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Kdo jsme…
Ing. Jan Klečka

Specialista SF

• Od roku 2007
• Vývoj aplikace KPD
• Tvorba zákona o SV

• Vedoucí projektu SNIM

• Člen TNK 8, 152

• Člen TK ČKAIT, AO

Ing. Filip Kalina

27.05.2020

BIM specialista

• Od roku 2015
• Vývoj aplikace kontroly kvality
• Tvorba datového standardu BIM

• Člen projektu SNIM

• PS06 Terminologie a normy
• CEN TC442/WG4



6. Rozměr BIM

27.05.2020

Prostorový model
Propojení s časem

SprávaVV, finance, simulace



IFC – Industry Foundation Classes

• Jednotná datový formát

• Přenos dat napříč SW

• Mezinárodní certifikace
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Základní požadavky (268/2009)
(1) Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování 
hospodárnosti vhodná pro určené využití a aby současně splnila základní 
požadavky, kterými jsou

a) mechanická odolnost a stabilita,
b) požární bezpečnost,
c) ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí,
d) ochrana proti hluku
e) bezpečnost při užívání,
f) úspora energie a tepelná ochrana

(2) Stavba musí splňovat požadavky uvedené v odstavci 1 při běžné údržbě a 
působení běžně předvídatelných vlivů po dobu plánované životnosti stavby.

(3)Výrobky, materiály a konstrukce navržené a použité pro stavbu musí zaručit, že 
stavba splní požadavky podle odstavce 1.
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BIM a teplená ochrana
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ČSN 73 0540-2 – TOB Požadavky 
• Teplotní faktor (nejnižší vnitřní povrchová teplota) 

• Ochrana před vznikem plísní a povrchové kondenzace 
• Součinitel prostupu tepla 

• Nízká spotřeba energie na vytápění 
• Šíření vlhkosti konstrukcí – difuze vodní páry 

• Spolehlivost funkce konstrukcí 
• Šíření vzduchu konstrukcí – vzduchotěsnost 

• Minimalizace průniku netěsnostmi 
• Tepelná stabilita – letní, zimní 

• Ochrana zdraví před přehříváním, zimou 
• Pokles dotykové teploty podlah 

• Ochrana zdraví – omezení ochlazení chodidel 
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Jak posuzujeme teplotní faktor dnes
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Jak posuzujeme teplotní faktor dnes
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Jak posuzujeme teplotní faktor dnes
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Další příklady
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Analýza SW v oblasti TOB a BIM
SW tepelné techniky

Název
Verz

e
Vydavatel

Sídlo 
vydavate

le

BIM 
rozšíření

Import Model
Hranice 

materiálů
Okrajové 

podmínky
Výpočet Trial verze Hodnocení Odkaz Cena (bez DPH)

AnTherm 7

Kornicki 
Dienstleistu
ngen in EDV 

& IT

Rakousk
o

import 
IFC

DXF, IFC 2D, 3D Křivočaré
Nestacionár

ní
Šíření tepla a 

vodní páry
ANO 

software náročnější na prvotní orientaci v krocích 
nutných pro provedení výpočtu, relativně přehledná 
tvorba výpočetního 3D modelu s náhledy ve třech 
rovinách a ve 3D, zadávání obdobné jako v CUBE 
3D, přehledně členěný katalog materiálů s 
hodnotami λ, μ, a c, okrajové podmínky jsou 
rozděleny do dvou kroků zadání povrchu - Rsi a 
zadáním teploty před spuštěním výpočtu, dobře 
čitelné výstupy z programu

www.antherm.at

€350 - €2342 
(2D)  bez 

příplatků a 
€1595 - €3985 
(2D, 3D) bez 

příplatků

Mold Simulator 4
DarTwin Itálie NE DXF

2D Křivočaré
Nestacionár

ní
Šíření tepla a 

vodní páry ANO (pouze 
prohlížeč)

jednoduchá a systematická tvorba výpočetního 
modelu v jednotlivých krocích s přehlednou paletou 
nástrojů, katalog materiálů s hodnotami λ, μ a ε 
,grafické výstupy na vysové úrovni i ve 3D zobrazení

