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Úvod: Vydejte se vstříc BIMu 
Informační modelování budov (BIM) zadavatelé stále častěji 
vyžadují pro plánování, projektování, stavbu i údržbu 
infrastruktury po celém světě. Stačí se podívat do okolních zemí: 
ve Spojeném království je od roku 2016 BIM povinný u všech 

1 2veřejných zakázek . Evropská unie dokonce vydala doporučení , 
aby byl BIM u veřejných zakázek využíván ve všech členských 
zemích. Ukazuje se, že i klienti ze soukromého sektoru raději 
pracují s �rmami, které BIM ovládají. 

Jakmile totiž zákazník práci s BIM procesy okusí, už nechce jinak. 
Proč? Základem BIMu jsou inteligentní 3D modely, které můžete 
využívat během celého životního cyklu stavby. BIM zkvalitňuje 
koordinaci a spolupráci, již v počátcích projektu vám umožňuje 
se lépe rozhodovat a projekty díky němu postupují rychleji. 
S BIMem navíc dokážete předcházet nepříjemnostem, které 
zvyšují náklady a projekt zdržují. 

Je zkrátka nejvyšší čas, aby na BIM přešla i vaše �rma – tento 
e-book vám pomůže začít. Na BIM sice nemůžete přejít ze dne 
na den, ale rozhodně to půjde rychleji, než si myslíte. Své o tom 
vědí tisíce organizací, které už BIM zavedly. Postupujte podle 
10 kroků popsaných v tomto e-booku a vydejte se změně vstříc 
ještě dnes.

Dejte se do práce

1 http://www.bimtaskgroup.org/about/
2 http://www.building.co.uk/eu-overhauls-ojeu-procurement-rules/5065970.article 

Dejte se do
práce
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Seznamte se s BIMem

Krok 1: Seznamte se s BIMem
Pověřte jednoho nebo dva zaměstnance, aby zjistili, jak BIM 
ovlivní pracovní procesy u vás ve �rmě. Pravděpodobně začnou 
u softwaru, jenže BIM není software, ale proces. Zaměřte se tedy 
spíše na to, jak BIM proměňuje způsob práce.

Nezkoumejte jen technologie. Navrhněte, aby si zaměstnanci 
promluvili s kolegy z oboru, kteří už BIM na infrastrukturních 
projektech využívají. Dobře fungují například následující otázky:

• Jak se s BIMem změnily pracovní procesy u vás ve �rmě? 
• Co tě na BIMu nejvíc překvapilo? 
• Co je podle tebe největším přínosem BIMu? 
• Co bys poradil společnosti, která se na BIM chystá přejít?

Tento „průzkum“ může vést k zajímavým objevům. Řada lidí se 
například mylně domnívá, že je BIM synonymem pro 3D. Jenže 
v BIMu sice modelujete inteligentní 3D objekty, ale ne každý 3D 
návrh je BIM. K BIMu vám nestačí jen 3D vizualizace – klíčovým 
prvkem jsou inteligentní data.

Při práci v BIMu de�nujete objekty a vztahy mezi nimi – proto 
jsou jednotlivé prvky modelu inteligentní. Právě v tom tkví jeden 
z největších rozdílů mezi BIMem a 2D nebo 3D kreslením: BIM 
proces je dynamický. Když například upravíte pro�l vozovky, 
změně se automaticky přizpůsobí celý model.

Seznamte se
s BIMem
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Komunikujte a pořiďte vybavení

Krok 3: Naplánujte nákup vybavení
BIM není software, ale proces. Abyste vytvořili modely, na 
kterých BIM stojí, nějaký software ale potřebovat budete. Máte-li 
v BIMu pracovat na celém projektu, bude to více než jeden 
program. Prostudujte si nabídku projekčního softwaru a dalších 
programů a služeb a vyberte si aplikaci pro BIM projektování, 
kterou můžete propojit s programem pro tvorbu koncepčních 
návrhů a zaměření stávajícího stavu stavby. Promyslete si, 
které úkony a fáze projektu vnímáte jako prioritní, a vypracujte 
dlouhodobý plán na rozšíření služeb.  

