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Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou publikace Základy implementace BIM na českém stavebním trhu,
která nastavuje zrcadlo možnostem, přínosům, nebezpečím a problémům, souvisejícím s
implementací nástrojů, platforem a prostředí BIM (Building Information Modeling Informační modelování budov). Zabývá se touto problematikou v poměrech prostředí
České republiky, avšak většinu principů a informací lze použít i na jiné trhy, kde jsou pro
implementaci BIM splněny základní vstupní podmínky, ale proces implementace ještě
nebyl zcela zahájen, případně kde již proces implementace probíhá, nicméně je teprve na
svém začátku.
Kniha v úvodu seznamuje čtenáře s teoretickým základem problematiky BIM, vysvětluje
používané pojmy a naznačuje základní oblasti a problémy implementace. Druhá kapitola
zkoumá detailně samotné zavádění systémů BIM do praxe výstavbových projektů na vzoru
zkušenosti ze zahraničí a následně se detailně zabývá překážkami v podmínkách české
investiční výstavby. Další kapitoly se zaměřují na otázku z konkrétního pohledu různých
profesí, jmenovitě se jedná o pohled projektování v návaznosti na nutnost použití
softwarových nástrojů a zavedení nových pracovních procesů, pohled vlivu na udržitelnou
výstavbu a certifikaci budov a pohled facility managementu - provozní fáze stavby. Každá
z kapitol má jiného autora, který je specialistou na problematiku z hlediska svého oboru.
Snažíme se tak nabídnout komplexní náhled na téma a přiblížit ho tak zájemcům z různých
úhlů.
Čtenář získá po přečtení publikace základní znalosti a přehled o BIM, jež se v následujících
letech stane podstatnou složkou všech větších (a později i menších) stavebních projektů.
Pochopí smysl a přínosy tohoto inovačního přístupu, spolu s překážkami a nástrahami,
které jeho implementaci provázejí. Kniha může sloužit jako první seznámení laika či
studenta s touto problematikou, ale zároveň i jako prohloubení znalosti experta, protože
se snaží zmíněné oblasti postihnout jednoduše a srozumitelně, zároveň však i komplexně a
z různých pohledů.

V Praze, listopad 2012
Petr Matějka
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1 Úvod
Problematika stavebnictví je spojena s počátkem lidské společnosti. Až doposud se prosté
snahy využít zdroje ve svém okolí k vytvoření jednoduchého přístřešku nebo přizpůsobení
životního prostředí svým potřebám vyvinuly v komplikovaný přístup architektury a
stavebního inženýrství, který umožňuje realizovat komplexní projekty, vyžadující obrovské
množství lidských i materiálních zdrojů. Stavební projekty se dnes vyznačují následujícími
charakteristikami:
•
•
•
•

komplexností,
jedinečností,
dlouhou dobou trvání,
vysokým objemem zdrojů,

zejména ve srovnání s projekty v jiných odvětvích hospodářství. To klade vysoké požadavky
na organizaci všech prvků a procesů projektu takovým způsobem, aby od prvotního
záměru k jeho realizaci, provozu a následné likvidaci došlo k co nejefektivnějšímu využití
všech dotčených zdrojů a aby byl projekt správně realizován. Jak bylo naznačeno, životní
cyklus stavebního projektu nesestává pouze z jeho realizace. Jde o následující fáze:
•
•
•
•

přípravnou,
realizační,
provozní,
likvidační.

Všechny tyto fáze musí být požadovaným způsobem realizovány a řízeny. Problematika
řízení se prohlubuje s tím, jak se obor projektování a realizace staveb vyvíjí a stavební
projekty se stávají čím dál tím více komplexními. S tím je spojena i nutnost profilace
vysokého množství specialistů, kteří zvládají náročné úkoly, které jsou s projektem
spojeny. Tam, kde dříve historicky stačil jeden koordinátor stavby nebo architekt, dnes je
zapotřebí vysoké množství pracovníků, kteří mají své nezastupitelné role. Schopnost
kooperace a řízení těchto specialistů je pak klíčová pro úspěšnou realizaci projektu.
Celá realizace projektu se odvíjí od požadavku stavebníka (investora) 1. Stavebník nebo
investor je ten, kdo projekt iniciuje a kdo požaduje jeho realizaci. Projektový tým je pak
skupina osob (společnost, společnosti), jejíž prací (cílem) je projekt realizovat tak, aby byl
v souladu s požadavkem stavebníka. V zájmu obou těchto účastníků je tedy naplnit
původní stavebníkovy, resp. investorovy záměry, které realizaci projektu iniciovaly. V rámci
projektu pak lze identifikovat i další, druhotné, cíle, kterými jsou například zefektivnění

1

V praxi výstavbových projektů je rozlišován pojem investora a stavebníka. Zatímco za investora se
považuje ten, kdo stavbu financuje, stavebník je ten, kdo stavbu pořizuje a zajišťuje její realizaci. Tyto
pojmy bývají v hovorové řeči často zaměňovány, a zatímco jejich významy mohou být v souladu, nemusí
tomu tak být vždy. Pro účely této publikace bude používán pojem stavebník jako ten, kdo stavbu
realizuje, a pojem investor jako ten, kdo stavbu financuje.
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procesů realizace projektu, snížení rizik spojených s výstavbovým projektem, dodržení
požadované kvality atd.
Aby bylo možné harmonizovat cíle a požadavky stavebníka spolu s cíli projektového týmu a
aby bylo možné těmto cílům přiřadit relevantní procesy pro jejich naplnění, je třeba zajistit
efektivní spolupráci mezi všemi členy týmu. BIM (Building Information Modeling Informační model budovy) je nástroj, který byl vytvořen právě pro tyto účely.
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2 BIM - Informační model budovy
2.1 Co je vlastně BIM?
BIM je zkratkou pro anglický výraz Building Information Modeling, do češtiny nejčastěji
překládaného jako Informační model budovy [1]. Jedná se o nástroj, umožňující pracovat
s informacemi, potřebnými pro realizaci stavebního projektu takovým způsobem, aby
došlo k zefektivnění naplňování hlavního i druhotných cílů projektu, jak byly popsány
v předchozí kapitole.
Někdy se může ve spojení s BIM mluvit i o tzv. Inteligentním modelování. Tento pojem
může nabývat dvou významů. Může jít o konkrétní činnosti (často souvisejícími se
specifickými BIM nástroji), které pracují s informacemi obsaženými v modelu. Může se
jednat například o hledání kolizí projektu, analýza energetické náročnosti budovy atd.
Druhým a běžněji používaným významem Inteligentního modelování je zastřešující pojem,
charakterizující obecně modelování se zvýšenou automatizací některých procesů, kdy
dochází k tvorbě modelu, který je následně využíván. BIM je tedy specifickou oblastí
inteligentního modelování, do kterého dále spadají i další CAD aplikace a jejich nadstavby,
výpočetní modely, databáze, tabulky apod.
Princip BIM je jednoduchý. Každý stavební prvek je definován nejen svými rozměrovými
charakteristikami, ale velkým množstvím dalších údajů, které jsou v průběhu projektu
potřeba k zajištění hladkého průběhu jeho realizace a provozu. Těmito údaji mohou být
například časové parametry (kdy bude daný prvek na stavbě použit, kdy bude na stavbu
dovezen, technologické přestávky atd.), finanční parametry (jaké jsou na daný prvek
náklady, kolik stojí jeho oprava nebo provoz atd.), rozměrové charakteristiky detailů a
návaznosti na jiné stavební prvky atd. [1] Zatímco při použití tradičních nástrojů řízení
projektů nejsou tyto informace automaticky součástí projektové dokumentace a pokud
ano, jedná se většinou jen o nezávislé přílohy, v případě použití nástrojů BIM je možné
všechny tyto informace implementovat do samotné projektové dokumentace a vytvořit
tak konzistentní model budovy. Ten pak může v libovolné míře využít každý účastník
stavebního projektu. V tomto kontextu by tak byl pro pochopení problematiky BIM
vhodnější překlad Informační modelování budovy.
BIM je často mylně spojován s přechodem z 2D modelování do 3D modelování. Stěžejní
přínos BIM je však v parametrizaci jednotlivých stavebních prvků a ve vytvoření databáze
informací, s jejichž pomocí je možné zefektivnit nejen realizační fázi stavby (minimalizace
rizik, zefektivnění projektového managementu, přehlednější řízení stavby atd.), ale i
dalších fáze životního cyklu stavby.
BIM je tedy platformou, na jejímž principu mohou vznikat nové nástroje, umožňující
shromažďování, zpracování a využití dat a informací. BIM zároveň může být vnímán jako
proces práce s těmito informacemi.
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Následující definice vychází z národního BIM standardu USA [2]:
„BIM je digitální reprezentace fyzických a funkčních charakteristik stavby. BIM je zdroj
sdílených informací o stavbě, vytvářející spolehlivou základnu pro rozhodování v průběhu
jejího životního cyklu od prvotního záměru až k její likvidaci.“
BIM je tedy nejen modelem projektu jako takového, ale je zároveň i modelem procesů,
které s projektem souvisejí. Jedná se o virtuální model - nástroje pro simulaci projektu a
práce s informacemi a procesy s ním souvisejícími.
Mluvíme-li o BIM, vždy mluvíme nejen o nástrojích, ale zejména o metodologii a
procesech, které jsou na BIM založeny. Zároveň je třeba zdůraznit, že tak jak je modelování
pouze součástí akronymu BIM, je jeho součástí i slovo informace a zastává ne méně
důležitou úlohu [3].

2.2 Historie
Koncept BIM je starší, než se mnoho lidí domnívá. Vznik celého konceptu se datuje již do
osmdesátých let minulého století. Je připisován společnosti Graphisoft a jejímu produktu
ArchiCAD. V průběhu času se pak podobným směrem vydali i další velcí vývojáři, jakými
jsou například společnosti Bentley Systems (Microstation) nebo Autodesk (Revit), později
pak i specializované společnosti, poskytující vlastní dílčí nebo kompletní řešení (Tekla,
Nemetschek). V dnešní době je již na trhu velké množství nejrůznějších BIM nástrojů, mezi
něž patří i nástroje vyvinuté stavebními společnostmi pro jejich vlastní využití. Této
problematice se hlouběji věnuje kapitola 3.
Princip BIM se s velkým úspěchem využívá i v jiných oborech, než je architektura a stavební
inženýrství. Informační modelování je využíváno například u vývoje a stavby
komplikovaných strojů (dopravní prostředky, montážní linky) nebo v oboru informačních
technologií. Jeho implementace do architektury a stavebního inženýrství je ovšem, oproti
zmíněným oborům, vzhledem ke specifičnosti stavebních projektů, záležitostí velmi
dlouhodobou a komplikovanou.

2.3 Projektová dokumentace
Jak bylo vysvětleno v předcházejících kapitolách, projektování je nedílnou součástí
každého stavebního projektu. Jak se vyvíjí stavebnictví, vyvíjí se i samotné projektování,
v souladu se standardy a požadavky stavební praxe. To má samozřejmě vliv i na
projektovou dokumentaci, která je jedním z výstupu projektování.
Za projektovou dokumentaci lze považovat dvourozměrné výkresy, jejichž cílem je
interpretovat stavebníkovy požadavky takovým způsobem, aby je mohl dodavatel a další
účastníci stavby využít k realizaci stavebního projektu v souladu se stavebníkovými záměry.
Tento způsob vizualizace je pak doplněn o další části projektové dokumentace. Bez ohledu
na přínosy tohoto druhu dokumentace, ten sebou nese mnoho rizik, se kterými je nutno
počítat. Dvourozměrné výkresy mohou být častým zdrojem nedorozumění a nepochopení
a mohou postrádat některé důležité součásti. Žijeme v trojrozměrném světě, takže
12

dvourozměrná dokumentace vyžaduje velké množství interpretací. Každá tato interpretace
pak musí být transformována lidským mozkem tak, aby bylo možné ji použít k vytvoření
trojrozměrné skutečnosti. To přináší další rizika spojená se selháním lidského faktoru.
Dalším zdrojem problémů dvourozměrné dokumentace může být komplexnost stavebních
projektů. Ta má za následek neustálý vývoj dokumentace tak, jak dochází k jejím úpravám.
Snadno se pak může stát, že při opravách a doplnění bude některé část projektu
přehlédnuta nebo zanedbána.
Nástup moderních informačních technologií a počítačové techniky znamenal z hlediska
projektové dokumentace velký krok kupředu. Třebaže se potřebnost a základní
charakteristiky projektové dokumentace nezměnily, možnosti automatizace tvorby
projektové dokumentace a digitalizace dat v mnoha ohledech zjednodušily a zefektivnily
proces její tvorby. Zároveň pomohly v mnoha ohledech s ošetřením některých rizik a
zefektivnily možnosti vizualizace. Nátura dokumentace však zůstala stejná, takže i po
nástupu digitalizace stále dochází k mnoha komplikacím, spojených zejména
s dodatečnými opravami, nedostatečně řešenými detaily, propojením jednotlivých částí
dokumentaci a doplňujícími informacemi. S vícerozměrnou projektovou dokumentací
souvisí ještě otázka její interpretace napříč stavebním procesem. Někdy může být problém
pracovat se sofistikovaným modelem přímo na staveništi (je třeba zajistit příslušná
zobrazovací zařízení tam, kde dřív stačil vytisknutý výkres apod.)

2.4 Vícerozměrné modelování
S BIM je nejčastěji skloňován pojem vícerozměrného modelování. Považujeme-li klasickou
projektovou dokumentaci za 2D modelování, 3D modelování je pak modelováním ve
třetím rozměru, s jakým přišel výše zmíněný Graphisoft ve svém ArchiCADu. Tento způsob
modelování byl do příchodu BIM spojován zejména s vizualizacemi a návrhovou fází
projektu. S příchodem BIM se pak 3D modelování povýšilo na grafické zpracování projektu
srozumitelnější formou, která umožňuje řešit konflikty a problémy v projektové
dokumentaci (zejména TZB, mechanické součásti, rozvody a výztuže) mnohem
efektivnějším způsobem, než tomu je ve dvourozměrné dokumentaci složené z množství
souvisejících výkresů. Trojrozměrné modelování probíhá intuitivně - za pomoci potřebných
nástrojů jsou výkresy modelovány a následně s nimi lze v prostoru také pracovat (tj. měnit
úhly pohledu, generovat 2D dokumentaci atd.) Přechod od 2D modelování ke 3D je tak
spíše odstraněním nedostatku, než jeho nadstavbou [4].
Dalším rozměrem (4D), rozšiřujícím metody BIM, je čas [5]. Za využití parametrizace
jednotlivých stavebních prvků je možné jim přiřadit časovou značku tak, aby z projektové
dokumentace byly zřejmé milníky týkající se daného stavebního prvku - jedná se zejména o
realizaci daného prvku na stavbě, ale časová značka může samozřejmé nést i jiný údaj.
V praxi se jedná o zapracování stavebního harmonogramu do projektu a jeho provázání
s jednotlivými stavebními prvky v dokumentaci [6]. S pomocí čtvrtého rozměru je tedy
umožněno snadnější řízení projektu v jeho realizační fázi.
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5D, tedy další rozměr rozšiřující metody BIM, znamená provázání jednotlivých stavebních
prvků s časem (4D) a přiřazení parametru nákladů. To umožňuje jejich snadnější kontrolu
v realizační fázi výstavby (cash-flow ve spojení s časovým rozměrem) a vytváření podkladů,
použitelných v průběhu celého životního cyklu stavby [6].
Tím se ovšem dostáváme k dalšímu rozměru metod BIM, kterým je doplnění informací o
jednotlivých stavebních prvcích z hlediska životního cyklu stavby (6D). Na rozdíl od
předchozích rozměrů, které jsou orientovány na dodavatele a účastníky realizační fáze
projektu, šestý rozměr se orientuje převážně (nikoliv však výlučně) na provozovatele a
vlastníka díla. Spadá tak do oblasti facility managementu (tj. správa budov a zařízení) [6].
Umožňuje snazší správu stavby za pomoci identifikačních údajů o jednotlivých prvcích,
časových údajů spojených s jejich životními cykly, manuálů, dokumentů atd.
Při tvorbě modelu je třeba si uvědomit, za jakým účelem je model vytvářen a jakou míru
informací je třeba do něj zahrnout. Model tedy podléhá svému účelu, protože kdyby tomu
tak nebylo, proces tvorby modelu může „nabobtnat“ do závratných výšin a jedna
z hlavních deviz BIM – tedy úspora nákladů a zefektivnění procesů – by nebyla využita.
Nehledě na to, že realizace takového modelu v dnešních podmínkách a v projektové fázi
ani není možná.
Vícerozměrné modelování (4D+) je realizováno za pomocí tzv. propojení. Rozlišujeme dva
základní typy propojení:
•
•

propojení modelu s informacemi,
propojení dvou modelů.

Některé zdroje na internetu nebo v propagačních materiálech konzultačních společností 2,
uvádí členění na další rozměry. Jedná se zejména o 7D a 8D, někdy dokonce XD. Ve
skutečnosti se však vždy jedná již jen o rozklad informačního rozměru (tedy 6D) [7].

2.4.1

Propojení modelu s informacemi

V případě propojení modelu s informacemi se v podstatě jedná o možnost parametrizace
jednotlivých prvků projektové dokumentace s cílem doplnit tento prvek o dodatečné
informace. Tyto informace mohou být součástí samotného modelu, nebo mohou být
uloženy v externí databázi, tabulce, textovém dokumentu atd. Jedná se tedy o možnost
připojit k prvku dodatečné informace. Jakým způsobem je možné propojení vytvořit, závisí
na použitém BIM nástroji. V případě, že je to žádoucí, můžou jednotlivé prvky z informací
vycházet, čímž vznikají tzv. elementy. Elementy jsou prvky projektu, které jsou definovány
parametrickými hodnotami. V případě změny některé z těchto hodnot dojde ke změnám
v každém z napojených elementů, což se projeví i v modelu, kde jsou tyto elementy
přítomny. Zmíněný proces samozřejmě může probíhat i opačně. Máme-li například
v modelu obklady a parametrickou informací je jejich materiál, můžeme jednoduše změnit
typ materiálu. Se změnou materiálu může být spojena i změna rozměrových charakteristik
2

Například http://www.elevations-bim.com/Services/bim---3d--4d-5d-6d-7d-modelling-services-30.htm;
dostupné k 13.8.2012.
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obkladu a tedy nutnost upravit například tloušťku obkladů v modelu. V případě změny
materiálu v databázi může vše ostatní proběhnout automaticky. Proces může samozřejmě
probíhat i opačným směrem, takže například změny rozměrů prvku v modelu se promítnou
i do databáze. Možnosti jsou v tomto ohledu prakticky neomezené, nicméně závisí na
funkčnosti použitého softwarového nástroje [8].

2.4.2

Propojení dvou modelů

Propojení dvou modelů umožňuje provázání jednotlivých prvků napříč různými modely.
Modely navíc nemusí být vytvořeny stejnými autory, ba ani ve stejných softwarových
nástrojích. Propojené prvky (nebo i samotné modely, protože propojení může mít i
charakter vnoření jednoho modelu do druhého) těží ze stejných benefitů, jako propojení
modelu s informacemi v prvním případě propojení. Problematika propojení modelů je
velmi složitá, nicméně benefity z ní vyplývající jsou vysoké. Jeden z hlavních problémů
spočívá ve vzájemné kompatibilitě různých nástrojů. Tu v dnešní době zajišťuje
mezinárodně uznávaný souborový formát IFC (International Foundation Class, více viz.
kapitola 3.6), vyvíjený komerčně nezávislou společností buildingSMART 3 (dříve IAI,
International Alliance for Interoperability). Pro propojení dvou modelů vytvořených
různými nástroji je třeba exportovat v jednom nástroji model do formátu IFC a následně
pak z formátu IFC importovat model do nástroje druhého. Celý tento proces je značně
problematický (zejména při snaze zachovat veškeré informace), zejména při použití velmi
specializovaných nástrojů. Je však jednou z priorit vývojářů nástrojů zajistit vzájemnou
kompatibilitu a lze v tomto směru očekávat vývoj kupředu, který celou záležitost
v budoucnu zjednoduší. Překážkou v tomto snažení, kterou nelze nezmínit, je snaha
některých vývojářů softwarových nástrojů donutit své zákazníky využívat tzv. balíčky,
poskytující kompletní řešení. Ačkoliv je tato snaha ze strany vývojářů pochopitelná,
z dlouhodobého hlediska má na zlepšení BIM nástrojů spíš negativní vliv, protože
zapříčiňuje vývoj vzájemně nekompatibilních nástrojů (v rámci prosazování vlastních řešení
a snahy znemožnit zákazníkovi využívat nástroj jiného vývojáře) [8].

2.5 Přínosy BIM
Procesy BIM jsou ze své nátury nepostradatelné pro efektivní a úspěšné dosažení cílů. Je
však na jednotlivých účastnících projektu, aby je správně využili a dosáhli požadovaných
benefitů, které z jejich použití vyplývají. V následujících podkapitolách jsou vyjmenovány ty
nejdůležitější přínosy implementace BIM nástrojů.
Je přitom třeba mít na paměti, že BIM jsou z určitého úhlu pohledu jako oheň. Do jisté
míry jsou při snaze dosáhnout určitých cílů nepostradatelné, ale v případě jejich špatného
použití mohou být na obtíž [8].

3

Více informací na http://www.buildingsmart.com/; dostupné k 7.7.2012.
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2.5.1

Propojení informací s modelem

Jedním z hlavních přínosů použití BIM nástrojů je možnost vytvoření modelu, obsahujícího
libovolné množství vzájemně propojených informací [8]. Kromě fyzických parametrů
modelu (rozměry) je tak možné do modelu zanést informace o času, nákladech nebo
dodavatelích jednotlivých prvků (viz. kapitola 2.4 a vícerozměrné modelování).
Otázkou zůstává, zda je propojení modelu s informacemi skutečně optimálním způsobem
jejich využití pro dosažení cílů projektu. V některých situacích je tak třeba pohlížet na
propojení jako na suplementární záležitost, která může být pro řízení projektu přínosem,
ale její vykonávání nemusí být na straně efektivity a optimálního využití zdrojů. Je tedy
třeba mít vždy na paměti, že problematika informací v modelu se netýká jen toho, že jsou
informace do modelu zaneseny, ale zejména toho, jakým způsobem a jak efektivně jsou
využívány [9].
V této oblasti je často diskutován koncept databáze informací. Ne vždy je totiž reálné
vytvořit centralizovanou databázi prvků pro celý realizovaný projekt. Běžnou praxí dnes je
tedy spíše vytváření distribuovaných databází, kdy potřebné informace jsou provázány jen
s těmi modely, se kterými je to třeba, a kategorie informací podléhají typu a použití
modelu [10].
Důsledkem vytvoření informačního modelu je lepší naplňování cílů projektu, zvýšení
efektivity, zlepšené hledání optimálních řešení a v neposlední řadě i zvýšení možností
plánování. Zjednodušeně lze říci, že tvorba samotného informačního modelu je hlavním a
největším přínosem použití BIM a s tímto hlavním přínosem souvisí i další, v této
podkapitole vyjmenované, přínosy.
Možnost propojení informací s modelem je každopádně nedocenitelným přínosem, a to
nejen v realizační životní fázi projektu, ale zejména také ve fázi provozní, čemuž se později
více věnuje kapitola 6.

2.5.2

Transparentnost

Dlouhodobým přínosem implementace BIM je zvýšená transparentnost projektových
procesů. Ze své podstaty BIM nástroje umožňují kvalitní, automatizovanou dokumentaci a
kontrolu, zejména v projektové fázi životního cyklu stavby. Kde bylo dříve možné zanedbat
drobný detail nebo zjednodušit si práci, tam bude při důsledné práci s BIM nástroji
(dodržování postupů) chyba odhalena. BIM zjednodušuje a částečně automatizuje
kontrolu, čímž pozitivně přispívá ke zvýšení kvality celého díla [10].
Transparentnost, kterou BIM přináší, zároveň zvyšuje důvěryhodnost mezi jednotlivými
účastníky projektu [8]. Jedná se zejména o zlepšení a zpřístupnění komunikace mezi
stavebníkem a dodavatelem a mezi dodavatelem a subdodavateli projektu [11].
Zvýšení transparentnosti bohužel může mít v dnešní době pro mnoho účastníků projektu
demotivující charakter. Může působit negativně, a to ne vždy neprávem. Samozřejmě,
situace, kdy se projektant snaží zamaskovat důležitý detail a jeho řešení se tak snaží
delegovat na někoho jiného, v pořádku není, nicméně může nastat situace, kdy příslušné
16

řešení v dané fázi opravdu není třeba a pro projekt v určitém stádiu přílišný tlak na detail a
neschopnost drobné chyby přejít nejsou relevantní. V takovém případě, pokud projekt
není správně řízen, může dojít ke zbytečnému protěžování dotčených pracovníků a
v důsledku i snížení efektivity využití BIM nástrojů.
Největší přínos v transparentnosti BIM je ve prospěch stavebníka, který má zvýšenou
možnost kontroly a záruky správného provedení díla z hlediska kvality (dodržení
technologických postupů, správné řešení detailů, efektivní časové navržení výstavby atd.)

2.5.3

Přehlednost

Využití nástrojů BIM přináší zvýšení přehlednosti projektové dokumentace a snadnější
dostupnost relevantních informací. Automatizace kontroly a vytváření projektové
dokumentace snižují náchylnost na chybu, stejně jako umožňují snazší kontrolu již
vytvořených součástí [10].
Zejména přechod z dvourozměrných výkresů do trojrozměrného prostoru umožňuje snazší
odhalování problémů. Na jednotlivé prvky konstrukce je možné podívat se z různých úhlů a
třetí rozměr je pro lidskou mysl přirozenější, takže je sníženo riziko ztráty nebo
desinterpretace informací mezi dokumentací a člověkem [10]. S tím souvisí zvýšené
možnosti vizualizace, které výrazně přispívají ke zlepšení komunikace mezi jednotlivými
účastníky projektu, zejména mezi stavebníkem a dodavatelem. Kromě řešení technických
problémů tedy další rozměry v dokumentaci přispívají zejména k úspěšnému řešení
designových problémů.
Parametrizace stavebních prvků umožňuje efektivní odhalování konfliktů konstrukcí. Řeč je
o hledání konfliktů inženýrských sítí, rozměrového uspořádání technických místností,
řešení dispozic interiérů atd. Při použití externí databáze lze zároveň použít další nástroje
ke zpracování těchto dat a zautomatizování procesů jako je tvorba výkazu-výměru,
rozpočtu, harmonogramu atd. Dynamické propojení prvků pak dává možnost jednoduše
projektovou dokumentaci upravovat a ihned analyzovat dopady změn.
Přínosem přehlednosti je také zvýšení přesnosti procesů, souvisejících s projektem. Díky
možnosti doslova realizovat projekt ještě před tím, než samotná realizace započne [8],
zvyšuje se úroveň přesnosti veškerých odhadů, což se projeví zejména při stanovování
výkazu výměr a rozpočtů.

2.5.4

Zpětná vazba a práce se změnami

Přínos ve zpětné vazbě částečně souvisí s přínosy diskutovanými v předchozích
podkapitolách (transparentnost, přehlednost). Projekt se neustále vyvíjí a dochází k řadě
změn. Každá změna může mít na projekt dopady, které mohou být naprosto zřejmé, ale
někdy mohou být naopak pouze menšího rozsahu, takže bez použití nástrojů BIM by mohlo
dojít k jejich přehlédnutí. Druhým faktorem je skutečnost, že na projektu se podílí větší
množství pracovníků, kteří projekt dávají dohromady jako skládačku, každý svou část. Jak
projekt postupuje ve svém životním cyklu, množství informací se zvyšuje a provázanost
jednotlivých prvků projektu je čím dál tím složitější. Je nemožné pro běžného pracovníka 17

specialistu - pojmout komplexitu celého projektu a uvažovat objektivně o všech svých
změnách, případně si navíc ještě udržovat přehled o změnách svých kolegů. Při tvorbě
standardní dokumentace toto může být zdrojem mnoha problémů a nedostatků v této i
budoucích fázích projektu (nenavazující dílčí výkresy, rozpory v projektové dokumentaci,
neřešené detaily, zapomenuté položky v rozpočtu atd.)
Jak bylo naznačeno, nástroje BIM umožňují kvalitní, rychlou a částečně automatizovanou
dokumentaci změn a jejich kontrolu. To umožňuje spolupracovníkům koordinovat svou
činnost tak, aby byli spolehlivě informováni o změnách v projektu a dostávali na své vlastní
změny potřebnou zpětnou vazbu, která umožňuje veškeré problémy se změnami včas
podchytit a vyřešit. BIM tedy vytváří prostředí, ve kterém se pracovník nemusí tolik starat
o to, co se děje v celém projektu (protože toto je z části zautomatizované), a může se tak
více věnovat na svou vlastní práci. Zároveň je usnadněna problematika zpětné vazby,
protože je zřejmé, kdo je za kterou část projektu zodpovědný, z čeho daný problém
vyplývá, čeho se týká atd. [9]
Je třeba zdůraznit, že pro úspěšné uplatnění výše zmíněných přínosů je třeba dostatečná
kvalifikace a kolektivní cítění pracovníků, protože nižší osobní zainteresovanost v projektu
zvyšuje požadavky na vlastní osobní angažovanost na společném díle. Zejména cílevědomí
a konkurenčně založení pracovníci mohou být nutností systematické a metodické
spolupráce značně demotivováni [12].

2.5.5

Nepřímé přínosy a management rizik

Často opomíjenými, nicméně pravděpodobně těmi největšími přínosy použití BIM nástrojů
jsou jejich nepřímé přínosy. Jedná se o přínosy, které ovlivňují veškeré činnosti řízení
projektu v menší či větší míře a tím zvyšují jejich efektivitu. Do této kategorie spadají
pozitivní dopady na chápání projektu a jeho souvislostí jednotlivými členy týmu,
zefektivnění činností, šetření času částečnou automatizací procesů, možnost doslova
otestovat projekt v jednotlivých fázích jeho návrhu apod. BIM nástroje také velkou měrou
přispívají k aplikaci Lean Construction4.
Hlavním nepřímým přínosem je však bezesporu pozitivní dopad použití BIM nástrojů na
řízení a management rizik projektu. Z toho vyplývá i vytváření možností jejich eliminace,
prevence, redukce, diverzifikace, transpozice a retence [13]. Enormní přínos BIM nástrojů
v managementu rizik je pak zejména v případě reziduálního rizika, které je za jejich pomoci
značně sníženo.
Velkým rozdílem v řízení rizik v případě použití BIM nástrojů tkví v tom, že rizika nejsou ve
skutečnosti delegována na jiné účastníky projektu, jak se tomu běžně děje, ale jsou
skutečně identifikována a analyzována. To donutí účastníky projektu k nalezení způsobu

4

Lean Consatruction je dodavatelský systém, zaměřující se na efektivitu využití zdrojů maximalizací
přidané hodnoty a minimalizací odpadu. Jedná se o specifickou formu metod a řízení, postavených na
spolupráci jednotlivých stran účastníků projektu, zefektivnění procesů na dodavatelské úrovni, náhledu
na projekt jako na celek a průběžné kontrole a zlepšování.
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jejich optimálního řešení v rámci celého projektu, nikoliv jen z hlediska úhlu pohledu
relevantního účastníka.
Velmi zásadní přínos přináší BIM také v problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci (BOZP). Jedná se zejména o zvýšení kvality a zlepšení procesů v souvislosti s lepší
komunikací (nejen ve smyslu komunikace mezi dvěma osobami, ale i ve smyslu
interpretace informací), plánováním a již zmíněným řízením a managementem rizik. Využití
BIM pro zvýšení kvality BOZP souvisí nejen s realizační fází projektu (organizace práce na
staveništi, zajištění POV apod.), ale i s následnou fází užívání díla, kdy může s pomocí BIM
vytvořená databáze zlepšit BOZP při provozované činnosti (například jedná-li se o projekt
výstavby elektrárny, v průběhu jejího provozu jsou zajištěny lepší podmínky apod.) [14]
[15]

2.5.6

Přínosy BIM v přípravné fázi projektu

Při zpracování architektonické studie a projektové dokumentace stavby se musí
projektant/architekt vypořádat s požadavky prostorového uspořádání a velikosti stavby,
časových potřeb investora, technických omezení stavby a náklady. V případě výskytu
mnoha klientských změn během provádění stavby dochází k odchýlení od původního
harmonogramu stavby a výskytu dodatečných nákladů (vícepráce), což mimo jiné
negativně ovlivňuje vzájemné vztahy mezi investorem a stavebním podnikem.
Při uplatnění tradičního přístupu k tvorbě projektové dokumentace stavby jsou
upřednostňována spíše prověřená a standardizovaná řešení. Z časových a ekonomických
důvodů nejsou totiž k dispozici data o nákladech a časových potřebách pro jiné
potenciálně vhodné varianty řešení stavby. S použitím BIM jsou ale tyto důležité informace
ihned k dispozici.
BIM umožňuje projektovému týmu navrhovat změny projektu kdykoliv během jeho
návrhové fáze, a to bez významného navýšení pracnosti, časových potřeb, nákladů a
výskytu chyb. Tato skutečnost rovněž poskytuje projektovému týmu více času pro kvalitní a
detailní dořešení konstrukčních, technologických a architektonických problémů. BIM
umožňuje automatickou implementaci a koordinaci změn, čímž dojde k eliminování
potenciálních chyb, zlepšení celkové kvality práce a zvýšení počtu získaných zakázek pro
společnost v dlouhodobém horizontu.
Všechny části vytvořeného BIM modelu mohou být koordinovány tak, aby potenciální
budoucí konflikty (více objektů/prvků vyskytujících se na stejném místě, kolize pracovních
činností v čase a prostoru, nedostatek finančních prostředků v určitém časovém okamžiku,
koordinace/nástupy subdodavatelů, nedostatek stavebního materiálu, velikost zařízení
staveniště v čase, apod.) bylo možné snadno identifikovat a najít odpovídající řešení. Tento
proces se nazývá detekcí kolizí. Některé softwarové aplikace BIM umožňují tyto kolize
vyhledávat a sestavit jejich seznam. [10] [16]
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2.5.7

Přínosy BIM v realizační fázi projektu

V průběhu realizační fáze projektu model BIM poskytuje projektovému týmu aktuální
informace o postupu stavebních prací, dosahované kvalitě, harmonogramu stavby a
nabíhajících nákladech. Stavební podnik má k dispozici přesnější údaje o skutečné
prostavěnosti a může v reálném čase aktualizovat a zpřesňovat kalkulaci nákladů a časový
harmonogram stavby. Stavební podnik má k dispozici věrohodné podklady a argumenty
pro stavebníka, pomocí kterých lze lépe zdůvodnit případná navýšení stavebních nákladů a
časová zpoždění. BIM rovněž umožňuje stavebnímu podniku a investorovi (stavebníkovi)
vynakládat méně času na procesní záležitosti a administrativní činnosti, protože stavební
projekt byl na začátku lépe a podrobněji připraven a je průběžně v reálném čase
aktualizován. Ve výsledku BIM vede k úspoře celkových nákladů stavby z důvodu snížení
administrativních a režijních nákladů a nákladů na vícepráce. [16]

2.5.8

Přínosy BIM v provozní fázi projektu (užívání stavby)

V rámci provozní/udržovací fáze projektu přináší metoda BIM rovněž celou řadu výhod.
Jsou k dispozici podrobné informace o aktuálním využití budovy, o její energetické
náročnosti, o životnosti jednotlivých konstrukčních prvků budovy v čase a o finančním
cash-flow budovy. BIM zaznamenává prováděné rekonstrukce a umožňuje efektivnější
plánování budoucích oprav a změn využití stavby. Jsou k dispozici aktuální informace o
využití jednotlivých prostor budovy nájemníky, výše příjmů z pronájmu v čase a náklady
spojené se zajištěním provozního chodu budovy. Model BIM obsahuje rovněž informace o
vybavení jednotlivých prostor budovy nábytkem a dalším technickým zařízením, což
umožňuje efektivnější plánování budoucích nákupů vybavení a zařízení a řešení
obsazenosti jednotlivých prostor různými typy nájemníků (obchodní prostory, kancelářské
prostory, prostory k bydlení, apod.)
Za předpokladu, že je model BIM budovy průběžně aktualizován, správce nemovitosti jej
může úspěšně využít například pro přípravu nového využití vybraných prostor budovy tak,
aby budova jako celek generovala maximální finanční výnos a případně získala i nové
zdroje příjmů. BIM umožňuje rovněž provádět energetický management budovy, odhad
nákladů na rekonstrukce a přestavby prostor, udržování platnosti certifikátů a technických
zkoušek budovy podle platných norem a zákonů (např. revize technických zařízení) a další
aktivity správce nemovitosti. [16]

2.6 Používání BIM
Používání nástrojů BIM lze rozdělit do čtyř základních kategorií, vyplývajících ze životního
cyklu projektu, zmíněném v úvodu knihy:
•
•
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Záměr - BIM nástroje umožňují stavebníkovi jasně a srozumitelně porozumět
projektu a formulovat své cíle.
Plánování - BIM nástroje umožňují architektovi, projektantovi a dalším členům
týmu, kteří se podílejí na plánování projektu jeho návrh, vývoj a analýzu.

•
•

Realizace - BIM nástroje umožňují stavbyvedoucímu a dalším členům týmu
v realizační fázi projektu efektivnější management výstavby.
Užívání - BIM nástroje a s nimi vytvořené databáze umožňují snadnější provoz a
správu projektu v průběhu jeho užívání.

Je třeba si uvědomit, že projekt se v průběhu své životní fáze vyvíjí a spolu s ním se vyvíjí i
jeho informační model. Vzhledem k této skutečnosti tak může docházet ke dvěma jevům,
ovlivňujícím způsob, jakým je třeba s informacemi nakládat:
•

•

V jednotlivých fázích projektu dochází k vytváření různých modelů (například podle
míry detailu, funkčnosti a určení, relevantní profese atd.). Tyto modely mohou být
propojené, ale mohou být i samostatné, na ostatních modelech nezávislé.
Modely, vytvořené v jednotlivých fázích projektu, mohou být úplně nebo částečně
využity i v následujících fázích a tedy v nových modelech, v závislosti na
možnostech propojení a požadavcích nového modelu.

Z textu vyplývá, že možnosti využití BIM jsou veliké. Lze říci, že jejich použití je ve větší či
menší míře možné po celou dobu životního cyklu projektu. Konkrétně se jedná o využití
v následujících oblastech [10], které souvisí s jednotlivými účastníky a jejich profesemi.
Jedná se o:
•
•
•
•

procesy umožňující pochopení a interpretace projektu z pohledu stavebníka a jeho
komunikace s ostatními účastníky projektu,
umožňující návrh, vývoj a analýzu projektu,
umožňující řízení stavebního procesu,
spojené se samotným provozem stavby (opravy, rekonstrukce, likvidace) a jeho
řízením (facility management) v průběhu užívání (provozní fáze).

Je zřejmé, že zmíněné členění přímo souvisí s dříve uvedenými kategoriemi, vyplývajícími z
životního cyklu staveb. Ani toto členění však není definitivní a na problematiku je možné se
podívat ještě z dalších pohledů.

2.6.1

Procesy

Z předchozího textu je zřejmé, že BIM není jen jedním nástrojem, ale jedná se o komplexní
přístup k práci s informacemi. V závislosti na některé z vyjmenovaných oblastí (kategorií),
které jsou svým významem analogií k uzavřeným celkům nebo krokům projektu, je třeba
použít také jiné nástroje, umožňující dosažení jiných cílů. Tyto nástroje spolu komunikují a
dochází nejen k práci s informacemi, ale i k jejich přenášení. Tyto informace se tedy
v průběhu projektu neustále vyvíjejí – jedná se o dynamický proces – a mají vliv na
samotný model. Více než záležitostí modely je tedy BIM záležitostí procesů, které model
vytvářejí a formují [17].
Následuje jednoduchá klasifikace těchto procesů. Jejich členění není snadné a nabízí
mnoho různých variant. Důvodem obtížné klasifikace není ani tak jejich množství, jako spíš
jejich provázanost. Je tedy třeba mít na paměti, že smyslem dělení není vytvořit kompletní
seznam procesů, ale spíše upozornit na ty podstatné a demonstrovat samotný rozsah
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uplatnění BIM. Některé ze zmíněných procesů se tedy prolínají s jinými, nebo je lze
vyhodnotit jako redundantní.

