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*všeobecně o problematice a různých aspektech prostorového popisu 
železnic procesy modelování reality a specifický model – stavební 
projekt

*aspekty projektové přípravy staveb z hledisek prostorového popisu a 
metodiky BIM na drahách s přihlédnutím k metodikám DB Netze AG
a CRBIM (Čína)

*všeobecná informace o metodice "RailTopoModel" dle směrnice UIC 
IRS 30100

*aplikace jazyka railML jako nástroje realizace směrnice IRS 30100, 
rutinní stav v. 2.4, beta verse 3.1 a předpokládaný další vývoj
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Základní principy a podmínky interoperability mezi heterogenními IS:
EN ISO 19101 – Geographic information — Reference Model
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Zdroj  mapy
Národní portál 
INSPIRE

Zobrazení sítě pomocí dopravně významných míst dle vyhlášky UIC 920-2 Standard numerical coding of location, 
International Railway Statistics, UIC1994, služební rukověť SŽDC SR70

Počátek výstavby 
sítě : r.1825 
Koněspřežka České 
Budějovice - Linz

Členitost a rozsah sítě:
> 350 tratí vč. soukromých regionálních drah
> 1100 vleček
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Presentace železniční 
sítě s využitím 
databáze předpisu 
M12 a Digitální 
přehledové mapy

Presentace železniční 
sítě s využitím 
Topologického schematu 
kolejišť

Cílem IS části infrastruktury SŽDC je podpora dosažení spolehlivosti a bezpečnosti
dopravní cesty pro všechny druhy dopravního provozu
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Přejezdník

průměty konců mostů do koleje

referenční body tunelů

možná zpřesnění popisu 
přejezdů o související 
návěstidla a dopravně 
významné body
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Obsahová náplň přípravné 
dokumentace:
A. Průvodní zpráva
B. Souhrnná část
C. Situace stavby
D. Technologická část
E. Stavební část
F. Organizace výstavby 
G. Náklady a ekonomické hodnocení 

staveb
H. Doklady
I. Geodetická dokumentace

zdroj: Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006.cz 
Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních
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Evidence staveb – SS Východ
projekt MISYS STAVBY 
přehledová mapa a úvodní dialogy

Mapová prezentace členění 
stavby 
(systém MISYS)
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*počátky teorie „BIM“ sahají až do 70-tých let minulého století,
*největší uplatnění (mezinárodní přenositelnost vzorů a SW, rozsah trhu 

staveb i SW podpory atd.) je nacházeno v oboru pozemního stavebnictví
*Na Facebooku již bylo vytvořeno centrální úložiště společenství „BIMx“ 

určené pro sdílení interaktivních 3D modelů staveb, v němž mohou 
umísťovat své komerční nebo vzdělávací modely vlastníci licence „BIMx“

*Kompetenční odpovědnost za sektor stavebnictví má v ČR Ministerstvo 
průmyslu a obchodu

*v roce 2011 byla vytvořena odborná rada pro BIM a v r. 2015 byla ustavena 
„Meziresortní expertní skupina pro BIM“, 

*vazby na GISTR, zvýšení standardizace a kvality projektů, objektivní 
základna pro objektivní ocenění staveb a tím i výběrová řízení dodavatelů, 

*zvýšení produktivity projekční práce a provozní správy, zejména rozsáhlých 
inženýrských a dopravních staveb (pasportizace)

*Od r.2017 existuje při SFDI pracovní skupina pro zavedení BIM na liniových 
dopravních stavbách, postupuje metodou přípravy pilotních projektů 

*první pokusy již byly navrženy (SUDOP Praha, žst. Česká Lípa, tunel 
Ejpovice)

*rizika byrokratizace a omezení tržních postupů v některých oborech
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zdroj: http://www.cegra.cz/208-bim-proc-bim.aspx

odborná rada pro BIM-czbim.org
Projekt pro zavedení BIM na vládní úrovni
mezi projekty předkládanými v souvislosti
s aktualizací akčního plánu GeoInfoStrategie

Usnesení č. 2 Rady vlády pro stavebnictví 
České republiky
ze dne 13. října 2015
https://issuu.com/czbim/docs/material_vyznam-metody-bim

Projekty BIM využívají a kombinují data :
• přesná prostorová data
• konstrukční popis všech stavebně-technických objektů
• funční algoritmizace v úrovni – 5D prostoru
• plánování a oceňování postupů výstavby
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* pojem „building“ – budova, stavba, výstavba, stavebnictví aj.

