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Technologie BIM 5D pro 
efektivní „štíhlou výstavbu“ 

Při současném boomu výstavby v ČR, rostoucích cenách a zároveň 
nedostatku pracovních sil je třeba i do stavebnictví přenášet 
základní principy Průmyslu 4.0, např. prostřednictvím prefabrikace či 
digitalizace. Efektivita ve stavebnictví je totiž klíčovým parametrem, 
který dělí úspěšné firmy od těch druhých. Lze jí dosáhnout pouze 
integrovaným procesem výstavby: opravdu holistickým přístupem 
k budově, kdy všichni účastníci stavebního procesu navzájem 
kooperují po celý životní cyklus nemovitosti. Počínaje projektanty 
při navrhování budovy přes generálního dodavatele stavby při její 
realizaci až po facility manažery při jejím provozu. Důsledkem stále 
převládajícího tradičního přístupu ke stavebnictví je to, že většina 
zakázek je dodávána pozdě a navíc překročí plánovaný rozpočet. 
Řešením, jak stavět kvalitní a dobře fungující budovy, je tzv. „štíhlá 
výstavba“ (Lean Construction). Jejím nezbytným předpokladem je 
využití možností progresivní technologie BIM.

BIM: aktuální situace  
v České republice
Zavádění systému obecné spolupráce při nemovi
tostním projektu v BiM je již v ČR dobře nastaveno; 
na naší národní úrovni vznikají i patřičné standardy. 
například Česká agentura pro standardizaci (ČAS) 

v průběhu roku 2020 představí základní princip 
negrafických informací, které jsou páteří BiM – vir
tuálního modelu budovy – a které využívají směrnice 
pro celou eU. Přesto je však praxe v ČR ještě velmi 
vzdálená od stavu, kdy se BiM bude v širokém mě
řítku využívat pro skutečně integrovaný proces vý

stavby. Ačkoli některé nadnárodní stavební koncer
ny již při realizacích staveb využívají vyšších dimenzí 
BiM, v českém měřítku zůstáváme většinou v oblasti 
vizualizace postupu výstavby bez návaznosti na 
faktický stav na stavbě (kdo by si v této souvislosti 
nevzpomněl např. na téma „vícepráce při veřejných 
zakázkách“?). Pro bezkoliznost na stavbě přitom 
postačí využít komplexní model BiM 3D, který však 
v Česku stále není automatickou součástí každého 
projektu. nejlepší možnou koordinaci a efektivní 
spolupráci všech aktérů výstavby nejen v projekci, 
ale i v samotné realizaci pak momentálně zajišťuje 
model BiM 5D. Jde o virtuální 3D model realitního 
projektu, obohacený o dvě významné funkcionali
ty. První z nich je harmonogram výstavby a čerpání 
nákladů (4D), druhou funkcionalitou jsou pak de
finované cenové relace stavebních prací (5D). Když 
pracujeme s takto kompletní dokumentací v BiM, 
můžeme (kromě eliminace kolizí) rovněž sledovat 
a ovlivňovat nákladovost projektované budovy ve 
smyslu „štíhlé výstavby“. Dnes jsme ve společnosti 
ARchcoM již tak daleko, že jsme schopni nejen 
zaručit bezkoliznost stavby v příslušném projektu 
z hlediska instalací a výstavby, ale také zaručit ceno
vý interval budoucích stavebních nákladů. Samotné 
širší zavádění jakékoli verze technologie BiM v ČR 
je ovšem otázkou zejména mentálního nastavení 
všech aktérů stavebního procesu – a to potrvá ještě 
nějaký čas.

Jak se bude BiM v České republice vyvíjet 
v nejbližší době? lze očekávat rozšíření zákonné 
povinnosti projektování v BiM podle národních 
nebo celoevropských standardů i na všechny ve
řejné zakázky. tím pádem bude v BiM vznikat 
více projektů. Z toho vyplývá, že je třeba tvor
bu projektů v BiM dobře připravit a rozšířit i na 
oblasti rekonstrukcí a modernizací budov. Zde je 
stále ještě potenciál pro rozvoj, a to nejen v ob
lasti prováděcích předpisů. Přidaná hodnota BiM 
je z tohoto pohledu významným zdrojem infor
mací pro řízení celého projektu. Parametrizací vir
tuálního modelu budovy v BiM 5D jsme schopni 
na straně projektanta společně s cenovým ma
nažerem tento proces zefektivnit pro všechny 
zúčastněné strany.

