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Výchozí stav na státní a resortní úrovni

Schválení Koncepce zavádění metody BIM v ČR Povinnost užívat BIM pro 
nadlimitní veřejné zakázky

Realizace a vyhodnocení pilotních projektů BIM staveb ŘSD ČR

Tvorba technických a procesních opatření pro BIM – vznik legislativy, metodik, standardů atd.

• Gestorem zavádění metody BIM v České republice (dále jen „ČR“) je Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě usnesení vlády
č. 958 o významu metody BIM (Building Information Modeling) pro stavební praxi v ČR.

• Zavádění metody BIM je uskutečňováno na základě dokumentu Koncepce zavádění metody BIM v České republice, schváleným
Vládou ČR dne 25. září 2017 usnesením č. 682 (aktualizovaným k 18.1.2021 usnesením č. 41).

• Ředitelství silnic a dálnic (dále jen „ŘSD ČR“), jako státní investorská organizace, se podílí na úkolech týkajících se realizace a
vyhodnocení tzv. pilotních projektů BIM, spolupráci při vytváření legislativního, metodického a procesního rámce metody BIM na
úrovni resortu dopravy a její implementací do vnitro-podnikových procesů.

7/2023 (účinnost Zákona o BIM)2017

ŘSD ČR realizuje veškeré
nadlimitní veřejné stavební 

zakázky metodou BIM 
Příprava zadávání veřejných zakázek pilotních projektů BIM staveb ŘSD ČR

1/2021
Schválení aktualizace 
harmonogramu 
Koncepce BIM



Zásady tvorby pilotních projektů BIM

Vytvoření řídícího dokumentu projektu BEP 
(= BIM Execution Plan neboli Prováděcí plán BIM)

Založení a zprovoznění sdíleného datového úložiště CDE 
nasazeno na straně Zhotovitele, zřízení přístupů pro projektový tým Objednatele

Tvorba 3D modelu stavby
včetně definice podrobnosti grafické podoby modelu

Tvorby informačního modelu stavby
doplnění negrafických informací na 3D model, tj. tvorba IFC

Posouzení rezortních metodik BIM, vydání komplexní závěrečné hodnotící zprávy

registr poznatků, požadavků a dopadů do interních i resortních procesů

BEP

4D 
5D

Tvorba 4D modelu (harmonogram výstavby) a 5D modelu (ocenění) stavby

automatizované oceňování staveb za využití státních oceňovacích soustav

CDE



Aktuální stav pilotních projektů BIM

Aktuálně probíhající pilotní projekty (zadané Generálním ředitelstvím ŘSD ČR)

• D35 Staré Město – Mohelnice (Studie)

• I/34 Pelhřimov západní obchvat  (DUR)

• D11 1109 Trutnov – státní hranice  (DUR)

• D11 1106.1 Hradec Králové – Předměřice nad Labem  (DSP)

• D35 Opatovice nad Labem – Časy  (DSP)

• D3 310/II Hodějovice – Třebonín  (DSP)

• D35 Časy – Ostrov  (PDPS)

• I/42 Brno VMO Žabovřeská I - etapa I  (PDPS)

(dokončeno v 10/2020)

(dokončeno v 02/2021)

(zahájeno v 03/2021)
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Aktuální stav pilotních projektů BIM

Aktuálně probíhající / zadávané pilotní projekty (zadané Správami a Závody ŘSD ČR)

• I/11 Postřelmov – Chromeč  (PDPS) (Správa Olomouc)

• I/57 Linhartovy (DSP) (Správa Ostrava)

• I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská  (DSP, PDPS) (Správa Jihlava)

• I/27 Plasy – obchvat  (DSP, pouze SO 201) (Správa Plzeň)

• D11 odpočívka Jaroměř  (DUSP, PDPS) (Závod Praha)

• I/35 Liberec, most 35-024..2  (DSP, PDPS) (Správa Liberec)

• I/3 Červené Vršky – U Topolu, uspořádání 2+1  (DSP, PDPS) (Závod Praha)