www.dartwin.it

€290 - €1350

Frame 
Simulator

4 2D Křivočaré
Nestacionár

ní
Šíření tepla € 690

Flixo pro 8 Infomind
Švýcarsk

o
NE DXF, SVG 2D Křivočaré

Nestacionár
ní

Šíření tepla ANO 

tvorba výpočetního modelu v jednotlivých krocích s 
dobrou vizuální kontrolou a přesným grafickým 
prostředím, složitě členěný katalog materiálů s 
hodnotami λ, μ, a c (+další), přehledná paleta 
nástrojů, možnost vytvoření přehledného 
protokolu,

www.flixo.com € 4 400

WUFI 2D 3.4
Fraunhofer 
Institut für 
Bauphysik

Německ
o

NE DXF 2D Pravoúhlé
Nestacionár

ní
Šíření tepla a 

vodní páry
NE

jednoduchá a systematická tvorba výpočetního 
modelu v jednotlivých krocích s dobrou vizuální 
kontrolou, obsahuje katalog materiálů s hodnotami  
λ, μ, c (+ další viz wufi.cz) a katalog okrajových 
podmínek (klimatických dat)  

www.wufi.de
€3000 (na 10 

let)

Therm 7.5

Regents of 
the 

University of 
California

USA -
Californie

NE DXF, BMP 2D Křivočaré Stacionární Šíření tepla Freeware

příjemné uživatelské prostředí s několika 
neobvyklými způsoby ovládání (rychlý zvyk), tvorba 
geometrie založena především na importu DXF a 
následném definování materiálů, katalog materiálů 
s hodnotami λ a ε, specializace na modelování oken 
(katalog plynů, modelování vzduchových dutin), 
jednoduché zadávání okrajových podmínek (pozor -
místo odporu při přestupu tepla, součinitel přestupu 
tepla), grafickém výstupy jsou podprůměrné (ale lze 
vyčíst vše co člověk potřebuje)

https://windows.lbl.gov/
Bezplatně (po 

registaraci)

WinIso 7.97
Sommer 

Informatik
Německ

o
NE DXF 2D Křivočaré Stacionární Šíření tepla ANO 

tvorba geometrie založena na importu DXF a 
následném definování materiálů, katalog materiálů 
s hodnotami λ, c  a ε, specializace na modelování 
oken, přehledné protokoly s dobře vypadajícími 
grafickými výstupy a možným přehledným 
dopočtem dalších hodnot tepelně technických 
veličin týkajících se především oken

www.winiso.de 3520 € - 4380 €

Bisco 11.0

Physibel Belgie NE

DXF, BMP 2D Křivočaré Stacionární Šíření tepla

ANO (pouze 
prohlížeč)

přehledné uživatelské prostředí, import geometrie z 
DXF, katalog materiálů s hodnotami λ

www.physibel.be

4 200 €

Trisco 14.0 DXF, BMP 3D Pravoúhlé Stacionární Šíření tepla
přehledné uživatelské prostředí, systém zadávání 
obdobný jako v CUBE 3D, výrazně lepší práce s 3D 
modelem než v CUBE 3D, katalog materiálů s 
hodnotami λ

4 200 €

Voltra 8.0 DXF, BMP 3D Pravoúhlé
Nestacionár

ní
Šíření tepla 7 600 €

Solido 4.0 STL 3D Křivočaré Stacionární Šíření tepla

přehledné uživatelské prostředí, systém zadávání 
jednotlivých nepravoúhlých částí modelu pomocí 
bodů (vrcholů) nebo import z STL, snadná práce s 
3D modelem, katalog materiálů s hodnotami λ

6 200 €

Area

2017
Svoboda 
software

Česká 
Republik

a
NE

DXF 
(Pomocí 
Meshgen 

Area)

2D

Pravoúhlé
, Křivočaré 

(Pomocí 
Meshgen 

Area)

Stacionární
Šíření tepla a 

vodní páry
Pouze 

studentská 
verze

poměrně složítá a časově náročná tvorba geometrie 
výpočetního modelu s horší vizuální kontrolou, 
přehledný a obsáhlý katalog materiálů s hdonotami 
λ a μ, snadné a rychlé zadávání okrajových 
podmínek a generování sítě, přehledné a čitelné 
výstupy www.kcad.cz

13 900 Kč

Cube - 3D Pravoúhlé Stacionární
Šíření tepla a 

vodní páry

jednoduchá a vizuálně kontrolovatelná tvorba 
geometrie výpočetního modelu, přehledný a 
obsáhlý katalog materiálů, jednoduché zadávání 
okrajových podmínek, přehledné a čitelné výstupy z 
programu, složité otáčení 3D modelu

8 900 Kč

HEAT 2 10

Blocon Švédsko NE

DWG, DXF, 
SVG, PLT, 

CGM, 
WMF, JPG, 
BMP, PNG

2D Křivočaré
Nestacionár

ní
Šíření tepla

ANO

dobře kontrolovatelná tvorba geometrie s méně 
přesným grafickým zadáváním, přehledný katalog 
materiálů s hodnotami λ a c, uživatelské prostředí 
rozděleno do několika pracovních oken, výstupy z 
programu jsou přehledné, v některých krocích 
neobvyklé ovládání (po čase efektivní) 

http://www.buildingphysics.com/

$1,600

HEAT 3 8 - 3D Pravoúhlé
Nestacionár
ní

Šíření tepla

obdobné uživatelské prostředí jako v HEAT 2 
rozšířené o 3D zobrazení a textové okno v kterém 
lze zadávat třetí rozměr a editovat ostatní 
parametry

$2,000
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BIM a výrobky
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BIM sjednocuje stavební segmenty
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BIM a PDT

27.05.2020 EN ISO 16739, ISO 19650 - 1,2 , IFD, IDM

Typ výrobku
I. Geometrie

II. Technické parametr

III. Parametry zabudování

IV. Parametry výrobce

V. Environmentální parametry

VI. FM data

1. …
2. …
3. …

1. …
2. …
3. …

1. …
2. …
3. …

1. …
2. …
3. …

1. …
2. …
3. …

1. …
2. …
3. …

Product Data Template

Legislativní požadavky

Standardy
ČSN, EN, ISO, CPR

Harmonizované normy, zákonné 
požadavky

Požadavky odvětví

EPD, BREEAM, LEED, WELL, 
COBie,

Uživatelské požadavky

IFC, Národní parametry

Datové zdroje



Automatizace stanovení parametr ů
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BIM a EPD/LCA
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BIM a EPD

 Spojení budoucnosti

 Snazší optimalizace návrhu stavby z ohledu LCA ve všech fázích projektu

 Snazší výběr konkrétních výrobků použitých ve stavbě

 Efektivnější vykazování pro LEED, BREEAM, WELL a SBToolCZ

27.05.2020



Parametry EPD

 Identifikace konkrétních povinných parametrů

 Navázání parametrů do stávající struktury SNIM

 Parametry v IFC*

 Navázání do PDT

27.05.2020

*CEN TC 442 a TC 350



Parametry a IFC

 Environmental Impact Indicators

 Environmental Impact Values

27.05.2020



EPD dnes…

Ruční výpočet = stovky hodin práce s vysokou chybovostí

27.05.2020



EPD vs. BIM model

 Tvorba API přímo do SW

 Mezinárodní databáze parametrů / Národní databáze parametrů 

 On-line „poloautomatické výpočty“

 Samostatné aplikace založené na IFC

27.05.2020



27.05.2020

https://www.youtube.com/watch?v=9J9Yd0fKzUY



Praktické využití 
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Simulace – smart city
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Celkové hodnocení projektu
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Hodnocení jednotlivých prvků stavby
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Hodnocení jednotlivých prvků stavby
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Hodnocení skladeb
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Hodnocení skladeb
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Řešená oblast - přehřívání
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Řešená oblast - přehřívání
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Řešená oblast - přehřívání

27.05.2020

Přehřívaná místa recepce



Propojení modelu s FM
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Propojení modelu s FM

27.05.2020



Diskuse
Jan.klecka@metrostav.cz; 724 944 524

Filip.falina@metrostav.cz; 606 547 696

27.05.2020
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BIM A LCA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTŮ:

ENVIBIM,

BIMIP

Webinář CZGBC 27/5/2020

Marie Nehasilová, Jakub Veselka
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Marie Nehasilová (LCA)

Doktorand, výzkumný pracovník (2013+)

Rozpočtář předvýrobní přípravy (2010+)

Koordinátor projektů neziskový sektor (2010+)

Studium: Budovy a prostředí, Architektura a 

stavitelství (2007 – 2013)
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Jakub Veselka (BIM)

Doktorand, výzkumný pracovník (2016+)

Softwarový vývojář: Siemens Real Estate (2018+)

Koordinátor BIM: IRIVET, Dubaj (2017 - 2018)

Konzultant BIM: cadconsulting (2015 - 2017)

Studium: Budovy a prostředí, Architektura a 

stavitelství (2009 – 2015)
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BIM: INFORMAČNÍ MODELOVÁNÍ
LCA: LIFE-CYCLE ASSESSMENT

KONTEXT
2022 KONCEPCE BIM V ČR
GREEN DEAL

https://www.mpo.cz/assets/cz/stavebnictvi-a-suroviny/bim/2017/10/Koncepce-zavadeni-metody-BIM-v-CR.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
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Fáze životního cyklu Indikátory
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MOTIVACE - ENVIRONMENTÁLNÍ DOPADY BUDOV

~20%

~2%

~1%

~75%

~1%

~1%

BREEAM

LEED

SBTool

…

Autor ilustrace: Ing. Julie Hodková, Ph.D
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LCA V “ODBORNÝCH KRUZÍCH”:

”20 LET A POŘÁD NIC”

- INFORMACE V NESPRÁVNOU DOBU V RÁMCI PROJEKTU
- ZDLOUHAVÉ, NEEFEKTIVNÍ, DRAHÉ
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“LCA” V PRAXI:

UK

571 000+

CZ: 130

USA

95 000+

CZ: 57

GER

1 000+

CZ: 1

CZ

CZ: 40+
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ENVIBIM – IMPLEMENTACE BIM V 
RÁMCI ŽIVOTNÍHO CYKLU STAVBY

TAČR: Knihovna svázaných environmentálních dopadů stavebních skladeb a systémů a její 

aplikace pro použití v BIM nástrojích Archicad a REVIT

Hlavní řešitelé: ČVUT v Praze: UCEEB, Fakulta stavební

Marie Nehasilová, Julie Hodková, Pavla Ryklová, Jakub Veselka

Partneři: DEKSoft

PROJEKT 1:
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ÚVOD

Vývoj modulu EnviBIM: 

• Svázané environmentální dopady stavebních prvků a materiálů pro zobrazení 

a použití ve stavební knihovně DEK a v BIM nástrojích (Revit, Archicad…)
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Stavební knihovna DEK, BIM řešení

Prezentace:

Tomáš Kupsa
www.deksoft.eu



Stavební knihovna DEK

 Rozsáhlá knihovna technických a cenových 

parametrů stavebních produktů 

 Projekt EnviBIM – Cradle-to gate

environmentální data – březen 2021

 Materiály, výrobky, skladby, systémy, detaily

 Desítky výrobců a dodavatelů stavebních 

produktů

 Plugin pro Revit, Allplan, Archicad pro 
vkládání produktů do 3D CAD SW

 Propojení s odbornými programy DEKSOFT a 

KROS 4
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Materiály Skladby
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Výrobky Systémy
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BIM nástroje a KROS
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Princip BIM řešení



Stavební knihovna DEK

Plugin (doplněk) 3D CAD SW Odborné programy

 Zdroj informací (technické, cenové …)