Vhodný hardware může být pro úspěšný přechod na BIM stejně 
zásadní jako software. Na starším hardwaru s nižším výkonem 
nemusí BIM aplikace fungovat dostatečně rychle. Lidem, kteří 
budou s BIM aplikacemi pracovat, dejte k ruce dostatečně 
výkonné počítače. Ty s menší výpočetní kapacitou můžete 

Krok 2: Proberte změnu se svým týmem
Vedení společnosti by mělo jít příkladem – vysvětlete 

přesunout mimo projekční oddělení. 

zaměstnancům, že pro zavedení BIMu chcete udělat maximum. 
Neříkejte „zkoušíme BIM“. Řekněte „přecházíme na BIM, protože 
na tom stojí naše budoucnost“. Pokud lidé získají pocit, že je 
BIM jen na zkoušku, hrozí, že se budou snažit BIM nástroje jen 
zakomponovat do CAD procesů nebo si se změnami dají na čas. 

Přechod na BIM stojí úsilí – dejte lidem důvod ho vynakládat. 
Zásadní je vzbudit v nich nadšení. I kdybyste na BIM 
přecházeli kvůli požadavkům na veřejné zakázky, pokuste se 
zaměstnancům ukázat i jiné důvody. Mluvte s nimi o výhodách, 
které si pro �rmu i klienty od BIMu slibujete. Pro zářnou 
budoucnost je nadchnete mnohem snáze než pro vládní 
nařízení. Proberte s nimi, jak vám BIM pomůže:  

• vyhrávat nové zakázky – s BIMem bude jednodušší vytvářet 
atraktivní nabídky a přitáhnout klienty, kteří o výhodách BIMu 
vědí 

• recyklovat data v průběhu celého projektu – BIM využijete při 
tvorbě koncepčního návrhu, plánování, projektování, realizaci 
i provozu stavby 

• ušetřit čas na klíčových úkolech – BIM zjednoduší pracovní 
proces a váš tým může ušetřený čas věnovat zlepšování kvality 
a inovacím  

• kvalitněji spolupracovat – v BIMu spolu můžou různé profese 
model sdílet

Pouštíte se do konkrétního 
projektu? Promyslete si, jak 
systém postavit i jak ho spravovat 
v průběhu životního cyklu. BIM 
vám pomůže zodpovědět řadu 
snazších i komplikovanějších 
otázek: jak stavbu zrealizovat? jak 
ji hospodárně provozovat? BIM 
je zkrátka ideální platformou pro 
úvahy o celém životním cyklu 
stavby.

–Jaap de Boer
 iNFRANEA

Komunikujte
a poøiïte si vybavení
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Naplánujte změnu

Krok 4: Vypracujte plán řízení změn
Plán řízení změn můžete založit na krocích popsaných v tomto 
e-booku. Vezměte ale v potaz i povahu projektů, na nichž 
nejčastěji pracujete, a obvyklý způsob práce. Plán řízení změn by 
měl na vyšší úrovni určit: 

• jak BIM promění způsob práce celého týmu
• koho a kdy proškolíte
• jak budete řešit dotazy a problémy zaměstnanců

Jedním z nejzapeklitějších bodů plánu bývá školení 
zaměstnanců. Intenzivní školení celého týmu vám možná 
pomůže na BIM přejít opravdu rychle. Na druhou stranu na 
něj nejspíš není třeba vysílat všechny zaměstnance najednou 
a nechat na několik dní stát probíhající práci.

Raději určete jednoho nebo více BIM managerů a ty proškolte 
opravdu důkladně. Získáte tak odborníky, na které se později 
budou moci o pomoc či pro radu obracet i ostatní. BIM manažeři 
také mohou vést krátké BIM semináře pro celý tým přímo u vás 

Krok 5: Zformulujte standardy

ve �rmě.

Možná jste už slyšeli, že je před přechodem na BIM potřeba jasně 
zformulovat tzv. BIM standardy. Už totiž nebudete navrhovat jen 
2D čáry, oblouky a tvary – nově budete pracovat s inteligentními 
objekty. Každý objekt obsahuje informace o sobě samém 
i o tom, v jakém vztahu je k ostatním objektům v modelu. 
Pomocí standardů de�nujete, co všechno mají objekty „vědět“.

Tvorba standardů pro tolik objektů se může zdát naprosto 
nepředstavitelná, celý proces ale můžete urychlit. Využijte 
například existující BIM knihovnu. Vyberte si takovou, jejíž 
standardy se podobají těm, které jste používali dosud. Poté 
zaúkolujte BIM manažery, aby ji upravili podle požadavků vaší 
�rmy. Tvorbu standardů můžete uspíšit i tím, že na knihovny 
objektů převedete stávající knihovny výrobků. 

