zdi



Jednotlivé objekty byly vytvářeny ve formátu IFC 4.1,  zobrazování a spojování modelů pomocí programu BIMVision

úroveň modelu - DSP





Ocelový most,  3D model v programu Siemens NX10,
export do IFC 2.3 a IFC 4.1



…  toto už je doopravdy využití modelu přímo ve výrobě -
skutečné použití  BIM            strojírenství  x  stavebnictví



Některé problémy, které byly identifikovány při zpracovávání pilotních 
projektů a následného projednávání Datového standardu SFDI

• Spojování a dělení BIM modelů ve formátu IFC

• Rozhraní objektů silnice a mosty, rampy křižovatek

• Podrobnost modelování – vegetační úpravy, dopravní značení, mosty

• Modelování zemních prací – výkopy a zásypy

• Kubatury pro soupisy prací exportem ze souborů IFC – vazba na soupisy prací



RoadPAC

Bentley Open Roads
Spojování modelů v úrovni IFC – (verze IFC 4 a IFC 4.1)
Problematika přesného předávání silniční osy  (formát LandXML)



Definice rozhraní objektů – silnice a most



Rozhraní objektů
křižovatkové rampy



Není to příliš podrobné ?

K čemu to bude sloužit

• Projednání návrhu s 
orgány ŽP

• Správa a údržba 
zeleně

SO 801 Vegetační úpravy

Podrobnost 
modelování





Informační model stavby     nebo     Vizualizace



LoD, LoI 100, 200, 300, 350, 400
u dopravních staveb příliš nevyhovuje



Bude správní úřad a policie ČR akceptovat BIM model  ?



Modelování zemních prací – výkop  (zatím zakrývá  objekt mostu)



zásyp





Přímý export atributů modelů ze souboru IFC do formátu .XLS – výměry pro soupis prací



Výpis kubatur přímo ze souboru z IFC nahradí zdlouhavé ruční výpočty

Přímé načtení souborů IFC do systému pro rozpočtování ASPE



Praktická využitelnost IFC souborů pro řízení 3D stavebních strojů

Přímý export do formátů TIN, LandXML, DXF, Trimble …..
ISO / TC 127 /SC3 /WG5
ISO 15143    Worksite Data Exchange              (cca 2022)



Co nás čeká v týmech DS SFDI a TRT v nejbližším období   (2021-2022)

• Projednávání připomínek k DS v úrovni RDS (včetně změn pro DUR, DSP, PDPS)

• Příprava DS pro silnice a železnice v úrovni DSPS

• Průběžné vyhodnocování pilotních projektů a zapracovávání připomínek do DS

• Úprava DS v závislosti na postupu normalizace IFC 4.3  - ČSN ISO 16739:2022

• Úpravy DS v závislosti na změnách legislativy v ČR

BIM  termín 1.7.2023

Děkuji Vám za pozornost