Procesy z hlediska časového
•

Plánování
Jedná se o procesy formulace cílů projektu a o jejich interpretaci. Dále pak o
komunikaci s jednotlivými účastníky projektu jako je stavebník nebo dodavatel, ale
i například stát a jiné dotčené subjekty.

•

Realizace
Do této kategorie procesů spadají aktivity návrhu projektu a tvorba projektové
dokumentace před samotnou výstavbou, ale i v jejím průběhu. Dále se jedná o
veškeré činnosti projektového managementu a všech účastníků projektu v jeho
realizační fázi (například subdodavatelé, dotčené strany, ale i konzultantské
společnosti apod.) a jejich vzájemnou komunikaci. Velmi důležitá je samotná práce
s informacemi a jejich dostupnost. Nejde pouze o tvorbu standardních nástrojů
jako je například harmonogram, ale jedná se i o správu informací (například faktur)
a procesy řešení problémů a komunikace mezi kanceláří a staveništěm. Do této
kategorie spadají i procesy související s realizací zařízení staveniště a řešení
souvisejících problémů.
V konečné realizační fázi se nejedná pouze o stavbu jako takovou, ale i o procesy
související se zařízením budovy, nábytkem, interiéry, domovními instalacemi,
spravování informací, legislativa s ukončováním realizační fáze projekty atd., čímž
dochází k přechodu do fáze procesů správy a provozu.

•

Správa a provoz
V první řadě jde o procesy související s činností facility managementu od momentu
převzetí stavby. V případě méně sofistikované správy budovu samozřejmě o opravy
a údržbu. S tím souvisí procesy tvorby harmonogramů jednotlivých činností, správy
informačních databází a zejména procesy zajišťující jejich dostupnost a aktuálnost.
Z hlediska provozu projektu jsou relevantní také procesy vedení a kontroly
záznamů spotřeby, procesy související s bezpečností provozu (protipožární
opatření, krizové scénáře, postupy pro havárii, bezpečnost proti vniknutí cizích
osob atd.) Velmi důležité jsou i procesy managementu prostoru a vnitřního
uspořádání.

Procesy z hlediska profesního
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•

Optimalizace
Jedná se o hledání optimálních řešení zkoumaných problémů v libovolné fázi
projektu od formulace cílů projektu, přes jeho technologické řešení, cílovou cenu,
rozpočet apod. až po optimalizační procesy provozní fáze ve formě snižování
provozních nákladů nebo řízení oprav, revizí či rekonstrukcí apod.

•

Modelování

Do procesů modelování spadají veškeré procesy, související s tvorbou modelu,
s jeho udržováním a s jeho využíváním. Jedná se zejména o procesy navrhování a
řízení stavby, nicméně velkou skupinu procesů tvoří procesy simulace a jejich
vyhodnocování. V rámci procesů modelování mluvíme i o procesech analýzy (jako
jsou analýzy rizik, analýzy konfliktů apod.) a procesech souvisejících
s vícerozměrným modelováním (viz. kapitola 2.4), zejména tedy modelování
pracovních harmonogramů a časových grafů a tvorba výkazů výměr a rozpočtů.
Samozřejmě i procesy modelování probíhají nejen v průběhu návrhové, ale také
v průběhu realizační a provozní fáze projektu, jak je tomu i u jiných kategorií
procesů z profesního hlediska.
Problematickou otázkou procesu modelování je detailnost jejího provedení. Zde
stojí za to zmínit, že volba detailnosti je silně individuální záležitostí, podléhající
okolnostem a podmínkám, které s procesem souvisí. Zjednodušeně se však lze
držet pravidla, že daná míra detailu modelu má opodstatnění, pokud je k ní nějaký
důvod [10]. Pravidlo je srozumitelnější na příkladu - ve výkresu projektové
dokumentace není třeba modelovat přesný tvar dřevěné kliky nových dveří,
protože k tomu není důvod a kliku stačí vymodelovat zjednodušeně s přidruženými
informacemi o její specifikaci. Naopak například vymodelování elektrických
rozvodů v dokumentaci as-built má pro budoucího uživatele objektu smysl,
zejména v případě budoucích plánovaných rekonstrukcí apod., a proto je
k modelování důvod.
•

Vizualizace
Procesy vizualizace jsou procesy, související s interpretací informací - jak již bylo
vysvětleno v kapitole 2.4, jedná se o 3D, 4D a další vícerozměrné modely,
umožňující prezentace a komunikaci mezi jednotlivými účastníky projektu.
Vizualizace není jen záležitostí navrhování a řízení projektu - procesy vizualizace lze
využít i v provozní fázi například k rychlejšímu vyhodnocení krizové situace apod.

•

Monitoring
Procesy monitoringu a kontroly jsou nedílnou součástí práce s BIM a provází
projekt v průběhu celého jeho životního cyklu. Zatímco ve fázi provozní se jedná
zejména o procesy, související s monitoringem nákladů, energií a zásahů do
projektu, v rámci realizační fáze se jedná zejména o procesy neustálé kontroly
návrhu a monitoringu reálného stavu. S tím souvisí i velmi důležité procesy
výměny, skladování a dostupnosti informací.

2.6.2

Softwarové nástroje

Mluvíme-li o použití nástrojů BIM, jedná se zejména o softwarové nástroje, umožňující
pracovat s modelem a využívat tak výhody, které přináší. Různé nástroje jsou používány
v různých fázích životního cyklu projektu a jsou navzájem propojeny. Některé nástroje
naopak přesahují jednotlivé fáze a jsou používány ve více z nich. Z tohoto důvodu není
vyčerpávající klasifikace nástrojů možná. Na nástroje lze ovšem pohlížet i z pohledu
charakteru informací, se kterými daný nástroj pracuje. V závislosti na potřebě
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v jednotlivých fázích projektu pak lze sáhnout po nástroji, který pracuje s pro nás
relevantními informaci. Na trhu jsou samozřejmě nabízeny i nástroje, které přesahují
rámec jedné kategorie a nabízí tak kompletní řešení dle cílového zákazníka nebo relevantní
činnosti. Jedná se o následující kategorie:
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•

Práce s trojrozměrným modelem (3D)
Do této kategorie spadají nástroje, umožňující pracovat s trojrozměrnými modely a
vizualizacemi. Je to většina nástrojů, které si laik představí pod pojmem BIM.
Nástroje z této kategorie umožňují zpracovat trojrozměrnou dokumentaci na bázi
parametrického modelování, výstupem tak může být nejen vizualizace pro
prezentaci klientovi nebo usnadnění komunikace, ale také samotná projektová
dokumentace. Jedná se o nástroje, umožňující tvořit modely, ale i o nástroje,
umožňující jejich zobrazení a úpravu.

•

Práce s časem (4D)
Nástroje z této kategorie pracují s časovým hlediskem projektu. Jedná se o
nástroje, umožňující zpracování harmonogramu projektu a snazší řízení projektu ve
smyslu časové návaznosti činností, logistického řízení a plánování. Nejde jen o
zřejmé použití v průběhu řízení stavby, ale i o plánování v přípravné a zejména
v provozní (zajištění oprav, rekonstrukcí, revizí apod.) fázi.

•

Práce s prvky a jejich cenami (5D)
Zejména během plánování a realizace projektu vstupují do hry možnost pracovat
s databázemi použitých prvků projektu, jejich rozměrovými charakteristikami a
s nimi souvisejícími cenami. Nástroje z této kategorie umožňují snadné využití
výkazu výměr, tvorbu rozpočtů a kalkulací nebo stanovení cen jednotlivých činností
v nejrůznějších fázích projektu (tvorba nabídek, interní fakturace, rekonstrukce a
opravy apod.)

•

Informace (6D)
Nejrobustnější datovou základnou by měly disponovat nástroje informační. Jedná
se o stěžejní kategorii BIM, leč v dnešní době stále ještě ne příliš využívanou.
Informační nástroje pracují s přiřazováním informací jednotlivým prvkům modelu,
jejich propojením a managementem. Více než o práci s modelem jako takovým se
v této kategorií jedná o práci s databází. Nástroje nejen že usnadňují komunikaci a
správu informací, ale umožňují i práci s těmito informacemi, tj. jejich použití
k dosažení dalších cílů, často ve spojení s předchozími rozměry.
V rámci této kategorie se také jedná o nástroje, umožňující nejrůznější simulace
navrhovaného projektu, zejména v jeho provozní fázi. Řeč je o nejrůznějších
energetických simulacích, simulací zatížení konstrukce a jejího vystavení vnějším
vlivům v externích podmínkách, modelování stárnutí konstrukce apod.

2.6.3

BIM a udržitelná výstavba

Udržitelná výstavba je i dnes často diskutovaným pojmem a není pochyb o tom, že se
budoucnost bude i nadále tímto směrem ubírat. Proto není divu, že i BIM v tomto ohledu
nabízí velké množství řešení. Pomineme-li již diskutovaný přínos ve zvýšení efektivity
v průběhu celého životního cyklu projektu a zlepšení práce s informacemi, jedná se
zejména o analýzy přírodních jevů jako je sluneční záření nebo vítr a o energetické modely
budovy [18].
Analýzy slunečních a světelných modelů umožňují simulovat například dopad slunečního
světla na budovu a analyzovat s tím související stíny okolních konstrukcí nebo pomoci
nalézt optimální architektonické uspořádání. S tím souvisí i možnost vytvoření modelu
denního cyklu a s tím souvisejícího osvícení v závislosti na lokalitě projektu apod. Takovéto
analýzy můžou vést nejen k lepšímu technickému a technologickému řešení projektu, ale
také například k následným analýzám v průběhu provozní fáze projektu a s tím
souvisejícím úsporám na energiích. V případě použití vhodných nástrojů lze samozřejmě
modely používat i pro analýzu větru a jeho proudění, které má vliv na ochlazování obálky.
Tím lze například dosáhnout výrazných úspor díky přírodním metodám ventilace, zejména
v zemích okolo rovníku, kde hrají náklady na provoz HVAC5 z hlediska ochlazování a větrání
významnou roli. V neposlední řadě se pak jedná o energetické modely, kdy je možné
analyzovat osvětlení v budově, zohlednit s tím související požadavky na vytápění apod. [19]
Podstatným tématem udržitelnosti je i problematika údržby a rekonstrukcí. V tomto
ohledu lze použít nástroje k podrobnější analýze konkrétních detailů projektu tak, aby
došlo k optimálnímu využití prostoru, nedocházelo ke zbytečnému plýtvání například
vodními i jinými zdroji (zajištění využití dešťové vody) a hlavně aby případné rekonstrukce
a dodatečná údržba byly co nejméně problémové. Jedná se tak zejména o využívání
snadno opravitelných a udržovatelných prvků a o takový návrh budovy, jaký bude brát
v úvahu udržitelnost projektu v jeho provozní fázi. [20]
V končinách České republiky a Evropy spočívá použitelnost BIM z hlediska udržitelné
výstavby ve velké míře v propojení nástrojů s trendem nízkoenergetické výstavby, a to ať
už se jedná o možnosti výpočtu energetické náročnosti nebo tepelné prostupnosti, nebo
usnadnění a možnosti v oblasti certifikačních systémů. Blíže se této problematice věnuje
kapitola 5.

2.7 Problematika implementace BIM
V literatuře bývají zmíněny čtyři základní koncepty, nutné pro uskutečnění akce vedoucí
k dosažení cíle, tedy v našem případě k implementaci BIM nástrojů [10]. Aby bylo možné
akci uskutečnit, je třeba všechny tyto základní pilíře vztyčit a vytvořit tak základy, na
kterých akce může stát. Těmito základními pilíři jsou:
•

5

Pochopení

Jedná se o akronym heating (vytápění), ventilation (větrání), and air conditioning (klimatizace).
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Pochopení problematiky je zásadní pro její implementaci. Teprve když
problematice rozumíme, můžeme začít se snahou o její uskutečnění. Pokud
bychom problematice nerozuměli, není možné ji vizualizovat, komunikovat a už
vůbec není možné na ní s někým spolupracovat.
•

Vizualizace
Vizualizace je způsob interpretace problematiky. Její pochopení je velmi důležité,
ale samo o sobě nestačí. Pro úspěšnou komunikaci je třeba schopnosti umět
problematiku vysvětlit, naznačit, zobrazit - interpretovat. Vizualizace tedy souvisí
s pochopením a je mostem ke komunikaci a spolupráci.

•

Komunikace
Komunikace je zásadním způsobem uskutečnění akce. Nemusí se jednat o
komunikaci sociální, může jít i o komunikaci technickou. Schopnost komunikace
vychází z pochopení a jeho vizualizace a vytváří cestu ke spolupráci.

•

Spolupráce
Spolupráce je cílem implementace problematiky a vychází z jejího pochopení,
vizualizace a komunikace. Pouze na základě spolupráce s dalšími prvky a procesy
zkoumané problematiky je možné docílit její integrace.

Každý z těchto pilířů navzájem podpírá zbývající tři a může být cestou k pochopení a
úspěšné implementaci problematiky. Podstatné v této věci je, že ačkoliv se jednotlivé
nástroje mohou vyvíjet a lišit, teoretický proces implementace zůstává stále stejný.
Následující kapitoly se tak nebudou procesem implementace zabývat na teoretické rovině,
ale pokusí se vystihnout problematiku v těch praktičtějších oblastech.
Jiná literatura [12] zase zmiňuje dělení na tzv. malý (little) a velký (big) BIM. Zatímco malý
BIM referuje na částečnou implementaci různých BIM nástrojů, které umožňují rozšířit
standardní postupy a výstupy o další rozměry (informace), velký BIM je pak nejen
kompletní implementací propojených nástrojů a metod, ale zejména podřízení řídící
struktury a přístupu k práci podniku či oddělení celé BIM. Z hlediska požadavků na
implementaci jsou tyto stupně odlišné, a třebaže idea by měla v dlouhodobých
strategických plánech vždy směřovat k celkové implementaci velkého BIM, v závislosti na
podmínkách implementace může být zavedení malého BIM mnohem lepší volbou, ať už se
jedná o cílové řešení, nebo jen mezistupeň k zavedení velkého BIM.

2.8 Obecné současné komplikace implementace BIM
V současné době existují ve stavebním inženýrství zažité postupy a principy, které nelze
opomíjet, a které jsou nedílnou součástí aktuální praxe. Některé z těchto postupů a
principů vytváří možnosti zlepšení, které právě implementace BIM může využít. Zároveň je
však třeba mít na paměti, že zažité postupy a principy mají své opodstatnění a není tedy
snadné je opustit, ne vždy to navíc je objektivně správným řešením a cena za úspěšnou
implementaci BIM nástrojů tak může být příliš vysoká.
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Zmíněné obecné současné komplikace implementace BIM do stavební praxe je velmi
obtížně pojmenovat, zejména proto, že jsou velmi závislé na konkrétních podmínkách
(stavební odvětví, lokalita atd.), projektech a účastnících (společnostech, pracovnících atd.)
Blíže se této problematice při zohlednění světového i českého stavebního trhu věnuje
kapitola 4. Pro pochopení možností BIM je však vhodné některé tyto komplikace zmínit,
protože popisují zároveň potenciální přínosy implementace BIM, respektive upozorňují na
oblasti, kterými je v tomto ohledu nutno se zabývat.

2.8.1

Komunikace

Komunikace je stěžejním pilířem každé spolupráce. Schopnost komunikace je dána
každému člověku, což ovšem již neplatí o jednotlivých komunikačních dovednostech.
Zvládnutí problematických oblastí komunikace je stěžejní při řešení jakéhokoliv projektu,
nejen těch stavebních. Využití BIM přináší v oblasti komunikace mnohá vylepšení a
zjednodušení tak, že se některým problematickým oblastem vyhýbá (například
modelováním toho, co dřív bylo nutné si domyslet nebo dodatečně zjišťovat) nebo vytváří
informační kanály a postupy, jejichž následování nedostatek komunikačních dovedností
nahradí nebo zkrátka komunikaci zefektivní.
Celé téma komunikace má však i druhou stranou mince. Ačkoliv BIM procesy komunikace
značně zjednodušuje, nic to nemění na skutečnosti, že komunikace je i v projektovém
řízení, využívajícím BIM nástrojů, stěžejním pilířem. Pokud jde o interpretaci myšlenek a
jejich pochopení, nabízí BIM rozšířené možnosti jejich vyobrazení a formulaci. To však
zároveň klade požadavek na pracovníky, aby s takovou interpretací dokázali pracovat,
dokázali ji využít a dokázali ji pochopit. To může být problémem zejména pro zkušenější
pracovníky, kteří mají své zvyky a způsoby komunikace již zažité a obtížněji se učí novým
metodám. Komunikace je také stěžejní při spolupráci více lidí na stejném problému, což je
situace při použití BIM nástrojů naprosto běžná a je tedy třeba, aby ji jednotliví účastníci
spolehlivě zvládali a nestala se tak slabým článkem realizace projektu.
Do kategorie komunikace patří samozřejmě také problematika mezilidských vztahů, emocí,
vzájemného pochopení a konfrontace osobních cílů. Tyto záležitosti pochopitelně značně
ovlivňují úspěšnost spolupráce na pracovišti bez ohledu na použité nástroje.
Komunikace je velmi důležitá také v případě řešení nejrůznějších neshod a sjednocování
odlišných názorů. Vzhledem ke komplikovanosti stavebních projektů a bohaté praxi oboru
je samozřejmé, že ne vždy se účastníci projektu mohou shodnout na správném postupu,
řešení problému atd. Pokud nejsou tyto nesrovnalosti dostatečně komunikovány, může
dojít ke komplikacím v realizaci projektu. Ty se mohou promítnout (a promítají) do
efektivity výstavby, může dojít až k soudním sporům atd., což jsou situace, ze kterých
v důsledku nebenefituje nikdo z původních účastníků projektu, ale hlavně třetí strany jako
například právnické odvětví [10]. Ačkoliv BIM umožňuje právě tuto komunikaci zjednodušit
a poskytuje nástroje, které napomáhají lidem se navzájem pochopit, vzhledem
k transparentnosti nástrojů a vyšších požadavků na specializaci může docházet k tomu, že
je problémů souvisejících s neshodami a odlišnými názory bude identifikováno daleko více.
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Je tedy zřejmé, že fungující komunikace je základním stavebním kamenem implementace
BIM a naopak problémy v komunikaci mohou být jedněmi z hlavních překážek v efektivitě
využití BIM nástrojů a mohou vést až k selhání v jejich používání [21].

2.8.2

Soutěživost a spolupráce

Myšlenka využití nástrojů BIM je založená na spolupráci jednotlivých účastníků projektu
[12]. Je však lidskou náturou povyšovat své osobní cíle nad cíle kolektivní a management
projektu se s tím vyrovnává různými způsoby (finanční ohodnocení, možnosti osobní
realizace atd.) Ať už je však motivátorem cokoliv, vždy je třeba si uvědomit, že pramení
v osobních potřebách a snaze naplnit osobní cíle. To může způsobit soutěživost, která je
sice potřebným hnacím motorem produktivity, nicméně může za určitých okolností
znamenat i komplikace (nesrovnalosti v týmu, neschopnost přizpůsobit se, problém
v dosahování kompromisů atd.) To je zvlášť citelné při použití nástrojů BIM, které
z principu spolupráce vycházejí.
Problematika soutěživosti se však netýká jen soutěživosti v jednom týmu. V průběhu
realizace projektu se celého procesu účastní množství stran, od kterých se čeká větší či
menší míra spolupráce. V momentě, kdy každá ze stran začne hájit své zájmy, což je
naprosto logické a v pořádku, může dojít k nežádoucím dopadům na veškeré pozitiva,
pramenící z hladké spolupráce, a tím výrazně snížit přínosy použití nástrojů BIM.
Takové problémy můžou nastat zejména ve vztazích stavebník - dodavatel - subdodavatel,
kdy se například stavebník může snažit tlačit dodavatele do nerealizovatelných záměrů,
zatímco dodavatel musí počítat s dodatečnými změnami v projektu, což komplikuje situaci
subdodavatelům, kteří se musí přizpůsobit neustálým změnám a snaží se tedy naopak najít
cestu, jak si ztráty tímto způsobené kompenzovat. V důsledku pak dochází k tomu, že
místo aby tito tři účastníci projektu pracovali společně jako tým, navzájem se dohadují
nebo v horším případě se snaží své spolupracovníky „přehrát“, čímž dochází k nechtěným
ztrátám a potenciál spolupráce zůstává nevyužit.
V souvislosti se soutěživostí je třeba mluvit také o problematice rizik a nakládání s nimi.
Každý z účastníků projektu se snaží s riziky nějakým způsobem nakládat a ošetřit je. Jednou
z častých metod nakládání s riziky je jejich přesunutí nebo delegace na jiného účastníka
projektu. V důsledku tak ale z hlediska celého projektu není riziko ošetřeno, problémy
s ním spojené se tak vyřeší jen pro toho, kdo dané riziko přesunul nebo delegoval.
Vzhledem k tomu, že nakonec většinou nese riziko stavebník, je v jeho zájmu, aby byla
rizika patřičně ošetřena a nikoliv jen přesouvána a delegována na jiné účastníky, protože to
situaci neřeší. Má-li projektový tým spolupracovat skutečně jako tým (což je pro použití
BIM vyžadováno), je třeba si problematiku přesouvání a delegace rizik uvědomit a mít na
paměti, že cíle projektu jsou cíli stavebníka, a tedy přesunutí rizik na něj není
z objektivního hlediska žádoucí a efektivní.
Spolupráce a schopnost podílet se na společném díle ku prospěchu všech účastníků je tedy
dalším základním stavebním kamenem implementace BIM. Z fungující spolupráce
v důsledku profitují všichni účastníci a při správném využití BIM nástrojů je tento benefit
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dostatečně vysoký na to, aby se jednotlivým účastníkům vyplatil nejen morálně, ale i
finančně. Neschopnost spolupráce naopak může mít fatální dopady na kvalitu díla a na
dosažení hlavních i vedlejších cílů.

2.8.3

Dlouhodobost a návaznost projektů

Jak bylo naznačeno již v kapitole 1, stavební projekty se mimo jiné vyznačují svou
dlouhodobostí. Tomu se logicky přizpůsobila i stavební praxe. Aby byl dodavatel
konkurenceschopný, musí podřídit mnoho zdrojů plánování, musí investovat do vzdělání
svých zaměstnanců, musí sestavovat soudržné týmy, vytvářet komplikované interní
procesy, zajistit fungující cash-flow a další záležitosti spojené s financováním, vypořádat se
s mnoha riziky jako například druhotná platební neschopnost, nedostatek zakázek atd. To
všechno jsou věci, které způsobují, že veškeré změny je třeba důkladně zvažovat a
transformace společnosti nebo jejich procesů je v zásadě velmi zdlouhavý, nákladný a
komplikovaný proces, který může zásadně ovlivnit konkurenceschopnost společnosti [8].
Implementace BIM může být právě takovým komplikovaným procesem. Záleží samozřejmě
na míře, s jakou se společnost rozhodne BIM nástroje využívat, nicméně vždy je třeba
počítat s tím, že práce s BIM nástroji se, třebaže je v nátuře stejná, od dosavadní práce
výrazně odlišuje. Z tohoto důvodu je třeba nejen dodatečného vzdělávání současných
pracovníků, ale velmi pravděpodobně i zapojení pracovníků nových, kteří se kvalifikují jako
specialisté na použití BIM. Celý tento proces transformace neprobíhá ze dne na den a
může společnost značně zatížit. V podstatě to znamená, že musí financovat pracovníky,
kteří nemusí přinášet požadovaný užitek.
Dalším problémem může být řešení otázky, kdy je vhodné na používání nástrojů BIM přejít.
Jak již bylo řečeno, projekty ve stavebním sektoru jsou dlouhodobé a nelze jen tak z ničeho
nic, uprostřed projektu, kompletně změnit přístup a používané nástroje. Stejně tak je třeba
počítat s neustálým vývojem společnosti, hledáním nových zakázek atd. Je třeba počítat
s tím, že i v tomto ohledu je na implementaci BIM nástrojů třeba počítat s určitým časem a
zdroji, které toto umožní.
Impulz pro zavedení používání BIM nástrojů může vycházet buď ze samotné stavební
společnosti v rámci zvýšení konkurenceschopnosti na trhu a rozšíření svého portfolia
služeb, nebo, a to hlavně, z požadavku zákazníka. V každém případě je však nutné počítat
s vyhrazením časových, materiálních i lidských zdrojů a mít vše důkladně rozmyšlené. Je
třeba počítat s tím, že bude pravděpodobně nutné v určitém období paralelně provozovat
činnost stávajícím způsobem a zároveň se připravovat na implementaci a použití nových
nástrojů.
Jak se k problému postavit závisí už na typu společnosti, o kterou se jedná. Řešení úzce
souvisí s problémem kvalifikace, který je rozebrán v následující kapitole.

2.8.4

Kvalifikace

Problematika kvalifikace již byla naznačena v předcházející kapitole. Zvládnutí BIM nástrojů
vyžaduje dostatečně kvalifikované pracovníky a to nejen z hlediska vzdělání a schopností
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pracovat s příslušnými nástroji, ale také z hlediska vlastností jednotlivých členů týmu.
Nedostatečná kvalifikace může zapříčinit problémy s efektivitou práce a kvalitou výstupů
[12].
Přístupy k řešení problému kvalifikace se liší v závislosti na typu společnosti, její činnosti,
velikosti atd. V závislosti na potřebách a požadované míře využití BIM nástrojů může jít o
postupné proškolování stávajících zaměstnanců, ale i o vytvoření zcela nového týmu.
Zvláště tato druhá možnost je v praxi mnohem efektivnější, protože je potřeba zajistit
kontinuitu stávajících zakázek (tj. současní zaměstnanci mají práci a jsou potřeba).
Důležitým faktorem je také vyšší flexibilita nových nebo mladých zaměstnanců
v osvojování si nových technik a přístupů. Výběr nových pracovníků také řeší problematiku
sestavení fungujícího týmu z hlediska jejich charakterových vlastností a talentů, které jsou
v případě použití BIM nástrojů velmi důležité a správně fungující tým je základem úspěchu.
Současné týmy zvyklé pracovat určitým způsobem nemusí na BIM správně fungovat. Zda je
vhodnější BIM outsourcing, rekvalifikace současných zaměstnanců nebo přijetí nových
specialistů je poměrně zásadní otázkou implementace a všeobecně se má za to, že zatímco
outsourcing je nejjednodušší a nejnákladnější variantou, rekvalifikace stávajících
zaměstnanců je časově náročnější, avšak v důsledku levnějším a mnohem méně riskantním
řešením. Na vyšší firemní úrovni se samozřejmě nabízí i možnosti akvizice nebo sloučení již
existující společnosti, která již BIM nástroje používá.

2.9 Nebezpečí při implementaci BIM
Nebezpečí při implementaci BIM z části vychází ze současných překážek pro implementaci
BIM, kterým se věnovala kapitola 2.8. Pro celistvost budou tedy uvedeny ve zkrácené
formě i již zmíněná nebezpečí:
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•

Selhání komunikace
Selhání komunikace může zapříčinit neúspěšné použití BIM nástrojů a snížení jejich
efektivity. Blíže se problematice komunikace věnuje kapitola 2.8.1.

•

Neschopnost spolupráce
Jak je naznačeno v kapitole 2.8.2, jedním ze základních stavebních kamenů využití
BIM nástrojů je spolupráce. Neschopnost spolupráce může působit při použití BIM
kontraproduktivně.

•

Nezohlednění specifičnosti stavebních projektů
Stavební projekty jsou natolik specifické, že požadovaná míra automatizace často
není vůbec možná. Z tohoto důvodu je třeba zavádět BIM nástroje realisticky a
v maximálně možné míře efektivity.

•

Nezvládnutí transformace ze starých nástrojů na moderní BIM nástroje
Toto nebezpečí vyplývá z dlouhodobosti a návaznosti stavebních projektů a
z problematiky kvalifikace, kterým se hlouběji věnují kapitoly 2.8.3 a 2.8.4. Proces
transformace sebou nese úskalí v podobě nevhodného načasování, neodhadnutí a
špatného řízení zdrojů atd.

V rámci transformace starých nástrojů na nové je třeba zajistit hladký přechod a
mít na paměti, že správnou cestou není začít používat nástroje BIM na veškerou
činnost a ihned. Při transformaci je nutné udržet celý proces pod kontrolou [19].
•

Přílišná koncentrace na detail
Využití BIM nástrojů svádí ke koncentraci na detail, který ovšem v důsledku není
pro danou aktivitu zase tolik důležitý [12]. Čím detailnější je model, tím větší úsilí
(zdroje) stojí jeho vytvoření. Vzhledem ke změnám, které v průběhu realizace
projektu přichází, je často třeba model nejen upravovat, ale i začít s jeho tvorbou
od úplného začátku. Je tedy třeba vždy mít na paměti za jakým účelem je model
vytvářen a jaká je požadovaná míra detailu, aby práce na něm byla pokud možno
co nejefektivnější. V opačném případě může mít podcenění tohoto nebezpečí a
včasné neodhalení s ním spojených problémů fatální následky.

2.10 Mylné představy o BIM
Zejména na akademické půdě, ale i v praxi, tam kde není běžné s BIM pracovat, dochází
často k mylným představám o tom, co vlastně BIM je a není. V následujícím textu budou
vyjmenovány některé ze základních omylů [12].
•

BIM je náhražkou za lidské zdroje
Bez ohledu na to, jak nástroje a procesy BIM ulehčí práci, stále se nejedná o plnou
automatizaci procesu a tam kde je práce zefektivněna a zjednodušena, vyvstávají
vyšší nároky na kvalifikaci a dovednosti. BIM umožňuje pracovat chytřejším
způsobem a tím zefektivnit produkci, vylepšit výstupy apod. Třebaže v některých
oblastech může dojít k úspoře pracovních úvazků, toto není hlavní přínos BIM.

•

BIM zajistí automatizaci veškerých procesů
Přestože BIM skutečně automatizuje některé procesy, stále se jedná o nástroj,
který je třeba kontrolovat a ladit. Je třeba řešit velké množství individuálních
problémů. Příkladem může být automatizace tvorby výkazu výměr. Vytvoření
seznamu prvků modelu je otázkou malé chvilky. Seznam je pak ale stejně třeba
doplnit o v modelu chybějící části konstrukcí, zkontrolovat apod. [8]

•

BIM je jeden model, ve kterém je všechno
V průběhu projektu v praxi nelze pracovat s jedním modelem nebo s jednou
databází. Ve skutečnosti je součástí projektu velké množství modelů různé
podrobnosti a různého zaměření. Je také běžné, že se v rámci jednoho projektu od
již vytvořeného modelu ustoupí a dojde k vytvoření nového na základě aktuálních
požadavků.

•

BIM je dokonalý nástroj, který vyloučí chybovost
Třebaže součástí principů BIM je existence kontrolních mechanismů, stále je tu
prostor pro lidské chyby, chyby dat nebo v některých příkladech i selhání
konkrétních nástrojů, tak jako bez použití BIM. BIM přináší snadnější kontrolu a
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vyšší šanci odhalení takových nedostatků, ale nezajišťuje jejich eliminaci. Je tedy
nutné s nimi počítat.
•

BIM je 3D
Součástí BIM samozřejmě je 3D modelování, ale je to jen jeho součást. Pracovat
s 3D geometrií umožňuje i většina standardních CAD nástrojů. BIM je ve
skutečnosti, jak název napovídá, informační model. Oproti 3D přináší parametrické
objektové modelování. Zároveň se jedná o přístup k řešení projektu, systém řízení
a práce s informacemi. Jedná se o standard. Toto je velmi častá mylná představa
laické i odborné veřejnosti.

•

BIM je revoluce ve stavebnictví
Třebaže se jedná o zásadní změnu oproti stávajícím nástrojům, nejde o revoluci.
Nejen, že koncept BIM se již běžně používá v jiných odvětvích (zejména
strojírenství), ale BIM lze považovat spíše za nástroj (nejen nástroj jako softwarový
produkt, ale i nástroj jako systém řízení, metodika, proces apod.) Tento nástroj pak
lze použít v různé míře pro dosažení cílů. To není ani v blízkém souladu obecně
vnímaného významu pojmu revoluce, jakožto změny stávajícího systému a jeho
nahrazení novým. BIM lze spíš vnímat jako inovativní komplexní řešení, jehož míra
implementace závisí na jeho uživateli.

2.10.1 Sliby versus realita
BIM poskytuje uživatelům mnoho benefitů při návrhu, realizaci a provozování investičních
projektů:
•
•

•

•

všechny konstrukční a technologické prvky navržené ve stavebních výkresech,
pohledech a vizualizacích jsou vždy ve vzájemném souladu,
je dosaženo kvalitní koordinace při plánování a realizaci jednotlivých stavebních
objektů a technologických celků, a to i za předpokladu využití mnoha
subdodavatelů a různorodých technologických postupů (zemní práce, zakládání,
realizace vlastní stavby, komunikace, sadové úpravy, inženýrské sítě, vybavení
objektů, montáž technologických zařízení, atd.),
jsou jednoduše generovány komplexní prováděcí plány jednotlivých částí
stavebního objektu (dveře, okna, střecha, vybavení, atd.) a je zachována jejich plná
aktuálnost, a to i při implementaci mnoha klientských změn,
existence jednotného a uživatelsky komfortního modelu BIM umožňuje
zaznamenat mnoho dalších důležitých informací o stavebním objektu a vzniklých
problémech během fáze přípravy a provádění stavby, tyto informace jsou následně
využitelné pro zajištění dlouhodobého a efektivního provozování a údržby
stavebního objektu. [22]

Na druhou stranu, dosavadní zkušenosti s používáním BIM ukazují na několik klíčových
faktorů, které omezují plného využití přínosů této metody. Jedná se zejména o následující
skutečnosti:
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•

•

•

•
•

•

projektové týmy jsou obvykle tvořeny mnoha zkušenými členy, z nichž každý má již
navyklé určité pracovní postupy a umí používat právě jenom přesně vymezené
softwarové programy, přechodem na model BIM tak může dojít k nepochopení
nebo neochotě ze strany těchto osob ke změně pracovních postupů a způsobu
komunikace s ostatními členy projektového týmu a k používání odlišného
softwarového vybavení,
management projektové společnosti se může rozhodnout na základě kvalitní
marketingové kampaně ze strany určité softwarové společnosti k nákupu
nevhodného (pro daný investiční projekt) nebo nekvalitního BIM softwaru (mnoho
softwarových společností se prezentuje tak, že jejich CAD software umí pracovat s
BIM, nemusí to však být zcela pravda, dosud například není zajištěna plná
funkčnost a kompatibilita softwaru), což může způsobit časové zpoždění při
přípravě projektu, ztrátu důležitých dat nebo vznik nekvalitních výstupů,
problematickým místem se může rovněž stát nejasné vymezení odpovědností mezi
členy projektového týmu/zapojenými partnery z hlediska dodržení termínů,
nepřekročení rozpočtu, zajištění plné technické a technologické proveditelnosti
stavby a požadované kvality výstupů,
možnosti využití různých druhů dodavatelských systémů a komplikované smluvní
vztahy,
dosud nedostatečné zkušenosti s používáním metody BIM zejména u velkých
stavebních projektů, existuje málo vyškolených pracovníků v používání BIM
software,
stavební průmysl se obecně déle přizpůsobuje novým technologiím a manažerským
metodám než jiná odvětví průmyslu, implementace metody BIM není výjimkou.
Majoritní část stavebního průmyslu dosud tuto metodu nepoužívá. [22]

2.11 Výuka, vzdělávání a kvalifikace
Jak již bylo naznačeno v textu, jedním ze stěžejních pilířů pro používání BIM je potřebná
kvalifikace, schopnost spolupráce, pochopení principů, schopnost používat potřebné
nástroje atd. Zároveň je třeba potřebné znalosti a dovednosti neustále udržovat a
aktualizovat. Je zřejmé, že takové požadavky musí být v souladu se vzdělávacím systémem.
Problematikou vzdělání v ČR se v této publikaci zabývá podrobněji podkapitola 4.2.3.6,
které téma rozšiřuje o konkrétní příklady.

2.11.1 Školství
Základním relevantním odborným vzdělávacím aparátem ve vyspělých zemích je
středoškolské odborné a vysokoškolské vzdělání. Pro udržení konkurenceschopnosti
absolventů je třeba, aby byli s problematikou BIM na školách a univerzitách seznámeni.
V České republice se odborné střední školy nyní zabývají problematikou BIM pouze
v okrajových případech a to ve formě výuky volitelného nebo nepovinného předmětu.
V drtivé většině případů se však nejedná o výuku konceptu BIM jako takového, nýbrž
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pouze jen o výuku zvládnutí některého z CAD nástrojů na úrovni realizace návrhu modelu.
Jedná se především o výuku software Autodesk Revit nebo Graphisoft ArchiCAD. Přestože
pro zvládnutí a pochopení všech spojitostí BIM je tato míra vzdělání naprosto
nedostatečná, jedná se o jeden ze základních stavebních kamenů zvládnutí problematiky
nejen pro architekty, ale i stavební inženýry technického i ekonomického zaměření.
Zvládnutí celého konceptu BIM naopak předpokládá určitou míru znalostí v oblasti
konstrukcí staveb, řízení projektů, kalkulací a rozpočtování, technologie staveb, facility
managementu, informačních technologií a databázových systémů, výpočetní techniky
apod., takže hlubší ponoření do problematiky BIM je na středních školách prakticky
nemožné. Lze předpokládat, že v závislosti na školských vzdělávacích programech bude
v budoucnu doplněna mandatorní výuka CAD aplikací (v současné chvíli dominuje výuce
Autodesk AutoCAD) i výukou BIM aplikací.
Problematika BIM však dalece přesahuje pouze osvojení dovednosti navrhovat stavební
projekty v příslušném nástroji. V takovém případě by se nejednalo o BIM v pravém slova
smyslu, ale pouze o rozšíření základních CAD aplikací o jiný přístup k modelování a
rozšířené využití výpočetních technologií. Pro zvládnutí a dostatečné pochopení BIM je
třeba rozvíjet tuto problematiku na vysokých školách formou specializovaných předmětů
nebo oborů a zejména integrací problematiky BIM do jednotlivých již vyučovaných
předmětů. BIM je ze své podstaty fenoménem zasahujícím do všech oblastí a disciplín,
které se stavebními projekty souvisí, od návrhu, přes realizaci až po jejich likvidaci nebo
rekonstrukci, a to včetně zajištění potřebného managementu, správy dat a informací,
logistiky, marketingu apod. V tomto ohledu je třeba zajistit dostatečnou informovanost
akademické obce a zajistit výuku formou komplexního řešení. Základními oblastmi pro
zvládnutí a pochopení problematiky jsou:
•
•

•
•

•

6

oblast návrhu - osvojení ovládání návrhových software jako náhrady za
v současnosti používané CAD aplikace,
oblast specializace technických řešení - osvojení ovládání oborově příslušných
nástrojů a nadstaveb, specializovaných na určitou oblast stavebních projektů
(například nadstavby pro řešení statiky, TZB 6, vyhodnocení energetické náročnosti
budovy apod.),
oblast vizualizace a práce s propagačními materiály - uplatnění BIM nástrojů
v marketingové praxi,
oblast přípravy a řízení staveb, projektového managementu - aplikace BIM nástrojů
na řízení stavby v průběhu její realizace, zařízení staveniště, tvorba harmonogramů,
časové plánování apod.,
oblast rizikového inženýrství - výhody použití BIM pro snížení rizika v průběhu
životního cyklu stavebního projektu, pochopení dopadů na reziduální riziko, použití
nástrojů pro hledání konfliktů v modelu projektu, použití BIM pro řízení rizika a
management rizik, BOZP,

V rámci BIM se používá anglický výraz MEP, což je akronym pro Mechanical, Electrical and Plumbing
Engineering, tedy prvky stavebních projektů z oblasti strojírenství (HVAC), elektroinstalace a trubní
vedení (kanalizace, voda apod.)
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•
•
•

•

•
•

•
•
•

oblast řízení kvality,
oblast facility managementu - využití BIM nástrojů k provozu budovy, propojení
nástrojů FM a BIM, důležitost navrhování, správa informací,
oblast informačních technologií a výpočetní techniky - osvojení problematiky
správy databází a síťové komunikace, základní znalosti a praktické dovednosti
ovládání operačního systému, práce s tabulkovými procesory (např. Microsoft
Excel),
oblast dodavatelských systémů - integrace BIM procesů do dodavatelských
systémů, komunikace v elektronické podobě, legislativní prostředí pro BIM,
inženýring,
oblast kalkulací a nabídek - osvojení nástrojů pro tvorbu rozpočtů a výkazů výměr,
tvorba nabídek,
oblast managementu a interních procesů - pochopení důležitosti
vnitropodnikového řízení, management BIM teamu, postavení a důležitost jeho
jednotlivých členů, personální zajištění, kvalifikace, HR,
oblast dlouhodobého strategického plánování - problematika implementace BIM
ve stavebním podniku, návratnost investice do BIM,
oblast udržitelné výstavby - certifikace, energetická náročnost,
oblast BIM jako taková, jedna z nejdůležitějších oblastí, kde je vysvětlen koncept
BIM a systém fungování BIM, rozdíly oproti alternativním systémům, vysvětlení
důležitosti propojení ostatních oblastí, rozmanitost využití BIM, historie a
budoucnost BIM, použití BIM ve světě atd.