Zpočátku budete potřebovat následující standardy: 

• šablony modelů – vytvořené podle �remních požadavků na 
inteligentní objekty 

• knihovnu obsahu – díky ní se modely do větší míry 
automaticky přizpůsobí požadovaným stylům 

• soubory s parametry – připravené tak, aby je mohl sdílet celý 
tým

• knihovny objektů – knihovny se základními standardy pro 
nejběžnější druhy projektů

Udělejte z BIMu konkurenční výhodu 
Podívejte se, s jakým úspěchem se podařilo na BIM přejít 
společnosti Cole Engineereng z kanadského Ontaria. Tato 
�rma se rozhodla na přednosti BIMu upozorňovat i své 
klienty a začala tak vyhrávat více zakázek. 
Video najdete zde.

Naplánujte
zmìnu

https://www.youtube.com/watch?v=4iVrWOeL-sg
http://static-dc.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/campaigns/fy15-eni-lp-q4/eni-whitepaper-implementing-bim-for-infrastructure-a4-en.pdf
http://static-dc.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/campaigns/fy15-eni-lp-q4/eni-whitepaper-implementing-bim-for-infrastructure-a4-en.pdf
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Začleňte BIM do projektů

Krok 6: Začněte BIM uplatňovat na projektech
Možná znáte kolegy z jiných oborů (například architekty či 
statiky), kterým se podařilo na BIM úspěšně přejít díky několika 
pilotním projektům. Zatímco se jeden tým učí s BIMem na 
konkrétním projektu, ostatní dál pokračují s 2D projektováním. 
V infrastruktuře ale nemusí koncept pilotních projektů fungovat 
tak dobře.

Existuje hned několik důvodů, proč vám může pilotní projekt 
spíše uškodit. Infrastrukturní projekty jsou obvykle víceleté. Když 
BIM začleníte do stávajících projektů – například s jeho pomocí 
navrhnete odvodnění dálnice – ukážete jeho klady většímu 
množství lidí najednou. Navíc se vám mnohem rychleji vrátí čas, 
který jste investovali do stanovení standardů.

BIM nemusíte využívat jen na stávajících projektech. Za pomoci 
BIM manažerů můžete také rozběhnout několik projektů nových. 
Další možností je migrace menších projektů, které vznikly za 
využití tradičních metod. Týmy, které budou na prvních BIM 
projektech pracovat, by měly zároveň dokumentovat procesy, 
které jim vyhovují. Tím se dostáváme k sedmému kroku.

Zaèleòte BIM
do projektù
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Zdokumentujte procesy 

Krok 7: Zdokumentuje nejvhodnější procesy
Požádejte týmy pracující na prvních BIM projektech, aby 
zaznamenávaly pracovní postupy a procesy, které jim nejvíce 
vyhovují. Brzy si totiž všimnou, že pracují jinak – často dokonce 
rychleji. Když své poznatky zaznamenají a budou je sdílet 
s ostatními, zbytek týmu si BIM osvojí mnohem snáz. Projektoví 
manažeři si nejspíš budou přát stanovené BIM standardy 
revidovat a přizpůsobit je vlastním požadavkům i konkrétním 
projektům.

Při dokumentaci BIM procesů vezměte v úvahu i aspekty, které 
u 2D projektování zpravidla chybí. Zaměřte se na následující:
 
• určete, jaké množství informací je žádoucí pro jednotlivé 

objekty v modelu
• speci�kujte, jaká data budou využívána během životního 

cyklu stavby a jaký bude způsob jejich užití 
• upřesněte, kdy a jak si budou účastníci projektu předávat data 
• zvažte, jestli model nemůžete využít i k jiným účelům a rozšířit 

tak portfolio služeb – co například analýza, simulace či 
vizualizace?

Podstatou BIMu je spolupráce. Proto jeho hodnotu nemůžete využít na 100 %, 
dokud do procesu nezapojíte úplně všechny.

–Dan Neufeglise
 PCL Construction

Zdokumentujte
procesy
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Proškolte celý tým

Krok 8: Proškolte zbytek týmu 
BIM manažeři už pokročili s prvními projekty a zdokumentovali 
nejvhodnější procesy? Je nejvyšší čas naučit s BIMem i ostatní 
zaměstnance. Po několika týdnech práce v BIMu by už měli mít 
BIM manažeři dostatek zkušeností, aby zvládli jeho implementací 
provést i kolegy. 

Nejlépe se vaši lidé s BIM procesy a nástroji seznámí, když 
jim BIM manažeři představí své BIM projekty. Nejvhodnější je 
postupovat krok za krokem.

Tuto metodu můžete zkombinovat s on-site či off-site školením 
vedeným zkušenými lektory. Prioritou je řádně proškolit ty, 
kdo budou v BIMu pracovat nejintenzivněji. Právě od nich 
potřebujete, aby do přechodu na BIM dali všechno. Spolu s BIM 
manažery pak tito lidé mohou vést a podporovat ostatní, kteří se 

Krok 9: Model sdílejte
Nejvíce pozitiv vám BIM přinese, až začnete model sdílet s dalšími 

s BIMem nebudou potkávat na denní bázi.

�rmami, které v BIMu pracují. Společnosti často uvádějí, že jim 
integrace vícero modelů do jednoho sdíleného pomáhá zrychlit 
koordinační proces a umožňuje dosud nevídanou spolupráci. 

Při práci se sdíleným modelem si jednotlivé týmy vytvoří 
o projektu mnohem ucelenější představu. Zároveň si rychleji 
všimnou nesrovnalostí a mohou je dříve vyřešit. Všichni, kdo 
na projektu pracují, tím ušetří čas a vyhnou se opravám, které 
vyplývají z nepravidelné synchronizace při 2D projektování. 

Ilustrujme si to na příkladu mostu v projektu pozemní 
komunikace. BIM vám umožní sdílet inteligentní model 
komunikace se statiky, kteří budou pracovat na konstrukci mostu. 
Vy i statici si budete moci snáze představit práci toho druhého 
a detekovat případné kolize. Jakmile bude projekt připraven 
k realizaci, můžete sjednocený model poskytnout zhotoviteli. 
Ten už nemusí zápasit s tím, co je vlastně vyobrazeno v 2D 
dokumentaci ani na jejím základě vytvářet vlastní 3D podklady. 
Naopak má rovnou k dispozici 3D zobrazení, se kterým může 
pracovat při přípravě dokumentace pro zhotovení stavby.

Ponořte se do studia BIMu 
Chcete implementaci BIMu zvládnout co nejrychleji? Bílá 
kniha s názvem Zavádíme BIM pro infrastrukturu: průvodce 
klíčovými kroky vám ukáže, jak efektivně připravit BIM 
standardy a zdokumentovat procesy. 
Stáhněte si ji zde.

Proškolte
celý tým

http://static-dc.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/campaigns/fy15-eni-lp-q4/eni-whitepaper-implementing-bim-for-infrastructure-a4-en.pdf
http://static-dc.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/campaigns/fy15-eni-lp-q4/eni-whitepaper-implementing-bim-for-infrastructure-a4-en.pdf
http://static-dc.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/campaigns/fy15-eni-lp-q4/eni-whitepaper-implementing-bim-for-infrastructure-a4-en.pdf
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Expandujte a inovujte

Krok 10: Expandujte a inovujte
BIM rozšiřuje portfolio vašich služeb a přináší vám nové obchodní příležitosti. Využijte konkurenční 
výhodu, kterou vám dává, a ukažte jeho hodnotu stávajícím i potenciálním klientům. Přidejte do 
svých propagačních materiálů přesvědčivé 3D modely projektů a vysvětlete klientům, že jim BIM 
pomůže:

• automatizovat změny a tím projekty uspíšit 
• zrychlit proces schvalování a prohloubit komunikaci a spolupráci mezi profesemi 
• diskutovat o potenciálních problémech ještě před zahájením stavby, což minimalizuje riziko chyb 

a zlepší koordinaci
• získat přesný a podrobný model projektu, který využijí pro správu a údržbu stavby 

Začněte na začátku. Až si osvojíte BIM procesy, pracujte na získávání nových dovedností: naučte 
se pro nové projekty připravovat model stávajícího stavu. Jeho tvorbu urychlíte, když využijete 
již existující data z geogra�ckého informačního systému (GIS), leteckého snímkování a dalších 
zdrojů. Prostorová data v běžných formátech stačí před použitím v modelu upravit jen minimálně, 
případně vůbec. Můžete dokonce „načrtnout“ varianty návrhu s inteligentními objekty, které váš 
projekční software později rozpozná.

Udělejte první krok
Při zavádění BIMu vyjděte z kroků popsaných v této příručce. Nemusíte je aplikovat ve stejném 
sledu – nejvhodnější pořadí se odvíjí od druhu a velikosti vašich projektů. Pro úspěšný přechod 
na BIM je klíčové podniknout dva kroky: vypracujte plán implementace, který bude mít podporu 
vedení �rmy, a soustřeďte se na vytyčený cíl, i kdyby to mělo znamenat, že se od původního plánu 
nakonec odchýlíte.  

Expandujte
a inovujte
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