 Hledání a konfigurace

 Materiály, výrobky, skladby, systémy

 Vizualizace IFC modelu
 Organizace dat, sdílení dat, komunikace

 Propojení s dalšími SW

 Vkládání materiálů, produktů, skladeb, systémů

 ARCHICAD, REVIT, ALLPLAN

4 PILÍŘE4
PILÍŘE

 Porovnávání a výměna konstrukcí

 Tvorba položkového rozpočtu z 3D modelu

 Energetika, tepelná technika, akustika

BIM platforma



Stavební knihovna DEK BIM platforma

Plugin (doplněk) 3D CAD SW SW třetích stran

IFC



20

Pomocí pluginu vkládání do 

REVIT, ARCHICAD, ALLPLAN 
(geometrie i negrafické informace)
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Propojení Stavební knihovny DEK 

s program ENERGETIKA 
DEKSOFT pro výpočty 

energetické náročnosti budov –

PENB, posudky, audity. Katalogy 
TZB výrobků (zdroje, 

kogenerace…)



22 | -

Propojení Stavební knihovny DEK 

s program TZB DEKSOFT pro 
dimenzování otopných soustav. 

Katalogy TZB výrobků (zdroje, 

ventily, otopná tělesa, potrubí, 

izolace…)
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Propojeno s BIM 
Platformou (vizualizace 

IFC, napojení na v 

programu KROS 4)

207 575 

Kč

207 575 

Kč

207 575 

Kč

207 575 

Kč

207 575 

Kč

207 575 Kč

116 328 Kč

55 732 Kč

21 313 Kč

14 202 Kč

207 575 Kč

207 575 Kč

207 575 Kč

207 575 Kč

207 575 Kč
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ENVIBIM

Tvorba environmentálních dat pro stavební 

knihovnu DEK
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MOTIVACE - ENVIRONMENTÁLNÍ DOPADY BUDOV

~20%

~2%

~1%

~75%

~1%

~1%

BREEAM

LEED

SBTool

…

Autor ilustrace: Ing. Julie Hodková, Ph.D



26 | -

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝPOČTY BUDOV

 Provozní dopady:

 Svázané dopady (výroba materiálů) 

PENB

+

Emisní a konverzní faktory
PEI [MJ]

GWP [kg CO2 ekv]

AP [kg SO2 ekv]

EP [kg (PO4)3-
ekv]

ODP [kg R-11 ekv ]

POCP [kg C2H4 ekv ]

…..

Výkaz výměr nebo rozpočet, 

stavební dokumentace

+

Databáze 

environmentálních dat
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ZABUDOVANÉ DOPADY

Položka ve výkazu výměr:

Položka v databázi environmentálních dat (Ecoinvent):

Potřebné kroky:

 Výběr odpovídajících položek

 Zjištění množství malty

 Zjištění materiálových charakteristik pro převod jednotek

 Převod jednotek z m2 na kg

Zdivo nosné Porotherm tl. 300 mm pevnosti P15 na MVC m2 215

Brick {RER}| production | Alloc Def kg ?

Cement mortar {RoW}| production | Alloc Def, U kg ?
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TVORBA ENVIRONMENTÁLNÍCH DAT

Doplnění environmentálních dat do databází 

výrobků používaných při navrhování budov

Rychlé a konzistentní environmentální  

výpočty budov v hranicích cradle-to-gate
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ENVIBIM

• Environmentální modul pro stavební knihovnu DEK – pouze zabudované

Rozpočtářská 

databáze (P9)

Environmentální 

databáze Ecoinvent

+ LCA expert

• Kvantitativní specifikace

• Fyzikální vlastnosti (například tepelná vodivost)

• Požázní vlastnosti

• (…)

• Cena

• Environmentální vlastnosti

Stavební knihovna
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DATA A NÁSTROJE

• Databáze Ecoinvent ovládaná v programu SimaPro

o Švýcarská databáze generických dat schopná pokrýt daty celou budovu

• 13 indikátorů – podle normy pro EPD – ČSN EN 15804



31 | -

AKTIVITY PROJEKTU ENVIBIM

1. Obecná metodika pro práci s environmentálními daty, 

databází Ecoinvent
• Ukotvení používaných metod v normách a jiných národních i mezinárodních 

pokynech a doporučeních

• Obecný popis používaných metod pro propojování databází

2. Konkrétní metodika – detailní postup pro propojování databází

• Excel generující automaticky environmentální data pro některé skupiny 

materiálů, pro které je společný postup a pouze kvantitativní údaje se pro 

konkrétní výrobky liší

• Psaná pravidla pro jednotlivé druhy

3. EnviBIM – modul environmentálních dat ve stavební knihovně a v BIM Pluginu

4. Připadové stuide ověřující relevantnost výsledků z EnviBIMu
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OBECNÁ METODIKA

• EN 15978, EN 15804, ISO 14040, ISO 14044, 
ILCD Handbook

• EEB Guide https://www.eebguide.eu/

• Mezinárodní projekty na téma LCA budov
(IEA EBC Annex 57 a Annex 72)

https://www.eebguide.eu/
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AKTIVITY PROJEKTU ENVIBIM

1. Obecná metodika pro práci s environmentálními daty, databází Ecoinvent

• Ukotvení používaných metod v normách a jiných národních i mezinárodních 

pokynech a doporučeních

• Obecný popis používaných metod pro propojování databází

2. Konkrétní metodika – detailní postup pro propojování 

databází
• Excel generující automaticky environmentální data pro některé skupiny 

materiálů, pro které je společný postup a pouze kvantitativní údaje se pro 

konkrétní výrobky liší

• Psaná pravidla pro jednotlivé kategorie položek

3. EnviBIM – modul environmentálních dat ve stavební knihovně a v BIM Pluginu

4. Případové studie ověřující relevantnost výsledků z EnviBIMu
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KONKRÉTNÍ METODIKA
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AKTIVITY PROJEKTU ENVIBIM

1. Obecná metodika pro práci s environmentálními daty, databází Ecoinvent

• Ukotvení používaných metod v normách a jiných národních i mezinárodních 

pokynech a doporučeních

• Obecný popis používaných metod pro propojování databází

2. Konkrétní metodika – detailní postup pro propojování databází

• Excel generující automaticky environmentální data pro některé skupiny 

materiálů, pro které je společný postup a pouze kvantitativní údaje se pro 

konkrétní výrobky liší

• Psaná pravidla pro jednotlivé kategorie položek

3. EnviBIM – modul environmentálních dat ve stavební knihovně 

a v BIM Pluginu

4. Případové studide ověřující relevantnost výsledků z EnviBIMu
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ENVIBIM
MODUL

• Pomocí obecné a konkrétní 

metodiky vymodelována data 

• 13 indikátorů dopadu na 

základě normy pro EPD ČSN 

EN 15804

• Envir. data dostupná z 

webového rozhraní nebo z 

pluginu pro BIM nástroj
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AKTIVITY PROJEKTU ENVIBIM

1. Obecná metodika pro práci s environmentálními daty, databází Ecoinvent

• Ukotvení používaných metod v normách a jiných národních i mezinárodních 

pokynech a doporučeních

• Obecný popis používaných metod pro propojování databází

2. Konkrétní metodika – detailní postup pro propojování databází

• Excel generující automaticky environmentální data pro některé skupiny 

materiálů, pro které je společný postup a pouze kvantitativní údaje se pro 

konkrétní výrobky liší

• Psaná pravidla pro jednotlivé kategorie položek

3. EnviBIM – modul environmentálních dat ve stavební knihovně a v BIM Pluginu

4. Případové studie ověřující relevantnost výsledků z EnviBIMu
• Porovnání výsledků envir. dopadů konstrukcí a budovy generovaných automaticky 

enviBIMem s výsledky klasického výpočtu LCA (klas. výpočet cca podle SBTool)
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ENVIBIM
MODUL

• 1. RD „Colorado“

• 2.

• 3.