Jak je vidět, problematika výuky BIM na vysokých školách je značně komplikovaná a měla
by vstupovat prakticky do všech dotčených vyučovaných předmětů. Je však důležité si
uvědomit, že samotná výuka BIM ve škole nestačí. Naprosto zásadní je v tomto případě
propojení teoretických znalostí a praxe. Tato oblast byla záměrně vynechána, neboť je jí
věnována samostatná kapitola 2.11.3.

2.11.2 Rozšiřování kvalifikace
Jak bylo zmíněno v předchozí podkapitola, jedním ze základních pilířů osvojení BIM souvisí
se studiem a školstvím. Druhým pilířem je pak nutná kvalifikace, která v užším slova smyslu
souvisí s praktickou aplikací. Rozšíření kvalifikace lze dosáhnout samostudiem a zájmem o
problematiku, zejména však je tato podkapitola věnována školením zaměstnavatele.
Jedná se o situace, kdy je třeba zajistit implementaci nástrojů BIM do stávajícího firemního
prostředí nebo o zaškolení nového pracovníka. K tomu je třeba počítat s dostatečným
časovým fondem a je třeba brát ohled i na individuální charakteristiky, dovednosti a
schopnosti zaměstnance, jak bylo naznačeno v kapitole 2.8.4. Protože zkušenosti různých
zemí s aplikací BIM je odlišná, je běžnou praxí existence specialisty, který se zabývá
integrací BIM do procesů jiných oddělení či divizí, dceřiných společností apod.
Lze říci, že problematika implementace BIM je podobná, jako implementace kterékoliv jiné
nové technologie a s tím samozřejmě souvisí i potřebná kvalifikace, nutnost proškolení,
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zapracování apod. Je však třeba mít na paměti jednu velmi důležitou věc. Vzhledem
k množství BIM nástrojů a individuálním přístupům společností, které s BIM pracují, je
prakticky nemožné zajistit veškerou dostatečnou kvalifikaci v průběhu vzdělání v rámci
středních a vysokých škol. Z tohoto důvodu je tedy téma zajištění potřebné kvalifikace
přenášeno na zaměstnavatele a zaměstnance.

2.11.3 Spolupráce praxe a teoretických znalostí
Spolupráce praxe a akademické půdy je z hlediska BIM ožehavým tématem. To se totiž
vyznačuje výrazným odklonem teorie od praktické aplikace. Tento odklon je dán
komplikovaností problematiky a skutečností, že BIM je ve větší míře propojeno se všemi
oblastmi stavebního podnikání, takže je velmi obtížné celou problematiku jednoduše a
srozumitelně postihnout. Snaha o generalizaci tématu vede k nesrozumitelným a příliš
zobecněným informacím, které jsou v praxi přímo nepoužitelné. Naopak praktický přístup
je velmi specifický ve své jednoznačnosti a závislosti na okolních podmínkách. Veškeré
případové studie a praktické zkušenosti jsou tak, ve spojení se specifičností a jedinečností
stavebních projektů, prakticky nepřenositelné. Znalosti těch, kteří s BIM pracují v praxi, se
omezuje na zvládnutí pro ně relevantních nástrojů a odvedení práce, což je z krátkodobého
hlediska podstatné a dostačující, nicméně nenaplňuje to skutečnou podstatu a myšlenku
BIM. Ve skutečnosti je pro společnost mnohem cennější pracovník, který má nejen
praktické dovednosti, ale také teoretické zázemí, díky kterému dokáže spolupracovat,
pochopit důležitost funkce svých kolegů, zlepšovat zažité procesy apod.
Je třeba si uvědomit, že praxe je v tomhle ohledu naprosto zásadní. Třebaže jsou
teoretické základy velmi důležité, lze je do jisté míry nahradit mnohaletou praxí a zájmem
o tématiku. Jak ale bylo naznačeno, praxi lze získat jen praxí a to navíc specifickou praxí prací s konkrétními nástroji, prací na konkrétní pozici. Zároveň je třeba mít na paměti, že,
jak již bylo zmíněno v předchozím textu, zvládnutí BIM není jednoduchým úkolem a klade
zvýšené požadavky na vlastnosti a dovednosti zaměstnance i v jiných ohledech než v těch,
které s BIM bezprostředně souvisí. Jedná se zejména o schopnost empatie, spolupráce,
komunikativnost, okrajové znalosti apod. I z tohoto důvodu je pravděpodobné, že sektor
praxe bude muset pro zaměstnance sahat nejen do řad praxí protřelých pracovníků, ale
také do řad absolventů vysokých škol technických oborů, u kterých se zmíněné vlastnosti
předpokládají. Zaměstnavatelé však musí počítat s tím, že vysoká škola nemá jak studenty
naučit konkrétní praktické dovednosti, které společnost bude požadovat, a může je vybavit
pouze jejich základním průřezem, doplněným o zvládnutí teoretického zázemí, které jim
dodá potřebné pochopení a tím zvýší jejich uplatnitelnost v dlouhodobém horizontu.
Jediný způsob, jak zajistit dostatečně kvalifikované absolventy je intenzivní a komplexní
spoluprací praxe a akademického sektoru ku prospěchu obou zúčastněných stran, což není
vůbec jednoduchý úkol a v současnosti není stav v České republice v tomto ohledu
optimální.
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3 Softwarové nástroje BIM
3.1 Úvod kapitoly
Většina komplexních projektů v architektuře, inženýrství a stavebnictví vyžaduje
víceoborovou spolupráci a výměnu velkého obsahu dat. Tradičně bylo úsilí o spolupráci
napříč různými disciplínami založeno na výměně 2D výkresů a dokumentů. Během
posledních desetiletí však rozšířené použití objektově orientovaných nástrojů computeraided design (CAD) vyvolalo vyšší zájem o platformu BIM. Počet BIM kompatibilních
aplikací, například analytických nástrojů, modelových kontrol a aplikací facility
managementu stále roste.
I když samostatné stavební disciplíny využívaly 3D modelů a aplikací pro vizualizaci a
projektové návrhy, spolupráce v praxi zůstala víceméně založená na 2D dokumentaci až do
nedávné doby. Rozšířené používání a šíření CAD balíčků a zvýšení úrovně automatizace
stavebních procesů zajišťují motivaci pro výměnu 3D dat v procesu mezioborové
spolupráce. Předpokládá se, že BIM bude hrát významnou roli v této transformaci. BIM je
pokročilý přístup k objektově orientovanému CAD nástroji, který rozšiřuje schopnost
tradičního přístupu definováním a použitím inteligentních vztahů mezi prvky v modelu
budovy.
BIM modely zahrnují jak geometrické, tak i negeometrické údaje, jako jsou například
atributy a specifikace objektu. Specializované softwary umožňují automatické vytažení 2D
výkresů, dokumentace a dalších podstatných informací přímo z modelu BIM. Mohou
omezit chyby v modelování a zabránit technickým chybám v návrhu na základě pravidel
kódovaných v softwaru. Nejnovější CAD balíky, například ArchiCAD a Revit, přijaly
objektově orientovaný přístup s podporou BIM. Řada podpůrných aplikací může využívat
informace vložené do BIM modelu pro modelovou integraci, analýzu designu, kontrolu
chyb, facility management atd.
Vznik stále většího množství aplikací s možností přímého použití a výměny projektových
informace mezi nimi dává příležitosti pro rozšířenou spolupráci mezi všemi účastníky
stavebního procesu a rovnoměrný rozvoj projektu. BIM je stále více považován za
informačně technologický přístup ke stavbě, který umožňuje integritu návrhu, virtuální
prototypování, simulace, rychlý přístup a získávání a udržování projektových údajů [23].
Rozsah BIM se vyvíjí ze současné mezioborové spolupráce prostřednictvím specifických
BIM aplikací na multidisciplinární spolupráci prostřednictvím BIM serveru, který poskytuje
platformu pro přímou integraci, skladování a výměnu údajů z více oborů.
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3.2 Základní softwarové aplikace pro BIM
Myšlenka BIM není nová, ale teprve nyní BIM nástroje začínají velice rychle pronikat do
stavebního průmyslu. Na základě životního cyklu stavebního projektu lze nástroje BIM
rozdělit do několika kategorií. Některé z níže uvedených nástrojů jsou samostatnými
softwary a některé specializovanými aplikacemi [24] 7:
BIM aplikace pro navrhování:
• Autodesk Revit Architecture
• Graphisoft ArchiCAD
• Nemetschek Allplan Architecture
• Gehry Technologies - Digital Project Designer
• Nemetschek Vectorworks Architect
• Bentley Architecture
• 4MSA IDEA Architectural Design (IntelliCAD)
• CADSoft Envisioneer
• Constructivity Model Editor
BIM aplikace pro udržitelný rozvoj:
• Autodesk Ecotect Analysis
• Autodesk Green Building Studio
• Graphisoft EcoDesigner
• IES Solutions Virtual Environment VE-Pro
• Bentley Tas Simulator
• Bentley Hevacomp
• DesignBuilder
BIM aplikace ve statice:
• Autodesk Revit Structure
• Bentley Structural Modeler
• Bentley RAM, STAAD a ProSteel
• Tekla Structures
• CypeCAD
• Graytec Advance Design, Advance Concrete, Advance Steel
• StructureSoft Metal Wood Framer
• Nemetschek Scia
• Allplan Engineering
• 4MSA Strad a Steel
• Autodesk Robot Structural Analysis
• InterCAD AxisVM
• FEM-Design

7

Širší seznam softwarových aplikací je dostupný na odkazu http://www.buildingsmarttech.org/implementation/implementations, dostupné k 17.11.2012.
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•
•
•
•

SOFiSTiK Structural Desktop
SteelVis
bocad-3D
ssiIFC - Rhino 3D Smart Structural Interpreter

BIM aplikace pro TZB:
• Autodesk Revit MEP
• Bentley Hevacomp Mechanical Designer
• Bentley Building Electrical Systems V8i
• 4MSA FineHVAC + FineLIFT + FineELEC + FineSANI
• Gehry Technologies - Digital Project MEP Systems Routing
• CADMEP (CADduct/ CADmech)
• Design Master Electrical, HVAC, Plumbing
• SOLAR-COMPUTER Raumtool 3D
• QuickPen PipeDesigner 3D
• Plancal nova
BIM pro simulace, odhady, analýzy:
• Autodesk Navisworks
• Solibri Model Checker
• Vico Office Suite
• Vela Field BIM
• Bentley ConstrucSim
• Tekla BIMSight
• Glue
• Synchro Professional
• QuickPen AutoBid SheetMetal
• AceCad BIMProject evolution
• Nomitech CostOS BIM Estimating
• GALA Construction Software
• Deliver Simulation SUperPlan
BIM aplikace pro Facility Managment:
• Bentley Facilities
• FM:Systems FM:Interact
• Vintocon ArchiFM (pro ArchiCAD)
• Onuma System
• EcoDomus
• ACTIVe3D Facility Server
• ArtrA Field BIM & Life Cycle Management
• Vizelia Real Estate
• Synchro Professional
• TRIRIGA Facilities
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3.3 BIM jako nástroj, platforma a prostředí
Ve většině případů BIM zahrnuje více softwarových aplikací pro různé účely. BIM aplikace
mohou být rozlišovány v následující hierarchii [8]:

BIM nástroj
Jedná se o specifické aplikace, které produkují specifický výsledek, například nástroje pro
výrobu výkresů, psaní specifikací, odhad nákladů, nalezení chyb, energetickou analýzu,
plánování a vizualizaci. Výstup je v tomto případě samostatný, například zpráva, výkres
atd. V některých případech je výstup nástroje exportován do jiných aplikací.

BIM platforma
Jsou aplikace, která generuje data pro vícenásobné použití. Poskytuje základní datový
model, který zahrnuje informace o projektu. Většina BIM platforem také zahrnuje funkce
nástrojů, například výrobu výkresů a detekci kolizí. Platforma obvykle obsahuje rozhraní
pro více jiných nástrojů s různou úrovní integrace. Některé platformy sdílejí uživatelské
rozhraní a styl interakce.
BIM platformy také mají dostatečné možnosti pro podporu operací navrhování, vytvoření
objektů, úprav a modifikací. Někdy jsou v nich vložené nástroje pro 3D modelování a pro
tvorbu výkresů. Poskytují balíčky dat pro stanovení nákladů nebo plánování, vytváření
specifikací a případně pro generování vizualizace nebo animace. Platformy jsou často
používány jako prostředí BIM, kdy platforma poskytuje veškeré služby v rámci organizace
včetně integračního prostředí.

BIM prostředí
Jde o správu dat jedné nebo více aplikací (nástrojů a platforem). Zajištuje automatické
generování a správu datových souborů několika BIM nástrojů. BIM prostředí zajišťuje
možnost používat vyšší datové formy, než modelová data, například video a zvukové
záznamy, e-maily, a další data používané při řízení projektu. BIM platformy jsou nastaveny
na správu různorodých informací. BIM servery jsou zaměřené na podporu BIM prostředí.
Kromě toho, BIM prostředí zahrnuje objektové knihovny pro opětovné použití a odkazy na
systém řízení a účetní systém.

3.4 BIM server
BIM server je platforma pro spolupráci, která poskytuje úložiště stavebních údajů a
umožňuje různým aplikacím import a export souborů z databáze pro prohlížení, kontrolu,
aktualizaci a modifikaci dat. Jak se očekává, BIM servery umožní výměnu informací mezi
různými aplikacemi, které se podílejí na stavebním projektu během jeho životního cyklu,
včetně nástrojů pro návrh, analýzu, facility management nástrojů, systémů pro správu
dokumentů atd. BIM-servery mají v podstatě za cíl poskytnout možnost úspěšné
spolupráce. Zatímco předchozí systémy jsou určeny pro spolupráci prostřednictvím
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výměny 2D výkresů a dokumentů, BIM servery poskytují platformu pro integraci a výměnu
3D dat s rozšířenými možnostmi [25].
Očekávání od BIM se liší mezi jednotlivými obory. Pro disciplíny navrhování BIM je
rozšířený CAD, zatímco pro ostatní obory, například dodavateli stavby a projektové
manažery BIM se jedná spíše inteligentní systém pro správu dokumentů, který může rychle
vytáhnout data přímo z balíčků CAD. Prodejci a vývojáři BIM aplikací se samozřejmě snaží
tyto požadavky spojit. Stávající BIM aplikace nejsou ještě úplně vhodné pro všechny účely.
Uživatelé se zkušenostmi s CAD aplikacemi, například návrháři, očekávají, že BIM servery
budou podporovat integrovanou vizualizaci, která je srovnatelná s předchozími aplikacemi,
které oni znají. Dodavatelé staveb a projektové manažeři očekávají, že vizualizace bude
důležitou části BIM, která chybí v existujících 2D řešeních [26].
Zavedení BIM vyžaduje změnu stávající pracovní praxe. Integrovaný vývoj modelu vyžaduje
větší spolupráci a komunikaci mezi jednotlivými obory. Je zapotřebí odlišný přístup k vývoji
modelu na základě prostředí spolupráce, kde více účastníků přispívají k centralizovanému
modelu. Standardní procesy a dohodnuté postupy jsou zapotřebí pro přiřazení
odpovědností a provádění přezkoumání a validaci projektu.
Zkušenosti se systémy správy jsou v tomto případě užitečné pro strukturování a řízení dat,
ale je nutné, aby každá organizace vyvinula své vlastní postupy pro datovou správu, které
by vyhovovaly týmové struktuře a projektovým požadavkům. Různé obchodní modely se
budou používat pro různé průmyslové potřeby. Platforma BIM může být udržována přímo
v podniku nebo externě u poskytovatele služeb. V posledním případě budou zapotřebí
dodatečná legislativní opatření a dohody k zajištění bezpečnosti údajů a důvěry uživatelů.

3.5 Platformy BIM
BIM platformy mohou být použity ve všech oblastech stavebnictví: architekty pro návrh
budovy a generování výkresů, inženýry pro statiku a stanovení energetické náročnosti,
dodavatelem stavby pro vývoj koordinačního modelu stavební výroby, zhotovení detailů
nebo pro facility management. Platformy obsahují různé typy funkčnosti nástrojů. Některé
z nich jsou uváděny na trh pro různé typy uživatelů. Níže je uveden přehled některých
z nejznámějších produktů. Pro seznam dalších produktů BIM, viz kapitola 3.2.

3.5.1

Revit

Revit je nejznámější softwarovou aplikací a má vedoucí postavení na trhu v
architektonickém navrhování v rámci BIM. Revit je zcela oddělen od AutoCADu. Jedná se o
platformou s jinou kódovou základnou a souborovou strukturou. Revit je rodina
integrovaných produktů, která v současné době zahrnuje Revit Architecture, Revit
Structure a Revit MEP (tendence naznačuje, že v budoucnu dojde ke sjednocení těchto tří
produktů do jediného). Používá se s operačními systémy Windows a Mac, jak s 32, tak i 64bitovými procesory a verzí operačního systému.
Jako nástroj Revit poskytuje snadno použitelné rozhraní s inteligentním kurzorem. Nabízí
obousměrnou editaci výkresů a modelu. Revit podporuje rozvoj nových vlastních
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parametrických objektů a úpravy předdefinovaných objektů. Objekt může být definován
pomocí skupiny podobjektů s parametrickými vztahy. Revit má velký počet knihoven,
zejména vlastní knihovnu Autodesk Seek pro specifikace a objekty navrhování.
Jako platforma Revit podporuje největší sadu souvisejících souborových formátů. Některé
z nich jsou spojené přímo, ostatní přes formát IFC (Industry Foundation Classes), který
bude popsán dále, nebo jiný výměnný formát. Revit Architecture podporuje následující
souborové formáty: DWG, DXF, DGN, SAT, DWF/DWFx, ADSK, html, FBX (pro zobrazení
3D), gbXML, IFC a ODBC (Open DataBase Connectivity).
Jako prostředí Revit provádí identifikaci objektů, avšak informace o změnách jsou na
úrovni souboru. Nejsou tedy na úrovni objektu, což omezuje synchronizaci objektů s
různými zobrazeními v různých souborech. Revit je tedy platformou, ale není prostředím
pro BIM.
Revit 2011 je velice kvalitní nástroj pro navrhování, má velmi širokou škálu objektových
knihoven; díky svému dominantnímu postavení na trhu je to přednostní platforma pro
propojení s jinými nástroji BIM. Jeho obousměrná podpora kreslení umožňuje aktualizaci a
řízení modelu pomocí výkresu a pohledů na model. Podporuje souběžné operace na
stejném projektu a obsahuje vynikající knihovnu objektů (SEEK), která podporuje rozhraní
pro více uživatelů.
Revit je ale systémem, který se výrazně zpomaluje u velkých projektů a má několik
omezení, například pouze omezenou podporu pro složité zakřivené plochy. V současnosti
Revit nezajišťuje podporu, potřebnou pro úplnou správu objektu v BIM prostředí.

3.5.2

Bentley Systems

Bentley Systems nabízí širokou škálu souvisejících produktů pro navrhování, inženýrství,
plánování infrastruktury a výstavby. Architektonický BIM nástroj Bentley Architecture,
který byl představen v roce 2004, je nová verze dřívějšího produktu Triforma. V současné
době Bentley Architecture je ve verzi V8i-08.11.07.80. Bentley má významné postavení na
trhu v oblasti stavebnictví a plánování infrastruktury.
Jako nástroj navrhování a kreslení má Bentley standardní sadu předdefinovaných
parametrických objektů, které mají mezi sebou určité vztahy. Předdefinované
parametrické objekty mohou být změněny pouze prostřednictvím programovacího
rozhraní Application Programming Interface (API). Bentley také podporuje vlastní
parametrické objekty pomocí modulu Parametric Cell Studio.
Každý z nástrojů obsahuje objekty odlišného druhu a nepodporuje vztahy s objekty,
generované jinými nástroji. Renderovací modul Luxology, integrovaný v Bentley
Architecture, generuje objemové pohledy a animace s vysokou rychlostí. Při editaci
výkresů jsou předdefinované objekty obousměrné, ale ostatní objekty musí být editovány
v modelu, aby se mohly aktualizovat. Je snadné přidávat vlastnosti do tříd objektů.
Uživatelské rozhraní disponuje dobrými vlastnostmi: rady operátora, inteligentní kurzor a
nastavení menu uživatelem. Bentley Architecture je velký systém se spoustou funkcí, ale
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není díky tomu snadno přístupný a není snadné zvládnout jeho ovládání. Bentley
Architecture podporuje import externích objektů a detekci kolizí.
Aplikace platformy Bentley Microstation jsou systémy, založené na souborech, což
znamená, že všechny akce jsou okamžitě zapsány do souboru. Následkem je nižší zatížení
paměti. Kromě základních nástrojů modelového navrhování Bentley má velkou řadu
dalších systémů. Většina z nich byla vyvinuta jako podpora inženýrských produktů. Patří
mezi ně:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bentley Speedikon Architectural
Bentley PowerCivil
RAM Structural System
RAM Steel
RAM Frame
RAM Connection
RAM Foundation
RAM Concrete
RAM Elements
RAM Concept
GEOPAK Civil Engineering Suite
Bentley Building Electrical Systems V8i for AutoCAD
Facility Information Management
ConstructSim
Bentley PowerRebar
Bentley Rebar
ProConcrete
STAAD.Foundation
STAAD.Pro
Bentley Building Mechanical Systems
Bentley Tas Simulator
Hevacomp Dynamic Simulation
Hevacomp Mechanical Designer

Některé z výše uvedených produktů byly získány nákupem malých firem a mají pouze
omezenou kompatibilitu s ostatními nástroji v platformě. Uživatel někdy musí změnit
modelový formát pro přechod z jedné Bentley aplikace do jiné.
Jako BIM prostředí Bentley nabízí propracovaný a populární multiprojektový server s
názvem ProjectWise. Podporuje replikaci souborů na předem určených lokálních stránkách
a zajištuje tímto soulad všech souborů. Podporuje odkazy pro řízení vztahů mezi formáty
DGN, DWG, PDF a dokumenty Microsoft Office.
Bentley nabízí velmi širokou škálu modelovacích nástrojů, které se zabývají téměř všechny
aspekty navrhování, inženýrství a stavebnictví. Podporuje modelování s komplexními
zakřivenými plochami. Zahrnuje několik úrovní podpory pro rozvoj vlastních
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parametrických objektů, například moduly Parametric Cell Studio a Generative
Components. Bentley umožňuje definování složitých parametrických a geometrických
sestav a nabízí dostačující podporu pro velké projekty s mnoha objekty. Poskytuje služby
multiplatformy a serveru.

3.5.3

ArchiCAD

ArchiCAD je nejstarší na trhu BIM aplikací pro architektonický návrh. Mateřská společnost
Graphisoft začala prodávat ArchiCAD na začátku osmdesátých let. V roce 2007 Graphisoft
koupila společnost Nemetschek, německá CAD společnost vyvíjecí v Evropě populární
inženýrské aplikace. Aktuální verze ArchiCADu je 14.0. ArchiCAD podporuje platformy Mac
v doplnění k Windows. ArchiCAD je 32-bitová aplikace, která funguje s 32 a 64-bitovou
verzí operačního systému Windows a Mac Snow Leopard.
Uživatelské rozhraní ArchiCADu je dobře propracované a umožňuje jednoduché ovládání
aplikace. Generování výkresu je v ArchiCADu automaticky řízeno systémem a každá změna
modelu je automaticky uložena; detaily, řezy a 3D pohledy mohou být snadno vloženy do
projektu. Editace výkresů není obousměrná. Jako parametrický nástroj modelování
ArchiCAD obsahuje velmi širokou škálu předdefinovaných objektů. Zahrnuje možnosti
modelování pro plánování staveniště, návrh interiérů a prostorové plánování.
Kromě toho existují externí webové stránky, které definují jak statické tak i parametrické
objekty pro ArchiCAD. ArchiCAD podporuje vytváření vlastních parametrických objektů
prostřednictvím nástroje Geometric Description Language (GDL). Obsahuje rozsáhlé
knihovny objektů pro uživatele, které jsou uspořádány do systémů: prefabrikovaný beton,
zdivo, kovy, dřevo, tepelná izolace a ochrana proti vlhkosti, instalatérství, vytápění,
ventilace a klimatizace, elektrika atd. Parametrické modelování definované uživatelem má
určitá omezení. Stávající třídy objektů však lze rozšířit a přizpůsobit pomocí GDL. ArchiCAD
může zobrazovat a odkazovat tvary vytvořené pomocí komplexních zakřivených ploch, ale
nejsou to objekty zadávané v ArchiCADu a nelze je editovat.
Jako platforma ArchiCAD obsahuje odkazy na více nástrojů v různých doménách.
V poslední době ArchiCAD posílil interakci s IFC a poskytuje kvalitní obousměrnou výměnu
informací. Funkce IFC výměny zahrnuje klasifikaci objektů, filtrování podle typů objektů a
řízení na úrovni objektu.
Není tomu tak dlouho, co byl také rozšířen BIM server Teamwork, který je dodáván s
platformou ArchiCAD. Byla vylepšená kvalita výměny souborů a koordinace návrhů pomocí
vytvoření inteligentní aktualizace s názvem DELTA Server. Aktualizace serveru jsou
kontrolovány z hlediska exportu a jenom upravené objekty (nově vytvořené, změněné,
nebo smazané) se předávají zpět na server. Tím se výrazně snižuje velikost aktualizací a
minimalizuje se čas, potřebný k aktualizaci.
ArchiCAD verze 14 má intuitivní rozhraní a je poměrně jednoduchý v použití. Má velké
knihovny objektů a rozsáhlou sadu podpůrných aplikací v oblasti designu (ArchiSketchy,
Graphisoft MEP Modeler, ArchGlazing, FrameWright, ArchiWall, ArchiTilse, ArchStair),
energetického hodnocení a facility managementu (EcoDesigner, VE-Ware, Ecotect,
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Archiphysik). Možnosti serveru usnadňují účinnou spolupráci na projektu a začínají
podporovat projektovou koordinaci na úrovni objektu. ArchiCAD má některá drobná
omezení ve vlastním parametrickém modelování, ale je účinný ve správě rozsáhlých
projektů díky vlastnostem serveru DELTA.

3.5.4

Digital Project

Digital Project byl vytvořen společností Gehry Technologies a je v podstatě
architektonickou a stavební verzí softwaru CATIA Dassault, špičkové platformy pro
parametrické modelování velkých systémů v leteckém a automobilovém průmyslu. Digital
Project zahrnuje 32 a 64-bitovou verzi pro operační systémy Windows XP, Vista a Windows
7.
Digital Project je komplexní nástroj, který se dá naučit po malých částech. Inteligentní
kurzor nabízí možnosti výběru, online dokumentace je k dispozici a menu se nastavuje
uživatelem. Jako nástroj parametrického modelování Digital Project podporuje globální
parametry definování objektů a sestav, stejně jako místní pravidla a vztahy, které musí být
udržovány mezi objekty. Pravidla definování objektů jsou úplná a obecná. Možnosti
modelování zakřivených ploch jsou vynikající, což je logické pro nástroj, jehož hlavními
uživateli jsou automobiloví designéři. Třetí vydání Digital Project zahrnuje vestavěné
základní objekty budov.
Digital Project obsahuje dobré rozhraní pro import a export dat objektu do tabulek a
formátu XML, stále se navíc zlepšují možnosti kompatibility s formátem IFC. Jako ve
většině aplikací, anotace v Digital Project jsou asociované s výkresy a nejsou obousměrně
podporovány v modelu. Digital Project podporuje detekci kolizí.
Kromě toho obsahuje funkce projektování systémů TZB pomocí modulu MEP Systems
Routing. Další produkty ve formě doplňujících modulů mohou být snadno integrovány do
platformy. Za zmínku stojí simulační systémy Delmia a Monte Carlo, které umožňují
modelování a vyhodnocení průběhu montáže a výroby. Kromě integrovaných pracovních
modulů Digital Project zahrnuje rozhraní pro energetické studie, výrobu dokumentace a
snadné prohlížení projektu.
Digital Project je koncipován jako platforma s balíkem nástrojů integrujících design a
inženýrství. Nabízí velmi silné a kompletní funkce parametrického modelování, umožňuje
modelování velkých a složitých sestav. Digital Project zahrnuje výkonnou sadu
integrovaných modulů, ale není jednoduchým nástrojem v ovládání, má složité uživatelské
rozhraní a jeho implementace obnáší vysoké pořizovací náklady. Knihovny
předdefinovaných objektů pro stavební inženýrství jsou omezené, stejně jako externí
objektové knihovny. Kromě toho nejsou v Digital Project plně vyvinuty funkce kreslení pro
architektonické použití.

3.5.5

Vectorworks

Vectorworks byl vyvinut jako nástroj MiniCad společností Diehl Graphsoft v roce 1985.
Graphsoft vždy kladla důraz na kvalitní zákaznickou podporu a celosvětovou uživatelskou
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základnu pro malé a střední společnosti. Na začátku Vectorworks nabízel možnosti
modelování podobné Architectural Desktopu. V současné době zahrnuje parametrické
modelování podobné ostatním nástrojům, je jednoduchý v ovládání a uživatelsky příjemný.
Vectorworks poskytuje širokou škálu nástrojů, organizovaných jako samostatné produkty,
ale dodávaných společně v jednom balení. Patří mezi ně:
•
•
•
•
•
•

Architect — pro architektonické a BIM aplikace;
Designer — pro vývoj produktů, obsahuje interiérový modul;
Landmark — nástroj pro zahradní architekturu, s přístupem k 2D i 3D knihovnám
rostlin;
Spotlight — simulace osvětlení a simulace události;
Machine design — zajišťuje konstruování strojů, obsahuje parametrické třídy
strojních součástí a numerickou kontrolu obrábění;
Renderworks — nástroj renderingu od VectorWorks.

Výše zmíněné produkty poskytují širokou škálu funkcí, zahrnují integrované uživatelské
rozhraní, inteligentní kurzor a přizpůsobitelné uživateli menu. Funkce některých z
produktů se překrývají. Nástroje kreslení VectorWorks spojují anotace výkresu
s projekcemi modelu. Ale anotace a rozměry nejsou zatím spojené s 3D projekcí objektu,
což vyžaduje zvláštní pozornost při kontrole souladu výkresu s objemovým modelem.
VectorWorks poskytuje kvalitní sadu objektových knihoven, které je možné importovat.
Podporuje přizpůsobení uživateli předdefinovaných tříd objektů a definování nových
objektů. VectorWorks umožňuje přímé propojení s několika externími nástroji, včetně
Google SketchUp. Mezi podporované výměnné formáty patří DXF/DWG, IGS, SAT, STL a
3DS. VectorWorks posílila interakci s IFC a poskytuje kvalitní obousměrnou výměnu.
Podporovány jsou též možnosti výměny s ArchiCADem, Bentley Microstation, AutoCAD
Architecture, Revit, Solibri Model Checker a Navisworks.

3.5.6

Tekla Structures

Tekla Structures je software, vyvinutý Tekla Corporation, finskou společností založenou v
roce 1966. Software podporuje práci více uživatelů na stejném projektu přes server. V roce
2004 byl softwarový produkt Tekla přejmenován na Tekla Structures aby se zdůraznily jeho
rozšířené funkce ve stavební mechanice, v projektování konstrukcí z oceli,
prefabrikovaného betonu, dřeva, železobetonu atd. V poslední době se také do softwaru
přidaly funkce řízení výstavby. Je to platforma podporující stále větší rozsah produktu.
Tekla Structures zahrnuje kvalitní funkce modifikace stávajících nebo vytváření nových
parametrických objektů. Je to komplexní systém s bohatou funkcionalitou, který ovšem
není příliš snadno ovladatelný.
Jako BIM platforma nabízí Tekla podporu uživatelského rozhraní pro širokou škálu dalších
aplikací. Kromě toho, Tekla podporuje velmi širokou škálu výměnných formátů. Jako BIM
prostředí Tekla podporuje souběžný přístup uživatelů ke stejnému projektu, který
umožňuje rezervace objektu a řízení na úrovni objektu.
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Výhodami softwaru jsou všestranné funkce modelování konstrukcí, které obsahují širokou
škálu stavebních materiálů a prvků, schopnost projektovat velké modely a podporovat
souběžné operace na stejném projektu pro více uživatelů současně. Tekla Structures
podporuje vlastní knihovny prvků včetně změn původních objektů v knihovnách. Tyto
knihovny jsou definované uživatelem. Tekla je komplikovaný nástroj a naučit se plně
využívat jeho funkcí je poměrně složité. Software umožňuje import složitých objektů z
jiných aplikací, které ale není možné upravovat. Pořizovací náklady Tekla Structures jsou
poměrně vysoké.

3.5.7

AutoCAD

Nejznámější stavební softwarovou aplikací na platformě AutoCADu je Autodesk
Architecture, dříve nazývaný Architectural Desktop, který je založen na objemovém a
povrchovém modelování a nabízí přechod od 2D navrhování do BIM. Software zahrnuje
předdefinovanou sadu objektů a poskytuje některé z funkcí parametrických nástrojů,
včetně možnosti vytvářet vlastní objekty s požadovanými vlastnostmi. Externí referenční
soubory (XREF) se v aplikaci používají pro řízení velkých projektů. Nástroje kreslení jsou
propojené s prostorem 3D modelu a v současné interpretaci nabízí jednosměrné odkazy z
modelu do výkresů. Pohledy na model jsou jednoduché ortografické projekce s omezenými
možnostmi řízení pohledu.
AutoCAD nabízí různé verze pro různé typy uživatelů. Patří mezi ně verze pro architekty
(Architecture), projektování TZB (MEP), navrhování elektrotechnických systémů
(Electrical), navrhování inženýrských staveb (Civil 3D), projektování potrubních systémů
(Plant 3D) atd. Tyto verze zahrnují různé objekty pro každý typ uživatele.
Ostatní společnosti jsou motivované k tomu, aby používaly AutoCAD jako platformu a
vyvíjely nové sady objektů v různých doménách pro architekturu, inženýrství a
stavebnictví, zejména z historických a tržních důvodů. Takovým způsobem vznikla
celosvětová komunita vývojářů, která zahrnuje například společnosti Computer Services
Consultants (CSC) (která nabízí řadu balíčků pro navrhování a analýzu stavebních
konstrukcí), AEC Design Group, COADE Engineering Software, SCADA Software AG a další
společnosti, které vyvíjí 3D aplikace pro navrhování potrubních systémů,
elektrotechnických systémů, stavebních konstrukcí, protipožárních systému a tak dále.
Výhodou AutoCADu je snadné ovládání pro uživatele, kvalitní uživatelské rozhraní, snadné
použití na základě známých funkcí 2D kreslení. Základním omezením je nemožnost
definování nových objektů bez programovacích modulů a omezená integrace s ostatními
aplikacemi.

3.6 Kompatibilita a různé druhy výměnných formátů
Existuje velký počet softwarových aplikací s někdy překrývajícími se funkcemi, které splňují
různé úkoly v navrhování a stavebním inženýrství. Kompatibilita je schopnost vzájemně si
vyměňovat data mezi aplikacemi, která usnadňuje práci a zvyšuje automatizaci splnění
úkolů.
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Výměna dat se tradičně zakládá na formátech omezených geometrií objektů, například
DXF (Drawing Exchange Format) a IGES (Initial Graphic Exchange Specification). Přímé
odkazy, založené na programovacím rozhraní API (Application Programming Interfaces)
jsou nejstarším, avšak stále důležitým zajištěním kompatibility. Na konci osmdesátých let
byly vyvinuty datové modely pro podporu výměny produktů a objektových modelů v
různých průmyslových odvětvích, iniciované mezinárodní normovací aktivitou ISOSTEP.
Datové modely rozlišují schéma používané k uspořádání dat a jazyk schématu pro přenos
dat. Existují překládací nástroje z jednoho jazyka schématu do druhého, například z IFC do
XML.
Dva hlavní datové modely pro stavební produkty jsou – IFC (Industry Foundation Classes),
pro stavební plánování, navrhování, výstavbu a řízení staveb, a CIS/2 (CIMsteel Integration
Standard verze 2) pro navrhování ocelových konstrukcí a stavební výrobu (Chuck Eastman
et al., 2011). Tyto modely zahrnují různé druhy geometrických vztahů, procesů, materiálů,
výkonu a dalších vlastností, potřebných pro navrhování a realizaci.
Vzhledem k tomu, že schémata datových modelů jsou složitá, dvě různé aplikace můžou
exportovat nebo importovat různé informace k popisu stejného objektu. Norma NBIMS
(National BIM Standard), vyvinutá v USA v roce 2007, určuje standardní údaje požadované
pro konkrétní výměnu. Kromě efektivní výměny dat, další otázkou lepšího navrhování a
stavebního řízení je zlepšení pracovních postupů, které automatizace výměny může
zefektivnit a snížit časovou náročnost.
Zatímco většina formátů zajišťuje výměnu dat mezi dvěma aplikacemi, stále roste potřeba
koordinovat data ve více aplikacích prostřednictvím repozitáře pro model budovy.
Kritickým aspektem BIM repozitářů (serverů) je to, že server umožňuje řízení projektů na
úrovni objektu budovy spíše než na úrovni dat. Základním účelem BIM repozitářů je
zajištění synchronizace více modelů sestavujících projekt. BIM repozitář by se měl v blízké
budoucnosti stát běžnou technologií pro správu BIM projektů.
Další rozsáhlé možnosti datové výměny nabízí formát XML (eXtensible Markup Language),
který je rozšířením HTML. Formát XML podporuje vícenásobné zpracování datových
schémat. Některé z nich jsou zahrnuty do vyměněných údajů, ostatní jsou založené na
externím schématu. Některá schémata XML jsou publikována a zveřejněna. Různá datová
schémata XML podporují výměnu mnoha typů dat mezi softwarovými aplikacemi. Formát
XML je obzvláště užitečný při výměně malého množství dat mezi dvěma aplikacemi.
S příchodem World Wide Web (webu) bylo vyvinuto několik alternativních jazyků datových
schémat, které využívají předávání informačních celků, které mohou být zpracovány hned
po přijetí na rozdíl od převodu souborů, který vyžaduje kompletní přenos dat před tím, než
data mohou být zpracována. Lze očekávat, že pro přenos projektových dat budou
používány mobilní telefony a další zařízení, a jiný způsob přenosu, například GSM (Groupe
Spécial Mobile), GPRS (General Packet Radio Service) a WAP (Wireless Application
Protocol).
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Výměna dat mezi aplikacemi může být popsána jedním ze tří základních způsobů [27]:
Přímé odkazy jsou založené na použití modulu Application Programming Interface (API) pro
extrakci dat z výchozí aplikace a zapsání dat pomocí API v přijímající aplikaci. Některé
systémy mohou vytvořit dočasný soubor pro výměnu mezi dvěma nezávislými aplikacemi,
ostatní používají výměnu v reálném čase. Přímé odkazy jsou implementovány jako
programovací rozhraní. Rozhraní dělá určitou část modelu budovy v aplikaci přístupnou
pro tvorbu, export, modifikaci, kontrolu nebo vymazání a další programovací rozhraní
poskytuje funkce pro import a přizpůsobení dat pro přijímající aplikaci.
Proprietární formát pro výměnu je souborové rozhraní nebo rozhrání kontinuálního
přenosu dat, vyvinuté určitou společností pro svoji aplikaci. Specifikace datového
schématu mohou být zveřejněny nebo důvěrné. Známý proprietární formát pro výměnu v
oblasti architektury a stavebnictví je DXF (Data eXchange Format), používány společností
Autodesk. Dalšími proprietárními formáty jsou SAT, STL a 3DS. Každý z nich má svůj vlastní
účel, zabývající se různými druhy geometrie.
Tab. 3.1: Formáty výměny mezi softwarovými aplikacemi [8].

Rastrové formáty
JPG, GIF, TIF, BMP,
PNG, RAW, RLE.

Rastrové formáty se liší kompaktností, možným počtem barev na 1
pixel, transparentností a možností komprese s nebo bez ztráty dat.

2D vektorové formáty

DXF, DWG, AI, CGM,
EMF, IGS, WMF, DGN,
PDF, ODF, SVG, SWF.

Vektorové formáty se liší kompaktností, formátováním linií,
barvami, podporovaným vrstvením a typy křivek.

Formáty 3D povrchů a tvarů
Formáty 3D povrchů a tvarů se liší v závislosti na druhu povrchu a
3DS, WRL, STL, IGS,
hran; tím, jestli představují povrchy a/nebo tuhá tělesa,
SAT, DXF, DWG, OBJ,
materiálovými vlastnostmi tvaru (barvou, texturou). Některé z nich
DGN, U3D, PDF(3D),
zahrnují osvětlení, kamery a další sledovací nástroje; některé
PTS, DWF.
formáty jsou souborové, další založené na XML.

Formáty výměny 3D objektů
Formáty datových modelů obsahují geometrii objektu typu
STP, EXP, CIS/2, IFC.
2D nebo 3D; kromě toho zahrnují data o typu objektu, příslušné
vlastnosti a vztahy mezi objekty. Tyto formáty mají nejbohatší
informační obsah.
AecXML, Obix, AEX,
Schémata XML, vyvinutá pro výměnu stavebních dat, která se liší v
bcXML, AGCxml.
závislosti na vyměněných informacích a podporovaných
V3D, X, U, GOF, FACT,
COLLADA.

pracovních postupech.
Široká škála herních formátů, které se liší v závislosti na typech
povrchů, tím, jestli podporují hierarchickou strukturu, typy
materiálových vlastností, textur a animací.

SHP, SHX, DBF, TIGER,
JSON, GML.

Formáty geografického informačního systému, rozlišují se 2D nebo
3D, podporovanými datovými spojí a formáty souborů.
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Formáty výměny veřejného datového modelu zahrnují použití otevřeného a veřejně
spravovaného datového schématu a jazyka, například XML nebo textový soubor. Některé
modely podporují jak XML tak i výměnu textových souborů. IFC, CIS/2 a ISO 151296 jsou
příklady formátů veřejných domén.
Shrnutí nejběžnějších výměnných formátů v oblasti architektury a stavebnictví je uvedeno
v Tab. 3.1. Tabulka obsahuje skupiny formátů pro výměnu souborů s ohledem na jejich
hlavní použití. Patří mezi ně 2D rastrové formáty obrázků, 2D vektorové formáty pro
výkresy, formáty 3D povrchů a tvarů. Formáty, založené na trojrozměrných objektech jsou
velice důležité pro použití BIM. V tabulce jsou rozděleny do skupin podle oblasti jejich
použití.
Vzhledem k tomu, že počítačově podporované navrhování pokročilo z 2D na 3D a složitější
tvary a sestavy, ohromně vzrostl počet datových druhů. Zatímco 3D geometrie je složitá,
vlastnosti objektů, jejich typy a vztahy způsobily velký nárůst rozmanitosti typů informací.
Není překvapující, že výměna dat vyžaduje zvýšenou pozornost a má stále rostoucí
význam, zejména pro pokročilé BIM uživatele. Protože rozmanitost dat o budově roste,
hlavními otázkami výměny dat se stávají nejen přesný překlad, ale také filtrování informací
dle jejich potřebnosti a její kvalita.
Běžným trendem je kombinování softwarových nástrojů pro zajištění funkčnosti nad rámec
toho, co může nabídnout každá jednotlivá softwarová platforma. Kombinování je užitečné
zejména tehdy, když různé organizace spolupracují na projektu jako jeden tým. Zajištění
kompatibility různých systémů, používaných v týmu, je mnohem jednodušší, než snaha
donutit všechny organizace k použití stejné platformy. Veřejný sektor zároveň podporuje
implementaci takového řešení, které by zabránilo zvýhodněnému postavení jedné
softwarové platformy.
Mezinárodním standardem pro výměnu dat a integraci v rámci stavebnictví se
pravděpodobně stanou formáty IFC a CIS/2, veřejné a mezinárodně uznávané normy. IFC
(Industry Foundation Class) je schéma, vyvinuté k definování sady datových reprezentací
stavebních informací pro výměnu mezi softwarovými aplikacemi v oblasti stavebnictví a
architektury. Zatímco většina úsilí byla zaměřena na detailizované softwarové výměny v
rámci specifických inženýrských domén, což ve stavebním průmyslu by vedlo k žádným
významným výsledkům a k vyvinutí nekompatibilních standardů, IFC byl navržen jako
rámcový model.
To znamená, že formát IFC byl zamýšlen tak, aby poskytnul široké, obecné definice objektů
a dat, z kterých by mohly být definovány podrobnější a specifické modely, podporující
konkrétní typ datové výměny. IFC se vztahuje ke všem informacím o budově v celém jejím
životním cyklu, od proveditelnosti a plánování, přes navrhování, včetně analýz a simulací, a
výstavbu, po užívání a údržbu.
V roce 2010 vznikla nová verze IFC, verze 2x4. Tato verze obsahuje kolem 800 záznamů
(datových objektů) a 121 datových typů [8], což ukazuje složitost IFC, ale také odráží
sémantickou rozmanitost stavebních informací, vztahujících se k různým systémům a
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potřebám různých aplikací. Rozhraní, založené na formátu IFC, v současné době používají
přední softwarové společnosti, které vyvíjí nástroje a platformy, podporující BIM.

IFC má dlouhou historii. V devadesátých letech dvacátého století vytvořilo dvanáct
amerických společností průmyslové konsorcium, které mělo za cíl podpořit integrovaný
vývoj softwarových aplikací. Na začátku bylo konsorcium definováno jako průmyslová
aliance pro interoperabilitu (Industry Alliance for Interoperability) a členství v alianci bylo
otevřeno pro všechny zainteresované strany. Později byla aliance reorganizována
v neziskovou, průmyslem vedenou mezinárodní organizaci s cílem zveřejnění Industry
Foundation Class (IFC) jako neutrálního datového modelu výrobků odpovídajícího
životnímu cyklu budov. V roce 2005 byla Industry Alliance for Interoperability
přejmenována na buildingSMART. BuildingSMART v současnosti působí v 18 zemích světa a
zahrnuje kolem 450 firemních členů.
Jednou z hlavních iniciativ organizace buildingSMART, společně s několika předními
softwarovými dodavateli, je tzv. Open BIM - otevřený datový model. Je to univerzální
přístup ke spolupráci v navrhování, realizaci a provozu budov, založený na otevřených
standardech a pracovních postupech. Program Open BIM je marketingová kampaň
zahájena společností Graphisoft, Tekla a dalšími členy buildingSMART, s cílem iniciovat a
podporovat globálně koordinovanou propagaci konceptu Open BIM v celém odvětví
architektury, inženýrství a stavebnictví s řízenou komunikací a společnou obchodní
značkou pro účastníky programu.
Iniciativa zahrnuje certifikaci Open BIM. Ta je technickým systémem certifikace, vyvinutým
spolčeností buildingSMART, s cílem pomoci výrobcům inženýrských softwarů zlepšovat,
zkoušet a ověřovat, zda jejich datové modely bezproblémově podporují jiná řešení Open
BIM. Standard podporuje transparentní a otevřený postup, který umožňuje členům
projektu účast v něm bez ohledu na softwarové nástroje, které používají.
Open BIM vytváří společný jazyk pro široce používané procesy, což umožňuje průmyslu
realizovat projekty s průhlednými obchodními podmínkami, srovnatelným hodnocením
služeb a zajištěnou kvalitou dat. Open BIM trvale poskytuje projektová data pro použití
během celého životního cyklu projektu a brání několikanásobnému vkládání stejných dat a
následným chybám. Programu se můžou zúčastnit jak malé tak i velké dodavatelé softwarů
(platforem).

3.7 Závěr kapitoly
Modelování a navrhování, založené na parametrických a objemových objektech je velkou
změnou pro stavební průmysl. Ta do značné míry zajišťuje přechod od výkresu a řemeslné
technologie k digitálním modelům, které mohou generovat výkresy, plány, a potřebná
data. Parametrické modelování usnadňuje navrhování velkých a složitých projektů ve 3D,
ale přináší styl navrhování a plánování, který není pro většinu uživatelů známý. Přesto stále
větší počet firem přímo využívá principu BIM v projektování a dosahují vynikajících
výsledků.
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Schopnost získat geometrické a projektové informace z modelu budovy pro použití v
navrhování, analýzách, plánování výstavby a stavební výroby začíná mít velký dopad na
všechny aspekty stavebního průmyslu. Plný potenciál využití BIM bude známý za nejméně
deset let, až se postupně objeví jeho důsledky a nové způsoby využití. V současné době je
zřejmé, že objektově založené parametrické modelování řeší mnoho základních problémů
v geometrickém modelování v architektuře a stavebnictví a zajišťuje rychlé přínosy pro ty,
kteří ho začínají používat, včetně případů částečného použití. První přínosy zahrnují snížení
počtu projektových chyb díky centrálnímu řízení modelu budovy, lepší produktivitě a
odstranění chyb návrhu, založených na prostorových interferencích.
Vzhledem k tomu, že 3D modely jsou mnohem blíž k realitě, tento způsob projektování
usnadňuje komunikaci mezi účastníky projektu: investorem, architektem, dodavatelem
stavby, výrobci a potenciálními provozovateli. Zatímco objektově-založené parametrické
modelování má rozhodující vliv na vznik a zavedení BIM, není synonymem návrhových BIM
nástrojů nebo generování stavebních modelů. Existuje mnoho dalších nástrojů navrhování,
analýz a kontrol, které hrají důležitou roli v BIM procesu. Aby se kompletně navrhla a
postavila budova je zapotřebí spousta informačních celků a typů informací. Základy typů
dat, které se zabývají vztahy a atributy, nebyly tak plně vyvinuty a standardizovány jako
geometrické komponenty. Mnoho typů softwarů může usnadnit rozvoj a použití
informačního modelu budovy. Popsané výše návrhové nástroje a platformy BIM jsou
nejnovější v několika generacích nástrojů a bezpochybně mají důležitý dopad na
projektování.
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4 Implementace BIM
4.1 Implementace BIM ve světě
Vývoj stavebnictví můžeme pozorovat na celém světě. Některé země jsou průkopníky
nových postupů a technologií, jiné čekají na výsledky svých odvážnějších kolegů a některé
jsou zastánci tradičních a osvědčených metod. Ne jinak je tomu při zavádění BIM do praxe.
Na níže uvedené mapě jsou vyznačeny země, které dominují na stavebním trhu. Z mapy je
patrný i jejich postoj k BIM.

Obr. 4.1: Mapa současné implementace BIM (zdroj: http://www.wspgroup.com/en/wsp-group-bim/BIM-aroundthe-world/).

Jak můžeme pozorovat, mezi pionýry patří zejména USA a Finsko, které je v současné době
nejpokročilejším uživatelem informačních modelů, a to i pro projekty menšího charakteru.
Celkově lze říci, že severské státy v Evropě se k BIM staví velmi otevřeně a využívání
informačních modelů staveb se v těchto zemích značně rozšiřuje. Velkou zásluhu na rozvoji
používání BIM má zejména podpora státu a vyžadování informačních modelů při
projektování a stavbě veřejných a státních budov.
Naopak například Německo se zatím převážně drží svých zavedených a spolehlivých
postupů. Vzhledem k decentralizovanému systému vlády je možné, že obecné zavádění
BIM bude pro Německo o něco složitější a pomalejší proces než v jiných zemích.
Podrobněji se vývojem aplikace BIM v jednotlivých vybraných státech budeme zabývat
v následujících kapitolách.
V soukromém sektoru je jedním z celosvětových lídrů společnost Skanska, která se
rozvojem a implementací BIM zabývá intenzivně již řadu let. V níže uvedených grafech
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můžeme pozorovat její úspěšnost v zavádění BIM v jednotlivých zemích, kde společnost
působí. Nutno však podotknout, že se jedná pouze o Design-Build (dále jen D/B) projekty,
kde Skanska zajišťuje jak tvorbu projektové dokumentace, tak samotné provádění stavby.

Obr. 4.2: Využívání BIM v jednotlivých zemích, Skanska [28].

První graf znázorňuje pozorovat počty realizovaných projektů s využitím BIM v jednotlivých
zemích v letech 2009-2011. Zde je patrná vzrůstající tendence u počtu realizovaných
projektů s využitím BIM. Statistice vévodí Finsko, které prokazuje jasný nástup BIM.
Druhým výrazným hráčem je Švédsko, u kterého vidíme v grafu zobrazené jak D/B
projekty, kterých bylo v Q3 2011 realizováno 68, tak 19 zakázek na realizaci projektové
dokumentace pomocí informačního modelu ve stejném období. Naopak země Střední
Evropy jsou zatím na začátku a ze statistik vyplývá, že zatím byly provedeny převážně jen
pilotní projekty.
Druhý graf ukazuje, jakým způsobem se BIM využívá v porovnání s celkovým objemem
zakázek společnosti. Jsou zde zobrazeny počty realizovaných D/B zakázek v hodnotě díla
nad dva miliony Euro a jejich rozdělení na informační modely a standardní 2D/3D
dokumentaci. Hned několik států zde vykazuje 100% implementaci BIM na D/B projekty,
nicméně je třeba tuto úspěšnost hodnotit v závislosti na celkovém počtu realizovaných
projektů. Z tohoto pohledu můžeme říci, že úspěšným státem v oblasti implementace BIM
je rozhodně Velká Británie, kde byly realizovány všechny projekty (29 v Q3 2011) s využitím
informačních modelů budov. Stejně tak Finsko ukazuje, že BIM byl využit v 97 projektech
z celkových 103. Naopak podíváme-li se na Švédsko, musíme hodnocení zkorigovat.
Z prvního grafu vyplývá, že je hned za Finskem druhou zemí, kde se BIM využívá nejčastěji.
Z druhého grafu však vidíme, že Skanska ve Švédsku provádí zdaleka nejvíce projektů ze
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všech zemí (271 v Q3 2011) a z toho pouze na 68 byl vytvořen informační model, tedy
pouze na jednu čtvrtinu všech zakázek.
Dále se podrobně podíváme na jednotlivé reprezentativní země, abychom si detailně
představili jejich postup a dosavadní úspěchy při implementaci BIM, a to jak ve veřejném,
tak soukromém sektoru.

4.1.1

Finsko

Finsko začalo zkoumat a postupně odhalovat výhody BIM hned v prvopočátcích tohoto
nového přístupu ke stavebnímu procesu a následnému užívání staveb. Postupem času se
užívání BIM začalo rozšiřovat ve státním i soukromém sektoru a výsledkem je dnešní
pozice lídra na poli využívání BIM a jeho další rozvoj na světě. Podíváme-li se do historie,
odhalíme hned několik důvodu, proč je tomu tak.
První z příčin je pomoc státu, která zde byla zajištěna formou podpory výzkumu a vývoje.
Na základě toho pak finský státní podnik Senate Properties 8, který má na starosti správu a
výstavbu všech státních veřejných budov (univerzity, věznice, muzea, atp.) a sídel státních
institucí, začal od roku 2001 se studiem a rozvojem řady pilotních projektů na využití BIM.
Výsledky pilotních projektů postupně ukazovaly značné výhody pro uživatele modelu jak ve
fázi projekční a realizační, tak pro následnou správu budovy, a tak se společnost rozhodla
od 1. 10. 2007 požadovat informační model budovy pro všechny svoje stavební projekty či
rekonstrukce budov. Výjimku tvořilo malé procento budov, pro které bylo rozhodnuto, že
tvorba modelu by nebyla ekonomicky efektivní.
Senate Properties tímto krokem v zemi nastavila standard i pro běžné soukromé projekty.
Aby byl podpořen rozvoj a standardizace užívání BIM, vydal Senate Properties už v září
2007 příručku pravidel (BIM Requirements 2007), kde jsou specifikovány požadavky na
detailnost informací zaváděných do modelu pro všechny účastníky daného projektu
v jednotlivých fázích projektu.
Z Obr. 4.3 můžeme vyčíst postupné testování pilotních projektů v Senate Properties [29].
Jedním z prvních projektů byla stavba Digi Building, která se začala připravovat v roce 2003
a byla dokončena v září 2005. Zde byl BIM použit jen pro modelování a analýzu nákladů
životního cyklu stavby, dopadu na životní prostředí a udržitelnost.
Naopak jedním z nejpokročilejších pilotních projektů byla stavba univerzitní budovy Aurora
II, která zahrnovala kompletní tvorbu modelu již od počátečních fází projektu, model byl
důležitou pomůckou při rozhodování o investicích do jednotlivých konstrukcí a zařízení a
zároveň byla poprvé v praxi vyzkoušena spolupráce integrovaného projektového týmu,
kam byl nově začleněn i zástupce statika.
Rozšíření BIM bylo částečně úspěšné i v soukromém sektoru. Z průzkumu z roku 2007
vyplývá, že 33 % projektů je alespoň nějakou částí vytvářeno či řízeno s využitím BIM
aplikací. Podíváme-li se na jednotlivé uživatele, tak již v roce 2007 93 % architektonických

8

Více informací na http://www.senaatti.fi/document.asp?siteID=2&docID=517; dostupné k 14.10.2012.
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kanceláří alespoň částečně využívalo BIM aplikace při tvorbě svých projektů, u
inženýrských firem tomu tak bylo z 60% [30].

Obr. 4.3: Přehled pilotních BIM projektů, Senate Properties [15].

Statistiky, prezentované na konferenci společnosti buildingSMART v Riigi Kinnisvara, která
se konala 13. -14. 2. 2012, již tak optimistické nejsou. Finsko je stále vedoucím hráčem na
poli adopce BIM procesů, avšak celkové množství projektů vytvořených a řízených pomocí
informačního modelu se pohybuje v rozmezí 20-30 %. Tohoto rozšíření však dosahují
pouze projekty veřejného sektoru, kde je v současné době záměr a pokus o dosažení
navýšení používání BIM na 50 % všech zakázek. V soukromém sektoru dominují velké
stavební společnosti (např. Skanska Oy a další), které používají BIM až na 50 % své
produkce. Z pohledu menších a středních stavebních společností i klientů již není patrný
tak velký zájem o využívání BIM, případně nové trendy neznají či zcela ignorují. Nyní je BIM
využívám pouze v necelých 10 % zakázek těchto podniků a zákazníků. Mezi
projektantskými a architektonickými studii roste zájem o BIM a více než 50 % firem již
používá či uvažuje o používání BIM nástrojů pro vyhotovení svých projektových
dokumentací [31].
Senate Properties stále hraje hlavní roli při zavádění BIM a nastavování standardů. Do
konce letošního roku má Finsko vydat National BIM Requirements, což bude vlastně revize
požadavků a standardů BIM Requirements 2007, které často slouží v současné době jako
vzor pro ostatní společnosti a státy.
Další z institucí, které ve Finsku podporují rozvoj BIM a celkově technologických inovací, je
nezisková organizace VTT 9. Z pohledu BIM se VTT podílí na výzkumu, vytváření
případových studií, dalším vývoji a inovacích, či například publikaci odborných článků a
příruček, čímž pomáhá šířit povědomí o BIM procesu mezi odbornou veřejnost. Tato
společnost spolupracuje jak s finskými technickými univerzitami, tak s odborníky z praxe.

9

Více na http://www.vtt.fi/research/projectsites.jsp?lang=en; dostupné k 14.10.2012.
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Jako příklad použití BIM v praxi ve Finsku je možné uvést stavbu Skanska House
v Helsinkách [32]. Jedná se o administrativní budovu, kterou bude z části využívat
ředitelství Skansky Finland a větší část bude pronajímána. Budova byla dokončena v únoru
2012 a bude součástí administrativního areálu, který se bude skládat celkem ze čtyř budov
a bude postupně dostavěn. Skanska House získala několik ocenění a zároveň získala
certifikát LEED Core & Shell Platinum a současně i EU GreenBuilding certifikaci.
Projekt byl navržen a plánován pomocí BIM aplikací a výsledkem byl 4D informační model
budovy včetně časového harmonogramu stavby. Zároveň model obsahoval plán
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, plán zařízení staveniště a plán dodávek materiálů
na stavbu. Před zahájením tvorby modelu byl povrch i dosavadní pozemní vedení laserově
zaměřeny a tyto informace byly do modelu přidány.
Model pomohl zvýšit produktivitu práce a bezpečnost na staveništi. Do modelu byly
zakomponovány jednotlivé bezpečnostní prvky a dočasné stavby zařízení staveniště.
Během výstavby bylo testováno nové opatření pro zvýšení bezpečnosti na staveništi:
televizní obrazovky umístěné v kancelářích a šatnách, na kterých se promítal aktuální plán
výstavby, a kde bylo upozorňováno na možná rizika spojená s aktuálním typem
vykonávané práce. Vzhledem k úspěšnosti tohoto opatření bylo vysílání prodlouženo až do
konce výstavby a v rámci celého projektu došlo jen ke čtyřem drobným nehodám.
Model zároveň snížil množství stavebního odpadu a hluku při výstavbě. Projektový tým
využíval model k simulaci a vizualizaci jednotlivých konstrukčních fází, čímž kontroloval
množství dodávaných prefabrikovaných betonových prvků. V rámci modelu bylo zároveň
možné určit energetickou náročnost budovy a výstavby, a tím dosáhnout na požadované
certifikáty LEED a GreenBuilding.

4.1.2

Norsko

Ani Norsko nezaostává za svými severskými sousedy a směle se pouští do implementace
BIM. Ve veřejném sektoru hned několik organizací podporuje a vyžaduje využívání BIM pro
své nové i stávající budovy.
Obdobou finské Senate Properties je v Norsku společnost Statsbygg 10. Tato společnost
spravuje veřejné nemovitosti a stará se o výstavbu nových. Společnost je druhý největší
vlastník budov v Norsku a od roku 2010 vyžaduje BIM pro všechny své nové projekty. Pro
stávající budovy jsou modely postupně dotvářeny pro zjednodušení správy budov. V říjnu
2011 vydala společnost revizi manuálu pro BIM, který je volně ke stažení na jejích
webových stránkách a obsahuje souhrn všech závazných a doporučených požadavků pro
tvorbu informačních modelů, které budou následně použity pro budovy společnosti [33].
Mezi další veřejné instituce v Norsku, které vyžadují BIM ke všem svým stavbám, patří
například The Norwegian Defense Estates Agency. Jde o organizaci spravující nemovitosti
norského ministerstva obrany, které vlastní nejvíce nemovitostí v rámci země. Tato
instituce jako první využila informační model včetně specifikací k výběrovému řízení na
10

Více informací na http://www.statsbygg.no/System/Topp-menyvalg/English/; dostupné k 27.10.2012.
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dodavatele stavby. Zároveň pro své projekty požaduje navržení takových budov, které
budou dle BIM analýzy uvolňovat nulové emise a budou tedy šetrné k životnímu prostředí
[34].
V soukromém sektoru můžeme jako jednoho z reprezentantů BIM uvést společnost
Boligprodusentenes Forening11 (Norwegian Home Builders' Association), která sdružuje
přes sto soukromých firem zabývajících se rezidenční výstavbou. Asociace vydala
v listopadu 2011 BIM manuál, který je určen jako příručka jak pro členské společnosti, tak i
pro odbornou veřejnost. Manuál obsahuje vysvětlení BIM procesů a postupů, ale i rady,
typy a upozornění na časté chyby při tvorbě informačních modelů.
Dalším krokem, který Norsko udělalo pro rozvoj a využívání BIM širokou veřejností, bylo
zavedení výuky BIM ve školách a na univerzitách. Například škola Fagskolen i Oslo vyučuje
speciální program BIM již od roku 2008, od roku 2010 k němu přidala ještě program BIM
pro inženýry technických zařízení budov. Program je zaměřen na studenty ve věku 21-50
let a v rámci výuky se studenti seznámí nejen s teorií, ale zejména s praxí, kdy si zkouší
tvorbu jednotlivých částí modelu a ve vytvořených týmech simulují spolupráci
integrovaného projektového týmu [35]. Jiné specializované obory či předměty jsou
součástí povinné či volitelné výuky na všech technických univerzitách. Pro příklad lze uvést
University of Stavanger 12, která má vypsány čtyři předměty zaměřující se na BIM v rámci
akademického roku v angličtině, další předměty pak v norštině.
Jako příklad realizované stavby pomocí BIM v Norsku můžeme uvést Akershus University
Hospital od C. F. Møller Architects. Jednalo se výstavbu komplexu budov a rekonstrukce
části stávající budovy nemocnice. Stavbu provádělo sdružení firem v čele se společností
Skanska. Přípravné práce na projektu začaly již v roce 2001, v roce 2003 začala výstavba a
slavnostní otevření nové části komplexu proběhlo 1. 10. 2008. Rekonstruovaná část
původní budovy pak byla dokončena v roce 2011 [36].
Modely budov byly používány již od začátku projektu a pro všechny budovy komplexu,
nicméně nejpokročilejší využití BIM bylo na budově vstupní haly nemocnice. Zde byla
stavební, statická i technologická část budovy zanesena do informačního modelu, na který
byly dále aplikovány všemožné nadstavbové softwarové aplikace na řízení projektu.
Jednalo se zejména o detekci kolizí všeho druhu, generaci výkazu výměr a harmonogramu
stavby, kalkulace rozpočtu, vizualizace, kalkulace energetické náročnosti budovy a různé
simulace technologických systémů [36].

4.1.3

Švédsko

Švédsko je spolu s ostatními zeměmi severní Evropy na špici v dosavadním pokroku
v implementaci BIM. Dle mezinárodní stavební společnosti WSP je Švédsko hlavním lídrem
na poli výstavby komplexních D/B projektů a projektů infrastruktury s použitím BIM
11

Více informací na http://boligprodusentene.no/bli-medlem/; dostupné k 27.10.2012.
Více informací na
http://www.uis.no/study_programmes/exchange_programmes_in_english/mechanical_and_civil_engin
eering/; dostupné k 27.10.2012.
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nástrojů a postupů, jako je například silniční obchvat Stockholmu či stavba železničního
tunelu pod centrem Stockholmu. Nicméně je nutné dodat, že WSP je soukromá
společnost, která BIM využívá na projekty infrastruktury ze svého vlastního přesvědčení
[37].
Dle srovnání společnosti Vianova Systems, která je mezinárodním dodavatelem
kompletních IT řešení pro infrastrukturu, je Švédsko pokročilým uživatelem BIM, ale není
zde oficiální poptávka po řešení projektů infrastruktury pomocí BIM, nehledě na
prozatímní nedostatečné definování všech pravidel při zadávací fázi projektu a s ním
spojených právních aspektů [38]. Všechna iniciativa v tomto směru tedy vychází od
konzultantů či dodavatelů. V porovnání s Finskem, které již přijalo opatření, připravuje
Švédsko právní předpisy a od roku 2014 je plánováno povinné používání BIM na projekty
infrastruktury. V porovnání s Norskem, kde je od roku 2012 vydaná platná směrnice na
požadavky projektů infrastruktury v BIM, má Švédsko ještě co dohánět.
V roce 2009 vznikl ve Švédsku program OpenBIM, který se v roce 2011 změnil na formu
neziskové organizace pro přijetí BIM. Jejím hlavním smyslem je podpořit efektivní procesy
v urbanistickém rozvoji pomocí využití nejlepších dostupných nástrojů IT a IFC. Jednou z
vizí organizace je stanovení celonárodních standardizovaných norem navrhování a
provádění staveb za pomoci datových modelů v mezinárodním kontextu. OpenBIM
zároveň podporuje veřejný sektor při zavádění BIM a financování dalšího vývoje a
normalizace. Organizace však spolupracuje i s dalšími asociacemi a vzdělávacími
institucemi a zaměřuje se i na odborné vzdělávání a všeobecnou informovanost v oblasti
BIM. Své projekty a svůj chod OpenBIM financuje převážně z členských příspěvků
jednotlivých členů organizace. Dle stanov organizace mají být uvedené cíle splněny do pěti
let od založení a následně bude dosavadní práce vyhodnocena a bude rozhodnuto o další
budoucnosti organizace [39].
Další švédskou organizací, která se zabývá podporou používání BIM v praxi, je společnost
BIMobject AB13. Společnost dostala svou první zakázku již v roce 1989. Ta spočívala v
tvorbě katalogu 3D objektů včetně specifikací pro jednoho z výrobců nábytku a vnitřního
vybavení. Cílem katalogu bylo zefektivnění tvorby a zpracování nabídek pro své potenciální
zákazníky. Dalším ze zlomových okamžiků v průběhu historie společnosti byla zakázka na
tvorbu knihovny BIM objektů pro designovou řadu nábytku od známého finského
architekta Alvara Aalta v roce 1995. V současné době společnost působí celosvětově a na
svých stránkách nabízí volnou knihovnu více než sto tisíc BIM prvků od sto dvaceti výrobců.
Uživatelé objektů mají vše zdarma, zaplatit musí pouze výrobci za to, že jim společnost
zpracuje jejich výrobky do podoby BIM objektů a pak už záleží přímo na nich, zda se
rozhodnou své prvky přidat k databázi na BIMobject, nebo zda je budou prezentovat na
jiných místech.
Ve Švédsku je BIM aplikován již řadu let na různé projekty, většinou často většího
charakteru. Jedním z nejnovějších výstavbových projektů a vůbec největším BIM projektem
je New Karolinska Solna University Hospital. Jedná se o PPP projekt na výstavbu komplexu
13

Více informací na http://bimobject.com/; dostupné k 4.11.2012.
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nemocnice sestávající ze šesti budov. Město Stockholm začalo s plánem výstavby v roce
2009 a v létě 2010 byla podepsána smlouva o PPP spolupráci. V současné době již probíhá
výstavba a první z budov by měla být dokončena v prosinci 2012. Otevření poslední části
nemocnice je pak plánováno na říjen 2017. Využívání BIM je v tomto projektu vyžadováno
již od nejranější fáze a všichni účastníci projektu jsou povinni s modelem efektivně
pracovat. Z modelu se generují kalkulace, výkazy výměr, harmonogram stavby a vizualizace
tak, jak je tomu u švédských BIM projektů již běžnou praxí. Zde bude model využit i na
simulace tras instalací různých nemocničních zařízení a přístrojů, které jsou často
velkoobjemové, a je nutné s nimi manipulovat velmi opatrně. Na pravidelných schůzkách
projektového týmu jsou pak diskutována všechna řešení a revize projektu tak, aby bylo
dosaženo optimálního řešení, co se týče nejen nákladů a časového plánu výstavby, ale i
funkčnosti staveb a jejich dopadů na životní prostředí [40].
Hlavním projektantem a dodavatelem je společnost Skanska. Ta vede vůbec první projekt
ve Švédsku, který má již ve smlouvě definovány požadavky na práci s BIM, a to jak pro
plánování a výstavbu, tak pro finální předání kompletního BIM modelu provozovateli
budov, který bude následně model využívat pro facility management [41].

4.1.4

Velká Británie

Velká Británie vyhlásila silnou podporu zavádění BIM v květnu 2011, kdy vláda vydala a
prezentovala novou strategii rozvoje a vývoje stavebnictví (Government Construction
Strategy). V této zprávě mimo jiné definuje postupy implementace BIM pro vládní
projekty. Dlouhodobý plán uvádí, že od roku 2016 bude vláda požadovat pro všechny své
projekty minimálně plně funkční 3D BIM s veškerou dokumentací v elektronické podobě.
Aby bylo toho cíle dosaženo, zavedla vláda různé podpory pro veřejný i soukromý sektor
[42].
První z těchto podpor bylo uskutečnění čtyř pilotních projektů na prokázání efektivity
práce s BIM a testování nových postupů a způsobů spolupráce všech účastníků projektu.
Zároveň měly tyto projekty ověřit správnost nastavených podmínek na zadávání veřejných
zakázek. Všechny pilotní projekty spadaly pod ministerstvo spravedlnosti, které aplikovalo
BIM na rekonstrukce či rozšiřování vězeňských komplexů. Následné zprávy uvádějí, že
ministerstvo ušetřilo hned na prvním projektu výstavby nové budovy věznice Cookham
Wood v Kentu 800 000 liber, a to zejména díky využití BIM spolupráci s hlavním
dodavatelem, společností Interserve. I proto se ministerstvo spravedlnosti rozšířilo
využívání BIM na několik dalších projektů [43].
V červenci 2012 vydala vláda zprávu z prvního roku implementace nové strategie
(Government Construction Strategy - One Year On Report and Action Plan Update), kde
hodnotí dosavadní úspěchy implementace BIM a zefektivňování stavební produkce. Dle
zprávy vláda předpokládá, že do konce roku 2013 bude sedm největších ministerstev co do
počtu správy a výstavby nemovitostí zapojených do procesu využívání BIM pro své projekty
[44].
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Dále byla založena organizace BIM Task Group, která má na starosti založení sítě
regionálních center pro podporu BIM. Organizace se bude zabývat zejména poradenstvím
v oblasti BIM pro malé a střední stavební podniky a výrobce, ale také pro stavebníky a
investory. V současné době je však z internetové prezentace 14 patrné, že organizace teprve
zahajuje své působení.
Daleko důležitější organizace, která podporuje implementaci BIM v rámci široké odborné
veřejnosti, je National Building Specification 15 (NBS), která spadá pod Royal Institute of
British Architects (RIBA). NBS zajišťuje poradenství, výzkum a další služby ve stavebnictví a
informuje o inovacích. Jedním z jejích projektů je i vytvoření knihovny BIM objektů (The
National BIM Library), která obsahuje v současnosti cca 350 parametrických základních
stavebních prvků. NBS nyní spolupracuje s výrobci na převedení základní výrobní řady do
podoby BIM objektů a zařazení do knihovny. Stejně jako ve švédském BIMobject, i zde jsou
všechny prvky volně ke stažení z webových stránek, zpoplatněné je pouze služba tvorby a
prezentace BIM objektů konkrétních výrobců.
Zajímavý je i průzkum ohledně dosavadní implementace BIM ve Velké Británii, který NBS
zpracovala v roce 2011. Ten navazuje na předešlý průzkum z roku 2010, tudíž některé
výsledky můžeme sledovat v meziročním srovnání. Průzkumu se v roce 2011 zúčastnilo
zhruba tisíc respondentů, přičemž největší zastoupení (37 %) měli architekti. Z pohledu
velikosti firem respondentů 52 % spadá do malých podniků a pouze 14 % zastupují největší
společnosti (nad 500 zaměstnanců). Jen pro příklad lze uvést některé z výsledků, které se
zaměřují vyloženě na stupeň povědomí o BIM a jeho míru využívání [45]

Obr. 4.4: Povědomí a využívání BIM [45].

Jedna z otázek se zaměřovala na povědomí a současné využívání BIM. Z Obr. 4.4 je patrné,
že míra povědomí o BIM se mírně zvýšila, meziročně o 3 % na 48 % dotázaných. Zajímavější
je však výrazný nárůst uživatelů BIM, a to o 18 % oproti roku 2010. S tím patně souvisí i
pokles těch, kteří BIM ještě nepoužívají a ani o něm ještě neslyšeli, a to na pouhých 21 %
respondentů.

14

Více informací na http://www.bimtaskgroup.org/; dostupné k 3.12.2012.

15

Více informací na http://www.thenbs.com/index.asp; dostupné k 4.11.2012.
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Obr. 4.5: Využívání BIM v budoucnu [45].

Další z otázek se věnuje budoucnosti BIM a předpokladu pro využívání BIM v budoucnu.
Tato otázka byla položena jen těm, kteří na předešlou otázku odpověděli, že již mají
povědomí o tom, co BIM představuje. Z odpovědí vyplývá, že tři čtvrtiny respondentů
předpokládají přechod na BIM do jednoho roku a do pěti let předpokládá práci s BIM
celých 94 % dotazovaných.

4.1.5

Spojené státy americké

Americký trh je velmi rozsáhlý, a proto jakákoli adopce nové technologie či přístupu trvá
delší dobu. Ne jinak je tomu při implementaci BIM ve stavebnictví. V současné době je
v Americe pravděpodobně nejvíce aktivních uživatelů BIM, nicméně vzhledem k velikosti
stavebního průmyslu napříč zemí představuje toto množetví jen relativně malé procento.
To ovšem rapidně roste.
Společnost McGraw Hill Construction, která je mimo jiné uznávaným expertem v oblasti
průzkumu trhu v USA, publikovala v červenci 2009 souhrnnou zprávu o míře přijetí BIM,
jeho dopadů na uživatele a identifikaci přidané hodnoty, kterou BIM představuje.
Z výsledků zprávy vyplývá, že téměř 50 % amerického stavebního průmyslu již využívá BIM
a dalších 20 % firem se chystá na zevedení BIM v horizontu dvou let, tedy do konce roku
2011. Bohužel aktuálnější data nejsou k dispozici. Zajímavým zjištěním tohoto průzkumu je
i snaha o vysledování příčin dosavadního váhání firem s adopcí BIM. Většina firem, které
doposud nepřistoupily na používání BIM, tak činí zejména z důvodu vysoké počáteční
investice na implementaci BIM, z přesvědčení, že použití BIM na malé projekty není
dostatečně efektivní, nebo z pouhé nedostatečné informovanosti a porozumění BIM
principům. Přesto pokud má společnost identifikovat hlavní důvod, který by ji přiměl k BIM
přejít, většina dotázaných za klíčové považuje požadavky ze strany klientů [46].
V říjnu 2009 vydal prezident USA Barack Obama Federální zákon o životním prostředí,
energetice a hospodárnosti, kde v části o udržitelném rozvoji nařizuje od roku 2020
navrhovat pouze takové federální budovy, které budou nejpozději od roku 2030 vykazovat
nulovou energetickou stopu. Tímto zákonem je tedy nepřímo podpořen i rozvoj BIM,
protože modelování budovy ve fázi návrhu může ověřit různé varianty konstrukčního
řešení tak, aby bylo dosaženo požadované energetické náročnosti budovy. Zároveň je zde
kladen důraz na navrhování budov nejen z pohledu efektivních konstrukčních nákladů, ale
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také nákladů životnosti stavby, které je opět možné z informačního modelu budovy
jednoduše vygenerovat [47].
Některé ze států USA již přijaly vlastní lokální politiku na zavedení BIM. Příkladem může být
Wisconsin, kde je nutné od 1.7.2009 všechny větší veřejné zakázky na stavbu či
reknostrukci veřejných budov řešit pomocí BIM. Obdobně postupoval například i Texas,
kde toto nařízení platí od srpna 2009, a kde si zavedením BIM slibují zvýšení produktivity
práce, efektivity a návratnosti investice [48].
O rozvoj BIM v prámci veřejného sektoru se stará General Services Administration16 (GSA).
Jedná se o státní organizaci, která slouží jako centrální agentura pro řízení zakázek a správu
majektu pro federální vládu. Má na starosti celkem 8 600 budov, které vláda vlastní nebo si
je pronajímá. Zároveň GSA spravuje internetový portál USA.gov, který slouží jako hlavní
portál americké vlády.
Misí GSA je dodávat všechny své služby v nejlepší kvalitě, podporovat udržitelný rozvoj a
být vzorem a ukázkou inovací a efektivního fungování pro soukromý sektor. I z tohoto
důvodu se GSA rozhodlo začít využívat a podporovat BIM. V roce 2003 byl založen National
3D-4D-BIM Program, který má za úkol zprvu BIM vyzkoušet na pilotních projektech,
později jej využívat pro všechny významné budoucí projekty a celkově podporovat rozvoj a
informovanost o BIM. V rámci tohoto programu také GSA vydává série průvodců, které
ukazují práci s jednotlivými aplikacemi BIM, jejich možnosti použití, výhody a případná
úskalí a využití jednotlivých aplikací ukazuje na probíhajících pilotních projektech. Do
dnešního dne bylo vydáno již 8 sérií těchto publikací [49].
Další z významných organizací, která se zabývá rozvojem BIM, je nezisková nevládní
organizace National Institute of Building Sciences, která v květnu 2012 publikovala
National BIM Standard-United States Version 217. Jedná se o dokument, který se snaží o
nastavení společného jednotného přístupu k optimalizaci firemních postupů a dodávání
vysoce kvalitních a efektivních staveb pomocí standardizování práce s BIM. V součané
době se připravuje další novela těchto standardů, tzv. Version 3.
O podporu všeobecného vědomí o BIM se snaží i různé softwarové společnosti. Pro příklad
je možné uvést původem finskou společnost Tekla, která v současnosti působí
mezinárodně a v Americe již po několik let uděluje ocenění Tekla North America BIM
Awards. Toto ocenění získá vítěz soutěže, do které se mohou přihlásit všechny projekty
zpracované jako model, které byly dokončeny v daném roce. Pro rok 2012 v kategorii BIM
se stal vítězem projekt multifunkční sportovní arény Houston Dynamo Stadium [50].
Tento stadion pro 22 tisíc návštěvníků byl celý vymodelován a stavební podnik z modelu
následně vygeneroval plán výstavby, subdodávek a další podpůrné dokumenty. Jednalo se
o mimořádný projekt zejména z pohledu náročnosti stavby, omezeným prostorům
staveniště i nabitému časovému harmonogramu stavby, kdy bylo otevření nového
stadionu plánováno na první fotbalový zápas sezóny, přesně po čtrnácti měsících od
16
17

Více informací na http://www.gsa.gov/portal/content/103369; dostupné k 10.11.2012.
Více informací na http://www.nationalbimstandard.org/; dostupné k 10.11.2012.
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zahájení prvních stavebních prací. I díky využití BIM se projekt podařilo dokončit úspěšně a
včas.
Z pohledu vzdělávání USA taktéž nezaostávají. Mimo výuku na univerzitách, kde na většině
z nich je možné v rámci studijního programu stavařského charakteru absolvovat i
předměty o BIM, je možné doplnit si vzdělání v samostatných kurzech BIM. Takovéto kurzy
nabízí například asociace stavebních firem Associated General Contractors of America
(AGC). Asociace nabízí vzdělávací program BIM Education Program 18, který je zaměřen
zejména na praktické využití BIM v soukromých stavebních společnostech, skládá se ze čtyř
předmětů a účastníci po skončení kurzu získají BIM osvědčení.

4.1.6

Čína

Čínské stavebnictví je nejrychleji rostoucím v mezinárodním kontextu. Dle zprávy z roku
2007 společnosti Autodesk, která se o čínský stavební trh silně zajímá, bude podle odhadů
čínského ministerstva stavebnicví do roku 2020 zdvojnásoben počet budov v zemi. Také
Světová banka odhaduje, že mezi roky 2007 a 2015 bude polovina světové stavební
produkce budov postavena právě v Číně [51].
Čínské hospodářství a průmysl funguje na pětiletých plánech. V současné době je platný
plán pro roky 2011-2015. Ohledně stavebnictví je zde uvedeno zaměření na udržitelný
rozvoj a plánování a stavbu zelených budov a energeticky efektivních budov. Žádný
požadavek na využívání BIM zde není uveden, nicméně pro dosažení optimálního návrhu
energeticky úsporné budovy je vhodné BIM využít jako pomocníka. Mnoho soukromých
architektonických a stavebních firem již toto rozpoznalo a BIM začalo aktivně využívat [52].
Jednou z autorit čínského stavebnictví je China Academy of Building Research (CABR).
Jedná se o největší státní výzkumnou organizaci se zaměřením na stavebnictví v Číně. Její
dceřinná organizace CABR Technology má na starosti vývoj software pro stavebnictví a
také vydává standardy a normy. V rámci rozvoje BIM CABR Technology začala v roce 2012
spolupracovat se společností Autodesk na kompatibilitě softwarových řešení obou
společností, aby klasický software CABR Technology dokázal využívat BIM aplikace
Autodesku. CABR Technology předpokládá, že tento krok posune čínské stavebnictví o krok
kupředu a připraví tak profesionály na nadcházející poptávku po BIM projektech [53].
V Číně se staví řada velkolepých a náročných staveb. Jednou z nich je i Shanghai Tower,
která je v současné době stavěna pomocí BIM. Jedná se o mrakodrap, který po dokončení
stavby v roce 2014 bude druhou nejvyšší budovou na světě a první nejvyšší budovou
v Číně. Návrh budovy zohledňuje pravidla udržitelného rozvoje a investor doufá v získání
certifikace od China Green Building Committee za tento návrh. BIM byl využíván od
samého začátku navrhování a vzhledem k náročnosti návrhu, přípravy i následné realizace
takto komplexní stavby si projektový tým nedovede představit práci na takovémto
projetku tradičním přístupem. Dle slov všech členů projektového týmu je pomocí BIM

18

Více informací na http://www.agc.org/cs/building_information_modeling_education_program;
dostupné k 10.11.2012.
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zajištěna odpovídající komunikace a předávání informací, stejně tak rozhodování o různých
variantách návrhu budovy, časové plánování projektu a výstavby a následně efektivní
správa budovy [54].

4.1.7

Indie

Indie je celosvětově známá jako jedna z častých zemí pro outsourcing podpůrných činností
firem ze západní Evropy a Ameriky. Nejčastějším příkladem jsou call-centra, IT správa, či
pro stavebnictví tvorba projektové dokumentace ve 2D elektronické podobě a nově také
přeměna 2D dokumentace na BIM modely. Příkladem takovéto spolupráce může být
projekt stavby sportovního stadionu New Meadowlands Stadium v USA, kde Skanska
a Turner Construction Company získaly od investora tento projekt s 2D dokumantací a
vzhledem k velikosti a komplexnosti projektu bylo rozhodnuto o pořízení BIM modelu pro
snadnější řízení stavby. BIM model byl pak zpracován v rámci outsourcingu v Indii [55].
Jednou z takových firem v Indii je například BIM Outsourcing19. Společnost nabízí tvorbu
modelu v požadované podrobnosti, pomocí softwaru různých výrobců a řešení jak pro
architekty a inženýry, tak pro výrobce, dodavatele stavby či stavebníky.
Indie je dnes druhou nejrychleji rostoucí ekonomikou světa 20 a stavebnictví má na tomto
růstu výrazný podíl. Staví se jak rezidenční a administrativní budovy, tak chybějící
infrastruktura či speciální průmyslové stavby. V následujících pěti letech by stavební boom
měl pokračovat. Tento trend v ekonomice znamená dobrou příležitost pro rychlou
implementaci BIM. Nicméně zde bude jistě nutné stanovení standardů a norem a pobídky
k využívání BIM od státu. Vzhledem k levné pracovní síle v Indii se totiž většině firem
s největší pravděpodobností nebude chtít investovat počáteční náklady spojené se
zavedením BIM.

4.1.8

Singapur

I přes to, že Singapur se svou rozlohou téměř ztrácí mezi asijskými velikány, patří k
nejvyspělejším státům světa. Země si každoročně připisuje ekonomický růst a vláda se
snaží o další zefektivnění průmyslu a hospodaření. V roce 2010 byl přijat závazek na
zvýšení produktivity stavebního průmyslu o 25 % do roku 2015. Zajištění splnění tohoto
závazku má na starosti Building and Construction Authority 21 (BCA). Jedná se o agenturu,
která spadá pod Ministerstvo národního rozvoje (Ministry of National Development), a
která má na starosti zlepšování stavebního prostředí, zejména v oblasti bezpečnosti,
urdžitelného rozvoje a kvality dodávaných staveb. Jednou z hlavních cest, jak dosáhnout
zvýšení produktivity ve stavebnictví, je dle BCA zavedení plošného využívání BIM.
BCA si dala jako závazek, že do roku 2015 bude 80 % všech firem v odvětví využívat BIM.
Ve své zprávě z prosince 2011 určuje postupy, jak chce tento závazek splnit. Jedná se
hlavně o zajištění zákazníků, kteří budou BIM vyžadovat pro své projekty, zajištění
19

Více informací na http://www.bimoutsourcing.com/index.php; dostupné k 11.11.2012.
Více informací na http://www.construindia.com/; dostupné k 11.11.2012.
21
Více informací na http://www.bca.gov.sg/AboutUs/about_bca.html; dostupné k 11.11.2012.
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odpovídajícího vzdělání pracujícím ve stavebnictví a založení dotačního fondu na podporu
zavádění BIM.
Jako hlavního zákazníka BCA primárně určila stát. BCA se státními insitucemi založila
partnerský program, který má za úkol uskutečnit několik pilotních projektů, na základě
kterých se budou definovat všeobecně platné požadavky pro dodávání projektů s využitím
BIM. Zároveň je však nutné v oblasti BIM vyškolit pracovníky těchto státních institucí, aby
uměli nový přístup nejen využívat, ale také poskytovat rady a pomoc soukromému
sektoru.
Vzdělání a informovanost hraje důležitou roli, proto BCA představilo certifikované BIM
kurzy pro ty, kteří již působí ve stavební praxi a zároveň byla domluvena spolupráce se
vzdělávacími institucemi, které do svých programů zařadily BIM předměty, aby každý nový
absolvent byl s BIM dostačně obeznámen ještě před nástupem do praxe.
BCA si uvědomuje, že při práci v BIM nejde jen o používání nového softwaru, ale zejména o
nový přístup ke spolupráci projektového týmu. Z tohoto důvodu se BCA nechala inspirovat
jinými státy, jako je například Finsko a USA, a nyní připravuje vydání soupisu pokynů pro
zlepšení práce v BIM.
Od roku 2008 se pomalu začíná rozšiřovat další z projektů BCA, kterým je možnost
elektornického podání dokumentace na všechny příslušné úřady ve formě BIM modelu.
Jedná se o jedinečný krok, který zatím žádný z jiných států nepodnikl. Stačí úřadům
odevzdat kompletní model a každý z nich si pak už v modelu najde svou část, které se
věnuje a tu posoudí. Do konce roku 2011 bylo takto odevzdáno a schváleno již přes 200
projektů.
Poslední z klíčových podpor BCA pro zevedení BIM celoplošně v Singapuru je založení BIM
fondu, ze kterého je možné získat podporu na zavedení BIM v projektu či podniku.
Podporu je možné získat na nákup vybavení, softwaru či na školení zaměstnanců a
poradenské služby [56].

4.1.9

Další asijské země

Ani další z asijských států nezůstávají pozadu. Například v Hong Kongu vydala místní
Housing Authority nařízení, že všechny nové projekty od roku 2014 budou muset být
vytvořeny pomocí BIM. Vydala k tomu také své požadavky a doporučení na efektivní
vytváření informačních modelů a následné komunikaci v rámci projektového týmu. Jižní
Korea povinné využívání BIM definuje pouze pro veřejné zakázky nad $50 milionů a
zároveň pro všechny stavby veřejného sektoru. Toto nařízení je platné od roku 2016 [56].

4.1.10 Vyhodnocení
Analýza dosavadního stavu implementace BIM ve světě ukazuje srovnání a míru adopce
BIM v jednotivých zemích. Zejména v severských státech Evropy byl BIM vyhodnocen jako
vynikající nástroj pro zefektivnění doručování stavebních projektů a pro zajištění
optimalizace návrhu stavby i investovaných finančních prostředků.
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Významným hráčem na poli stavebního trhu jsou bezbochyby Spojené státy. Vzhledem
k velikosti země a státního uspořádání je rychlé a jednotné používání BIM obtížnější než
v jiných zemích, nicméně v USA najdeme v současné době nejvíce aktivních uživatelů BIM.
Značný zájem o BIM je evidentní i v asijských zemích. Singapur, Malajsie a další z menších
států Asie také užitečnost BIM objevily a v současné době pracují na rychlém zavedení do
praxe. Giganti, jako jsou Čína a Indie, plánují velké investice do výstavby nových budov a
infrastrukury. Tyto země, s výjimkou Singapuru, zatím neurčují nutnost využívání BIM na
své projekty, ale předpokládá se, že v rámci těchto velkých investic bude kladen důraz na
efektivní využití finančních prostředků a ekologii a BIM by mohl být v těchto otázkách
velkým pomocníkem.
Rozvoj BIM, pokud je v daném státě nějak řízen, je ve všech analyzovaných zemích
podporován obdobnými způsoby. Počíná výukou ve školách nebo odborných kurzech, aby
pracovníci ve stavebnictví měli možnost získat dostatečné odpovídající znalosti a
dovednosti s aplikací BIM přístupu v projektu. Dále je BIM podporován činností
neziskových či státních organizací, které mají na starosti další výzkum a zajištění
informovanosti odborné veřejnosti a také často stanovení norem a standardů pro
využívání BIM v praxi. Důležitou roli mají i zástupci států či měst, kteří zavádějí BIM jako
jednu z podmínek ve výběrových řízeních na veřejné zakázky. Tímto krokem de facto tlačí
stavební společnosti a architekty a inženýry k zájmu o BIM a pomáhají tak přijetí BIM
přístupu širokou veřejností.

4.2 Implementace BIM v České republice
4.2.1

Současný stav implementace BIM

Problematika BIM se v České republice v dnešní době začíná diskutovat na akademické
úrovni, mezi širokou odbornou veřejnost však mnoho informací neproudí a je jen několik
málo pionýrů mezi stavebními a projekčními společnosmi, které se pustily do samotné
implementace a využívání BIM v praxi.
Na jaře 2011 byla založena nezisková organizace Odborná rada pro BIM 22, která sdružuje
různé společnosti, instituce a jednotlivce za účelem výzkumu, rozvoje a propagace BIM
v České republice. Mezi zakládající členy organizace patří stavební společnost Skanska,
architektonická kancelář FADW a několik výrobců software pro stavebnictví. Mezi partnery
se pak řadí i zástupci veřejného sektoru, konkrétně například ČKAIT nebo ČVUT. Jak už je
ze složení zakládajících členů a partnerů patrné, organizace má za hlavní cíl zapojení všech
účastníků stavebního procesu do implementace BIM.
Odborná rada pro BIM pořádá řadu přednášek a seminářů po celé České republice a mezi
větší akce pak spadá organizace mezinárodních konferencí na téma BIM. Tato
problematika je zde přednášena a diskutována jak zástupci českých firem, tak zástupci ze
zahraničí, kde je BIM již v pokročilejší fázi adopce, a tudíž zahraniční hosté mohou České
22

Více informací na http://czbim.org/onas.aspx; dostupné k 30.11.2012.
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republice ukázat směr a poradit se zaváděním BIM z vlastních zkušeností. Na základě
porovnání narůstající návštěvnosti pořádaných konferencí lze usuzovat, že zájem o
problematiku BIM v České republice v posledních dvou letech roste.
ČKAIT 23 (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) je
samosprávná stavovská organizace, která sdružuje v České republice odbornou veřejnost
z oboru stavebnictví a měla by být hlavním informátorem o novinkách na poli stavebnictví.
ČKAIT se však na svých internetových stánkách a ve svém věstníku věnuje převážně jen
legislativním změnám a novým normám a nařízením. V rámci programu celoživotního
vzdělávání svých členů ČKAIT nabízí různé semináře, nicméně problematikou BIM se
zabývá pouze zlomek z těchto seminářů. Příkladem je rok 2012, kdy ČKAIT pořádal 1800
seminářů po celé zemi a z toho pouze 3 semináře se věnovaly BIM. Všechny tyto semináře
připravila výše zmíněná Odborná rada pro BIM.
Ze strany soukromých stavebních společností je v ČR nejaktivnějším propagátorem BIM
společnost Skanska. Zástupci Skansky se aktivně účastní přednášek na vysokých školách a
seminářů a konferencí, které jsou zaměřené na novinky ve stavebnictví. Snaží se tak
propagovat tuto novou platformu mezi studenty, odbornou veřejností i stavebníky a
investory. Tento přístup společnosti pramení ze zahraničí, zejména pak ze zemí severní
Evropy, kde má Skanska svůj původ a silné zastoupení na trhu.
Na svých přednáškách zástupci Skansky uvádějí, že jsou plně připraveni provádět projekty
v BIM a že BIM začínají aplikovat na své projekty, které staví pro svou dceřinou společnost
Skanska Property Czech Republic, s.r.o. Na internetových stránkách české pobočky 24 není
uvedena žádná zmínka o nabídce zpracování zakázky pomocí BIM či vůbec jakákoli zmínka
o BIM.
České stavebnictví je již pátým rokem v krizi a klesající tendenci stavební produkce a tržeb
stavební podniky očekávají i pro rok 2013, jak uvádí nejnovější kvartální analýza českého
stavebnictví společností CEEC Research a KPMG Česká republika. Dle této zprávy stavební
produkce rok od roku klesá a v porovnání s rokem 2008 poklesla již o více než 20 %.
Stabilizace sektoru by dle výhledů mohla přijít nejdříve s rokem 2014. S tím je spojena i
nejistota ve stavebních společnostech, necelá polovina ředitelů stavebních společností
věří, že se jim podaří předstihnout konkurenci v roce 2013, zatímco vytížení pracovních
kapacit se u firem pohybuje kolem 75-80 % [57].
Odborníci v sektoru doporučují stavebním podnikům zefektivnění jak procesů přípravy a
řízení zakázek, tak chodu celé společnosti, čímž lze zajistit úsporu nákladů a zvýšení
konkurenceschopnosti. Jednou z forem efektivního zpracování zakázky je i využití BIM,
nicméně jeho zavedení je spojeno s jistými nemalými počátečními náklady, zejména na
nákup pracovních stanic, potřebného software, zaškolení zaměstnanců apod. Stavební
společnosti však často berou jako úsporu nákladů pouze propouštění zaměstnanců a
v současné nelehké situaci na trhu zmrazily veškeré investice do rozvoje.
23

Více informací na http://www.ckait.cz/; dostupné k 30.11.2012.
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Více informací na http://www.skanska.cz/; dostupné k 30.11.2012.
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Jako příklad významné stavby, která byla částečně realizována pomocí BIM v České
republice, je možné uvést Stadion SK Slavia Praha. BIM byl na tomto projektu použit pouze
pro tvorbu projektové dokumentace, vizualizace, kontrolu kolizí a generování výkazů
výměr. I tak lze mluvit o revolučním projektu, neboť k realizaci došlo v roce 2006, kdy byl
BIM v českých poměrech velkým a skrytým nováčkem. Dokumentaci vytvářela společnost
COPLAN Projekt, s.r.o., která pro své BIM řešení zvolila práci v programu Revit od
AutoCADu. Rozhodnutí o vytvoření BIM modelu pro tuto stavbu bylo ovlivněno mnoha
faktory, těmi nejvýznamnějšími byla rychlá a efektivní tvorba digitalizované projektové
dokumentace, parametrizace, která umožňovala snadné změny v průběhu návrhu a
realizace stavby, možnost automatické kontroly problematických míst v rámci technických
koordinací a generování aktuálních výkazů výměr pro dodavatele stavby [58].

4.2.2

Průzkum českého trhu

Pro zjištění současného postoje českých firem k BIM byl proveden speciálně zaměřený
průzkum mezi stavebními, architektonickými a inženýrskými společnostmi, které působí na
českém trhu. Šetření bylo realizováno z části formou dotazníku, který vyplnilo celkem
dvacet firem, a z části formou monitorovaných rozhovorů, kde se podařilo prodiskutovat
problematiku BIM se zástupci čtyř společností a jedním místním stavebním úřadem.
V následující podkapitole jsou detailně rozvedeny jednotlivé identifikované překážky pro
okamžitý přechod k metodě BIM, které vyplynuly z celého dotazníkového šetření a
z rešerše běžně dostupných zdrojů.
Obecně z výsledků plyne, že v České republice se celkově o BIM zatím mnoho neví, příliš se
o něm nemluví a pokud již termín BIM někdo z odborné veřejnosti zná, často si pod ním
představuje pouze druh software pro projektování ve 3D, nebo je tato zkratka mylně
interpretována jako inteligentní budovy.

4.2.3
4.2.3.1

Překážky implementaci a návrhy řešení
Veřejné zakázky

Problematika
Stavebnictví je od roku 2008 v recesi a vlivem stálých úsporných opatření vlády klesá počet
a hodnota veřejných zakázek na stavební projekty a práce. Tento postoj české vlády je
vehementně kritizován jak odborníky na ekonomii, kteří pro stabilizaci českého
stavebnictví doporučují posílení investic státu do tohoto odvětví, tak přímo stavaři, kteří
v této špatné době kvůli nedostatku zakázek bojují o přežití.
Radikální změnu by mohla přinést povinnost nízkoenergetické výstavby. V současné době
se připravuje začlenění Evropské směrnice č. 2010/31/EU o energetické náročnosti budov
(EPBD II) do české legislativy. Podle nového zákona by od roku 2019 nově stavěné a
rekonstruované budovy veřejné správy měly mít nízkoenergetický standard a od roku 2021
by toto nařízení mělo platit na všechny nové budovy bez ohledu na druh investora. Aby
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mohlo dojít k ekonomickému návrhu takové budovy a jeho posouzení, bylo by vhodné
použít přístup BIM, nicméně o jeho povinném zavedení se prozatím ani nejedná [59].
V České republice se v souvislosti s veřejnými zakázkami často hovoří o jejich
neprůhlednosti, předražování, korupci a nedostatečné konkurenci firem při výběrových
řízeních. Od 1. 4. 2012 vešla v platnost novela zákona o veřejných zakázkách, která
stanovuje zvláštní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce. Nově je v prováděcích
vyhláškách definován například rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr a rozsah příslušné dokumentace. Od této novely si vláda slibuje zvýšení
transparentnosti veřejných investicí [60]. Zavedení BIM jako nástroje pro kontrolu nákladů
a transparentnosti zakázek prozatím nebylo vůbec diskutováno.

Návrh řešení
Jak ukazuje analýza implementace BIM ve světě z kapitoly 4.1, hlavní vliv na propagaci a
široké přijetí platformy BIM má podpora státu v rámci veřejných zakázek. Český stát a
místní samosprávy měst a obcí jsou největším klientem stavebních firem, protože zajišťují
téměř polovinu objemu stavebních zakázek v ČR, a zároveň je veřejný sektor jedním z
mála, který se ke společnostem vrací s dalšími zakázkami. V České republice se však téma
BIM a jeho dopad na efektivitu zakázky a investovaných financí do veřejných rozprav ještě
vůbec nedostalo a prozatím tedy podpora státu neexistuje.
Z šetření vyplývá, že dotazované společnosti, které se účastní výběrových řízení na veřejné
zakázky, se prozatím s požadavky řešení zakázky v BIM nesetkaly. Jako jeden z důvodů,
proč by tyto společnosti seriózně uvažovaly o přechodu k BIM, je uváděna povinnost
pracovat v BIM při veřejných zakázkách. V současné době však tato povinnost není
zavedena a společnosti nechtějí investovat do řešení, které po nich nikdo nevyžaduje.
Platformu BIM a její využívání lze označit za vysoce transparentní přístup k řešení
stavebního projektu. Vzhledem k tomu, že se klade velký důraz na návrh stavby, kdy je celá
stavba modelována před zahájením stavebních prací, při samotné realizaci stavby pak
nemůže dojít k navýšení rozpočtu vlivem víceprací, jak je tomu častým zvykem v České
republice. Navíc při aktualizaci modelu dle skutečně prováděných prací a konstrukcí je po
ukončení stavby jasně dané, kde přesně se použily veškeré finanční prostředky zakázky.
Co se týče budov a staveb, které jsou v rámci své životnosti spravovány státem a místními
samosprávami, i zde má BIM velké využití. Informační model je možné využít k optimalizaci
režijních nákladů spojených s provozem a údržbou budov, pokud se jedná o již postavenou
budovu, v případě novostaveb je možné v rámci BIM pomocí různých analýz navrhnout
optimální úspornou stavbu.
Vzhledem k tomu, že jsou všechny veřejné stavby a jejich provoz financovány ze státního
rozpočtu, optimalizace, efektivita a transparentnost, kterou BIM představuje, by měla být
zahrnuta do požadavků výběrových řízení na veřejné zakázky. Je tedy třeba, aby se naši
zákonodárci i zástupci místních samospráv podrobně seznámili s platformou BIM a se
všemi jejími přínosy i nástrahami a po vzoru zahraničních kolegů začali BIM využívat,
propagovat a vyžadovat.
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4.2.3.2

Nepřipravené právní prostředí a úřady

Problematika
České stavebnictví celkově se již dlouhou dobu potýká s problémem vysoké administrativní
zátěže při projednávání staveb s úřady, kterou doprovází nesourodost technických
předpisů a legislativy. Odborníci navrhují vytvoření samostatného ministerstva, které by
mělo stavebnictví na starosti a udělalo tak pořádek ve všech zákonech, normách,
vyhláškách a předpisech.
V současné době stavebnictví spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu, nicméně
stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky, které tvoří hlavní pilíř stavebního práva, náleží
do kompetence Ministerstva pro místní rozvoj. Pro sekci dopravních staveb a
infrastruktury zajišťuje vydávání předpisů technických parametrů staveb pouze
Ministerstvo dopravy, ale pro pozemní stavby už není stanoven jednotný orgán a máme
tak předpisy od Ministerstva životního prostředí, kultury, zemědělství i dalších zmocněných
úřadů.
Celkově lze tedy říci, že předpisů a vyhlášek na provádění a projektování staveb je v ČR
dostatek, místy i nadbytek, ale žádný z předpisů se prozatím nevěnuje problematice BIM.
Vzhledem k neexistenci jednotného orgánu pro správu stavebního práva tak ani nelze
určit, které ministerstvo či organizace by se měla zhostit úkolu tvorby předpisů či nastavení
standardů pro práci s BIM. Je třeba nastavit míru podrobnosti specifikací a informací v
modelu v návaznosti na jednotlivé fáze projektu, vyřešit autorská práva k modelu apod.
Fakt, že současný stav je již alarmující, dokazuje i průzkum Svazu podnikatelů ve
stavebnictví z června 2012. Ten ukazuje, že stavební společnosti řadí mezi nejzávažnější
současné podnikatelské problémy nedostatek zakázek, investiční nepřipravenost
jednotlivých staveb a právě legislativní problémy, které zmínilo 70 % respondentů [61].
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ano

30%

Investiční
nepřipravenost

Nedostatek
zakázek
ne

15%
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70%

85%
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48%
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ne
52%

Obr. 4.6: Výsledky průzkumu SPS na dotaz aktuálních problémů firem [61].

Další kapitolou, kterou by se měli naši zákonodárci zabývat, je zefektivnění a
zmodernizování práce a komunikace úřadů, stavební odbory nevyjímaje. V dnešní moderní
době internetu a počítačů probíhá stále drtivá většina komunikace s úřady v papírové
podobě.
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Jisté kroky v této oblasti již podniklo Ministerstvo pro místní rozvoj, které v roce 2011
zahájilo projekt s názvem Digitalizace stavebního řízení 25. V březnu 2012 bylo vybráno
konsorcium firem, které mají do konce roku 2012 připravit návrh projektu, který pak
umožní zejména získat stavební povolení či územní rozhodnutí přes internet. Ministerstvo
si od tohoto kroku slibuje řadu zlepšení, úspory nákladů a zjednodušení procesů.
Pokud bude tento projekt digitalizace úspěšně spuštěn v celém zamýšleném rozsahu,
mohlo by to přispět i k širšímu zájmu o platformu BIM. Stavební úřad by tak mohl například
v rámci žádosti o stavební povolení obdržet pouze přístup k BIM modelu místo řady
výkresů a technických zpráv a mohl by se tak stát aktivnějším členem projektového týmu.
Nicméně v této oblasti je nutné vyřešit spoustu dalších otázek, jakou je například aretace
schválené podoby stavby v modelu, archivace dat v elektronické podobě apod.
Zvyklosti smluvního práva jsou dalším z oborů, které budou třeba upravit v rámci
implementace BIM. V České republice společnosti často využívají své vzory smlouvy o dílo
a obchodní podmínky, které by se ovšem s přechodem k nové platformě BIM musely
zrevidovat.
U velkých mezinárodních firem, při veřejných zakázkách či při projektu, který je financován
bankou, jsou v poslední době v České republice stále užívanější smlouvy, které jsou
sestavené podle vzoru s označením FIDIC26. Jedná se o typizované obchodní podmínky,
které vytvořila organizace FIDIC (Mezinárodní federace konzultačních inženýrů), která se již
řadu let touto problematikou zabývá. Poslední revize vzorů podmínek proběhla v roce
2011, ale doposud zde nebyla BIM problematika řešena ani nastíněna. S přechodem na
BIM by se tedy v ČR musely obchodní podmínky nastavit nezávisle na práci této
organizace.

Návrh řešení
Pro plošný přechod k řešení stavebních projektů pomocí BIM prozatím v České republice
není potřebná podpora legislativy a úřadů. V této věci bude jistou pomocí připravované
digitalizace stavebního řízení, která usnadní celý proces a bude podporovat elektronické
řešení a komunikaci.
Důležitým krokem však bude nastavení jednotlivých standardů, norem a vzorů smluv, aby
potenciální klienti a stavaři měli v tomto ohledu jasně definované a standardizované
podmínky pro spolupráci. Tato otázka je závažná a její řešení je časově náročné, nicméně
bez této legislativní a administrativní podpory nemůže dojít k širokému rozšíření této
metody. V případě, že by se stát začal věnovat přípravě zavedení povinnosti BIM ve
veřejných zakázkách, změny právních předpisů a legislativy by byly nutně vyřešeny státem
v této souvislosti a sloužily by tak i široké veřejnosti tak, jak je tomu například ve Finsku
[62].

25

Více informací na http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-astavebni-rad/Digitalizace-stavebniho-rizeni; dostupné k 8.12.2012.
26
Více informací na http://fidic.org/; dostupné k 8.12.2012.
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4.2.3.3

Pořizovací náklady

Problematika
V dnešní nejisté době, kdy společnosti šetří, je otázka výše pořizovacích nákladů zvláště
důležitým tématem. Vzhledem ke specifickým podmínkám v každé společnosti však nelze
nikdy určit přesnou částku, na kolik implementace BIM vyjde. Lze identifikovat pouze
oblasti a produkty, které budou jisté investice vyžadovat.
Mezi základní přímé investice patří nákup vhodného software v dostatečném počtu licencí
a zaškolení zaměstnanců pro práci s novým programem. Při snaze odhadnout výši těchto
nákladů lze využít příklad nákupu licence software od Autodesku27, který je mezi
dodavateli v České republice nejrozšířenější. Je možné zvolit odlehčenou formu programu
Revit LT za cca 35 tisíc Kč, plnou verzi programu Revit Architecture za 155 tisíc Kč, případně
balíček aplikací Autodesk Building Design Suite Premium, který obsahuje všechny potřebné
programy k tvorbě BIM modelů, za cca 187 tisíc Kč. Školení práce s programem Revit (viz
kapitola 4.2.3.5) vyjde na cca 28 tisíc Kč. Celkem se tedy náklady jen za software a školení
pohybují v rozmezí 63-215 tisíc Kč za jednoho pracovníka.
Je také třeba počítat se snížením produktivity práce daných zaměstnanců na dobu, než se
s novým programem naučí pracovat a začnou jej efektivně využívat. Čas, kdy zaměstnanci
nepracují naplno, s sebou opět nese zvýšení nákladů.
Nutné je naučit se zajistit i odpovídající pracovní stanice, které dokáží plně zabezpečit
funkčnost náročných aplikaci, jakými BIM software bezesporu je. Zde budou muset
některé polečnosti tedy počítat i s nákupem nových počítačů či jejich přestavbou a
vylepšením.
Další náklady jsou spojené s osobou vedoucího pracovníka, který je zpravidla za
implementaci ve společnosti či na pracovišti zodpovědný. Jednak je třeba počítat s náklady
na čas strávený výběrem a testováním vhodného programu, ale zejména by tento
pracovník měl důkladně nastudovat a nastavit nové procesy a přístup k práci při využívání
BIM. Je třeba, aby ve společnosti byla osoba, která dokáže ostatním zaměstnancům
poradit při běžných problémech při přechodu na nový program i přístup, proto by tento
pracovník měl být dostatečně obeznámen s problematikou a zároveň mít zkušenosti
s používáním vybraného programu.
Úspěšná implementace však s sebou nenese pouze náklady spojené s využíváním jiného
programu, ale nejdůležitější je změna procesu navrhování stavby a celkového přístupu ke
stavebnímu projektu. Proces adaptace na nový systém práce a osvojení si nového přístupu
je časově náročný a individuální, nelze tedy dostatečně dobře odhadnout výši nákladů
s tímto procesem spojených.

27

Ceník k nahlédnutí na
http://shop.cadstudio.cz/shop.asp?prod=revit&novy=false&promo=false&pricedown=false&priceup=fal
se&x=0&y=0; dostupné k 8.12.2012.
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Obr. 4.7: Výsledky šetření - ochota subdodavatelů přejít na BIM (zdroj: autorka).

Následující otázkou je výběr vhodných subdodavatelů. Aby řešení BIM fungovalo správně,
je třeba myslet i na to, aby subdodavatelé byli schopni také přejít na novou technologii.
Pokud by tomu tak nebylo, je nutné změnit a vybrat nové subdodavatele. Z šetření (viz.
Obr. 4.7) vyplývá, že více jak polovina firem předpokládá nutnou změnu subdodavatele
v případě přechodu na BIM. Tato změna však v sobě nese opět další náklady spojené
s výběrem a vyzkoušením spolupráce.
V šetření byla dotazovaným zástupcům firem položena také otázka na předpokládanou
výši nákladů na zavedení BIM na jejich pracovišti. Rozložení odhadů se liší v závislosti na
velikosti pracoviště, ale nedá se říci, že by výsledky ukazovaly reálnou představu firem o
skutečném rozsahu nákladů na implementaci BIM. Překvapivé výsledky jsou zejména u
odpovědí zástupců větších společností, kde jsou odhadované předpokládané náklady
neúměrně nízké v porovnání s nejmenšími společnostmi. Data opět svědčí o nízké
informovanosti firem v této problematice. Uvedené odpovědi jsou zobrazeny v grafu na
Obr. 4.8.

Obr. 4.8: Výsledky šetření - odhad nákladů na zavedení BIM na pracovišti dle velikosti společnosti (zdroj: autorka).
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V současné době neexistuje žádný odborný výzkum ani odhad, který by blíže dokázal
specifikovat náklady na implementaci BIM v podniku. Výše pořizovacích nákladů musí být
vždy porovnávána s přínosem, který pořizovaná věc či technologie přináší. U stavebních
projektů a implementace BIM je bohužel vyjádření tohoto poměru velmi obtížné. Každý
stavební projekt je unikátní, ať už se jedná o rozdíly v architektonickém návrhu,
technickém řešení či v lokálních podmínkách při realizaci stavby. Proto je takřka nemožné
získat finančně vyjádřený přínos řešení projektu formou BIM oproti tradičnímu přístupu.
Stejně tak je svým způsobem unikátní i každá stavební společnost, náklady na
implementaci tedy nelze plně generalizovat.

Návrh řešení
Výše nákladů na implementaci je prozatím velkou neznámou, nicméně dle odhadů firem a
aktuální ceny licencí vhodných programů se bude dozajista jednat o částky v řádech
desetitisíců až statisíců korun na jednoho zaměstnance. Pokud tedy společnost nebude mít
dostatečnou motivaci, s největší pravděpodobností se do přechodu z tradičního přístupu k
platformě BIM v současné situaci na trhu nepustí. Rozbor motivace pro společnosti je
podrobněji rozebrán v podkapitole 4.2.3.4.
Na náklady spojené se zavedením nového přístupu je nutné nahlížet jako na investici do
budoucna, úsporu budoucích nákladů a možnost získání konkurenční východy. Využíváním
metody BIM dochází k zefektivnění práce a benefity pro všechny zainteresované strany
výstavbového projektu. Navíc lze považovat dodávku projektu formou BIM jako velkou
konkurenční výhodu, protože na dnešním trhu je jen několik málo společností, co dokáží
BIM úspěšně používat.
Pro získání důvěry firem, že BIM opravdu přináší zefektivnění práce, doručování
kvalitnějších staveb v plánovaném čase a tím i úsporu nákladů, je třeba zpracovat a
prezentovat případové studie na konkrétní projekty, aby široká odborná veřejnost všechny
tyto výhody viděla fungovat v praxi. Ideálním vzorem v tomto případě by byl jistě stát. Ze
soukromého sektoru by to pak byla některá z větších společností, která může na BIM
přestoupit z počátku jen v pilotních projektech a pro kterou by případný nezdar s BIM
v českém prostředí nepředstavoval likvidaci z pohledu nenávratnosti investice. Takovou
společností se v současné době zdá být společnost Skanska, která má bohaté zkušenosti
s BIM ze svého mateřského Švédska.

4.2.3.4

Motivace firem k zavedení BIM

Problematika
Všechny společnosti si před vynaložením investicí kladou zásadní otázky. Co mi tato
investice přinese? A za jak dlouhou dobu se mi vrátí? V problematice BIM je relativně
jednoduchá odpověď na otázku motivace, nicméně doba návratnosti investice je v tomto
případě prozatím těžko odhadnutelná.
Motivaci u firem k implementaci nové technologie, v tomto případě řešení BIM, lze rozdělit
na motivaci vnitřní, která pramení z vlastní iniciativy vedení společnosti, a na motivaci
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vnější, kde podněty přicházejí z okolního prostředí. Vnitřní motivací se často vyznačují
pionýři v oboru, kteří v případě úspěchu technologie v běžné praxi jsou o krok před
ostatními, naopak vnější motivace je běžná pro většinu firem na trhu, které čekají, kam se
bude hlavní trend v oboru posouvat. I v případě zavádění BIM je tomu tak.
Do vnitřní motivace lze v případě BIM zařadit zájem a podporu inovací, snahu získat
konkurenční výhodu a zejména zefektivnění procesů a zpracování zakázek a s tím spojenou
úsporu nákladů, protože každý podnikatel má zájem na tom, aby jeho společnost
pracovala efektivně a generovala tak co největší zisk.
Tyto druhy motivace jsou v současné době v České republice takřka jediné zastoupené. To
je i důvod, proč je BIM u nás prozatím tak málo rozšířen. Investice do inovací i výrazného
odlišení od konkurence si může dovolit jen společnost s výbornou finanční situací. Zvýšení
efektivity práce je naopak každodenní otázkou pro řadu firem, ale pokud doposud nebyly
přesvědčivě prezentovány přínosy BIM, těžko budou volit společnosti právě tuto cestu.
Vnější motivace může být ještě rozdělena na vynucenou a dobrovolnou. Nejdůležitější
vynucenou motivací lze označit přání klienta. Pokud budou stále častěji přicházet
požadavky na BIM řešení ze strany klienta, tedy objednatele stavby, úspěšné společnosti
budou jen takové, které přání klienta dokážou vyplnit. S tím je spojena i otázka veřejných
zakázek, kde největším klientem je stát. Ustanovení BIM jako jedné z podmínek pro
výběrové řízení na veřejné zakázky, kdy společnosti, které budou chtít o zakázku soutěžit,
budou nuceni na platformu BIM přistoupit, je tedy formou motivace firem (úspěšně
aplikované například v Singapuru, plánované ve Velké Británii). Případně se může jednat o
motivaci, která vychází z nutnosti dorovnat krok s konkurencí na trhu. Pokud by na BIM
přešla převážná většina firem a z BIM by se stal jakýsi standard, nezbývalo by pak zbytku
firem nic, než podřídit se novému přístupu, pokud by se i nadále chtěly na trhu udržet.
Dnešní požadavky klientů jsou však zaměřeny zejména na co nejnižší celkovou pořizovací
cenu stavby a co nejkratší délku realizace. BIM s sebou často přináší zkrácení doby
výstavby, při aplikaci BIM přístupu se však zpravidla prodlužuje fáze návrhu stavby a
výrazné úspory BIM přináší až v době užívání stavby (o tom více v kapitole 6). Dalším
důvodem, proč klienti prozatím BIM nevyžadují je obvykle skutečnost, že o BIM ještě nikdy
neslyšeli. Chybí zde celková osvěta BIM platformy a metod.
Dobrovolná motivace z vnějších podnětů je zejména možnost získat finanční dotaci na
náklady spojené s implementací BIM. Dalším podnětem pro zavedení BIM může být i účast
na realizaci prestižního projektu, který je v BIM veden, a tím získání vynikajících referencí.
Jak asi málokdo tuší, v České republice existuje možnost získat dotaci z Evropské unie,
konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj, v programu Zvyšování
konkurenceschopnosti firem na částečné pokrytí nákladů spojených se zaváděním nových
technologií. Příkladem úspěšné realizace žádosti a přidělení dotace je brněnská společnost
Arch.Design, s.r.o. 28, která v roce 2010 zahájila svůj projekt s názvem Zavedení a následné

28

Více informací na http://www.archdesign.cz/-ict-v-podnicich; dostupné k 8.12.2012.
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rozšiřování moderních informačních systémů a technologií ve společnosti. V rámci tohoto
projektu je zamýšlena plná implementace BIM a GIS, které mají společnosti zajistit inovaci
v nabízených službách a zvýšení efektivity práce ve společnosti. Projekt má být ukončen
v prosinci 2013.

