Ing. Pavel Matějka
MPO-člen výkonné rady pro koordinaci Koncepce zavádění BIM ČR,
AK-člen Pracovní skupiny pro veřejné zadavatele při zavádění metody BIM v ČR,
příkazník DMVS LK a pilotního projektu DEPODUB BIM.

Koncepce zavádění metody BIM v ČR
schváleno 25. září 2017 usnesením vlády č. 682,
plnění opatření O63 akčního plánu GeoInfoStrategie 2015
Výstup projektu:

„Strategie zavedení metodiky informačního modelování staveb
pro potřeby veřejných zadavatelů“.
(CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0007522), spolufinancováno Evropskou unií.

Cílem prezentace kapitoly "Vazby BIM – NIPI“, která je součástí dokumentu
„Metodika informačního modelování staveb pro potřeby veřejných zadavatelů“,
je představení rámce nově vznikající dílčí infrastrukturu BIM.NIPI.
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Metodika informačního modelování staveb
pro potřeby veřejných zadavatelů
Kapitola:

Agendy veřejné správy a využití propojeného datového fondu,

Vazba BIM - NIPI
gestor kapitoly:
Ing. Pavel Matějka
Ing. Leoš Svoboda
Ing. Štěpánka Tomanová
Současně s vyhlášením povinnosti využívání metody BIM v rámci veřejných zakázek bude
třeba posoudit a jednoznačně definovat rozsah povinnosti a uvést přesnější specifikaci:

• co bude jako BIM vyžadováno,
• jak bude dále s daty informačních modelů staveb nakládáno,
• jaké nezbytné nástroje bude nutné zpřístupnit pro zavedení dokumentací
staveb včetně modelů do datového fondu eGovernmentu.
3

Metodika informačního modelování staveb
pro potřeby veřejných zadavatelů
Vazba BIM – NIPI
GIS, BIM a NIPI jsou úzce provázaná témata, protože cílem celého konceptu digitalizace je
získat potřebná a nejlépe strukturovaná data pro výkon příslušných agend.
Představme si základní rámec a schéma vstupů a výstupů vybraných aktuálních agend a
představu dalšího rozvoje v několika klíčových bodech (seznam):
1. Věcné vymezení národní infrastruktury pro prostorové informace včetně stanovení souvisejících
pojmů
2. Ustanovení koordinačního subjektu pro rozvoj národní infrastruktury pro prostorové informace
3. Prosazení a využití nástrojů informačního systému národní infrastruktury pro prostorové
informace IS NIPI k řízení politik, rozvoje agend, respektování trendů
4. Zařazení prostorových informací BIM do datového fondu veřejné správy
5. Stanovení pravidel užívání národní infrastruktury pro prostorové informace pro zajištění propojení
datového fondu v úrovních GIS – BIM (G2B) a BIM – GIS (B2G).
6. Podpora vzdělávání a zvyšování kompetencí v oblasti správy a využívání prostorových dat a
informací pro účely a role související infrastrukturou BIM.NIPI
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Metodika IMS pro potřeby veřejných zadavatelů
add 1) Věcné vymezení národní infrastruktury pro prostorové informace

včetně stanovení souvisejících pojmů
Národní infrastruktura pro prostorové informace je soustavou politik, zásad, znalostí,
technických specifikací, institucionálních opatření, technologií, dat, služeb a lidských
zdrojů sloužících pro efektivní tvorbu, správu, aktualizaci, využívání a publikování
prostorových informací a sdílení služeb pro prostorové informace k zajištění
garantovaných služeb veřejné správy České republiky nad prostorovými daty.
Národní infrastruktura pro prostorové informace je tvořena dílčími infrastrukturami
zdrojů prostorových dat, pro které stanovuje standardizovaná pravidla pořízení zdroje
prostorových dat.
… dále jako