Tři velké výzvy BIM
BiM se v ČR nyní potýká s trojicí problémů, které 
znamenají pro budoucnost velkou výzvu. Prvním 
z nich jsou snahy o vyjmutí stavebních dodavate
lů ze sdílené spolupráce na BiM modelu při vlast
ní realizaci. ti tak nemají možnost spoluvytvářet 
BiM model pro potřeby vlastní stavby, ale jsou 
pouhými dodavateli 2D podkladů pro správce 
BiM modelů. Projektanti pak vytvářejí virtuální 
model stavby se zpožděním proti reálnému po
stupu výstavby – samozřejmě bez možnosti oka
mžité koordinace, která je pří výstavbě klíčová.Obr. 1: Ideální diagram procesu BIM 5D
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Druhým problémem je nízká úroveň propojení 
BIM modelu budovy, která je výstupem zhoto-
vitele stavby ve stupni As-Built (dokumentace 
skutečného provedení), na informační systémy 
budoucí správy (facility managementu – FM).

A třetím problémem jsou chybějící národní 
standardy pro použití v cenových soustavách 
a zavedení obecných číselníků nákladových sku-
pin v katalogu stavebních výkonů, které budou 
přijaty většinou odborné veřejnosti.

Důsledkem těchto tří problémů je zejména 
přístup ke stavebním dodavatelům jako k „zední-
kům“, kteří pouze staví, a ne jako k integrované 
součásti celé stavební výroby. Abychom však byli 
spravedliví – částečně si za to mohou dodavatelé 
v ČR sami svým zdráhavým přístupem k metodice 
BIM. Vývoj ve světě přitom již ukázal, že zapojení 
zodpovědného a schopného dodavatele do procesu 
BIM při výstavbě formou „štíhlé výstavby“ je příno-
sem pro všechny zúčastněné – a to nejen finančně.

BIM zaručuje přesnější tvorbu cen
Při bezkolizní koordinaci stavby mohou být ce-
nové údaje, které se ukládají právě v BIM 5D, 
o to přesnější, protože nemusí zohledňovat cenu 
předpokládaných kolizí. BIM 5D se projevuje jako 
benefit při hledání optimální varianty stavby, kdy 
máme informace o celkové ceně stavby gene-
rované okamžitě při jakékoliv úpravě projektu. 
Cena se nevytváří až po kompletním odevzdání 
stavby. Naopak: jak postupují projekční práce, 
zpřesňuje se i cenová úroveň návrhu nebo jed-
notkové ceny. Již ve studii máme agregovaný 
přehled o celkové ceně; přitom možností, jak 

předat informace o cenové úrovni, je několik. 
Může se jednat o klasický statický výkaz s cena-
mi v tabulkách excelu, kdy je důležitá celková 
cena, ale je možné procházet model stavby ve 
3D a jednotlivé ceny objektů si zobrazovat indivi-
duálně společně s klientem. Zde se vlastně prolí-
nají výhody 3D modelu a rozšíření do 5D. BIM 5D 
nepřináší výhodu pouze pro klienta, ale díky této 
dimenzi jsme schopni jako projektanti garantovat 
interval stavebních nákladů v definovaném stan-
dardu, a to již od fáze studie. 

Cenová náročnost při zavádění 
principů BIM
Diskuse často začínají a končí otázkou, kolik to bu-
de stát. Z naší praxe víme, že celková náročnost 
při zavedení obecného principu BIM do projekce 
od začátku (obvykle od koncepční studie) zname-
ná cca 20–25 % člověkohodin navíc. Doplnění pa-
rametrů pro cenový model stavby v BIM 5D pak 
nevyžaduje žádné zvláštní náklady navíc, pouze 
zlepšuje koordinaci s architekty a jejich požadavky. 
Programové vybavení je stále stejné – jde jen o to, 
kdo sedí u klávesnice (tak, aby se potenciál, který 
dnešní BIM software umí, využil na 100 %). Cenová 
úroveň dokumentace v obecném systému BIM, za-
jišťovaná objednatelem, je obvykle vyvážena právě 
možnostmi efektivního řízení celé výstavby a závě-
rečným převodem budovy do FM správy. Z českého 
trhu nemáme signály, že by počáteční vyšší náklady 
na projekci byly zásadní brzdou pro rozhodování 
o použití principu BIM nebo BIM 5D do projektu. To 
je dáno i faktem, že cenový model stavby je vybra-
nou funkcionalitou obecného modelu BIM, který 

vzniká už na začátku projektu (definovaný interval 
stavebních nákladů projektu) a parametrizací návr-
hu napomáhá k vytvoření optimálního řešení stavby 
z hlediska principu „value for money“. 