• I/27 Kaznějov, obchvat (DSP) (Správa Plzeň)
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Aktuální stav pilotních projektů BIM

Aktuálně probíhající / zadávané pilotní projekty (zadané Správami a Závody ŘSD ČR)

• I/27 Most, ev.č. 27B-026..2  (DUSP, PDPS) (Správa Chomutov)

• D5 odpočívka Rozvadov  (DUSP, PDPS) (Závod Praha)

• D6 SSÚD Lubenec  (DUSP, PDPS) (Správa Karlovy Vary)

• D1 Rozšíření odpočívky Mikulášov  (DSP, PDPS) (Závod Brno)

• I/69 Vsetín, rampa Mostecká  (PDPS) (Správa Zlín)

• I/57 Semetín - Bystřička, 2. stavba  (PDPS) (Správa Zlín)

• I/16 Mladá Boleslav – Martinovice  (DSP, PDPS) (Správa Praha)

• I/3 Olbramovice, přeložka  (realizace, CDE) (Správa Praha)

• Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati  (pilotní projekt Správy železnic s.o. s participací ŘSD ČR)
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Aktuální stav pilotních projektů BIM

Celkem 25 pilotních projektů

• 6 PP pro fázi přípravy stavby (TES – DSP) je dokončeno (GŘ)

• 2 PP pro fázi přípravy stavby (PDPS) se zpracovává na základě stávající projektové dokumentace (GŘ)

• 15 PP pro různé fáze přípravy stavby se zpracovává souběžně s tvorbou projektové dokumentace

• 1 PP pro fázi realizace stavby se zpracovává souběžně s reálnou výstavbou

• 1 PP pro fázi realizace stavby je dokončený (participace na pilotním projektu SŽ s.o.)



D11 1106.1 Hradec Králové – Předměřice nad Labem  (DSP)

Zhotovitel
Valbek, spol. s r.o.

Nasazené CDE
ASPE Online

Hlavní SW platformy
RIB iTWO Civil  
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D11 1106.1 Hradec Králové – Předměřice nad Labem  (DSP)

Zhotovitel
Valbek, spol. s r.o.

Nasazené CDE
ASPE Online

Hlavní SW platformy
RIB iTWO Civil  



D35 Opatovice nad Labem - Časy  (DSP)

Zhotovitel
Pragoprojekt, a.s.

Nasazené CDE
CADDS

Hlavní SW platformy
RoadPAC
Autodesk Civil3D 
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Zhotovitel
Pragoprojekt, a.s.

Nasazené CDE
CADDS

Hlavní SW platformy
RoadPAC
Autodesk Civil3D 

D35 Opatovice nad Labem - Časy  (DSP)



I/35 Liberec, most 35-024..2 (DSP, PDPS) (Správa Liberec)

Zhotovitel
PONTEX spol. s r. o.

Nasazené CDE
ASPE Hub

Hlavní SW platformy
BricsCAD, Autodesk Civil 3D



I/35 Liberec, most 35-024..2  (DSP, PDPS) (Správa Liberec)

Zhotovitel
PONTEX spol. s r. o.

Nasazené CDE
ASPE Hub

Hlavní SW platformy
BricsCAD
Autodesk Civil 3D



První (před)pilotní projekt BIM na ŘSD ČR - zahájený v roce 2017
Úprava křižovatky silnic I/32 a II/125 na exitu 42 dálnice D11 - přestavba na OK   (DSPS)

Zhotovitel
Mott MacDonald CZ, 
spol. s r.o

Nasazené CDE
Bentley ProjectWise

Hlavní SW platformy
Autodesk Civil3D 
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Přehled základních poznatků z pilotních projektů BIM

• Obecně je největší komplikací tvorba 3D geometrie modelu (především SO 100).

• Vzájemná nekompatibilita používaných softwarových platforem, proprietárních 

souborových formátů, funkcionalit atd.

• Prozatím ne-příliš vyspělá definice IFC pro oblast dopravních staveb.