• 4.
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BIMIP – IMPLEMENTACE BIM V 
RÁMCI ŽIVOTNÍHO CYKLU STAVBY

TAČR NCK CAMEB: DIGITALIZACE, PROCESY – HORIZONTÁLNÍ

Hlavní řešitelé: ČVUT v Praze: UCEEB, Fakulta stavební

Jan Růžička, Jakub Veselka, Pavla Ryklová

Partneři: Di5, RD Rýmařov, Siemens

PROJEKT 2:
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PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU

 01_BIM a SBToolCZ:

 analýza SBToolCZ,

 procesní mapa,

 testování na case-study projektu TiCo,

 automatizace workflow BIM model -> SBToolCZ.
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01_BIM A SBTOOL
ANALYSIS OF THE SBTOOLCZ

Zdroj Počet hodnotících

skupin

Počet

parametrů

BIM 8 202
GIS 6 98
El. dokumenty 4 (15) 128
Procesy 3 48
Externí zdroje 2 (3) 15

491
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BIM 
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CASE STUDY - TICO
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CASE STUDY - TICO
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CASE STUDY - TICO
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VÝSTUPY Z PROJEKTU BIMIP

1. Revize metodiky SBToolCZ pro použití s BIM

2. Metodika pro implemenaci SBToolCZ v rámci BIM procesu

3. Webová aplikace pro poloautomatické počítání environmentálních

dopadů stavby dle SBToolCZ
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PUBLIKACE
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ZÁVĚR

Děkujeme za pozornost

marie.nehasilova@cvut.cz jakub.veselka@cvut.cz

mailto:marie.nehasilova@cvut.cz
mailto:Jakub.veselka@cvut.cz


Reálné využití BIM 
při přípravě a 

realizaci staveb

Ing. Vladimír ŠIMKO
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BIM projekt
Výhody 

Příprava staveb
• Rychlé porozumění projektu
• Podklady pro výkaz výměr
• Detekce kolizí 
• Propojení harmonogramu a 

modelu - 4D plánování 
• Komunikace přes BCF (BIM 

Collaboration Format) 

Realizace staveb
• Rychlé porozumění projektu
• Koordinace profesí – detekce kolizí
• Komunikace přes CDE (Common

Data Environment) 
• Lepší porozumění 2D dokumentace
• Organizace staveniště ve 3D 
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Využití BIM modelu v přípravě 

• Kvalita a použitelnost
• Kontrola dle Check listu
• BEP – BIM Execution Plan

Základní analýza modelu 

Výkaz výměr 

• Kvalitní BIM model
• Zpětná kontrola výměr
• Efektivita přichází při opakování

o Tvorba šablon
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Využití BIM modelu v přípravě

• Prezentační účely 
• Časově náročná příprava modelu
• Udržitelnost 4D – nutno využít 

specifické SW nástroje 

4D plánování 

Staveniště ve 3D 

• Prezentační účely POV 
• Lepší plánování BOZP 
• Nutnost disponovat knihovnou 

modelu prvků staveniště.   
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Využití BIM modelu v přípravě a realizaci 

• Definovat co je kolize
• Výsledný počet z testu, 

neznamená reálný počet kolizí 
• Nastavit workflow

Detekce kolizí 

Využívaní CDE a BCF 
• Přehlednost 
• Informace na jednom místě 
• Efektivní komunikace 
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Využití BIM modelu v realizaci 

• Zlepšení představivosti 
• Doplněk k 2D dokumentaci
• Rychle dostupné informace
• Snadná komunikace  

Využití na stavbě
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Výhledy do budoucna

• Potřeba standardizace dat v modelech
• Jednotný komunikační nástroj
• Efektivní přenos informací
• Validace dat 

• Spolehlivá data 
• Snížení ztrát informací 
• Vyšší míra produktivity 
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Děkuji za pozornost.

Ing. Vladimír ŠIMKO



Děkujeme za pozornost

Česká rada pro šetrné budovy, z.s., Drtinova 10, Praha 5, www.czgbc.org

Akce byla připravena za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie 
na období 2017-2021 – Program EFEKT 2 pro rok 2020

www.czgbc.org

http://www.czgbc.org/