Dílčí infrastruktura BIM (BIM.NIPI)
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Metodika IMS pro potřeby veřejných zadavatelů
add 1) Věcné vymezení národní infrastruktury pro prostorové informace

včetně stanovení souvisejících pojmů

Dílčí infrastruktura BIM (BIM.NIPI)
Alternace výkladu pojmu BIM v kontextu formulace požadavků na vznik dílčí
infrastruktury BIM (stupně vyspělosti):
1.) BIM jako informační model stavby (předmětem modelování je reálie –
stavba)
2.) BIM jako – management informací o stavbách (předmětem modelování
jsou procesy v celém životním cyklu stavby)
3.) BIM jako rozšíření procesů informačního managementu ke stavbě do
agend a procesů řízení eGovernmentu (předmětem zájmu je začlenění
informačního modelu a managementu informací o stavbě do souvisejících
agend veřejné správy; obecně rozhodovacích procesů informační
společnosti)
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Metodika IMS pro potřeby veřejných zadavatelů
Dílčí infrastruktura BIM (BIM.NIPI)
Strategie implementace - doporučené postupy na úrovni stát /kraj /region /obec
/organizace:

Vznik dílčí infrastruktury BIM je podmíněn vytvořením podmínek pro pořízení
nezbytných komponent NIPI a jejich implementace do celkové architektury
eGovernmentu:
• IČS.DSŘ (rodné číslo stavby pro související agendy DSŘÚP),
• evidence elektronických dokumentací staveb VS (úložiště PIM pro DSŘÚP),
• IČS.SES (rozšíření IČS.DSŘ o další funkcionality související s potřebou
jednoznačně identifikovat další stavby, stavební objekty a zařízení pro agendy
majetkové a provozní správy staveb, modelování vystavěného prostředí, pro
informační podporu dalších agend veřejné správy v administraci propojeného
datového fondu:
o sdílení, správa a aktualizace projektových informačních modelů (PIM)
o sdílení, správa a aktualizace informačních modelů aktiv (AIM)
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Metodika IMS pro potřeby veřejných zadavatelů
Dílčí infrastruktura BIM (BIM.NIPI)
Strategie implementace - doporučené postupy na úrovni stát /kraj /region /obec
/organizace:

▪ úložiště CDE.PIM pro subjekty veřejné správy (správa modelů PIM) /cloud veřejné
správy – stát/kraje/města,
(jedná se o evidenční IS na bázi datových kontejnerů pro správu informačních
modelů staveb (document management system pro správu informačních modelů
stavebních objektů a zařízení indexovaných systémem IČS.SES).
• úložiště CDE.PIM pro vybrané ostatní subjekty mimo veřejnou správu (správa modelů
PIM, např. staveb kritické infrastruktury v soukromém vlastnictví) / cloud veřejné
správy – stát/ kraje/ města,
• úložiště CDE.AIM pro subjekty veřejné správy (správa modelů AIM) /cloud veřejné
správy – stát/ kraje/ města:
o majetková správa, řízení majetku, investice (IS Estate Enterprise Asset
Management System),
o provozní správa, užívání, opravy a údržba (IS Computer Aided Facility
Management – CAFM),
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Metodika IMS pro potřeby veřejných zadavatelů
Dílčí infrastruktura BIM (BIM.NIPI)
Strategie implementace - doporučené postupy na úrovni stát /kraj /region /obec
/organizace:

• integrační platforma DSŘÚP (harmonizace požadavků na propojený datový
fond dle požadavků na procesy dle „Stavebního zákona“, včetně „Portálu
stavebníka“ a IS identifikačního čísla stavby, IČS.DSŘ),

• integrační platforma pro informační modelování vystavěného prostředí NIPI
(harmonizace požadavků na propojený datový fond ve vazbě na zákon o NIPI a
legislativu související se zavedením BIM, v širších souvislostech rozvoje
eGovernmentu ČR),
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Metodika IMS pro potřeby veřejných zadavatelů
Dílčí infrastruktura BIM (BIM.NIPI)
Strategie implementace - doporučené postupy na úrovni stát /kraj /region /obec
/organizace:

• podpůrné nástroje pro tvorbu modelů – datové knihovny, klasifikace a
kategorizace staveb, stavebních objektů, třídníky entit a prvků staveb,
• metodiky pořizování dat pro „Informační model staveniště“,
(vazba na propojení agendy DTM),

• metodiky pořizování dat pro „Informační model stavby“,
(vazba na datové standardy staveb / požadavky PIM, AIM),

• datové standardy pro vybrané informační profily staveb (pozemní stavby,
inženýrské stavby) v souvislosti s životním cyklem staveb,
• nástroje datového modelování,
• nástroje pojmového/ontologického modelování,
• nástroje pro správu požadavků na informace,
• referenční datový model a datový slovník.
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Metodika IMS pro potřeby veřejných zadavatelů
Dílčí infrastruktura BIM (BIM.NIPI)
Strategie implementace – doporučené postupy na úrovni státu:

V souvislosti s realizací výše uvedených komponent se doporučuje připravit
podklady pro věcný záměr zákona o BIM – tzn. rozšířit předmět zájmu povinností
a standardů souvisejících s rozvojem NIPI o potřeby informačního modelování
vystavěného prostředí a informačního modelování staveb.
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Metodika IMS pro potřeby veřejných zadavatelů
add 2) Ustanovení koordinačního subjektu pro rozvoj národní

infrastruktury pro prostorové informace

• Zavádění agendy povolování staveb /DSŘÚP – gesce MMR (předmět zájmu
PIM).

• Zavádění agend správy majetku /implementace BIM do organizací veřejné
správy – gestor neurčen (předmět zájmu PIM, AIM).
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Metodika IMS pro potřeby veřejných zadavatelů
add 3) Prosazení a využití nástrojů informačního systému národní

infrastruktury pro prostorové informace IS NIPI k řízení politik, rozvoje
agend, respektování trendů, zohledňování zahraničních zkušeností a
naplňování požadavků jednotlivých rezortů, zohlednění požadavků
aktérů při řešení typových životních situací.
IS NIPI tvoří tři základní „dílčí“ evidence a tři doplňkové evidence, které jsou
prostřednictvím vazeb mezi záznamy IS NIPI napříč celým řešením propojeny v
jeden kompaktní informační systém:
• Katalog požadavků,
• Katalog projektů,
• Katalog zdrojů,
o Katalog agend,
o Katalog trendů,
o Katalog životních událostí.
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Metodika IMS pro potřeby veřejných zadavatelů
add 4) Zařazení prostorových informací BIM do datového fondu veřejné

správy
V této souvislosti se definují prostorová data jako data s implicitním nebo
explicitním vztahem k místu na Zemi, přičemž údaje o poloze v prostoru jsou
vyjádřeny zpravidla ve formě souřadnic a topologie. Prostorové informace jsou
informace vyzískané interpretací prostorových dat a vztahů mezi nimi.
Evidenční prostor lze rozdělit do dvou základních bloků:
o národní evidenční prostor (Evidence staveb a zařízení v DTM,
georeferencování lokálních evidenčních prostor staveb);
o lokální evidenční prostor(a) (Obálka stavby k evidenci stavebních entit,
prvků formáty dat IFC nebo vymezení subprostoru pro modelování
vystavěného prostředí, např. s využitím datového modelu a výměnného
formátu CityGML).
Vymezení pojmu „Prostor“ - omezený, ve třech rozměrech fyzicky nebo myšlenkově vymezený
rozsah [ZDROJ: ISO 12006-2:2015; 3.1.8].
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Metodika IMS pro potřeby veřejných zadavatelů
add 5) Stanovení pravidel užívání národní infrastruktury pro prostorové

informace pro zajištění propojení datového fondu v úrovních GIS – BIM
(G2B) a BIM – GIS (B2G).
• Rozhraní G2B – stanovení vztahu geografických dat národní infrastruktury pro
prostorové informace a BIM v návaznosti na možnosti sdílení prostřednictvím
formátu IFC (plnění úkolu č.29 Koncepce BIM v gesci MPO).
• Rozhraní B2G – stanovení požadavků na informační modely staveb BIM pro
potřeby propojení na geografický datový fond (KN, DTM, RÚIAN, případně
evidence Národního geoportálu územního plánování, Portálu stavebníka, IS
Evidence elektronických dokumentací (plnění úkolu č.30 Koncepce BIM v gesci
MV).
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Metodika IMS pro potřeby veřejných zadavatelů
add 5) Stanovení pravidel užívání národní infrastruktury pro prostorové

informace pro zajištění propojení datového fondu v úrovních GIS – BIM
(G2B) a BIM – GIS (B2G).
Schéma - Data BIM a GIS v širších souvislostech agend, životních situací propojené prostřednictvím
Integrační platformy pro modelování vystavěného prostředí

16

Metodika IMS pro potřeby veřejných zadavatelů
add 5) Stanovení pravidel užívání národní infrastruktury pro prostorové

informace pro zajištění propojení datového fondu v úrovních GIS – BIM
(G2B) a BIM – GIS (B2G).
Harmonizovaná, srovnatelná a agregovaná kontextuální data lze prostřednictvím
integrační platformy přímo využít pro informační modelování vystavěného prostředí:

• přírodní prostředí
objekty/jevy ovlivněné činností člověka nebo jeho činnost ovlivňující

• vystavěné prostředí
objekty umělého a přírodního prostředí ve vzájemných vztazích a umístěné v území

• umělé prostředí
stavby, zařízení a další objekty vytvořené člověkem
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Metodika IMS pro potřeby veřejných zadavatelů
add 6) Podpora vzdělávání a zvyšování kompetencí v oblasti správy a

využívání prostorových dat a informací pro účely a role včetně jejich
bližších specifikací
Klíčové role:

• manažer BIM,
• koordinátor BIM,
• správce informací v informačním modelu stavby.
Certifikace/autorizace expertů BIM na pozici:
o
o
o
o
o

vlastník,
projektant,
dodavatel,
manager BIM,
facility manager.

Příkladem může být např. program certifikace buildingSMART:
https://www.buildingsmart.cz
https://www.openbim.cz/
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Ověřování „Metodiky” v prostředí samospráv
Vytvoření zpětné vazby pro MPO, MV, MMR:
 Limity rozvoje národní infrastruktury pro prostorové informace
(při implementaci na regionální úrovni)

s cílem stanovení podmínek a postupu realizace zajištění
využitelnosti dat z BIM modelů pro rozvoj NIPI:

GeoInfoStrategie2020+
Infrastruktura NIPI
Otevřená data
 GIS.NIPI
 BIM.NIPI
Propojený datový fond
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Ověřování „Metodiky” v prostředí samospráv
Ukázka - Pilotní projekt BIM Libereckého kraje (od teorie k praxi ☺)

Centrální depozitář pro Liberecký kraj
Identifikace projektu: DEPODUB DTMLK_CZ051_001
Přípravné práce:
 založení BIM managementu
 vytvoření BIM protokolu (požadavky na data, EIR, CDE, BEP)
 vymezení vztahu BIM a DTM LK
 realizace předtržní konzultace
 příprava podkladů pro zadávací dokumentaci, hodnocení a výběr zhotovitele
 zahájení ověřování podpůrných dokumentů MPO, ČAS, czBIM a
implementace BIM v organizaci Liberecký kraj:
 využití CDE dodavatele PD, nasazení CDE v organizaci LK
 tvorba a aktualizace plánu realizace BIM BEP
 využití datového standardu staveb DSS (pro požadavky na obsah a struktura
informačního modelu stavby)
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Ověřování „Metodiky” v prostředí samospráv
Pilotní projekt BIM Libereckého kraje
Informační modely DEPODUB DTMLK_CZ051_001
Ukázka - Požadavky na výměnu informací EIR
(Exchange Information Requirements, Employer’s Information Requirements EIR)

 EIR-01 Model staveniště, koordinace stavebních objektů (vazba na DTM)
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Ověřování „Metodiky” v prostředí samospráv
Pilotní projekt BIM Libereckého kraje
Informační modely DEPODUB DTMLK_CZ051_001
 EIR-02 Model budovy, koordinace dispozic budovy (podlaží, místnosti, ...)
schéma dle ČSN_ISO_12006_Prvek_Entita_Komplex

Ověřování „Metodiky” v prostředí samospráv
Zavedení BIM do organizace Liberecký kraj, okrajové podmínky
implementace:
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Ověřování „Metodiky” v prostředí samospráv
Zavedení BIM do organizace Liberecký kraj, okrajové podmínky
implementace:
Rámec pro ověřování doporučených postupů – výběr z opatření GeoinfoStrategie 2020+

Opatření 4.2.4

Zajistit vybudování národní integrační platformy pro digitální modelování
vystavěného prostředí
Opatření 4.2.6

Zrealizovat výzkum digitálního modelování vystavěného prostředí
Opatření 4.2.7

Zajistit řešení systému evidence staveb jako integrační autority propojeného
datového fondu pro digitální modelování vystavěného prostředí
https://www.mvcr.cz/clanek/geoinfostrategie2020.aspx
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Děkuji za pozornost.
pavel.matejka@kraj-lbc.cz