BIM 5D na konkrétním příkladu: 
luxusní byt v Praze 1
Jak funguje BIM 5D v praxi a jaké výhody přináší, 
lze ilustrovat na realizaci luxusního bytu v Praze 1 
o ploše cca 150 m2. Nedávný projekt řešil celko-
vou modernizaci bytu z 30. let minulého století na 
současné, pohodlné rodinné bydlení. Vzhledem 
k požadavku klienta na fixaci intervalu staveb-
ních nákladů bylo nutné již od začátku aplikovat 
přístup BIM 5D do projektu, který nevzniká „na 
zelené louce“. Tento úkol vyžadoval vytvořit dvě 
virtuální fáze výstavby (stávající stav s demolice-
mi a navrhovaný stav) a s průnikem těchto dvou 
fází v BIM vykázat správné výměry prací. Příno-
sem pro klienta byla okamžitá koordinace změn 
v projektu, kdy bylo nutné reagovat na výsledky 
průběžných průzkumů skrytých konstrukcí. Koor-
dinace probíhala i vzdáleně po internetu s využi-
tím softwaru Enscape a BIM 360 v prostředí Au-
todesk. Klient měl tak průběžný celkový přehled 
o intervalech stavebních nákladů. Díky tomu byly 
koordinační schůzky oproti jiným projektům velmi 
efektivní a rychlé.

BIM 6D (udržitelnost, energie) 
a BIM 7D (FM podpora) – hudba 
budoucnosti?
Pokračování vývoje BIM je dáno požadavkem vý-
voje ve stavebnictví směrem k maximální efektivi-

Obr. 2: Provázanost ceny, která je uvedena již v modelu. Jednotlivé konstrukce již v projekční fázi nesou informaci o ceně, která je zadávána do modelu (a) 

a ve výkazu stěn v prostředí Revit máme jasný přehled o cenách konkrétních konstrukcí přímo v projektu (b).

a b
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tě stavební výroby. Současný trend „štíhlé výstav-
by“, tedy efektivní řízení s ohledem na úspory 
času, nákladů a životního prostředí, motivuje uži-
vatele BIM v procesu výstavby k přesunu od BIM 
5D k použití vyšších dimenzí – až po závěrečnou 
správu budovy (FM). Stavební projekty procháze-
jící certifikací BREEAM nebo LEED jsou většinou 
již k životnímu prostředí šetrné, a to i s ohledem 
na budoucí provoz nebo předepsané základy po-
stupu prací dodavatelů (snížení emisí, odpadů, 
prostojů, uhlíkové stopy apod.). Nicméně ucele-
ný krok směrem k celkové udržitelnosti „štíhlé 
výstavby“ včetně ekonomie (práce s materiály 
pro výstavbu a systém pracovních postupů) je 
doménou zejména stavebních dodavatelů, kte-
ří budou nuceni tento princip přijmout za svůj. 
Domníváme se proto, že stejně jako trval vývoj 
v obecném systému projekce od 3D k dnešnímu 
BIM 5D, bude trvat i následující perioda – hovo-
říme o několika letech.
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projekčního týmu BIM.Obr. 5: Využití BIM 5D, projekt obchodního centra Dobřichovice

Obr. 3: Na jedné straně je projekt od projektanta, který zadává parametry do modelu BIM, a vytváří tak stavební výkres. Zároveň se vytváří 3D model, který se 

prezentuje klientovi a i tento model nese informace o ceně. Takto vypracovaný export pohledu na kuchyň je pouze základním výstupem z jednoho BIM modelu 

pro klienta. Nejenže mu dokáže nastínit vzhled, ale zároveň mu umožní nahlédnout jednoduše na ceny prvků (a). Cenové informace se objevují i u konkrétních 

zařizovacích předmětů, zde například u digestoře (b). S tímto přístupem má klient možnost rychlého přehledu o nákladech vybavení již ve fázi studie.

Obr. 4: Vyfiltrování konstrukcí a objektů na základě cenového rozpětí. BIM model s cenami umožňuje 

rychlé označení konstrukcí/objektů s cenou přesahující daný interval. Tím je umožněno rychleji hledat 

a optimalizovat konstrukce s nestandardní cenou. 
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