* pojem „information“ v technických systémech, entropie
 vztah dat a informací – různé modely, různá data, různé informace

 cílové chování, význam subjektu

* technologie CAD a její nástroje při projektování – bod, čára, plocha, vybrané funkční vztahy 
BIM jako její funkční zobecnění a rozšíření

* zobecněná metoda modelování procesů řízení pohyb objektu ve stavovém n-dimenzionálním 
prostoru, 

* výchozí princip modelu zdola nahoru – od funkčně-technických detailů k zobecněným a 
generalizovaným strukturám 

* modely dopravního provozu používají směr modelování opačný, vedou ke specializaci podmínek 
dosažení všeobecněji zadaných cílů

* další metodiky matematického modelování reality (kromě prostorových modelů)
 lineární a dynamické programování

 metody CPM a PERT

* sociálně-politické souvislosti modelů, chaos, kyberprostor, internet

* technické a sociálně- ekonomické aspekty projektů (fyzikální zákonitosti interakcí mezi objekty, 
návaznosti na prostředí, EIA, ÚAP, financování, pracovní postupy atd.)

* BIM jako integrovaná metodika procesu vytváření a správy dat o předmětu svého působení 
během jeho celého životního cyklu, od návrhu přes výstavbu a provoz až do zrušení

* Proto nemůže být v rámci jediného projektu na železnici samostatně a universálně 
použitelná a nutně vyžaduje oboustranné propojení s informační základnou pasportního
typu určenou primárně pro prostorový popis zařízení a jejich údržby
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AutoCAD Civil 3D

zdroj: 
http://www.cadstudio.cz/civil3d
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Klíčovou normou je formát výměny dat BIM projektů
Format Industry Foundation Classes (IFC-4)
obsažený v EN ISO 16739
Jiné BIM standardy:
EN ISO 29481 Information delivery manual
ISO/AWI 19166 BIM to GIS conceptual mapping (B2GM) – preparation stage
ISO 15686-4 Building Construction – Service Life Planning 

Klíčovým subjektem je Building SMART organization

Železniční stavby jsou 
mnohem 
komplexnější, 
náročnější  a 
rozsáhlejší než stavby 
pozemní, i proto jsou 
požadavky na BIM 
podporu železničních 
staveb vyšší 
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Problémem jsou rozdíly v terminologii a skutečnost, že Expres není založen na bázi xml.
termín “IfcRailwayFlatAisle represents the facilities placed for people or vehicles to cross railway tracks”
Doslovný překlad pojmu ale nevystihuje „přejezd“ , proto je v této úrovni nezbytné pracovat s technickou 
dokumentací. To se méně týká obecnějších zásad typu geometrie koleje nebo geologie podloží, více techniky.

Čínský CRBIM je považován za nejkomplexnější BIM systém na světě
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Začíná se u jednodušších konstrukcí 
charakteru pozemních staveb (nástupiště 
apod.)

Jako příklad komplexního 
postupu realizace BIM

Tabulka 
konstrukčních částí
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*Vyvinut v roce 2013 v projektu ERIM financovaným UIC řešeným konsorciem 
RailML

*Základem společného formátu pro výměnu dat (railML)
*Systémový přístup popisující však zatím (v. 3.1) pouze základní 

charakteristiky infrastruktury
*Datový model podporující potřeby všech činností provozovatele:
Topologie: Logické zobrazení železniční sítě jako grafu (uzly, hrany) 

včetně geometrie koleje
Poloha objektů a míst událostí následujících typů:

Místní (např. návěstidlo, …)
Lineární (např. max. traťová rychlost, nástupiště, …)
Plošná (např. místně řízené oblasti, zóny …)

Cesty: Možné pohyby po síti.
*UIC RailTopoModel je navržen ve stejné struktuře v každé úrovni 

podrobnosti.
*Datový model, který podporuje všechny potřeby železničního průmyslu
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multilokalita bodů

schéma křižovatkové výhybky
konstrukční detaily jednoduché 
výhybky

1. nano úroveň

2. mikro úroveň 
„dvounitkové“ kolejové schéma, 
členění sítě na prvky ŽSv

3. mezo úroveň 

4. makro úroveň 
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doplnění:
„nano“ level

odlišení dopravního
a infrastrukturního
popisu:
mezistaniční úsek
širá trať
systém staničení
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pozice na trati

rychlost

podélný sklon

výška

souřadnice

změna poloměru

hranice 
(provozovatele 
infrastruktury)
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Zdroj: dokumentace semináře Berlin 9.10.1.2018 



Robert Číhal 

T: +420 724013765, 
E: cihal@kpmconsult.cz
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Sdružení pro prostorová data o dopravních 
sítích, Brno Purkyňova 648/125, 612 00

epilog: Cato st. „A ostatně soudím, že ....“
... pro narovnání pohledů na železnici a korektní řešení

nových přístupů k jejich využívání, je nezbytné 
legalizovat a vyhláškou upravit standardizovaný
prostorový popis všech drah na území ČR ...