• Nejednotný názor Zhotovitelů PP na strukturu dat, jejich rozsah a využití (LoI).

• Různé pohledy na stupeň grafického detailu (LoD).

• Prozatím nejasná oblast licenčního práva, odpovědností a duševního vlastnictví modelu.

• Je nutné posilovat role „Koordinátor BIM“ a „správce CDE“ pro hladký běh projektů.

• Obecně se zvyšuje povědomí o problematice BIM i kvalita odevzdávaných částí Díla.
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Následný postup implementace metody BIM v organizaci

• Výběr a nasazení vhodného společného datového prostředí CDE na straně Objednatele.

• Vyhodnocení jednotlivých vln pilotních projektů BIM (DUR, DSP, PDPS) a definice požadavků 

ŘSD ČR na doplnění resortních metodik BIM na SFDI.

• Příprava a zadání pilotních projektů BIM pro fázi realizace stavby (RDS, DSPS).

• Revize a doplnění smluvních vzorů o přílohy „BIM protokol“, vzorový „BEP ŘSD ČR“.

• Harmonizace požadavků na BIM dle potřeb organizace:

• požadavky na data (sběr a jejich využívání v jednotlivých systémech)

• nastavení klasifikace interních dat i objednávaných a přebíraných dat

• spolupráce napříč organizací při procesu digitalizace procesů, do kterých má BIM dopad 

• nastavení systému školení interních zaměstnanců v problematice BIM



BIM ŘSD ČR (asset management)

FÁZE 2: K dispozici datový model stavby pro potřeby 
zpracování projektové dokumentace

• Existují datové standardy ŘSD ČR, včetně st. DDSPS

• Je definováno datové uložiště (CDE) v ŘSD ČR

• BIM je ukotven v zadávacích dokumentacích na 
projekční a stavebních prací a v interních 
předpisech a metodikách ŘSD ČR.

• ŘSD ČR má vytvořen organizační a odborný aparát 
pro další rozvoj BIM v organizaci.

FÁZE 1: Pilotní projekty

• Existují datové standardy SFDI pro 
stupně DUR, DSP, PDPS

• Připravují se DS pro RSD a DSPS

• Existence resortních datových 
standardů umožňuje ŘSD ČR 
realizaci pilotních projektů BIM

FÁZE 3: K dispozici datový model stavby pro potřeby 
správy majetku

• Datový/informační model stavby obsahuje 
informace z dalších systémů (např. CEV – záruky, 
SHV – degradace konstrukcí, ASPE – ceny)

• BIM se tak stává nástrojem správy majetku

• BIM má definované vnitřní rozhraní pro 
komunikaci mezi systémy ŘSD ČR i vnější rozhraní 
pro datovou komunikaci mimo organizaci

Datový model stavby dle obecného 
datového standardu SFDI

Datový model stavby dle resortních datových 
standardů a interních požadavků ŘSD ČR  
(pro potřeby projektování a realizace stavby)

Datový model stavby obsahuje nutné informace pro 
správu majetku (informace o cenách, zárukách, 
degradaci komponent apod.), propojuje jednotlivé 
systémy a BIM pak tvoří „asset management“

BIM (informační 
modely staveb)

SHV 

BIM poskytuje datový 
model ve formátu IFC jako 
zdroj strukturovaných dat...

SHV 

CEV

DTM ASPE
Degradace 
komponent

Záruky, 
závady

Pasport, 
poloha

Ceny

CES

Výrobky

Helios

Účetnictví

Q1/2021

Pouze ukázka 
aplikačního portfolia

DTM 

… jako vstupy pro interní 
informační systémy pro 
správu a údržbu majetku

Pasportizace

BIM (informační 
modely staveb)

analýza principů metody BIM,
analýza užití dat,

zpětná vazba gestorům BIM a resortu 
dopravy v oblasti resortních metodik BIM

Strategie BIM ŘSD ČR

BIM (informační 
modely staveb)



DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST


