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Anotace 

 

Diplomová práce pojednává o tvorbě požárně bezpečnostního řešení v informačním modelu. 

Práce obsahuje čtyři hlavní kapitoly, a to shrnutí problematiky, návrh informačního modelu, 

příklad použití a řešený příklad. 

První kapitola popisuje informační model stavby z celkového pohledu a jeho aktuální přesah 

do požární bezpečnosti. Zahrnuje postup dnešní tvorby požárně bezpečnostního řešení a jeho 

nedostatky v návrhu a použití pro facility management. V druhé kapitole je popsána struktura 

požárně bezpečnostního řešení v BIM modelu. Třetí kapitola znázorňuje metodiku požárně 

bezpečnostního řešení v modelu pro obecný postup a z pohledu stupně projektové 

dokumentace. Obecný postup je aplikován na různé typy objektů. Ve čtvrté kapitole je řešen 

příklad použití metodiky na stávající model a další využití vložených informací pro správce 

objektu.  

 

Klíčová slova  

Požárně bezpečnostní řešení; informační model stavby; BIM model; správa budovy; 

projektová dokumentace; požárně bezpečnostní zařízení; odstupové vzdálenosti. 

  



 

 

Annotation  

The thesis discusses the creation of fire safety solutions in the information model. Work 

consists of four main chapters, a summary of the issues, draft information model, using the 

example of a solved example. 

The first chapter describes the building information model from an overall perspective and its 

current overlap to fire safety. Today procedure includes making fire safety solution and its 

shortcomings in the design and use of facility management. The second chapter describes the 

structure of fire safety solution in the BIM model. The third chapter illustrates the 

methodology fire safety solution model for general process and in terms of levels of project 

documentation. The general procedure is applied to various types of objects. The fourth 

chapter dealt with an example using the methodology of the existing model, and further use of 

embedded information for the facility manager. 

 

Keywords  

Fire safety solution; building information model; BIM model; facility management; project 

dokumentation; fire safety equipment; standoff distance. 
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BIM   Informační model budovy (Building information model)  

PBŘ   Požárně bezpečnostní řešení 

LOD   Úroveň podrobnosti (Level of Development/Detail )   

FM    Správa budovy (Facility management)   

TZB    Technické zařízení budov   

PBŘ    Požárně bezpečnostní řešení   

PNP   Požárně nebezpečný prostor 

PD   Projektová dokumentace 

PDK   Požárně dělící konstrukce 

PO   Požární odolnost 

PÚ   Požární úsek 

PBZ   Požárně bezpečnostní zařízení 

COBie   Výměna informačních dat  

IDM   Informační manuál 

IFD   Mezinárodní rámec pro slovníky 

TS    Technická specifikace 

ISO   Mezinárodní organizace zabývající se tvorbou norem 

ČSN   České technické normy 
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Úvod 

Diplomová práce pojednává o tématu v současné době stále aktuálním. Práce je zaměřena 

na problematiku použití požárně bezpečnostního řešení v informačním modelu staveb. 

Je rozdělena do čtyř klíčových kapitol. 

 

V první kapitole „Shrnutí problematiky“ nalezneme současný stav navrhování požárně 

bezpečnostního řešení a rozbor okrajových podmínek legislativy. Další podkapitola 

je zaměřena na dnešní stav informačního modelování, jeho legislativu v České republice 

a zkušenosti v zahraničí. Dále je v této kapitole popsán postup modelování požárně 

bezpečnostního řešení v informačním modelu a jeho přesah pro facility management. 

 

Druhá klíčová kapitola diplomové práce obsahuje strukturu pro tvorbu požárně 

bezpečnostního řešení stavby použitelnou v informačním modelu. Je rozdělena do čtyř 

kategorií, a to na pasivní a aktivní požární ochranu, evakuaci a požární zásah.  

 

Třetí kapitola se zabývá přípravou požárně bezpečnostního řešení v BIM modelech. Metodika 

je popsána ve dvou variantách, a to z obecného pohledu a pohledu postupu fází projektové 

dokumentace. V další podkapitole je metodika rozšířena podle typu objektů. 

 

Ve čtvrté kapitole je řešen příklad aplikace struktury požárně bezpečnostního řešení 

informačního modelu. Přiklad je řešen na administrativní budovu pro následné použití 

správcem objektu. 
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1 Shrnutí problematiky 

1.1. Současný stav  

Tvorba požárně bezpečnostního řešení se řídí vyhláškou č. 246/2001 Sb., O požární prevenci, 

v níž je definovaná podrobná struktura v textové i výkresové formě. Zpracovávat PBŘ stavby 

je oprávněna pouze fyzická osoba, která dle zákona č. 360/1992 Sb., získala oprávnění 

autorizovaného inženýra požární ochrany. 

Požární ochrana stavby je v celém procesu stavby důležitá. Již při prvotním návrhu se uvažuje 

o možnosti vzniku požáru v objektu a ochraně životů osob a majetku. Požárně bezpečnostní 

řešení je povinnou součástí projektové dokumentace pro územní řízení a následně stavební 

povolení nebo ohlášení stavby. [1] 

Ve stavební tvorbě projektové dokumentace mezi sebou stavební obory spolupracují obtížně. 