Obr. 4.9: Výsledky šetření - požadovaná doba návratnosti investice na zavedení BIM (zdroj: autorka).

Při pohledu na dobu návratnosti investice je přirozeným přáním firem docílit co nejkratší
doby, po kterou se jim budou investované finance vracet. Z šetření vyplývá, že pro 73%
firem je přípustná investice do BIM pouze v případě, bude-li její doba návratnosti
maximálně do jednoho až dvou let, jak ukazuje Obr. 4.9. V tomto horizontu se častěji
pohybují malé a střední společnosti, zatímco velké společnosti povolují dobu návratnosti
na 3 a více let, případně dobu návratnosti investice nesledují.
Prozatím však nebyla zpracována žádná analýza, která by ukazovala skutečnou dobu
návratnosti investice do zavedení BIM metody v podniku a ani společnosti, které již BIM
implementovaly, prozatím své úspěchy v návratnosti investice nikde neprezentují.

Návrh řešení
Zásadní problém při implementaci BIM v České republice je malý či takřka žádný zájem
klientů o doručování stavebních projektů touto metodou. Aby byla tato hlavní motivace
pro společnosti na českém trhu doplněna, je třeba zajistit dostatečnou informovanost o
možnostech a výhodách BIM a tyto poznatky adekvátně prezentovat na fungujících
pilotních projektech. Z počátku můžou být inspirací úspěšné projekty ze zahraničí, ale aby
investoři uvěřili skutečným kladným přínosům BIM na řešení stavebního projektu, je třeba
to dokázat i na projektech z domácího prostředí.
V současné době jsou v ČR prezentovány a vychvalovány zejména stavby, které jsou šetrné
k životnímu prostředí a podporují udržitelný rozvoj. Díky těmto vlastnostem jsou pak
certifikovány různými asociacemi a zájem ze strany nájemníků či kupců o takové budovy
roste. Nehledě na fakt, že i u nás bude v horizontu deseti let „zelené stavění“ povinností.
Tudíž i stavebníci se čím dál více zajímají o možnosti výstavby šetrných budov. BIM je jistě
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vhodným pomocníkem při návrhu i realizaci takovýchto staveb a je tedy třeba tuto
možnost stavebníkům vhodně představit. Více na toto téma v kapitole 5.
Na švédské univerzitě KTH byla v roce 2012 zpracována diplomová práce s názvem The
Impact of BIM/VDC on ROI (Dopad BIM/VDC na dobu návratnosti investice). Ve své práci se
autor zabýval výzkumem ekonomických důsledků při vedení celého D/B projektu v BIM
z pohledu hlavního dodavatele. Výpočty deklaroval na několika případových studiích, kde
porovnával náklady na aplikaci BIM na projekt a prokazatelné úspory, které s sebou řešení
v BIM přineslo. Došel k závěru, že náklady na implementaci BIM se pohybují v rozmezí
0,02-0,5 % z celkové ceny stavebních nákladů a vlivem značných úspor ve fázi návrhu i
realizace stavby je návratnost investice splněna již v průběhu prvního projektu [63].
Tato práce přináší první jasné ukazatele konkrétních ekonomických dopadů použití BIM
pro stavební projekty. Bylo by vhodné, aby obdobná studie byla zpracována i na
navrhované pilotní projekty v České republice, aby společnosti i klienti dostali důkaz
výhodnosti tohoto řešení.

4.2.3.5

Dostupnost informací a školení

Problematika
Jedním z klíčových podpůrných prostředků pro rozvoj jakéhokoli nového procesu či
výrobku je dostatečná informovanost. Ohledně BIM však v českém prostředí najdeme jen
pramálo informací a publikací, stejně tak odborné školy zatím BIM nevyučují a organizace,
které pořádají profesní a odborné kurzy a školení prozatím BIM opomíjejí.
Prozatím jediná odborná publikace, zabývající se BIM, která je vydaná v českém jazyce, je
učebnice s názvem BIM projektování v ArchiCADu od autorů Ptáček a Pour z roku 2012,
která seznamuje čtenáře se základy tvorby BIM modelu objektu a ukazuje základní principy
na příkladu jednoduchého rodinného domu. Ke knize byla zřízena i webová stránka 29, na
které je možné si stáhnout doplňující podklady, které čtenáři umožní snadnější pochopení
zásad práce v BIM.
Existuje celá řada odborných publikací, které se BIM věnují. Ty jsou však v cizím jazyce,
převážně v angličtině. Znalost cizích jazyků ale není v ČR dostatečně rozšířena.
Z průzkumu 30 Evropské komise z roku 2012 vyplývá, že přestože většina obyvatel považuje
znalost alespoň jednoho cizího jazyka za velmi důležitou, v České republice mezi lety 2005
a 2012 klesl počet obyvatel, kteří ovládají minimálně jeden jazyk na konverzační úrovni na
49 %. Ke čtení odborných publikací v cizím jazyce je třeba tento jazyk ovládat ještě lépe,
proto je jasné, že zahraniční odborné publikace bez překladu do češtiny nemohou být
plnohodnotným zdrojem informací o problematice BIM.
Česká odborná veřejnost je tak co do zdrojů informací odkázána na články v českých
odborných a oborových časopisech a periodikách. Zde jsou již čas od času informace o BIM
29

K nahlédnutí na http://bim-projektovani.cz/o-publikaci.htm; dostupné k 30.11.2012.
Zdroj a více informací na http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/12_679_cs.htm;
dostupné k 30.11.2012.
30
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k nalezení, nicméně se rozhodně nejedná o běžné téma titulních stran. Daleko častěji se
periodika věnují energeticky úsporným stavbám, představení nových materiálů či krizi ve
stavebnictví.
Odborná školení jsou další cestou, jak se o BIM dozvědět více a pochopit základní principy
pro práci pomocí BIM modelů. Většina organizací, které pořádají odborná školení či
rekvalifikační kurzy však nabízejí pouze minimum školení zaměřených na stavebnictví.
Pokud už tento obor nabízejí, často se jedná o školení na téma novely zákona o veřejných
zakázkách apod.
BIM školení tak v České Republice zatím nabízejí zejména výrobci software vhodný pro BIM
řešení, v čele se společností Autodesk31, která nabízí školení práce v programu Revit ve
dvou úrovních, začátečníci a pokročilí. Každé školení trvá tři dny a přijde na necelých
patnáct tisíc korun. K nalezení jsou i různé webináře či videa a prezentace z různých
konferencí k této problematice, které jsou zdarma, nicméně jejich nalezení není zcela
jednoduché a je k tomu třeba značné trpělivosti.
Školení, která zajišťují výrobci software, se však zaměřují pouze či převážně na práci
v daném programu či aplikaci. Nicméně BIM je třeba pochopit a školit i z pohledu
ekonomického, provozního, informačního apod. Těmto aspektům výuky se prozatím žádný
z kurzů nevěnuje.

Návrh řešení
Na světovém trhu existuje celá řada publikací, které se zabývají jak celkově problematikou
BIM, tak implementací BIM či návody na práci v jednotlivých BIM aplikacích. Je však
důležité, aby tyto publikace byly dostupné i v českém jazyce, aby široká veřejnost měla
možnost získat dostatek informací z běžné dostupných zdrojů a nebránila jí v tom jazyková
bariéra. Proto je třeba alespoň část základních publikací přeložit nebo podpořit české
odborníky, aby tuto problematiku ve svých publikacích také začali prezentovat.
Organizace a sdružení odborníků v oboru, jako jsou například ČKAIT, ČKA a SPS, které mají
širokou základnu členů, kterým zajišťují informace o novinkách a trendech v oboru, by
měly důkladně prozkoumat výhody, které BIM přináší a svým členům tyto poznatky
tlumočit.
Tyto organizace také pořádají různá školení v rámci svých programů na celoživotní
vzdělávání a problematika BIM by měla být v rámci těchto kurzů a seminářů častěji
přednášena, než je tomu nyní. Dostatečná informovanost je základním předpokladem pro
rozšíření nového přístupu.

31

Informace o školeních lze nalézt na adrese http://chs.event-publisher.autodesk-service.com/search;
dostupné k 1.12.2012.
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4.2.3.6

Software a knihovny objektů

Problematika
Na českém trhu je k dostání rozmanitá škála BIM software a aplikací různých výrobců.
Samotné pořízení programů není zpravidla obtížným krokem při přechodu na BIM. Licence
k těmto produktům je možné koupit přes internetové obchody nebo v kamenných
prodejnách distributorů či partnerů výrobce. Otázka ceny a počtu licencí byla již
diskutována v podkapitole 4.2.3.3.
Ani výběr dodavatele nového software často není pro české společnosti zásadní problém.
Výrobci nabízejí společnostem řadu instruktážních prezentací a předváděcích videí, kde je
názorně vidět práce s danou aplikací. Také je možnost vyzkoušet demoverzi všech či
většiny nabízených produktů, takže klient se může dostatečně důkladně seznámit
s jednotlivými aplikacemi.
Obvykle společnost při přechodu na BIM software volí sadu aplikací od stejného výrobce,
od kterého doposud využívala software na projektování ve 2D či 3D, a to zejména z důvodu
podobného pracovního prostředí aplikace či ovládání apod. Dosavadní zkušenosti či
doporučení kolegů z oboru bývají kromě ceny hlavním měřítkem pro rozhodování o
pořízení konkrétního produktu.
Výrobci software také spolupracují se školami, kterým buď zdarma či za symbolický
poplatek nabízejí instalaci svých produktů, aby se studenti měli možnost s nimi seznámit
v rámci výuky. Studenti často mívají možnost zdarma používat studentskou verzi aplikací
pro své školní projekty.
Uživatelé, kteří již začali pracovat se software podporujících tvorbu informačních modelů,
upozorňují na počáteční nesnáze a obtíže s novým programem. Za všechny je zde možné
uvést zkušenosti 32 s nejběžnějším programem v České republice - jedná se o Autodesk
Revit. Jako nejzásadnější problém je uváděna vysoká náročnost programu na počítačovou
sestavu. Pro rychlé a bezproblémové používání programu je nutné pracovat na počítači
s výkonným procesorem a dostatečně velkou operační pamětí. I tak však není
stoprocentně zajištěna stabilita aplikace.
Další z možných obtíží je převod 3D modelu do 2D výkresové dokumentace. Při běžném
nastavení výsledné jednotlivé výkresy nesplňují formální požadavky dané normami ČSN
pro zakreslování staveb. Tento problém se dá vyřešit nastavením předvoleb, které pak
zůstávají v programu uložené i pro další modely, ale definice všech vykreslovacích stylů je
poměrně náročná.
Tvorbu BIM modelu stavby je možné usnadnit a urychlit používáním knihoven
předdefinovaných objektů. Jedná se o konstrukce či prvky, které může projektant vložit do
modelu jako celky včetně nastavených parametrů a vložených specifikací. V České
republice je možné získat různé BIM objekty například od konkrétních výrobců stavebních
32

Zdroj: http://www.coplan.cz/clanky-revit-nasazen-na-projekt-stadion-slavia.html;
dostupné k 4.12.2012.
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materiálů. Zpravidla se jedná o větší společnosti, které vytvořením databáze svých výrobků
formou BIM objektů prezentují svůj sortiment. Je to vynikající krok, protože pokud
projektant do modelu umístí produkt od daného výrobce, je velká pravděpodobnost, že
výrobek bude při stavbě opravdu použit a výrobce tak dostane zakázku na dodávku
materiálu. Toto je však v dnešní době jediná motivace výrobců k převodu svého portfolia
produktů do podoby BIM objektů.
Další možností, kde pořídit hotové BIM objekty, je internetová stránka CADforum.cz. Volná
knihovna objektů zde funguje na bázi výměny dat mezi uživateli CAD programů. Jednotlivé
objekty sem tedy vkládají běžní uživatelé (projektanti, kresliči apod.) Nejstarší příspěvky
v knihovně jsou z roku 2005 a každým dnem se knihovna rozrůstá. Pro zaregistrované
uživatele portál umožňuje volné stahování jakýchkoli objektů. Nicméně se jedná o
společnou knihovnu 2D bloků a 3D/BIM prvků, kde 2D bloky v současné době výrazně
převyšují počet vložených 3D/BIM objektů. Zásadní nevýhodu, kterou je v tomto projektu
možné spatřit, je chybějící centrální dohled nad správou knihovny a kvalitou
prezentovaných bloků a objektů.
Na Obr. 4.10 je znázorněn příklad možných BIM prvků, které jsou na CADforu v nabídce ke
stažení. Kvalitu a oblíbenost každého objektu je možné poznat jednak z malého náhledu
vzhledu výrobku u každého objektu, jednak zobrazeným počtem jednotlivých stažení
daného objektu, případně pro časté uživatele této knihovny může o kvalitě napovědět
jméno autora objektu.

Obr. 4.10: Ukázka knihovny CAD objektů, CADforum.cz (zdroj: http://www.cadforum.cz/catalog).

Je třeba dodat, že současné databáze prvků zdaleka nepokrývají potřeby.
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Návrh řešení
Jak už bylo zmíněno, nákup vhodného software není zásadním problémem. Na českém
trhu je dostatek vzorků, demo verzí i obchodních zástupců a poraden, které s výběrem rádi
pomohou. Důležitější je, aby výrobci software zajistili vhodnou kompatibilitu vykreslování
s českými zvyklostmi a také české jazykové mutace by pro řadu stavařů byly velkým
pomocníkem.
Pro usnadnění práce jsou často používány již hotové parametrické objekty, obsahující
potřebné specifikace. Po vzoru Velké Británie by bylo vhodné vytvořit jednu univerzální
databázi, kde by stavaři mohli jednoduše vyhledávat všechny potřebné používané objekty.
Server CADforum.cz se o takový krok již snaží, nicméně kvalita vkládaných objektů není
nijak hlídána a prozatím jsou autoři objektů pouze z řad samotných stavařů. Bylo by
vhodné, aby správu nad jednotnou knihovnou převzala nezávislá organizace a byla tak
zajištěna jak aktualizace jednotlivých prvků, tak dohoda s výrobci materiálů a konstrukcí,
že budou své produkty do BIM objektů převádět a poskytovat je k užívání.

4.2.3.7

Vzdělání

Problematika
Problematice vzdělání a spolupráce akademické sféry a praxe se na obecnější úrovni
zabývala již podkapitola 2.11. Pro úplnost je však uvedena podrobněji i v této části
publikace, protože se jedná o významnou překážku implementace.
Stavařské obory se v České republice vyučují na řadě institucí. Střední průmyslové a
odborné školy se zaměřením na stavebnictví jsou zastoupeny po celé republice, téměř
v každém okresním městě. Vyššího vzdělání je možné dosáhnout na technických vysokých
školách, obory stavebnictví nebo architektura je možné studovat v Praze na ČVUT, v Brně
na VUT, v Ostravě na VŠB, v Liberci na TU a v Pardubicích na UPa. Zatímco průkopníky
výuky BIM mezi středními školami již najdeme, žádná z vysokých škol zatím výuku BIM do
svých studijních programů nezačlenila.
Střední průmyslová škola stavební Plzeň byla vůbec první školou v České republice, která
za podpory společnosti Autodesk v roce 2010 implementovala do svých studijních osnov
předměty, zabývající se výukou tvorby a následné správy informačních modelů budov
v programu Revit. Střední škola získala certifikaci Autodesk BIM kompetenční centrum a
zavázala se k podpoře dalšího rozvoje a propagace BIM, včetně tvorby metodiky pro
školení všech pedagogů středních škol [64]. Škola v současné době však žádnou z těchto
informací neuvádí na svých internetových stránkách 33 a výuka BIM není zřejmá ani
z uváděných studijních plánů.
Vysoké školy prozatím nabízejí svým studentům seznámení s BIM pouze v rámci několika
volitelných předmětů. Ty se však věnují zejména výuce tvorby modelu a práce
s jednotlivými aplikacemi a programy, nikoli ucelenému pohledu na BIM a jeho

33

K nahlédnutí na http://www.spsstav.cz/; dostupné k 1.12.2012.
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problematiku. Toto téma bývá někdy obsaženo ve studentských konferencích a
jednorázových přednáškách odborníků z praxe, které škola pořádá. Zde se ovšem jedná
pouze o krátké prezentace zahrnující zejména obecné představení celého konceptu BIM.
Nedá se tedy mluvit o žádném uceleném konceptu vzdělávání.
Fakulta stavební na ČVUT nyní uvažuje o vytvoření speciálního oboru BIM, který by
připravoval budoucí absolventy jednak na práci s různými programy na tvorbu a správu
modelu, ale zejména by se věnoval kapitolám realizace, řízení a ekonomiky projektů BIM.
Zavedení BIM oboru je prozatím ve fázi jednání a doposud nebyly provedeny žádné
konkrétní kroky k úspěšné realizaci tohoto záměru.
Dalším z problémů, na který je vhodné poukázat, je fakt, že v našem školství v současné
době není dostatek pedagogů, kteří by s problematikou BIM byli dostatečně obeznámeni a
mohli ji dále předávat studentům.

Návrh řešení
Platforma BIM je funkční a zajišťuje plnou efektivitu pouze v případě, že je projektový tým
složen z kvalifikovaných odpovědných pracovníků. Proto je pro implementaci BIM nutné
začlenit tuto problematiku do osnov všech stupňů technického vzdělávání, aby vzdělávací
instituce dodávaly na pracovní trh absolventy, kteří budou na práci v BIM dostatečně
připraveni.

Obr. 4.11: Výsledky šetření – vzdělání BIM (zdroj: autorka).

V rámci šetření se ukázalo, že společnosti mají zájem o vzdělané uchazeče o zaměstnání
v oboru BIM. Výsledky jsou zobrazeny na Obr. 4.11.
Celkem 84 % respondentů uvedlo, že by pro jejich společnost při výběrovém řízení byl
absolvent s BIM vzděláním zajímavý. Nicméně vzápětí společnosti dodávají, že jejich zájem
směřuje na komplexně vzdělané uchazeče. V případě, že si společnost může vybrat mezi
stejně dobrým absolventem jednoho oboru nebo absolventem více oborů, vždy zvolí toho,
který má vzdělání ve více oblastech, byť pak znalosti nejsou tak specializované.

83

Projektový tým je při realizaci projektu formou BIM složen ze zástupců všech zúčastněných
stran a oborů. Z tohoto důvodu by všechny technické stavební obory měly zahrnovat výuku
minimálně základních principů a aplikací BIM. V rámci vyššího vzdělávání by však měl
existovat i samostatný obor BIM, kde by výuka zahrnovala celkové porozumění BIM
problematice, tedy jak samotnou tvorbu informačního modelu a ovládání
nejpoužívanějších BIM aplikací, tak následnou správu a aktualizaci modelu, řízení BIM
projektu a práci v týmu.
Při přípravě osnov takto specializovaných oborů můžou školy čerpat inspiraci u
zahraničních univerzit, kde výuka již byla zahájena. Vysoké školy spolu často spolupracují
na různých projektech, výuka BIM by tedy mohla být jedním z nich. Zároveň je třeba
zajistit, aby se výuka skládala jednak z teorie, ale zejména pak z procvičování a osvojování
si nabytých vědomostí na praktických úlohách.
Podmínkou pro zavedení výuky ve školách je však dostatek pedagogů, kteří budou schopni
tuto problematiku vyučovat, případně zajištění externistů, například odborníků z praxe,
kteří budou své dosavadní zkušenosti předávat studentům. Problematika BIM je v dnešní
době na českých vysokých školách zkoumána v rámci doktorských studií. Získat tedy
prozatím malé množství odborníků, kteří by mohli výuku zajistit, by neměl být problém a
postupným rozšiřováním kvalifikace dalších učitelů by pak mělo být zajištěno dostatečné a
kvalitní personální pokrytí všech potřebných předmětů.

4.2.3.8

Personální otázky

Problematika
Základním předpokladem pro úspěšnou realizaci projektu v BIM je dostatečná komunikace
lidí v rámci projektového týmu, zavedení nových procesů, postupů a odpovědnosti a s tím
spojená motivace a kvalifikace každého z účastníků projektu.
Pro zajištění hladké komunikace je nutné využívat nově zavedený formát dat (IFC), který
podporuje kompatibilitu všech aplikací, a tím umožňuje přístup všem účastníkům ke všem
informacím bez jakýchkoli systémových bariér. Nezáleží tedy na tom, jaký software která
společnost využívá, protože data jsou do modelu ukládána v tomto univerzálním formátu,
který dokáží všichni ostatní bez problému přečíst.
Práce v projektovém týmu a BIM přístup vyžaduje od všech pracovníků velkou
disciplinovanost. Informační model bude správně a plně využíván pouze v případě, budouli ho všichni pracovníci v celém procesu respektovat a dodržovat jednotný standard.
V průběhu tvorby modelu není zjevný výrazný problém, ale na stavbě v průběhu realizace
je třeba model důsledně respektovat a aktualizovat a stejně tak musí být model udržován
během doby užívání stavby.
Tato pečlivost však dle výpovědí zástupců firem českým stavařům chybí a je třeba nastavit
individuální motivaci pro každého, aby BIM koncept fungoval. Ideální motivací pro všechny
by měl být pocit dobře vykonané práce a pocit vlastního přispění k celkovému úspěchu
projektu. Skutečnou individuální motivaci však společnosti spatřují v podstatě pouze ve
finančním ohodnocení a ve zvýšených kontrolních mechanismech.
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Co se týče personálních změn ve společnostech, které by s sebou implementace BIM
přinesla, společnosti prozatím nemají jasno. Z šetření vyplývá, že 63 % respondentů
předpokládá, že v rámci implementace BIM by museli přijmout nové zaměstnance, kteří by
práci v BIM ovládali. Nicméně v následující otázce, která se ptala na propouštění
zaměstnanců, kteří by se s BIM nedokázali vypořádat, celých 79 % firem odpovědělo, že by
tyto zaměstnance pravděpodobně nepropustily. Naskýtá se tedy otázka, co by podnik,
který bude projekty dodávat formou BIM, s neadaptivními zaměstnanci učinil.
Další otázka se zaměřila na předpoklad zavedení nové pozice v rámci společnosti, tzv. BIM
manažer/kontrolor. Tento člověk by měl ve společnosti na starosti jednak hlídání
spolupráce a koordinace, ale také kontrolu odpovídající aktualizace modelu. Z výsledků
průzkumu vyplývá, že společnosti jsou k této pozici skeptické a její potřebu 63 %
respondentů nepředpokládá.

Návrh řešení
V rámci individuální motivace je třeba v první řadě zaměstnávat takové pracovníky, kteří
budou pečlivě a zodpovědně plnit veškeré zadané úkoly a své povinnosti, bez ohledu na
svůj vnitřní pocit významnosti těchto úkolů. V současné době je nedisciplinovanost
zaměstnanců či subdodavatelů jedním z primárních problémů stavebních firem. Při
využívání metody BIM však není pro chyby tohoto druhu prostor.
Zároveň je třeba i koncové zaměstnance vyškolit v problematice BIM, aby pochopili svůj
přínos k danému projektu. Následně přenesením osobní odpovědnosti na každého
z jednotlivců lze dosáhnout individuální motivace u všech pracovníků.
V personálních změnách prozatím společnosti nemají jasnou představu o změnách, které
by zavedení BIM přineslo. To však s největší pravděpodobností souvisí s malou
informovaností o celkové koncepci BIM.

4.2.3.9

Dělení projektu na zakázky, dodavatelský systém

Problematika
V České republice je v současné době nejpoužívanější formou dodávky stavební zakázky
tradiční systém, kdy klient poptá architektonickou či projekční kancelář, nechá si zpracovat
projektovou dokumentaci a následně vybere hlavního dodavatele stavby, který zajistí
realizaci stavebního projektu. Po dokončení stavby je pak vybrán facility manager, který
bude stavbu spravovat. Při tomto dodavatelském systému dochází k separování
jednotlivých částí výstavbového projektu včetně oddělení odpovědnosti za jednotlivé fáze.
V takto řešeném systému se tedy dělí jedna zakázka přinejmenším na 3 menší zakázky a
s nimi spojená výběrová řízení na dodavatele projektové části, stavby a správce stavby.
Často se však stává, že v případě velkých stavebních projektů se tendruje daleko častěji,
například tvorba projektové dokumentace s každým dalším stupněm. Může se tedy stát, že
studii bude vytvářet jedna společnost, dokumentaci k územnímu řízení druhá a třetí
společnost bude zpracovávat dokumentaci k vydání stavebního povolení. K rozdrobení
zakázky na menší jednotlivé části dochází zejména z důvodu snahy o získání nejlepší ceny
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za separované části. V případě veřejných zakázek může být hlavním důvodem snaha o
udržení zakázky v kategorii podlimitní či zakázka malého rozsahu a tím se vyhnout
přísnějším podmínkám nadlimitních veřejných zakázek.
Dle slov jedné z dotazovaných firem v těchto případech nemá smysl investovat do
implementace BIM, pokud přebírají projekt v některé z prostředních fází a nemají jistotu,
že po dokončení právě zpracovávané části budou na projektu dále pokračovat. Pokud tedy
nebude BIM zaveden hned v počáteční fázi přípravy projektu a nebude vyžadován
v průběhu celého procesu navrhování a realizace, nemá tato platforma plné využití a tím
pádem není výhodná ani její implementace pro zúčastněné společnosti.
Hojné využívání tradičního dodavatelského systému a rozpad zakázky stavebního projektu
brzdí rozšíření BIM v České republice. V rámci řešení projektu formou BIM je důležité, aby
byl projektový tým složen již od počátku ze všech dotčených profesí a stran projektu, aby
mohlo dojít k optimálnímu návrhu a modelaci celé stavby před samotným započetím
realizace. Tomu tak v případě tradičního dodavatelského systému není. Proto jsou pro
platformu BIM vhodné zejména projekty typu D/B, kdy si klient vybere pouze hlavního
dodavatele, který pak zajistí kompletní projektový tým a je jako jediný zodpovědný za
dodání projektu.

Návrh řešení
Typ řízení projektu D/B je v zahraničí celkem oblíbený a případové studie ukazují vynikající
využití BIM na těchto projektech. V České republice však přístup D/B zůstává stále
v minoritě a jeho pomocí se staví převážně jen velké technologické stavby. V rámci
propagace BIM by tedy bylo vhodné propagovat i tento způsob řízení stavební zakázky, aby
se v českém prostředí začal využívat i na běžné stavby středního i menšího charakteru.
Rozdělování zakázek na malé samostatné celky by mohl BIM také učinit přítrž. Klient má ve
většině případů od počátku projektu jasně danou představu, v jakém rozmezí se budou
náklady na celý projekt pohybovat. Vzhledem k úsporám, ucelenému návrhu a efektivitě
řízení i práce by měl BIM zajistit pro klienta projekt v požadovaném cenovém rozmezí a
nebude tak nutné zakázku dělit na samostatné celky, pro které je vždy hledán
nejvýhodnější dodavatel.

4.3 Strategie implementace BIM ve stavebním podniku
Návrh správné strategie při implementaci BIM v podniku nebo organizaci je základním
předpokladem pro zajištění hladkého průběhu přechodu k nové platformě. Pro úspěšnou
implementaci je třeba definovat jednotlivé kroky a předpoklady, které by měl každý
manažer společnosti či organizace zvážit a zavést při přechodu k BIM [65]. Těmito kroky se
zabývá tato podkapitola.

4.3.1

Oprostit se od CAD technologií

Základním předpokladem pro úspěšnou implementaci BIM je uvědomit si, že přijetí BIM
neznamená jen používání nové technologie, ale zejména jde o změnu pracovního postupu
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a celého přístupu ke splnění zakázky. Plný potenciál, který přináší využívání CAD
technologií pro BIM, nebude nikdy plně využit, pokud se budeme soustředit pouze na
zvládnutí technologie.
Nákup vhodného softwaru a zajištění odpovídajícího školení zaměstnanců je třeba
považovat pouze za provozní náklady, nikoli za kapitálové investice, protože s ohledem na
jistý budoucí vývoj technologií je současný software jen dočasným pracovním nástrojem.
Zaměstnanci se musí naučit konkrétní software správně ovládat, ale neméně důležité je
zajistit odpovídající vzdělání vedoucím pracovníkům, protože pouze ti dokáží změnit či
vylepšit zavedené vnitřní procesy společnosti a zefektivnit pracovní postupy, a tím získat
benefity, které BIM přináší [65].
BIM je 80% sociální, 20% technologie [66]. Práce v BIM znamená organizační změny,
procesní změny ve fungování společnosti i projektových týmů a celkové změny
v komunikaci a spolupráci za podpory odpovídající technologie.

4.3.2

Pochopit vnitřní procesy v organizaci

Pro zajištění snadné a účinné implementace BIM, vlastníci podniků a vedoucí pracovníci
musí být schopni rozpoznat přínosy, které jim BIM přinese jak v rovině vnitřních
organizačních postupů, tak ve vztahu ke klientovi a obchodním partnerům, a to ještě před
tím, než se společnost do zavádění BIM pustí. Pokud jsou všechny výhody rozpoznány včas,
je pak pro společnost daleko snazší překonat překážky, které jsou se zaváděním BIM
spojené. Je tedy třeba spojit jednotlivé kroky při implementaci BIM s konkrétními
obchodními cíli.
Nejefektivnější strategie při implementaci BIM jsou takové, které se zakládají na
přezkoumání zavedených pracovních postupů a procesů ve společnosti. Cílem této
strategie však není změna pracovních postupů tak, aby vyhovovaly používané technologii,
ale naopak co nejlépe využít technologii, aby zvýšila efektivitu pracovních postupů [65].

4.3.3

Vyhnout se ideologii

Pokud mluvíme o informačním modelu budovy, je třeba si uvědomit, že se nejedná o jeden
model vytvořený v jedné aplikaci. Životní cyklus budovy či stavby obsahuje obrovské
množství informací z řady oborů a je doposud nemožné tyto informace evidovat v jediném
datovém souboru. Zároveň neexistuje doposud žádný software, který by dokázal pojmout
takové množství informací a zpřístupnit je bezproblémově všem uživatelům.
BIM funguje vždy na propojení několika specializovaných aplikací, které jsou navrženy tak,
aby spolu vzájemně komunikovaly, a byla tak zajištěna aktualizace vstupních i výstupních
dat. Výhodou tohoto řešení je nižší náročnost na hardware, na který jsou však již nyní
kladeny značné nároky, a zároveň možnost specializace, kdy každý z účastníků
projektového týmu může vlastnit a používat pouze ty aplikace, které se vztahují k jeho
oboru. Tedy například architekt bude používat odlišné aplikace než inženýr TZB nebo
statiky. Tím dochází i k úsporám nákladů na pořízení licencí na jednotlivé aplikace, protože
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každý člen projektového týmu potřebuje ke své práci pouze některé ze specializovaných
aplikací [65].

4.3.4

Posoudit základní rizika

Zavádění každé inovace je spojené s přijetím jistého rizika. Přechod z CAD technologie na
BIM je často přirovnáván k podobné změně, jakou byl před lety přechod z ručního
vytváření projektové dokumentace právě na CAD technologie, ale pouze z pohledu změny
pracovních postupů a návyků. Z pohledu míry rizika byl přechod z ručního rýsování na CAD
mnohem rizikovější než přechod z CAD na BIM, protože v současné době je začlenění
používání dostupných BIM aplikací do vnitřní strategie podniku relativně snadné a přínosy,
které používání BIM technologií přináší je v rámci podniku dobře měřitelné [65].

4.3.5

Rozvíjet informační kulturu

Jak ukazuje praxe, jako nejúčinnější strategie při implementaci BIM se doposud osvědčila
ta, která vyzdvihuje význam výměny informací v rámci podniku či projektu, tedy
modelování, nad samotný výstup z aplikací, tedy konkrétní model.
Většina pracovníků, kteří se zapojí do projektu v průběhu celého životního cyklu stavby,
jsou odborníci na svůj obor, ale už příliš nerozumí problematice předcházejících či
následujících fází projektu. Proto je důležité, aby všechny související informace byly
ukládány do modelu tak, aby s těmito informacemi mohli pracovat i ostatní účastníci
projektu. Je třeba budovat povědomí, že informace, které vytvoří jeden zaměstnanec, byť
nejsou v současné době nijak využívány, mohou být v budoucnu použity některým z jeho
nástupců či některým kolegou z jiné profese.
Toto budování informační kultury je možné aplikovat ještě před zavedením BIM
technologií a díky tomu lze docílit přínosu čistě pro danou společnost bez jakýchkoli změn
procesů, obchodních vztahů a nárůstu rizika. Přijetí jednotné informační kultury je
základním předpokladem pro následné informační modelování [65].

4.3.6

Zajistit adekvátní výměnu dat

Na trhu je k dostání řada software pro BIM řešení od všech předních světových výrobců.
Jsou to právě výrobci software, kteří propagují BIM a zajišťují školení práce v BIM
s využitím svých produktů. Samotní výrobci se tak aktivně zapojují do činnosti neziskových
organizací a společenstev na podporu rozvoje BIM. Proto se může na první podhled zdát,
že BIM je pouze konkrétní produkt, který je možno od výrobce zakoupit [65].
Vzhledem k tomu, že hlavním principem BIM je společná práce projektového týmu na
jednom modelu, bylo třeba zajistit dostatečnou kompatibilitu všech softwarů. Tento
problém řeší formát IFC (Industry Foundation Classes), diskutovaný v kapitole 3.6.
Organizace BuildingSMART také zavedla certifikaci zmíněného formátu, aby uživatelé měli
jistotu, že jimi kupovaný software bude tento formát dostatečně podporovat. Každý
konkrétní program či aplikace by tedy ve své specifikaci měla obsahovat poznámku o
podpoře IFC.
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S výměnou dat souvisí i jejich archivace, při které je třeba dodržovat určitý řád, aby
případné hledání informací bylo snadné. Zaprvé je třeba, aby byla dodržována obecná
dohoda ve společnosti ohledně pojmenovávání souborů, ale také musí být zajištěna jasná
struktura kam a v jakém formátu se budou data ukládat, aby zbytečně nevznikala duplicita
informací [65].

4.3.7

Měřit pokrok pomocí strategických cílů

Při zavádění každé nové strategie či technologie je třeba stanovit jasně měřitelné cíle,
které budou v průběhu implementace jednoduše kontrolovatelné. Vzhledem k tomu, že
BIM zasahuje do řady oborů, bylo by těžké definovat a následně určit konkrétní stupeň
nasazení. Z tohoto důvodu vytvořila americká organizace National Institute of Building
Sciences dokument NBIMS (National Building Information Modeling Standard), ve kterém
mimo jiné zavádí model na měření pokroku v implementaci BIM, tzv. Capability Maturity
Model (CMM) [67], viz. tab. 4.1.
CMM je složen z jedenácti kategorií vyspělosti a ke každé kategorii je definováno deset
stupňů, které určují míru implementace jednotlivých složek BIM. Následující obrázek
ukazuje všechny kategorie i stupně CMM v přehledné tabulce.
Aplikací CMM na samostatný projekt či organizaci zjistíme celkový stupeň implementace
BIM. CMM model je však také možné využít při počátečním plánováním strategie
implementace a využít již definované stupně u jednotlivých kategorií CMM jako strategické
cíle.

4.3.8

Shrnutí

BIM představuje komplexní řešení pro řízení informací v průběhu celého životního cyklu
stavby, a proto je jeho implementaci v organizaci či na konkrétní projekt nutno předem
naplánovat, aby po skončení implementace mohl být účinně využíván všechen potenciál,
který BIM přináší.
V této podkapitole byla popsána jednotlivá doporučení, která by měla být při plánování
strategie brána v úvahu. Hlavním předpokladem pro nastavení vhodné strategie
implementace je zejména pro vedoucí pracovníky a vlastníky podniků důkladné
porozumění celému konceptu BIM, a to jak všem přínosům a benefitům, tak možným
překážkám. Zároveň je třeba, aby vedoucí pracovník či vlastník byl obeznámen
s pracovními procesy ve společnosti a znal dlouhodobou strategii vývoje společnosti. Tyto
faktory značně ovlivňují výsledné nastavení způsobu a míry implementace.
Dalšími kroky při implementaci BIM, nehledě na požadovanou míru implementace, je
zavedení jednotné informační kultury, aby všechna data ve společnosti byla archivována
v jednotném formátu, kvalitě i označení, a zajištění kompatibility jednotlivých aplikací, aby
jeden soubor dat mohl být využíván různými programy.
Implementace BIM představuje nejen přechod na nový software, ale především se jedná o
změnu pracovních postupů, vnitřních procesů ve společnosti a nové nastavení spolupráce
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s klienty, dodavateli i spolupracovníky, které by mělo společnosti zajistit splnění
požadovaných cílů. Každá společnost či organizace, stejně jako každý stavební projekt, je
individuálními charakteristikami, jako jsou například strategické cíle, způsob řízení či
interní procesy, odlišena od ostatních, proto nelze stanovit obecný postup implementace
BIM, který by zaručeně dovedl jakoukoli společnost k efektivnímu využívání tohoto
nástroje.
Tab. 4.1: CMM [67].
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5 BIM a jeho vliv na udržitelnou výstavbu
5.1 Úvod do kapitoly
Pojmy jako je udržitelná výstavba, zelené budovy a certifikace zelených staveb se dostávají
do popředí a stále častěji se jejich principy promítají do současného stavebnictví. Řada
procesů je ve stavebnictví úzce propojena a každý proces ovlivňuje jiný. Pokud má být
výsledný projekt úspěšný a přinést maximální hodnotu za peníze, je nutné všechny procesy
správně koordinovat a kombinovat. Příkladem je současná implementace hodnotícího
systému BREEAM 34 pro všechny stavby veřejného nebytového sektoru ve Velké Británii.
Proces hodnocení metodou BREEAM přináší do projektu celou řadu nestandartních
požadavků a kritérií, které ovlivňují způsob řízení projektu. Velká Británie se stala
symbolem pro pionýrství nových způsobů ovlivňování výsledných vlastností budov. Z toho
důvodu nepřekvapí, že se BIM stane součástí všech výstavbových projektů od roku 2016.
BIM jako způsob předávání informací zásadním způsobem ovlivňuje přístup k navrhování a
projektování staveb. Sloučením požadavků udržitelné výstavby a konkrétně i certifikace
zelených staveb s metodou BIM, může dojít k synergickému efektu, který sníží náklady na
certifikaci a přispěje k vytvoření energeticky a environmentálně efektivní budovy za využití
moderních informačních technologií.

5.2 Vliv procesu BIM na udržitelnou výstavbu
Co je to vlastně BIM
BIM je akronym pro Building Information Modeling. Podstatou BIM je proces, který se
spíše soustředí na vytvoření koherentního systému počítačového modelu zastupujícího
množství jednotlivých výkresů. BIM není specificky použitelný pouze pro stavebnictví.
Možnost vytvoření koherentního modelu, který obsahuje veškeré informační toky o
projektu, umožňuje snižovat náklady spojené s vícepracemi a omyly spojenými s
nedostatečnou výměnou informací. Pro správnou implementaci BIM do stavebnictví není
možné pouze změnit používaný software. Je nutné dohlédnout na zapojení všech
zúčastněných stran, jelikož stačí, aby byl v modelu vynechán jeden informační tok, a opět
dojde k obvyklým omylům. BIM je zcela nový systém, který vyžaduje, aby se všichni
profesionálové stavebního průmyslu naučili nové způsoby předávaní a pracovaní s
informacemi.

Definice BIM z pohledu udržitelného rozvoje
BIM je digitální reprezentace konstrukčních a funkčních vlastností budovy. Zároveň se
jedná o sdílený vědomostní zdroj informací týkajících se určité budovy, který poskytuje
spolehlivý základ pro rozhodování během celého životního cyklu stavby - od nejrannějšího
koncepčního řešení až po demolici a odstranění [68].

34

Building Research Establishment Environmental Assessment Method, více na www.breeam.org;
dostupné k 13.11.2012.
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Další definice se zaměřuje především na sdílení informací. BIM je proces založený na
spolupráci, který se zaměřuje na návrh, dodání a provoz budov [69].

Výhody BIM
Výhody procesu BIM můžeme rozčlenit do několika kategorií.
Provoz
•
•

Provozní spotřeba energií.
Vytvoření energetického modelu v návrhové fázi projektu.

Údržba
•

Digitální model objektu a jeho informace použité pro provoz a údržbu po celý
životní cyklus stavby.

Rozhodování
•

Kup levně, kup dvakrát.

Výstavba
•

Výhodnější nákupní cena dosažena nákupem většího objemu.

Detekce možných problémů
•

Většina problému je odhalena díky prvnímu digitálnímu namodelování.

Redukce požadavků o upřesnění
•

5.2.1

Koordinovaná výměna informací nejen mezi CAD modelem a specifikacemi ale i
mezi architekty a jednotlivými profesemi.

Důležitost písmene I v akronymu BIM

V úvodu bylo zmínění, že BIM je informační model. Je nutné poznamenat, že BIM není
pouze model budovy, který obsahuje další informace. 3D modely se ve stavebnictví
používají pouze proto, že staveb projekty mají silnou prostorovou dimenzi. Z toho se dá
usuzovat, že BIM není 3D model nýbrž se jedná o strukturu informací. Tak bychom k tomu
měli přistupovat [69].
O informačních modelech se hovoří zejména v souvislosti vícedimenzionálního prostoru a
to konkrétně o 5D prostoru. Čtvrtým rozměrem je čas a pátým náklady. Proč se ale
zastavovat jen u pěti rozměrů? BIM modely se dají označit i jako 6D, 7D, 8D nebo dokonce
i 9D. Vícedimenzionální označení často uvádí již absurdní rozměry, jak bylo zmíněno
v kapitole 2.4. Proto je lepší o BIM uvažovat spíše jinak než jako o vícedimenzionálním
modelu. Takové označení často svádí k představám, že se nejedná o nic jiného, než o
digitálně zpracovanou výkresovou dokumentaci [68].
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Obr. 5.1 uvádí šest různých typů informací, se kterými se setkáváme během výstavbového
procesu. Začlenění rozličných informací do jednoho informačního modelu musí být
kompletní, pokud proces BIM má být správně implementován.

Obr. 5.1: 6 druhů informací (zdroj: autor).

Parametry udržitelné výstavby a s nimi spojené atributy certifikačních systémů se odrážejí
ve vybraných informačních tocích znázorněných na následujícím obrázku. Technické
požadavky, normy a zařízení, vlastníkovy požadavky a obecné specifikace se přímo dotýkají
procesu certifikace budov během jejich hodnocení certifikačními orgány.

Obr. 5.2: 6 druhů informací a jejich návaznost na udržitelnou výstavbu (zdroj: autor).

5.2.1.1

Bez I se jedná jen o 3D model

Podstata BIM spočívá ve vytvoření dostatečně velikého souboru dat a to již v raných fázích
projektu. Je nutné nejen zakreslit každý komponent, ale přidat mu také jeho atributy, jako
je například cena, barva anebo dokonce tepelná vodivost. Tím se podstatně protahuje
úvodní fáze projektu a v důsledku toho můžeme očekávat i větší pořizovací náklady. Pokud
je kvalita dat a práce v této úvodní fázi opomenuta, můžeme očekávat problémy v
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následujících fázích projektu a celá filozofie BIM ztrácí smysl (a tím ztrácejí smysl i vyšší
náklady na implementaci BIM).
Informační model hraje významnou roli nejen během výstavby, ale také během provozu a
údržby budovy. V této části se opět dostáváme k sounáležitosti s udržitelnou výstavbou,
jejíž udržitelnost se právě projevuje během celoživotního cyklu budovy, a to je zejména
právě ve fázi provozu. Z toho vyplývá, že BIM se stává mocným zdrojem dat o budově a tím
dokáže podávat informace o možném zefektivnění provozu budovy.
Z pohledu udržitelné výstavby by cílem měla být implementace BIM takovým způsobem,
aby zvýšení nákladů koncepční fáze BIM vedlo ke sníženým nákladům během provozní
fáze.

5.2.2

BIM a jeho použití

Každý nový proces bývá nejasně definovaný a jinak chápaný rozlišnými lidmi. Rozdíl není u
zelených budov, kde neexistuje jednotná definice a měřitelná úroveň, kdy se budova stává
zelenou a kdy ne. BIM představuje ten samý problém. Pro každého člověka je BIM něco
jiného. Například studie společnosti Davis Langdon [4] uvádí, že například počítačový
výkres ve 2D, doplněný o jednoduchou tabulku obsahující informace o jednotlivých
prvcích, které jsou komunikovány mezi účastníky výstavbového procesu, je také určitou
formou BIM. Na druhou stranu sofistikovaný počítačový model, který obsahuje informace
ohledně veškerých profesí týkajících se stavby a který podporuje vzájemnou spolupráci a
výměnu informací, je popisem BIM na mnohem vyspělejší úrovni.

5.2.3

Implementace BIM

Abychom byli schopni popsat postup implementace BIM a jeho současnou podobu, je
nutné celý proces rozdělit do několika fází vyspělosti. V první řadě se jedná o stupeň
výměny dat. Na jedné straně stojí pouze výkresová dokumentace obsahující základní
informace ohledně prostorové orientace. Na druhé straně stojí plně integrovaný IFC
standard pro efektivní výměnu dat a informací. Další fáze vyspělosti udávají stupeň vývoje
BIM. V tomto směru hovoříme o velmi nízké úrovni implementace BIM až po velmi
vysokou implementační úroveň. Grafickou představou může být graf na Obr. 5.3.
Z obrázku je patrné, že vývoj BIM můžeme rozdělit do 3 úrovní. V nulté úrovni hovoříme o
nízké technologické sofistikovanosti a zároveň o nevyspělém stádiu. První úroveň již
zachází s 2D a 3D CAD modely, čímž se míra vyspělosti a technické vybavenosti zvedá.
Přelom nastává na hranici první a druhé úrovni. Druhá úroveň již pracuje s informačním
modelem, čímž se úroveň BIM posouvá na hranici, kdy je již možné dosáhnout
synergického efektu kombinovaných informačních toků. Poslední čtvrtá úroveň již zachází
s jediným projektovým modelem s IFC standardem pro výměnu dat. V poslední úrovni je již
míra benefitu výrazná a přináší významnou hodnotu za investované peníze do složitějších
technologických a technokratických procesů.
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Obr. 5.3: Úrovně vyspělosti BIM procesu [70].

5.3 Problematika zelených staveb
Současný trend ve stavebnictví upřednostňuje směr snižování nákladu spojených s chodem
a údržbou budovy a preference efektivity budovy z hlediska spotřeby přírodních zdrojů
(půda, stavební materiály, energie, voda atp.). Tento trend je zejména způsoben rostoucí
cenou energií, nejistotou jejich budoucí disponibilnosti a v neposlední řadě
environmentálním uvědoměním, které mimo jiné, dává soukromému i veřejnému sektoru
konkurenční výhodu [71]. Kolem sebe vidíme přibývající snahu soukromého i veřejného
sektoru ke stavbě více úsporných budov. Tato iniciativa má několik hlavních důvodů a to
zejména:
•
•
•
•
•
•
•

zhoršující se světová ekonomická situace,
zdražování energií a nerostných zdrojů,
větší důraz na aplikace udržitelného rozvoje,
legislativní opatření,
marketingové nástroje,
nejistota budoucnosti,
a ekologické nároky.

Účastníci stavebního procesu se díky zhoršujícím se ekonomickým podmínkám a nejistotě
střednědobé až dlouhodobé budoucnosti začali stále častěji soustředit na efektivnější
budovy a začali využívat nejen moderní stavební technologie, ale i základní architektonické
prvky udržitelného rozvoje, které využívali i ve starodávném Řecku a Římě.
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5.3.1

Směr do zelena

Dalším faktorem přispívajícím k důrazné aplikaci zelené architektury je bezesporu blížící se
vyčerpání zásob ropy a dalších nerostných surovin. Toto ropné riziko je multiplikováno
nestabilní politickou situací v zemích vyvážející ropu a zemní plyn. Z toho vyplývá, že
závislost na ropě není zkrátka udržitelná. Jako důkaz tohoto tvrzení může posloužit
predikování vývoje jednoduché funkce aktuální spotřeby přírodních surovin. Výroční
zpráva organizace WWF dokazuje, že lidstvo spotřebovává více přírodních zdrojů, než je
příroda sama schopna vyprodukovat [72].
Do nedávna jsme byli zvyklí na neekologické i neekonomické mrhání cenných zdrojů a
surovin. Až potencionální hrozby nás začaly nutit myslet na zefektivnění postupů a
uvažování o alternativních zdrojích energie. Jako příklad takové současné hrozby může být
blížící se zlomový bod (tzv. break point) produkce ropy. Tato predikce říká, že kolem roku
2012 dojde k postupnému klesání produkce ropy, což způsobí v průmyslovém odvětví
založeném na ropě značný rozruch a významné změny [73].
Zmíněných příkladů neudržitelného rozvoje je mnohem více. Proto se tato zelená revoluce
nevyhnula ani stavebnímu sektoru, který je významný tím, že produkuje téměř 39% oxidu
uhličitého ze všech průmyslových odvětví v USA 35.

Obr. 5.4: Podíl produkce CO2 [70].

Produkce emisí CO2 se liší i podle určitého státu světa. Obr. 5.4 popisuje procentuální
rozdělení množství produkce emisí CO2 podle zemí s nejvýznamnějším podílem. USA
společně s Čínou téměř dosahují produkce emisí CO2 zbytku celého světa. To je dáno
zejména vyspělým průmyslem a rozvinutým stavebním sektorem.
Pouze ekologické smýšlení nestačí pro implementaci zelené architektury v rámci
stavebního sektoru. Dalšími důvody jsou zvyšující se poptávka po nízkoenergetických
domech, legislativní změny, konkurenceschopnost, marketing, snížení provozních nákladů
a mnoho dalšího.

35

Bližší informace na www.breeam.org, dostupné k 13.11.2012.
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Obr. 5.5: Produkce CO2 různých zemí světa [73].

Aplikování nejrůznějších aspektů rozhodování o zelených budovách můžeme dnes vidět na
všech úrovních stavebního procesu. Pokud se zaměříme na soukromý sektor, na vrchním
stupni rozhodování stojí investor, který se snaží co nejvíce snížit provozní náklady a naopak
co nejvíce zvýšit hodnotu budovy a bezpečnost investice. Vyvolaným procesem jsou
ovlivněni další účastníci výstavby. Tím, že se má budova stát zelenou, jsou nejvíce zatíženi
architekti společně s dodavateli technického zařízení budov, kteří se společně snaží
vytvořit co nejvíce udržitelnou stavbu s minimálními provozními náklady. Výčet dalších
profesí, které tímto rozhodnutím bude ovlivněn, je mnohem větší. Je tedy patrné, že
vybudování zelené stavby s sebou přináší řadu značných komplikací. Navzdory mnoha
úskalím se však české stavebnictví stále více začíná vyznačovat vysokým počtem zelených
staveb.

5.3.2

Definice zelených staveb

Je ale třeba si položit otázky: Co je to vlastně zelená stavba? Kdy budova začíná být zelenou
a kdy již zelenou není? Někteří stavebníci jsou přesvědčení o tom, že stačí dům adekvátně
zateplit a instalovat vysokoizolační výplně otvorů aby se jednalo o zelenou budovu.
Problémem je, že chybí jasná definice, co zelená budova představuje a jak může být
úroveň zelenosti měřitelná.
Pojmy jako je zelená stavba, pasivní dům, udržitelná výstavba atp. jsou často zaměňovány.
Jedna z definic udržitelné výstavby tvrdí, že udržitelná výstavba je vytváření a provozování
zdravého vnitřního prostředí založeného na efektivním využití přírodních zdrojů a na
ekologickém designu. Na druhou stranu, termín zelené budovy se vztahuje ke kvalitě a
charakteristikám existující budovy, která je tvořena za využití principů a metodologií
udržitelného rozvoje. Tento vztah je naznačený na Obr. 5.6, který říká, že zelené budovy,
dle své definice, vytvářejí systém výstavby, který efektivně nakládá se zdroji (území,
materiály, voda, energie, ekosystém) a je založený na třech klíčových principech [74]:
•

První princip
Zelené budovy dávají ekonomický smysl na bázi hodnocení celoživotních nákladu
budovy. I když zelené budovy mohou mít vyšší investiční náklady, většina z těchto
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nákladů se vrátí díky nižším provozním nákladům. Tyto provozní úspory nabývají na
větším významu s dále rostoucími cenami energií.
•

Druhý princip
Techniky udržitelné výstavby nabízejí etickou a praktickou odpověď na zhoršující se
dopad stavebnictví na životní prostředí a na spotřebu přírodních surovin. Zelené
budovy využívají analýzu celoživotního cyklu budovy.

•

Třetí princip
Zelené budovy si uvědomují důležitost efektu vnitřního prostředí budov na zdraví
jeho uživatelů. Zelené budovy se zaměřují na vytvoření příjemného a zdravého
prostředí a to i během návrhu a stavby.

Obr. 5.6: Schéma dělení problematiky zelených budov z pohledu certifikačních systémů [74].

V nedávné době se stalo legislativní povinností, zpracovat průkaz energetické náročnosti
budovy (zákon č.177/2006 Sb., který je novelou zákona č.406/2000 Sb). Tento průkaz je
často spojován s hodnocením zelených budov. Do jisté míry to dává smysl, jelikož díky
tomu jsme schopni budovu jasně kategorizovat dle její energetické náročnosti. Jedná se
však jen o kvalitu obálky dané stavby. V pozadí ale stále zůstává velké množství informací o
budově, které nejsou nijak ohodnoceny. Jedná se například o to, kolik daná budova
spotřebuje energie za rok (nejlépe vztaženo na finanční prostředky), jaká je celková
spotřeba vody, z jakých konstrukčních materiálů byla stavba postavena, zda byl pozemkem
greenfield (dříve nezastavěné území) nebo brownfield (již dříve zastavěné území) apod.
Tento výčet chybějících hodnotících faktorů by mohl pokračovat dále. Jak je tedy možné
zelené budovy hodnotit a kategorizovat? Podle čeho jiného může potencionální kupující
nebo nájemník zjistit, o jak kvalitní zelenou budovu se jedná, aniž by musel investovat do
náročného auditu? Odpovědí na tyto otázky dává právě certifikace zelených staveb.
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5.3.3

Problém kvalitního návrhu

Principy kvalitního udržitelného návrhu nejsou pro stavebnictví ničím novým. Již za vlády
císaře Augusta sepsal architekt Vitruvius dílo nazvané 10 knih o architektuře [75], ve
kterém Vitruvius poukazuje na šest základních fundamentálních principů kvalitního
návrhu, jsou to:
•
•
•
•
•
•

pořádek,
uspořádání,
rytmus,
symetrie,
vhodnost,
ekonomika.

Neexistence stejných podmínek během výstavby často způsobuje rozdílnost přístupu,
řešení a výsledných parametrů konečného stavebního díla. Skutečným uměním je skloubit
procesy tak, aby za efektivního využití zdrojů vznikla stavba, která přináší vlastníkovi
maximální hodnotu za jeho vloženou investici. Je důležité si uvědomit, že existuje
významný rozdíl mezi cenou a hodnotou, který nesmí být opomínaný. Řada studií (často
financovaných veřejným sektorem) se věnuje právě problematice zefektivňování procesů
pro vytvoření maximální hodnoty za peníze.

5.4 BIM a udržitelný rozvoj - návrhová fáze projektu
Udržitelný rozvoj představuje proces pokrývání současných potřeb takovým způsobem,
který nesnižuje schopnost budoucích generací pokrýt své potřeby. [4]
Problematika udržitelného rozvoje aplikovaná na stavebnictví se dá rozdělit do několika
základních kapitol, které adresují konkrétní aspekty výsledného stavebního díla. Při
koncepci dělení se vychází z metodiky certifikačních systémů, které se zaměřují na
komplexní hodnocení budov. Kategorie se odlišují dle použitého certifikačního systému. V
principu se ale tyto části zaměřují na následující oddíly:
•
•
•
•
•
•
•

5.4.1

lokalita, ve které je budova umístěna,
použité stavební materiály,
spotřeba energie,
spotřeba a nakládání s vodou,
vnitřní prostředí budovy,
procesy,
inovace.

V jaké fázi implementovat specifické analýzy?

Typický BIM proces se seskládá z několika významných částí. Samozřejmě záleží na druhu
dodavatelského systému a na vztahu k určitému účastníku výstavbového projektu, ke
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kterému vlastní dělení provádíme. Dle základní metodiky BIM (viz. Obr. 5.7), proces dělíme
na následující části a to z pohledu designového týmu:
•
•
•
•

modelování,
návrhové analýzy nebo simulace,
koordinace,
dokumentace.

Obr. 5.7: Průběh procesu BIM ve fázi konceptu a návrhu (zdroj: autor).

5.4.1.1

Lokalita a prostorové uspořádání

Obecným omylem je neuvažování prostorově orientačních parametrů na pozemku pro
ovlivnění výsledné energetické efektivity a kvalitu vnitřního prostředí. Každý projekt je
unikátní a to samé platí i o stavebním pozemku. Liší se geografickou polohou, spádem,
přírodními podmínkami a mnoha dalšími aspekty. Pokud zohledníme i proměnné varianty
prostorového uspořádání objektu, dostáváme nekonečně mnoho možných kombinačních
řešení umístění výsledného objektu na pozemku. Které uspořádání ale je nejvhodnější
z pohledu udržitelné architektury a zároveň bude stále splňovat klientovo zadání?
Odpovědí je počítačově zpracovaný model. Pokud si k tomuto řešení přidáme plnou
integraci dat do informačního modelu, získáváme silný nástroj pro ovlivňování parametrů
objektu.
Příkladem může být modelování solárního záření pomocí BIM nástroje. Obr. 5.8 je
grafickým znázorněním výpočtů solárního působení na namodelovaný soubor objektů.
Výstupem je soubor dat. Ta vyjadřují například tepelné zisky a ztráty při různém
prostorovém uspořádání.
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Obr. 5.8: Grafický výstup ze studie slunečního záření na soubor objektů (zdroj: www.usgbc.org)

5.4.1.2

Princip spotřeby energie

Nejvýznamnější kapitolou udržitelné výstavby jsou energie. Optimalizovaná budova je
schopna spotřebovávat minimum energií, aby byla schopna nabídnout vnitřní prostředí
během celého životního cyklu. Životní cyklus je zmíněn záměrně z důvodu optimalizace
provozní fáze a případných oprav.

Obr. 5.9: Druhy softwarových analýz a modelů pro udržitelnou výstavbu (zdroj: autor).

Informační modelování umožňuje integraci softwarových analýz a návrhových programů
pro výpočet a optimalizaci vnitřního prostředí. Obr. 5.9 popisuje dělení softwaru pro
analýzu energií a pro návrh udržitelné architektury.
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Vliv filozofie udržitelné architektury je nejvíce patrný během návrhových analýz a simulací,
jelikož dochází k vyhodnocování zvolených variant. Jedná se o určité potvrzení nebo
vyvracení zvolených konstrukčních parametrů a jejich odchylky od abstraktního ideálního
stavu. Z toho vyplývá, že již vstupní data do procesu by měli být ovlivněny myšlenkou
udržitelné výstavby. To se samozřejmě odvíjí od kvality a zkušeností architekta a
konzultantů. Obr. 5.7 v předchozím textu graficky znázorňuje rozčleněný proces BIM
během koncepční a návrhové fáze.

5.4.2

BIM nástroje pro analýzu

Analyzační nástroje využívané systémem BIM musí být ověřen z několika základních
perspektiv. Jedná se zejména o:
•
•
•

zkoumat a předvídat chování modelu,
ověřit, že model vyhovuje platným normám a nařízením,
ověřit, zdali model splňuje základní prvky udržitelné architektury.

Pro analyzování projektu je možné využít celou řadu softwarových nástrojů, které se
zaměřují na odlišné aspekty budov, jak znázorňuje Obr. 5.10.

Obr. 5.10: Aspekty budov a jejich vztah k analyzačním softwarům (zdroj: www.breeam.org).

5.4.2.1

Autodesk Green Building Studio

Významným softwarovým nástrojem je Autodesk Green Building Studio. Tento software je
založený na webovém rozhraní a poskytuje architektům a projektantům možnost
kompletní analýzy celého objektu. Konkrétně se zabývá optimalizací energetické účinnosti
objektu. K dosažení hodnocení napomáhají následující nástroje:
•
•
•
•
102

software pro hodnocení celého objektu,
návrh alternativ pro zlepšení energetické účinnosti objetu,
detailní analýza povětrnostních podmínek,
data o emisích,

•
•
•
•

studie denního osvětlení,
spotřeba vody,
ENERGY STAR36 hodnocení,
studie přirozeného větrání.

5.4.2.2

Solibri Model Checker

Software vyvinutý společností Solibri umožňuje prověření BIM modelu. V první fázi
zrentgenuje celý informační model BIM. Ve druhé fázi Solibri Model Checker odhalí
potenciální chyby a slabé stránky namodelované budovy. Během analýzy dochází i ke
kontrole návrhu vzhledem k lokálním normám a nařízením, ale také vzhledem k
nastaveným klientským preferencím 37.

Obr. 5.11: Grafické znázornění informací z BIM procesu v softwaru Solibri Model Checker (zdroj:
http://www.iesve.com/software/ve-pro).

5.4.2.3

Ansys Fluent

Software Ansys Fluent si zakládá na optimalizaci návrhu před samotným začátkem
konstrukční fáze 38. Tento software poskytuje celou řadu modelů a analýz plně
integrovaných do BIM. Příkladem je analýza39:
•
•
•

výbuch a exploze,
požární bezpečnost,
návrh TZB,

36

Mezinárodní standard pro hodnocení energeticky úsporných zařízení. Původem ze Spojených států
amerických.
37
Více informací na http://www.iesve.com/software/ve-pro; dostupné k 13.10.2012.
38
Více informací na http://leonardodavinci.stanford.edu/submissions/clabaugh/history/leonardo.html;
dostupné k 13.10.2012.
39
Blíže viz. http://www.solibri.com/solibri-info/about-solibri.html; dostupné k 13.10.2012.
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•
•
•

návrh nosných a nenosných konstrukcí,
ventilace a modelování vnitřního komfortu,
modelování působení větru.

Pečlivý výběr a analýza celoživotního cyklu napomáhá k významnému ovlivňování
celoživotních nákladů zvoleného řešení. Významný podíl na provozních nákladech má
právě systém vytápění a chlazení. Software Ansys Fluent zkoumá především:
•
•
•
•
•
•
•
•

chladiče,
klimatizační jednotky,
boilery,
difuzéry,
výměníky tepla,
zvlhčovače,
tepelné pumpy, větráky a kompresory,
chladiva.

Analyzační software vyžaduje propojení s tzv. computer-aided design (CAD). CAD systém
poskytne informace týkající se geometrie a materiálových parametrů. Na základě
importovaných CAD informací pak analyzační software provede samotnou analýzu. Na
následujícím obrázku je znázorněn 3D model větracího zařízení – dle barev se jedná o
analyzování proudění vzduchu skrze rotační lopatky.

Obr. 5.12: Modelování proudění vzduchu lopatkovým ventilátorem (zdroj: Courtesy O.Y.L. Research & Development
Center)

5.4.2.4

Integrated Environmental Sollutions

IES software40 provádí analýzu a hodnocení navržených řešení za účelem snížení
provozních nákladů během provozní fáze. Kromě propojení s BIM nabízí i certifikované
nástroje využitelné pro zelené certifikační systémy BREEAM, LEED a nebo EPC41.

5.4.3

Kompatibilita s certifikačními systémy

Poměrně skrytá, avšak velmi důležitá vlastnost, je kompatibilita analyzačních softwarů
s moderními certifikačními systémy. V poslední době stále více klientů vyžaduje
40

Více informací na http://www.ansys.com/Products/Simulation+Technology/Fluid+Dynamics;
dostupné k 13.10.2012.
41
Energy Performance Certificate. Jedná se o energetický štítek budovy, více informací na
https://www.epcregister.com/; dostupné k 13.10.2012.
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certifikování své budovy. Náročný proces certifikace se stává jednodušším a pro klienta
méně nákladově náročný ve chvíli, kdy je možná integrace s vybraným návrhovým
procesem. Pokud bude celý projekt navrhován za využití plně implementované a využívané
BIM platformy a za využití analýz energií a energetických modelů, bude nutné investovat
podstatně nižší prostředky do certifikačního procesu jako takového. Vezmeme-li v potaz i
výrazné snížení provozních nákladů, získáváme možný nástroj pro výstavbu šetrných e
efektivních budov.

Obr. 5.13: IES software kompatibilita s BREEAM (zdroj: http://www.ansys.com/Industries/Construction).

5.5 BIM a udržitelný rozvoj - konstrukční fáze projektu
Stavebnictví je pod zvyšujícím se tlakem o prosazování více úsporných staveb a snižování
emisí. Neefektivní budovy vznikají v důsledku chybné komunikace a nedostatku znalostí.
Tyto aspekty často vyústí ve výsledný nekvalitní návrh. Proces BIM umožňuje chyby
v návrhu nejen identifikovat, ale také efektivně eliminovat. Tyto chyby se týkají nejen fáze
konceptu a návrhu, ale také fáze samotné výstavby, kdy BIM upozorňuje na plýtvání se
stavebními materiály a s dalšími zdroji, viz. Obr. 5.14.

Obr. 5.14: Proces BIM během konstrukční fáze (zdroj: autor).

5.6 BIM a udržitelný rozvoj - provozní fáze projektu
Veškeré náklady spojené s návrhem, výstavbou a provozem budov se dají procentuálně
alokovat ke každé fázi života projektu. Největší část těchto celkových nákladů náleží
provozní fázi. Efektivnost budovy během jejího provozu nejvíce záleží na návrhu ale také
na způsobu řízení budovy (facility management). Tím se dostáváme zpět k návrhové fázi,
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která - ačkoliv v porovnání celkových nákladů nepředstavuje nejvýznamnější investici nejvíce ovlivňuje celý životní cyklus budovy. Zmíněný jev se dá charakterizovat Paretovým
principem, který říká, že 80% výsledku či efektu je dosaženo při vynaložení 20% úsilí.
Z toho vyplývá, že podceněním kvality návrhu, jeho chybějícími analýzami a chybami ve
výměně informací mohou způsobit fatální nedostatky, které ani sebelepší facility
management nezachrání. Problematikou se dále zabývá následující kapitola.

5.7 Závěr kapitoly
V současné době existuje celá řada prvků udržitelné architektury, které ovlivňují kvalitu
návrhu a projektu jako takového. Samotnou aplikací konstrukčních prvků, které dokáží
uspořit provozní náklady nebo šetří životní prostředí, se vždy nejedná o docílení hodnoty
za peníze. Každý prvek udržitelné architektury by se měl stát součástí návrhu až po
důkladné analýze. Moderní výpočetní technika a inovované procesy přispěli k zavádění
BIM nejen do stavebnictví. Propojení filozofie udržitelné výstavby s moderně
koncipovaným informačním systémem dokáže přinést pozitivní výsledky nejen pro
vlastníky budov a další účastníky stavebního procesu, ale také pro životní prostředí, ve
kterém žijeme.
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6 Využití BIM v provozní fázi budovy
Vzhledem ke zdražování energií, služeb a také vzhledem k ekonomické recesi, která
omezila zlaté časy z pohledu množství zakázek, je trendem posledních několika let hledat
úspory ve všech oblastech. Náklady na provoz a údržbu představují nezanedbatelnou část
z celkových nákladů na provoz společnosti, státní organizace nebo rodiny. Cílem je tedy
náklady na provoz a údržbu snižovat na minimum při dodržení nebo i zvyšování stávajícího
standardu. Snižování nákladů na provoz úzce souvisí se snižováním spotřeby energií a
snižováním zátěže životního prostředí. V souvislosti s úsporami a odlehčením životnímu
prostředí se začaly navrhovat a realizovat nízkoenergetické, pasivní a nulové domy
potažmo zelené budovy [76].
Z výše uvedeného plyne, že současným trendem je posuzování nákladů v celém životním
cyklu budovy a ne pouze v jeho investiční fázi. Náklady na provoz a údržbu dosahují až 80%
z celkových nákladů životního cyklu (Life Cycle Cost - LCC) a zdaleka převáží počáteční
investici na realizace. Rozčlenění nákladů dle LCC (viz. Obr. 6.1). Z grafu plyne, že největší
možný potenciál pro úspory je ukryt v provozní fázi, která obsahuje největší balík nákladů
[24].

Obr. 6.1: Rozčlenění nákladů dle LCC (zdroj: autor).

Řízením a především optimalizací nákladů v provozní fázi budovy se zabývá facility
management (dále FM).

6.1 Facility management
Facility management jako termín je v České republice prozatím spojován především se
správou budov. Postupem času se tato domněnka pomalu vytrácí a organizace začínají
chápat, že FM má mnohem širší pojetí. Podle mezinárodní asociace IFMA lze facility
management obecně definovat jako metodu, jak v organizacích vzájemně sladit
pracovníky, pracovní činnosti a pracovní prostředí, které v sobě zahrnuje principy obchodní
administrativy, architektury, humanitních a technických věd, viz. Obr. 6.2.
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Obr. 6.2: Grafické znázornění FM [77].

Oblast, kterou se FM zabývá, je poměrně široká. Hlavním důvodem, proč se začal FM ve
světě prosazovat, je snaha organizací co nejlépe uspět v tvrdém boji s konkurencí. V
dnešních podmínkách je jednou ze základních potřeb organizací pružnost, dovolující
rychlou reakci na požadavky trhu. Ve stále se měnícím prostředí je nutné, aby vedení
organizace bylo schopné přijímat rozhodnutí v reálném čase, a to na základě pravdivých a
úplných informací.
FM se podílí na řízení organizace pomocí optimalizací činností a procesů, které podporují a
zajišťují její hlavní jádro činnosti. To lze dobře ilustrovat na příkladu nemocnice, kde je
hlavním jádrem činnosti péče o pacienty. Ostatní činnosti, jako je např. správa budov,
správa majetku, využívání prostor, plánování rekonstrukcí a stěhování, úklid, údržba,
stravování, doprava, pošta, kopírovací služby, správa energií atd. jsou pouze činnostmi
podpůrnými, ačkoliv se svými náklady a výsledky významně podílejí na celkovém
hospodaření organizace. Jejich optimalizaci a řízení není často věnována náležitá
pozornost.
Dle odhadů odborné veřejnosti jsou přínosy facility managementu značné. V dlouhodobém
horizontu činí finanční přínosy cca 30%, prostorové přínosy (úspora ploch) cca 40%, v
krátkodobých odhadech se lze pohybovat v rozmezí 5 až 15%.
Hlavní úkoly managementu jsou:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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strategické a taktické plánování zařízení a vybavení,
financování zařízení a vybavení,
výběr, nájem a správa nemovitostí,
výběr nábytku, zařízení a externích služeb,
výstavba, rekonstrukce a stěhování,
zdraví, bezpečnost, ochrana,
stanovení organizačních pravidel a postupů,
měření a řízení kvality prostředí,
architektura, inženýring,
prostorové plánování a řízení,

•
•
•
•

provoz budov, údržba a správa,
dohled na obchodní služby (kopírování, doprava, úklid, stravování),
telekomunikace,
životní prostředí.
Hlavní přínosy facility managementu jsou:

•
•
•
•
•
•
•

úspory ve správě nemovitostí a majetku,
prodloužení životnosti a snížení poruchovosti nemovitostí a majetku,
snížení spotřeby energií,
efektivnější využívání prostor (kanceláří, výrobních prostor, skladů atd.),
zvýšení produktivity práce (jeden z největších nedostatků ČR),
zkvalitnění životního prostředí a tzv. udržitelného rozvoje (sustainability),
zvýšení bezpečnosti ve všech jejích formách.

Tato kapitola se bude zaměřovat především na oblast provozu a optimalizace nákladů
s ním spojené. To je zvlášť relevantní z hlediska řízení pomocí BIM, protože jak již bylo
zmíněno, provozní fáze v sobě váže největší díl finančních nákladů, viz. Obr. 6.1. Největší
náklady provozu nejen z finančního hlediska, ale především z hlediska energetického,
připadají na chlazení, vytápění, osvětlení budov a ohřev vody. Pro značné úspory, kterých
je možné u každého nově instalovaného systému dosáhnout, je bezpodmínečně nutné
provést optimalizaci všech systémů. Optimalizaci zajišťuje facility management na základě
dat získaných z dokumentace skutečného provedení, technických podkladů k instalovaným
systémům a manuálům.
Dnešní vlastník čelí dále také vysokým environmentálním nákladům spojených s nutným
omezením emisí. Je až zarážející, že v dnešní době není naprostou samozřejmostí návrh
budov, který by odrážel celkové náklady životního cyklu, ale hledí se především na
počáteční investiční náklady. Tato situace nastává především u developerských projektů
bytových domů, kde se objekt rozprodává po menších bytových celcích, a budoucí vlastníci
si náklady na provoz neuvědomují v plném rozsahu. U velkých developerských projektů
administrativních budov toto riziko nehrozí, protože developeři vědí, že když budovu
navrhnou ve větším standardu s ohledem na náklady provozu, tak si mohou účtovat více za
1 m2 užitné plochy. Je potom jen otázkou, jestli dokáží na nemovitosti s větším standardem
nalézt kupce, ochotného zaplatit vyšší cenu.
Rostoucí náklady na energie, materiál na opravy a také obrat nájemce (daně) je jeden
z problémů, se kterými se musejí vlastníci a facility manažeři vyrovnat. Vlastníci vědí, že
aby mohli v dlouhodobém horizontu přežít a zvládnout platit leasingové úroky, musí mít
vysoce efektivní a dobře udržované zařízení s minimálními náklady na provoz. Je známo, že
náklady na provoz mají v posledních letech rostoucí trend kvůli zvyšování daní vládou ČR a
zvyšování cen za energie. Je tedy nevyhnutelné tyto náklady krotit rozumnými opatřeními.
S provozem nesouvisí jen náklady na energie a zvyšování odvodů z výnosů, ale i náklady na
opravy a údržbu. Tyto náklady činí 0,3 až 0,5% z investičních nákladů za rok. Za dobu
životnosti budovy se jedná o nemalé finanční částky.
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Aby bylo možné tyto náklady optimalizovat, je nutné, aby facility manažer měl k dispozici
správná a aktuální data o budově, se kterými se dá pak dále pracovat.

6.2 Data ve facility managementu
V oblasti facility managementu se pracuje s velkým množstvím dat. Jejich sbíráním,
ukládáním a zpracováním na požadované informace se zabývají každodenně všechny
zainteresované osoby v celém cyklu procesů FM [77].
V praxi se obvykle pracuje s dvěma typy dat:
•

Papírová data
Papírová forma je i v současnosti běžnou formou ukládání dat. Data na papíře se
slučují do složek, složky do šanonů a šanony se pak archivují v archivních boxech

•

Elektronická data
Data se ukládají na datové nosiče v podobě textové (prosté zapsání dat do textu textové editory), tabulkové (data jsou již strukturovaná - tabulkové editory),
databázové (též strukturovaná data, ale hierarchicky tříděná s vazbami mezi sebou
- databázová aplikace) nebo grafické (výkresová dokumentace, schémata, mapy,
fotografie atd.)

Díky využití druhé kategorie dat, kdy elektronicky uložená data lze výrazně efektivněji
použít je možné:
•
•
•

rychleji vyhledat, získat, nebo poskytnout požadované informace,
snadněji vytřídit data, oddělit nebo vybrat jen požadovaná např. podle data,
pořízení atd.,
mnohem rychleji data seskupovat z různých zdrojů do jednoho reportu např. grafy,
sestavy atd.

Sdílet data v reálném čase s více uživateli je možné díky Funkčnímu rozdělení dat ve FM.
Data můžeme rozdělit na:
•
•
•

statistická,
dynamická,
výstupní a informační.

Statistická data
Mezi statistická data patří především číselníky a katalogy (tzn. normativní datová základna)
a dále pak všechna pasportizační data, tzn. data o budovách, plochách, zařízeních a
ostatním majetku, tedy data hodnotová a parametrická, která se v čase příliš nemění.

Dynamická data
Dynamická data zahrnují záznamy procesů a činností, které se realizují nad objekty
statistických dat. Data jsou proměnná v čase, tj. jejich hodnoty se mění v čase, u měřidel
například i v průběhu několika vteřin. Zároveň mezi dynamická data spadají hodnoty
ekonomické a především nákladové.
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Výstupní a informační data
Zahrnují vybraná data z obou předchozích kategorií, která jsou shrnutá do konkrétní
informace, nebo informace poskytující reporty. Výstupní data slouží většinou pro
analytické rozbory, srovnání či podklady pro strategické rozhodování nebo plánování.
Z jednoduchých tabulkových přehledů lze vytvořit jen sestavy, které přímo odpovídají
určité tabulce nebo výslednému přehledu či grafu. Proti tomu propracované informační
systémy obvykle využívají specializovaných reportovacích nástrojů, prostřednictvím
kterých je možné data seskupovat z více tabulek a formulářů systému a tvořit tak výstupní
sestavy podle potřeb uživatelů. Výstupní data jsou zobrazována v textové, tabulkové, nebo
grafické podobě včetně grafů a to s výstupem na připojené tiskárny, nebo jen náhledy a
dále pak i výstupy do konkrétních souborů obvyklých souborů (XLS, PDF, JPG apod.)

6.2.1

Druhy a množství dat

Pro evidenci všech dynamických (procesních) dat jsou třeba data statistická. Každý proces,
činnost, zakázka nebo úkol, se pokaždé vztahuje ke konkrétnímu objektu. Mezi tato data
spadají většinou data pasportizační o stavebních objektech, jeho plochách nebo zařízeních.
Praxe však ukazuje, že objektem sledování procesů bývají mnohdy lidé, útvary organizační
struktury nebo nájemníci, tedy nákladová střediska. Proto je nezbytné se prvotně zaměřit
na identifikaci statistických dat. Jsou-li statistickými zdroji subjekty nákladových středisek,
bývají zdroje relativně snadné a zároveň tak i jejich sběr a ukládání. Použitelných údajů
bývá jen velmi málo a většinou nepřesahují počet dvou desítek datových položek. Opačně
je tomu u dat pasportizačního charakteru. Jejich počet a komplikovanost struktury je dána
požadovanou mírou detailizace. V úrovni budov a významných prvků technických zařízení
zůstává řada procesů facility managementu. Potřeba větší míry detailu a struktury se
ukazuje často v praxi.

Obr. 6.3: Příklad základní struktury [77].

Na Obr. 6.3 je znázorněno, jak může vypadat znázornění základní struktury. S ohledem na
charakter potřeby evidence však může být schéma složitější, viz. Obr. 6.4.
Přidáme-li k plochám různých typů a charakterů příslušná technická zařízení a především
pak ke každému takovému objektu příslušné popisné údaje, tj. parametry, naroste velikost
struktury na objemu, viz. Obr. 6.5. Jednotky LOKALIT (země, projekty, regiony).
Jednotky až desítky budov, jednotky, desítky až stovky parcel a pozemků, desítky až stovky
podlaží, stovky až tisíce místností a jejich dílčích ploch, desítky až stovky bytů či skupin
ploch, tisíce až desetitisíce umístěných technických zařízení, stavebních prvků, technologií,
zdravotechniky a jiného majetku. Desítky až stovky tisíc parametrů u jednotlivých druhů
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ploch a zařízení. Takto veliké množství dat a údajů je potřeba posbírat, vytřídit a správně
uložit. Data ale mají mezi sebou vzájemné vazby. Prostá tabulka však již nemůže postačit
k provázání uložených dat, ale je potřeba využít vhodné databázové nástroje.

Obr. 6.4: Příklad složitější struktury [77].

Obr. 6.5: Běžná struktura dat doplněná o konkrétní množství [77].
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6.2.2

Zdroje dat a informací pro Facility management

Velké množství údajů a dat je třeba posbírat, vytřídit a správně uložit. Data však mají mezi
sebou vzájemné vazby. K provázání uložených dat je nezbytné využít vhodného
databázového nástroje. Většinou nikdy není uvedená skupina dat k dispozici. Proto mezi
oprávněné obavy budoucích uživatelů bývá kde a jak data posbírat. Datových zdrojů je
několik.

Elektronická výkresová dokumentace
Ve většině případů je tato dokumentace nositelem základních informací o plochách a to
především v podobě vázané databáze, ale i výkresové legendy budovy nebo ploch. Ne vždy
musí jít o dokumentaci úrovně CAD nebo GIS, svoje data může poskytnout kterýkoliv
vektorový výkres. CAD dokumentace bývá však nejvíce obsáhlá.

Digitalizace papírové výkresové dokumentace
V papírové podobě lze získat výkresovou dokumentaci u starších objektů. Novou formu
výkresu s výše popsaným zdrojem dat lze získat v případě převodu papírové formy na
digitální za pomoci scanování snímků a následného překreslení.

Fyzický sběr dat v místě
Fyzické zaměření ploch a požadovaných údajů s následnou centrální evidencí a případným
zakreslením do vektorové schematické nebo klasické stavební dokumentace typu CAD
nebo GIS lze provést tam, kde není výkresová dokumentace k dispozici, nebo pokud nejsou
náležité údaje a parametry zaneseny do výkresu.

Dodavatelé projekčních služeb
Sběr dat je finančně i časově relativně náročnou záležitostí. Tvůrci dat, se kterými se lze u
stavebních objektů setkat v případě plánovaných rekonstrukcí či výstavby nových objektů,
jsou projektanti. Tak, jako jsou autoři dokumentace stavby, mohou být i autoři základního
rámce pasportizačních dat.

Dodavatelé stavby
Data vytvořená od projektantů jsou dodavateli stavby už jen konkretizována a
upřesňována i přesto, že vyprojektovaná budova dosud není stavba. Jestliže nejsou
projekční data pro pasport budovy zhotovena, mohou tato data pořídit dodavatelé stavby
a rekonstrukcí. Podle zákona č. 183/2006 Sb., (Zákon o územním plánování a stavebním
řádu), přesněji dle § 125 Dokumentace skutečného provedení stavby, je již vytvářena, jak §
125 napovídá Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) jako nutná dokumentace
pro kolaudaci objektu, která zahrnuje jak výkresovou, tak popisnou část. Upřesnění této
dokumentace a centralizace údajů podle nároků budoucího uživatele nebo provozovatele
podle zásad facility managementu tak může být velmi nenáročným zdrojem velkého
množství požadovaných údajů.
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Dodavatelé technických zařízení a technologií
Dokumentaci, jež zahrnuje veškerá zásadní data, má k dispozici každý dodavatel
technických zařízení, budov a ostatních technologií a zařízení. I tady lze využít všechna data
od těchto dodavatelů.

Dodavatelé servisních služeb
Zdrojem pro data, nejsou-li k dispozici z výkresové dokumentace ani od dodavatelů stavby
či zařízení, mohou být dodavatelé servisních služeb. A to především pro data, jež bývají
nezbytné pro uskutečnění správy a provozu objektů, protože právě tito dodavatelé často
zajišťují svoje služby a mohou tak obnovovat dostupné údaje nebo v rámci svých služeb
vytvořit data s ohledem na profesionální znalost sepisovaných objektů.

Všeobecné centrální registry
Původně je možné pro data normativní základny, tj. pro číselníky, ale i ostatní požadovaná
data, využít centrálních registrů. Těmito registry jsou:
•

•

•

•

Katastr nemovitostí – data je možné získat z obecně přístupného registru na
internetu 42, nebo prostřednictvím informačního systému katastru nemovitostí
(ISKN), který je dostupný za úplatu a této situace.
V Územně identifikačním registru adres43 (UIR-ADR) lze získat informace o
zeměpisném uspořádání naší země, všech měst, obcí a konkrétních adresách
stavebních objektů a jejich číslech.
Registry ekonomických subjektů lze také vyhledávat na internetu. Jedná se
především o registr subjektů zapsaných do obchodních rejstříků a registr všech
ekonomických subjektů s přiděleným Identifikačním číslem44.
Registr silnic, resp. silničních úseků s náležejícími uzly a kříženími lze najít v registru
Ředitelství silnic a dálnic 45.

Další podobné registry a centrální číselníky postupně vznikají. Celá řada institucí a subjektů
si dnes uvědomuje jejich širší využitelnost a datovou nezbytnost. Jsou tak zakládány další
centrální registry s otevřenou nebo omezenou přístupností. Proto byl již v Evropě založen
první registr technických zařízení a technologií s aktivním využitím v tvorbě CAD
dokumentací, které je možno následně využít podle výše uvedeného jako podstatný zdroj
dat popisných údajů a parametrů technických zařízení. Je otázkou času, v jakém rozsahu a
jak bude využíván projektanty a díky nim budou využívána data jako klíčový zdroj dat.
Uvedenou normou pro technická zařízení je norma VDI3805. Již brzo lze očekávat vznik
dalších registrů druhotných a typových skupin, jakou může být např. zdravotnická
technika.

42

Více informací na http://nahlizenidokn.cuzk.cz/; dostupné k 14.9.2012.
Více informací na http://forms.mpsv.cz/uir/; dostupné k 14.9.2012.
44
Více informací na http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx; dostupné k 14.9.2012.
45
Více informací na http://www.rsd.cz/; dostupné k 14.9.2012.
43
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6.3 Sdílení a distribuce dat pro řízení provozu z pohledu BIM
V minulosti, ale i běžné praxi, byla tato data distribuována až v době dokončení projektu
formou dokumentace skutečného provedení, která byla dodána projektantem. Tato
dokumentace se pak stala jediným prostředkem pro řízení provozu budovy. Dokumentace
skutečného provedení však nebyla dostačující pro řízení provozu facility manažery.
V dřívějších dobách byly tyto dokumenty distribuovány pouze v papírové podobě.
Nástupem CAD softwaru se účinnost distribuovaných dat několikanásobně zefektivnila.
Chce-li však facility manažer používat CAD soubory v plném rozsahu a s maximální
účinností, je nutné do nich nahrát například specifikaci materiálů apod. Pokud má být
specifikace materiálu do souboru nahrána, je nezbytné, aby výstupy z CAD softwaru byly
trojrozměrné. CAD soubory jako takové nemají výstupy ve 3D tak, jak to BIM definuje.
Facility manažeři byli a stále jsou nuceni dostupná data zpracovávat a přetvářet do takové
podoby, aby je mohli použít pro řízení provozu. Úpravy dat takového formátu jsou časově
velmi náročné a mají za následek vázat na sebe další náklady v podobě mezd zaměstnanců,
kteří to zpracovávají [77].
V současné době existuje řada software, nabízející možnosti užití zásad BIM. Takovým
nástrojem je například Archibus 46, který je schopný převádět data z BIM databáze do
tabulkových procesorů a naopak. Přesněji řečeno, obsahuje obousměrnou vazbu
s Autodesk Revit47, který je speciálně navržený pro tvorbu informačního modelu budovy
(BIM). Mezi facility manažery býval donedávna rozšířený také Autodesk FM Desktop, který
obsahoval stejné funkce jako Archibus. Jeho vývoj a prodej byl však v roce 2009 zastaven.
Zmíněné softwary mají za následek snížení množství práce ze složitého převodu dat, jak je
uvedeno výše, a samozřejmě s tím související snížení nákladů na mzdy.
Mezi informace potřebné k optimalizaci nákladů provozu budov, které definuje BIM, patří:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Výkresy včetně specifikace materiálu a povrchových úprav
Informace o zakoupených zařízeních a jejich záruce
Manuály
Smlouvy
Popis všech oblastí (požární úseky, zabezpečené úseky)
Inženýrské výpočty, spotřeby energií
Inspekční zprávy (zkoušky zařízení objektu)
Fotodokumentace
Normy práce
Prováděné změny
Diagramy a síťové grafy
Časová data z pohledu spotřeby energií
Odpovědnosti pracovníků

46

Více informací na http://www.archibus.cz/; dostupné k 14.9.2012.
Více informací na http://www.autodesk.cz/adsk/servlet/pc/index?siteID=551663&id=14594499;
dostupné k 14.9.2012.
47
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6.3.1

Efektivní sběr dat při modelování informačního systému

Shromažďování informací je jednou z nejdůležitějších a také nezbytných činností při modelování informačního
systému. V běžné praxi to funguje tak, že se informace shromažďují v průběhu jednotlivých fází projektu, jak je
znázorněno na

Obr. 6.6. Na konci projektu a dokonce i v průběhu realizační fáze hodnota informací u
běžně řízených projektů strmě klesá. Je to zapříčiněno tím, že informace nejsou v průběhu
aktualizovány a neodráží vždy přesnou skutečnost vývoje projektu. Pokud je projekt řízen
pomocí BIM, hodnota informace v průběhu předinvestiční a investiční fáze roste, protože
informace jsou neustále aktualizovány v centrální databázi, která je přístupná všem členům
projektu. Kvalita dat, jak je patrné z obrázku, roste i díky absenci duplicitních informací a
eliminaci ztrátě dat, která nám potřebná data může hodně zredukovat. Tohoto výsledku je
možné dosáhnout pouze formou spolupráce s využitím nástrojů BIM [8].

Obr. 6.6: Vývoj hodnoty informací v průběhu projektu (zdroj: autor).

6.4 Integrovaný systém sdílení dat dle BIM
Je vždy velkou otázkou, kolik dat je zapotřebí ke správnému řízení, aby jich nebylo moc a
nezačali se v nich facility manažeři ztrácet. Zde platí, v některých případech i dvojnásob, že
méně někdy znamená více. Tuto otázku by měl v průběhu vytváření databáze řešit
architekt, inženýr, zhotovitel a v neposlední řadě i vlastník budoucí nemovitosti. BIM nám
umožňuje prostřednictvím integrovaného systému propojit všechny zúčastněné strany, a
tím vytvořit tým lidí z několika zainteresovaných stran. Otázky ohledně množství a
především obsahu dat poté řeší takto vytvořený tým lidí.

116

Je možné například získat od budoucích vlastníků informace o jejich představách, takže
týmy facility manažerů mohou poté reagovat na jejich potřeby. Architekti mohou
komunikovat s týmem facility manažerů a poskytovat jim informace, které jsou pro
budoucí provoz nezbytné. Facility manažeři tak nemusí ztrácet čas hledáním informací a
mohou mezi sebou diskutovat o tom, která data budou potřebná pro budoucí provoz a
optimalizaci nákladů.
Výsledkem tohoto systému je, že tým má své vlastní odpovědi na otázky, které si
v průběhu procesu stanovoval, a vše je přesně aplikováno na daný typ projektu. Projekty
se mohou lišit velikostí, složitostí, očekáváním a především i v různě vybraných členech
týmu zainteresovaných stran. Jedno však mají tyto projekty společné. Tím je fakt, že pokud
je použit integrovaný proces komunikace, mohou si všichni účastníci mezi sebou předávat
informace o problémech, které jsou pak snáze vyřešeny.
Pokud není BIM dodáván v integrovaném systému, pak jsou jeho funkce dosti omezené. Je
tomu tak například v dodavatelském systému design-bid-build, kde je možnost koordinace
výstupních dat, které bychom chtěli dostat na výstupu při ukončení projektu, velmi
významně snížena. Je to způsobeno především tím, že projektové týmy se zaměřují
především na dodržení stanoveného rozpočtu, konstrukčních záležitostí a dodržení
termínů a ostatní problematika se stává okrajovou záležitostí. Dalším nešťastným
aspektem dodavatelského systému design-bid-build z pohledu BIM je kvalita informací po
ukončení projektu nebo špatná koordinace vytváření projektové dokumentace. Pokud je
dokumentace správně koordinována a je vytvořena na vysoké úrovni, pak může i facility
manažer z kvalitních vstupů vytvořit koordinační plány srovnatelné kvality. Ve velké míře
problém absence kvalitní projektové dokumentace spočívá na straně investorů. Investoři
dost často přesně nevědí, co mají od dodavatelů požadovat, protože v problematice BIM
nemají zkušenosti. Kvalitní projektovou dokumentací z pohledu BIM není míněna kvalita
jen z konstrukčního hlediska, ale především kvalita z pohledu obsahu dat, která budou
součástí databáze. Pokud projekt realizovaný pomocí systému design-bid-build má být
realizován správně z pohledu BIM a facility managementu, je nevyhnutelné použití
integrovaného systému k vzájemné komunikaci mezi vlastníkem a všemi účastníky.
Pokud má být efektivita řízené projektu dle BIM maximální, je vhodné, abys s každým
stavebním dílem, vstupujícím do konstrukce, vstupovala i informační data do databáze.

6.4.1

Informace součástí stavebních dílců

Každá budova se skládá z mnoha stavebních dílců, mechanických částí, a technických
zařízení, které jsou postupně zabudovány do konstrukce a vytvářejí jeden spolupůsobící
celek. Bez výrobců a dodavatelů by stavebnictví nebylo možné, protože třeba i na malé
stavbě se nachází nepřeberná řada dodavatelů od betonových dílců, přes dodavatele
podlah až po osvětlení a ventilaci. Po zabudování do stavby se informace o mnoha
konstrukcích ztratí a poté jsou jen velmi těžko dohledatelné. Výhodou informačního
modelu je uchování veškerých potřebných dat pro následující fázi budovy životního cyklu.
Pro větší zefektivnění by bylo na místě, aby výrobci dodávali ke svým výrobkům informace
v kompatibilním formátu s platformou BIM (více o kompatibilitě viz. kapitola 3.6).
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Informace by tak bylo možné rychle a bez problémů zapracovat do informačního modelu.
Jedná se samozřejmě o větší výrobní náklady, které jsou spojeny s vytvořením informační
databáze o výrobku a jeho distribucí, ale pozitivním důsledkem je pak značná konkurenční
výhoda na trhu. Bez informací od dodavatelů nebude nikdy vytváření BIM databáze tak
efektivní, jak BIM umožňuje. Někteří výrobci, možná nevědomky, začali již s integrací do
BIM díky CAD detailům. To je však pouze první krok, který je třeba k integraci udělat. Detail
je potřeba vytvořit v 3D verzi a k jednotlivým entitám přiřadit potřebné informace. Poté
bude model plně využitelný facility manažery k optimalizaci provozu v rámci BIM.

6.5 Aktualizace BIM modelu
Stejně jako v předinvestiční fázi návrhu a investiční fázi výstavby je předností BIM modelu
především pravdivost a aktuálnost obsahovaných dat. Pro facility manažery to znamená
úsporu času i nákladů například při poruše nějakého zařízení. Dále to však pro ně znamená
udržovat model stále aktuální a zanášet do něj všechny změny, které se na zařízení nebo
v nemovitosti vyskytly. Jestliže se stane, že soubor není aktuální a relevantní, je pro facility
manažery obtížnější potřebné informace dohledat a v neposlední řadě je to i nákladnější.
Pokud není implementován BIM, je facility manažer odkázán pouze na 2D výkresy nebo
vlastní manuál zařízení. Rozdíl v údržbě, kde je BIM implementován, a v údržbě bez BIM,
bude znatelný až v případě větší struktury modelu.
Z výše uvedeného textu je zřejmé, že model BIM je použitelný pouze v případě, že se
uživatel rozhodne model používat a není možné, aby fungoval bez pravidelné aktualizace
dat.
V závislosti na úrovni zkušeností a školení FM manažera může práce s BIM a především
jeho aktualizace vyžadovat pomoc zvenčí v podobě podpory dodavatele softwaru anebo
BIM konzultantů.
Čím více jsou tedy FM manažeři zkušení a proškolení v BIM problematice, tím více jsou pak
šetřeny náklady z pohledu provozu, protože není třeba platit za externí konzultanty. Pokud
má být jakékoliv technické zařízení servisováno, rozšířeno, obnoveno, nebo dokonce
vyměněno, je důležité, aby FM manažeři změnu zaznamenali co nejpřesněji. Přesnost BIM
modelu nám do budoucna odráží úspory v provozu, nebo v horším případě další zbytečné
náklady, ke kterým by nemuselo již dojít. Kvalitní dokumentace omezuje čas a zdroje, které
musí technologický tým strávit při analýze zařízení před jeho údržbou nebo obnovou.

6.6 Dokumentace obnovy a rekonstrukce
Vyřazování zařízení z provozu během jejich používání je velmi důležitou a nezbytnou
součástí údržby. Veškerá aktuálnost, popřípadě aktualizace spojená s obnovou zařízení či
konstrukce je z pohledu BIM nevyhnutelná. Při rekonstrukci jakéhokoli rozsahu jsou pro
zhotovitele k dispozici data, jako např. kde probíhá elektrické vedení, instalace vody, plynu
a kanalizace. Tyto informace nám zajistí bezproblémové rekonstrukce bez zbytečných
poruch zakrytých vedení, které můžou vést až k celkové odstávce úseku nebo celé budovy.
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Model BIM nám může dále identifikovat nebezpečné látky obsahující rakovinotvorné
složky, lapače tuků, nádrže, nebo jiná zařízení, u kterých je nutné přijímat zvláštní opatření.
BIM dokumentace by měla neustále korelovat s probíhající rekonstrukcí, a tím tak
aktualizovat informace k další potřebné rekonstrukci, aby provoz probíhal udržitelným
způsobem.
Aktuálnost BIM modelu nesouvisí pouze s pohodlnou prací při rekonstrukci, ale především
s ekonomickým hlediskem. Pokud je budova již od počátku projektu navržena, poté
provozována a udržována efektivně dle dokumentace, je zajištěn větší komfort vnitřního
prostředí, tedy i větší spokojenost nájemníků. Tím je možné také generovat větší obraty,
potažmo zisk z pohledu nájmu. Vlastník budovy dále generuje volný kapitál, který může
použít k dalším podnikatelským příležitostem.
Tento fakt by si měli vlastníci a především architekti v době plánování uvědomit a budovy
navrhovat v souladu s udržitelným rozvojem, kde se nehledí jen na nízké počáteční
náklady, ale kde se uvažují náklady v horizontu 40, 50 až 60 let. Podobně jako dodavatel
stavby by měl v průběhu výstavby udržovat projekt aktuální, komunikovat všechny změny
s architektem a z pohledu provozu především s facility manažerem. Úkolem facility
manažera je shromažďování dat a aktualizace BIM databáze ve spolupráci s architektem,
aby bylo možné je využít v plné šíři v době provozu. Při ukončení projektu bojovali FM
manažeři s mnoha daty v různých formátech výstupu. Cílem a možností BIM je sjednocení
dat do universálního formátu, který umožní provádět změny všem zúčastněným stranám a
především ušetří čas v sestavování provozní dokumentace. Jedná se o tzv. nativní formáty
dat, které jsou univerzálně použitelné.

6.7 Implementace BIM
Pokud se vlastník rozhodne implementovat BIM a využít ho pro získání nových finančních
prostředků, je nezbytné ho implementovat ve správném rozsahu. Facility manažer musí
rozhodnout, jaké systémy implementovat, aby byly účinné. Pokud má například facility
manažer řídit malý supermarket, nebude potřeba tolik licencovaného softwaru a patrně
nebude potřebovat tak rozsáhlou a propracovanou databázi oproti velkému
zdravotnickému zařízení s 1500 lůžky. Při implementaci BIM je důležité:
•
•
•
•
•
•
•

odhadnout investiční náklady implementace BIM,
vypracovat prováděcí dokumentaci,
vybrat konzultanty BIM v případě problému,
zajistit uživatelům školení, aby byly kompetentní,
vytvoření týmu pro podporu manažera,
analýza implementace,
sledování současných trendů.

Při implementaci naráží BIM především na problémy spojené s prvním jmenovaným
bodem. Tyto problémy jsou spojeny s krátkozrakostí investorů, kteří se domnívají, že
implementace BIM jim přinese okamžité úspory v předinvestiční a investiční fázi. Opak je
však pravdou. Náklady v době plánovaní a vytváření projektové dokumentace, potažmo
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vícerozměrného BIM modelu, rostou vzhůru. V projektové fázi neexistují žádné metody
nebo postupy, které by dokázaly při projektování šetřit náklady. Právě ono hledisko se
nelíbí investorům, protože volají a chtějí realizovat stavby dle BIM, ale nechtějí platit více
než v běžné výstavbě. Je však nezbytné, aby investoři pohlíželi na náklady v celém životním
cyklu díla. Jak je uvedeno na Obr. 6.1, největší náklady jsou vynakládány až v době
provozní fáze. Právě zde dokáže kvalitní BIM model šetřit náklady a postupně vracet
zainvestované finance ve fázi návrhu.
Dobrý BIM projekt může být velmi nákladný. Dodatečné náklady je možno kompenzovat
pouze extenzivní výrobou hotových dílů a efektivní montáží na stavbě, vyloučením
konfliktních situací a prací spojených s přepracováním, zkrácením pracovních postupů,
efektivnějším využitím pracovních profesí a racionálním řízením prací na realizaci projektu
a dále pak nízkonákladovým provozováním a údržbou. Vše je to o konkurenceschopné
realizaci stavby a zkrácení hodnotového řetězce na straně zákazníka. Nejdůležitějším
krokem k implementaci BIM v České Republice bude přiblížit investorům přidanou
hodnotu komplexního BIM. Dobře navržené projekty BIM s pravděpodobným úspěšným
průběhem se vyznačují [11]:
•
•
•
•

existencí jasné dokumentace, z níž jsou patrny požadavky zákazníka a dodavatelské
možnosti od fáze projektování, až po realizaci stavby,
na projektech se podílí plně kompetentní tým pracovníků, který je nasazen hned v
počáteční fázi zpracování projektu - to je velice důležitý faktor,
projekty mají kompetentního vedoucího, který zajišťuje hladký průběh procesů dobrý model BIM je extrémně závislý na procesech,
používá se patřičné technologické vybavení - existuje dobře strukturovaný portál se
všemi informacemi, každý v týmu má adekvátní hardware a software a existuje
prostor pro výměnu informací.

Aby mohl být BIM implementován v prostředí ČR, bude nutné [78]:
•
•

•

zajistit lepší informovanost vlastníků budov - aby jim byla jasná, přidaná hodnota
BIM v dlouhodobém horizontu,
architekti a inženýři si musejí uvědomit, že oni nejsou dodavatelé a naopak musíme si řádně rozmyslet, kde je hranice mezi projektem a jeho realizací, a potom
spolu vzájemně spolupracovat,
týmovou prací a za použití moderních nástrojů vytvářet model, který bude také
komerčně využitelný.

6.8 Výhody BIM pro vlastníka
Vlastníci mohou v dlouhodobém horizontu těžit z tzv. as-build modelu, který pro ně může
zpracovávat facility manažer v průběhu výstavby. Jedná se o komplexní 3D model budovy
včetně všech specifikací. V současné době je jedním z největších problémů uchování a
zpracování dat po skončení projektu, se kterým se musí vlastník nebo budoucí facility
manažer vypořádat. Jedná se o obrovské množství dokumentace, která obsahuje řadu
podrobných specifikací a technické dokumentace, jako je výrobce oken, jejich barva a
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záruky a mnohé další. Pokud toto obrovské a nevázané množství informací prochází svou
transpozicí do použitelné formy pro FM manažery, může (a v praxi také dochází) ke ztrátě
dat. Je to z důvodu toho, že data procházejí rukama mnoha pracovníků. To v konečném
důsledku vede ke zbytečně velkým nákladům, spojených s vyhledáváním ztracených dat.
Jsou-li od počátku projektu vedena podrobná data a pečlivě zaznamenávány informace
ohledně použitých zařízení a materiálů, facility manažer ušetří mnoho času dohledáváním
např. záručních podmínek. V případě poruchy může svůj čas věnovat jiným záležitostem
spojených s provozem. V některých případech nemusí být záruky uznány z důvodu
nesprávné údržby, která vychází z nedostatku informací o konstrukčním prvku. To může
mít za následek kompletní výměnu systému, vypnutí a uzavření části budovy, anebo
v nejhorším případě celé budovy. V takovémto případě náklady rostou exponenciální
řadou nahoru. K těmto zbytečným nákladům nemusí dojít, pokud vlastníci využijí systém
uspořádání informací BIM, jehož vlivem dochází k:
•
•
•
•
•
•
•
•

snížení počtu zaměstnanců a včasné získání informací,
údržba zařízení dle záručních podmínek,
omezení množství tisku s ním spojených nákladů,
schopnost zálohovat data z kritických situací a jejich opětovné využití,
snížení prostojů v rámci nesprávné údržby,
rychlejší a účinnější reakce na vzniklé poruchy,
spokojenost uživatelů a ochotu platit vyšší nájemné,
možné překážky v implementaci BIM.

6.9 Možné překážky v implementaci BIM
Jelikož je BIM složitý a inteligentní proces 3D modelu budovy, skládající se z mnoha dalších
podpůrných procesů, není možná jeho implementace v krátké době bez razantních
opatření, spojených s jistými překážkami. V prvé řadě je nezbytné zaměřit se na
reengineering procesů před zahájením využívání nástrojů BIM. BIM je z 80% metodologie a
z 20% technologie. Je tedy nutné mít nejprve vyřešeny procesy.
Reengineering v podstatě veškerých procesů korelujících s projektem může být spojen
s případnými překážkami. Tyto překážky se dají rozdělit do dvou kategorií:
•
•

6.9.1

procesní překážky spojené s podnikáním, právními a organizačními problémy, které
by mohly bránit implementaci BIM,
technologické překážky týkající se připravenosti týmu a samotné realizace stavby.

Procesní bariéry

Trh a především myšlení investorů zatím není připraveno. Mnozí investoři se obávají, že
pokud změní smlouvy a s nimi i proces a kritéria výběrových řízení na projekt dle BIM, tak
se tím sníží počet potenciálních uchazečů o ty, kteří BIM služby nenabízejí. Tím se pak
může stát, že cenová hladina nabídek bude v diametrálně jiné cenové relaci než při
standardním procesu řízení projektu. Investoři se tedy neobávají rozumného zvýšení ceny z
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důvodu použití procesů BIM v předinvestiční fázi, ale bojí se, že by se nabídky projektů
mohly dostat na neúnosnou míru. Pokud se něco takového stane v době již podaných
nabídek, tak je vrácení ke starým procesům řízení již velmi finančně náročné. Musela by se
předělat veškerá administrativa spojená s mnoha smlouvami. Z těchto důvodů se investoři
prozatím jen velmi zřídka uchylují k přechodu na BIM platformu.
Důležitým krokem k rozšíření BIM v ČR je, aby BIM začaly přijímat projekční kanceláře,
dodavatelé staveb, facility manažeři a další zainteresované osoby na projektu. Tím se zvýší
potenciální počet uchazečů ve výběrových řízeních, která jsou prováděna dle metodiky
BIM a tak se dosáhne konkurenčního prostředí v tomto odvětví.
K procesním bariérám zajisté patří i navýšení investičních nákladů v předinvestiční fázi
spojené se školením účastníků projektového týmu na straně investora.

6.9.2

Realizační bariéry

Do realizačních bariér patří v nemalé míře absence cenných zkušeností týmů z pohledu
řízení BIM a nemožnost poučení se již z realizovaných projektů. Toto jsou rizika, při kterých
může nesprávným řízením modelu a pochopení procesů BIM projektovým týmem dojít k
nárůstu nákladů závratným způsobem.
Při řízení projektu pomocí BIM se může stát, že někteří ze zainteresovaných stran nebudou
mít zkušenosti s BIM a nebudou se chtít podílet na vytváření informačního modelu budovy.
Realizace projektu za těchto podmínek je reálná, ale z mnoha hledisek náročnější, než
kdyby na vytváření modelu pracovali všichni účastníci. Mezi největší problémy patří
distribuce dat (nutno podotknout relevantních dat) a posléze jejich transformace do BIM
podoby. V neposlední řadě dochází k přetěžování části týmu, který vytvářením
informačního modelu supluje za účastníky, kteří se modelování neúčastní. Je možné také
najmout externího člena týmu, který bude model vytvářet za účastníky bez BIM podpory,
ale tento krok je spojen s nemalým navýšením nákladů.
Implementaci brání i široká řada právních bariér, které je velmi nákladné překonat. Jedná
se o smluvní a právní vztahy, které se před zavedením BIM musejí změnit a nově
specifikovat. Veškeré změny jsou nákladné, ale do budoucna ulehčí spolupráci členů týmu,
průběh projektu a sníží investiční náklady.
Hlavním problémem je přiřazení odpovědností za provedené změny v projektu. BIM
centralizuje informace, které jsou dostupné všem členům týmu, protože tím je vytvářen
celkový informační model budovy. Na začátku každého projektu je nutné, aby se vyjasnily
konkrétní zodpovědnosti a také konkrétní formy zodpovědnosti. Je otázkou, zda-li je lepší,
aby byl člen zodpovědný za ucelenou část, na které se podílí řada členů, anebo jen za
provedené změny. V prvním případě členové týmu přebírají odpovědnost za úpravy a práci
jiných členů na jeho části. V druhém případě by se mohlo stát, že se poté celková
odpovědnost rozplyne mezi všechny členy týmu, což není ideální řešení.
Mezi další bariéry můžou patřit již dlouholeté zkušenosti členů projektového týmu se
zaběhnutými návyky. Zde opravdu platí, že „starého psa novým kouskům nenaučíš“. Jako
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například manažer stavby - bezpochyby odvede na stavbě profesionální práci, kde
přezkoumá projektovou dokumentaci, přizpůsobí ji po konzultaci s projektantem dle
aktuální potřeby stavby, dohlíží, že výstupy jsou v souladu se specifikací a hlídá milníky
stavby. Tyto úkony jsou pro manažery stavby rutinou, ale BIM metodika vyžaduje, aby
veškeré procesy probíhaly napříč celou strukturou projektové týmu a tím se podařilo
odladit všechny možné problémy, které by v průběhu výstavby posléze provozování mohly
vzniknout. V případě, který je výše popsán, jsou minimalizovány chyby z pohledu manažera
stavby, ale ten na věci a jejich důsledky není schopen nahlížet v globálu. Proto je zapotřebí,
aby všechny procesy probíhaly v celé šíři projektového týmu.

6.10 Pokyny pro vlastníky, kteří chtějí implementovat BIM
BIM sám nemusí nutně vést k úspěchu projektu. BIM je sada technologií a vyvíjejících se
pracovních procesů, které musí být podporovány týmem manažerů, společně s vlastníkem.
BIM nenahradí vynikající správu, dobrý projektový tým, nebo uctivou pracovní kulturu. Zde
jsou některé klíčové faktory, které by vlastník měl vzít v úvahu, když chce implementovat
BIM do svého projektu.

6.10.1 Vlastník součástí týmu
V první řadě je důležité, aby budoucí vlastník nebo jeho výhradní zástupce byl součástí
projektového týmu a ne jen na jeho okraji. To pomůže řídit procesy v celé šíři projektového
týmu a pomůže včas identifikovat problémy, které by mohly kolidovat s představou
vlastníka. Vstupy od vlastníka by neměly být vnímány jako přítěž laika, ale naopak jako
benefit, kde modelování probíhá dle představ investora potažmo budoucího vlastníka.
Jeho požadavky jsou posléze více transparentní a nedojde k nepochopení mezi vlastníkem
a projektovým týmem, protože jeho představy jsou neustále komunikovány. Zapojení
vlastníka do sestavování modelu od samotného počátku je z pohledu BIM rozhodujícím
krokem pro úspěšný projekt. Projektový tým musí vytvořit jasné role, odpovědnosti a
metody pro komunikaci s vlastníkem a také zajistit, aby on nebo jeho zástupce byli vždy
k dispozici, když je třeba.

6.10.2 Prototyp projektu
Před průběhem pilotního projektu je dobré zkusit připravenost týmu na malém vzorovém
projektu, aby bylo jasné, že nastavené nástroje a procesy jsou přínosné. Zkušební projekt
může sestavit projektant, na kterém si tým zkusí BIM aplikace. Může se jednat například o
malý projekt konferenčního sálu pro 30 lidí, kde návrhářský tým bude mít za úkol sestavit
informační model budovy v požadovaném rozpočtu, spotřebě energií a celkové analýzy
nákladů. Jedná se o projekt, který je realizovatelný ve dvou dnech a prověří připravenost
realizačního týmu.
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6.10.3 Stanovení metrik pro posuzování projektu
Stanovení metrik je důležité pro posuzování úspěšnosti implementace nových procesů a
technologií. Projekty by měly obsahovat metriky jako počet změn v průběhu projektu, míra
odchylky od původního plánu včetně časového harmonogramu a v neposlední řadě
odchylky od plánovaných nákladů. Jedině tak je v průběhu projektu možné sledovat a
vyhodnocovat jeho úspěšnost, nebo naopak jeho neúspěšnost.

6.11 Závěr kapitoly
Implementace systému řízení budov, neboli automatizace systémů budov, je v dnešní době
rostoucím trendem. Koncepty inteligentních budov jsou již na světě několik let, možná i
desítky. Výzvou však není jen automatizace budov, ale především možnost mít detailní a
aktuální informace o budově a každé jeho části kdykoliv po ruce. BIM nám umožňuje
uchovat a spravovat detailní informace o budově a ty posléze integrovat do
automatizovaných systémů. Tímto dostává správa budov úplně jiný rozměr a stává se
velmi efektivním nástrojem pro optimalizaci nákladů. Tato součinnost je kombinací
softwaru a hardwaru, kde software se používá k celkovému řízení budovy dle udržitelného
rozvoje a hardware funguje jako podpůrný systém pro software. Stejně jako kancelářská
počítačová síť je řada propojených systémů, tak i systém řízení budovy je síť propojených
stavebních systémů. Tyto stavební systémy zahrnují celkový prostor, zabezpečovací
systémy, systémy vytápění a regulace, osvětlení, ohřev teplé užitkové vody, požární
ochrana, rolety, komunikační systémy. Fungování těchto systémů může být velmi složité.
Ty často obsahují řadu dodavatelů pro každou specializovanou část a především
nepřeberné množství dat. Schopnost informačního modelu je systematické provádění,
integrace těchto systémů do provozu a uchování velkého množství dat v použitelné a
aktuální formě využitelné během provozu. Model BIM dále dává vlastníkovi možnost
analyzovat historii nákladů a spotřeby všech médií a řízení opatření pro jejich minimalizaci.
Historie dat získaná z informačního modelu může být použita pro náročné stavební úpravy,
dále pro instalaci nových zařízení, která jsou v průběhu provozu navržena. Tyto úpravy
mohou být provedeny hladce, rychle a s minimálními náklady. Informační databáze
modelu je velmi efektivní záležitostí v době provozu z pohledu optimalizace nákladů. Aby
tomu však tak bylo, musí být model naplněn relevantními daty a toho lze dosáhnout jen
spoluprací.
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Recenzní posudek (1)
Mnohým našim českým investorům, projektantům a stavebním podnikatelům se zdá být
výraz BIM jakýmsi módním zaklínadlem, které jim koneckonců znesnadňuje podnikání. Ve
skutečnosti však BIM není ani zaklínadlem, a není ani módním výstřelkem. BIM je ucelený
nehmotný nástroj řízení výstavbových projektů, bez něhož se dnes velké projekty
neobejdou a malé projekty k němu dospějí. Řízení výstavbového projektu postupy BIM se
stává nezbytným, neboť se stále častěji stává, že užití BIM je podmínkou zadání veřejné
zakázky. I v Česku k tomu dospějeme. BIM není módou, která časem pomine, a je
nahrazena jiným nástrojem. Postupy BIM nic nenahrazují – vyplývají logicky z možností
plynoucích z informačních technologií. Nejde o software nebo výpočetní program – jde o
souhrn znalostí, které se dynamicky doplňují a rozvíjejí. V každém případě BIM podnikání
ve výstavbě prospívá.
Publikace připravená týmem doktorandů Stavební fakulty v Praze přináší o postupech,
vybavení a zejména cílech BIM vstupní informaci pro technickou veřejnost. Seznamuje se
základními prvky řízení výstavbových projektů založeného na postupech BIM, a to bez
složitých algoritmů a teorií – metody BIM ostatně nejsou založeny na teoriích, nýbrž na
komplexu poznatků, zkušeností a na inženýrském přístupu k řešení problémů řízení
projektů a zejména řízení realizace staveb. Informaci zde naleznou kromě investorů a
stavebních podnikatelů také zadavatelé veřejných zakázek, správci nemovitostí a další
účastníci výstavbových projektů.

Prof. Ing. Milík Tichý, CSc.
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Recenzní posudek (2)
Na rukopis publikace: Základy implementace BIM na českém stavebním trhu
Autoři: Petr Matějka, Eduard Hromada, Nataliya Anisimova, Jiří Dobiáš, Pavel Kovář, Ivana
Kozáková
Publikace se zabývá problematikou implementace moderních systémů řízení BIM na českém
stavebním trhu a v prostředí české stavební společnosti. Obsahem knihy je předmluva a pět
kapitol, která se každá rámcově zabývá jiným tématem. Na závěr publikace je přehledně
uvedena bibliografie citovaných pramenů a seznam použitých tabulek a obrázků.
První kapitola se zaměřuje na obecný úvod do problematiky. Vysvětluje základní pojmy a
čtenáře seznamuje s terminologií. Je v ní kladen důraz na srozumitelnost, díky čemuž je dobře
čitelná i pro čtenáře, pro kterého je zmiňované téma nové a teprve se s ním seznamuje. Je
vysvětleno, co vlastně inteligentní modelování znamená a jak souvisí s vícerozměrným
modelováním, jaké přináší přínosy, jakým způsobem se používá a jaké základní překážky a
nebezpečí tkví v implementaci příslušných systémů řízení a nástrojů. Závěrem kapitoly jsou
vyvráceny některé zásadní mylné představy o fenoménu BIM a je nastíněna problematika
výuky, vzdělání a kvalifikace.
Druhá kapitola se hlouběji věnuje konkrétním softwarovým nástrojům, které s používání BIM
souvisí. Kapitola je pojata vyčerpávajícím způsobem, kdy jsou jednotlivé nástroje klasifikovány
a jsou vysvětleny jejich rozdíly. Následně se pak kapitola věnuje těm nejběžnějším systémům a
platformám a jejich základnímu popisu. V rámci kapitoly jsou vysvětleny také související
problémy kompatibility.
Třetí kapitola je zaměřena na samotnou implementaci BIM v tržním prostředí a stavební
společnosti. Nejprve je shrnuta problematika ve světě, přesněji v zemích, které již ve větší či
menší míře inteligentní modelování implementovali, nebo jsou v procesu implementace dále
než Česká republika. V další části kapitoly je naznačena situace na domácím trhu. Jsou
vysvětleny základní překážky v implementaci a navržena řešení, jak s těmito překážkami
naložit. Závěrečná část kapitoly se potom věnuje implementaci BIM ve stavební firmě, kdy jsou
opět identifikovány překážky nebo rizikové oblasti a navrženy strategie pro zvládnutí těchto
témat.
Poslední dvě kapitoly se zabývají implementací BIM v praxi v konkrétních profesních oblastech.
Jedná se o využití BIM pro udržitelnou výstavbu a BIM v provozní fázi projektu. Kapitoly jsou
zpracovány z pohledu odborníků v daných oblastech a poskytují tak ucelený a praktický náhled
na využití inteligentního modelování v praxi.
Publikace je velmi dobře strukturována, logicky a srozumitelně. Poskytuje komplexní náhled do
problematiky, orientovaný zejména na odborně orientovaného čtenáře, který s problematikou
potřebuje seznámit, nebo si základní znalosti rozšířit. Doporučuji k publikaci.
V Praze dne 27.12.2012
Ing. Eva Kudynová
Protea s.r.o.
Makovského 1339/16
163 00 Praha 6 - Řepy
tel.: +420 235316232
e-mail: kudynova@protea.cz
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English Summary
Publication Foundations of BIM Implementation on Czech Construction Market mirror up
to the possibilities, benefits, dangers and problems associated with the implementation of
Building Information Modeling (BIM) tools, platforms and environments. It deals
particularly with this issue in the Czech construction market, but the most of the principles
and information can be applied to other markets, where essential BIM implementation
conditions were met, but the implementation process has not yet started, or where the
implementation process has already started, but is only at the beginning. The book
introduces the reader to the theoretical basis for the BIM issue, explains the terms used
and outlines the main implementation areas and issues. The second chapter examines the
actual implementation of the BIM systems in construction projects, using experience from
abroad. It also examines obstacles in the Czech construction market environment. Other
chapters focus on a topic from the perspective of different professions, namely it is the
view of design activities in response to the need for the use of software tools and the
introduction of new work processes, the view of the sustainable construction and
buildings certification and the view of the facility management - building operational
phase. The reader gets basic knowledge and overview of the recent modern trend of BIM,
which will become an essential component of all major (and later smaller as well)
construction projects. He will get the understanding of the purpose and benefits of this
innovative approach, along with the familiarity with difficulties and dangers that
accompany its implementation. The book can serve as a first introduction to the layman or
student with this topic, but also as a valuable information source for an expert, because
the topic is dealt with simply and clearly, while also comprehensively and from different
perspectives.
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