Architekt vytvoří vizi projektu a ta se předává stavebním inženýrům, kteří vypracují stavební 

projektovou dokumentaci. Na základě této dokumentace se vytvoří statické posouzení 

nosných konstrukcí, technické zařízení budovy a další. Tímto tradičním postupem si většinou 

každý účastník vytvoří ideální podmínky pro svoji profesi, ale již nepřihlíží na původní 

záměr, a proto se mnohdy konečný výsledek značně liší od prvotní vize architekta. Požární 

inženýr, tedy tvůrce PBŘ, je v tomto procesu někde uprostřed. Poté, co si každý vypracuje 

svoji dokumentaci, která by měla v lepším případě vycházet z předešlé fáze, například 

stavební inženýr provede odhad tloušťky stropních konstrukcí a statik dále podrobným 

výpočtem určí přesnou tloušťku konstrukcí, musí se tento návrh vrátit stavebnímu inženýrovi 

a ten ho zahrne do projektové dokumentace. Tímto způsobem vzniká obrovské množství chyb 

a nepřesností, z důvodu ztráty dat během předávání projektové dokumentace mezi 

jednotlivými stavebními profesemi. 

Požárně bezpečnostní řešení se zpracovává na základě projektové dokumentace předané 

od projektanta stavební části. Podle těchto informací postupuje tvůrce PBŘ dle vyhlášky 

č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, a stanovuje základní informace o stavbě, jako je 

například požární výška objektu, účel užití, popis z hlediska stavebních konstrukcí, 

zhodnocení technologie a další kritéria zhodnocení stavby podle dané vyhlášky. 

Informace zjištěné v předchozím návrhu a současně vyplývající z textové zprávy požárně 

bezpečnostního řešení, se dále zakreslují do projektové dokumentace. Výkresy dokumentace 
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jsou většinou zpracovány na základě normy ČSN 01 3495 - Výkresová dokumentace - 

Výkresy požární bezpečnosti staveb, kde je popsána vizuální stránka výkresů požární 

bezpečnosti staveb. 

Dnešní stav spolupráce mezi účastníky stavebního procesu vypadá velmi individuálně, a to 

z pohledu každého účastníka. Komunikace probíhá různě podle dané fáze projektu, ale je zde 

jasná shoda v tom, že jednotliví účastníci komunikují samostatně mezi sebou a ostatní do své 

komunikace nepouštějí. V tomto postupu je velmi častá ztráta dat mezi komunikujícími 

stranami a obtížně se dohledávají vznikající chyby. 

 

Na následném schématu obr. 1 je vidět komunikace účastníků stavebního procesu mezi sebou. 

Prvotní záměr projektu konzultuje investor s inženýry a dodavateli, zadává jim zakázku 

a svou představu.  

 

 

Obr. 1 Schéma spolupráce mezi účastníky stavebního procesu 

V pozdějších fázích projektu investor ještě často komunikuje s obchodníky, veřejnou správou. 

Pokud chce mít dohled nad realizací, tak ještě komunikuje s jednotlivými stavebními 

profesemi nebo prostřednictvím svého zástupce. Dodavatel po vyslechnutí záměru investora 
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představí architektovi požadavky investora na objekt a architekt zpracuje prvotní návrh a vizi 

stavby. K dalšímu zpracování putuje návrh od architekta zpět k dodavateli, ten jej konzultuje 

s investorem a následně předkládá stavebnímu inženýrovi ke zpracování stavební projektové 

dokumentace. Tímto způsobem spolupráce mezi všemi zúčastněnými stranami stavebního 

procesu pokračuje a vlivem složité komunikace narůstají chyby, které s postupující fází 

projektu je nákladnější a obtížnější odstranit. 

 

 Okrajové podmínky legislativy 

V České republice stejně jako v jiných zemích Evropy je veškeré dění a život spojený se 

stavebnictvím podřízen různými právními a stavebními předpisy. Je nezbytné dodržovat 

zákony, vyhlášky, normy a obecně závazná nařízení. V oblasti požární ochrany tomu není 

jinak. Jsou na ni kladeny vysoké nároky ze strany legislativní, a to především s ohledem 

na důležitost při ochraně lidských životů, zvířat a majetku. 

Z pohledu požární ochrany a jejich požadavků na stavební objekty rozeznáváme několik 

zásadních zákonů a vyhlášek, které je potřeba dodržovat při navrhování staveb, jejich uvedení 

do provozu a při jejich užívání.  

V této podkapitole se budeme zaměřovat především na tvorbu projektové dokumentace 

požárně bezpečnostního řešení a jejími souvislostmi s požadavky legislativy. Zabývat se 

budeme především zákonem č. 133/1985 Sb. – „O požární ochraně“, vyhláškou 

č. 246/2001 Sb. – „O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru“ a vyhláškou č. 23/2008 Sb. – „O technických podmínkách požární ochrany staveb“. 
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Zákon č. 133/1985 Sb. – O požární ochraně 

Záměrem tohoto zákona o požární ochraně je vytváření vhodných podmínek pro ochranu 

života lidí, jejich zdraví a majetku před účinky požáru a jiných živelných pohrom. Tento 

zákon také dává každému za povinnost chovat se tak, aby svým chováním a činností 

nevytvořil podmínky pro vznik požáru a neohrozil tím životy a zdraví osob, zvířat a majetku. 

ČÁST PRVNÍ – Povinnosti ministerstev a jiných státních orgánů, právnických a fyzických 

osob vykonávajících podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů a fyzických osob. 

PRVNÍ ODDÍL – Povinnosti ministerstev a jiných státních orgánů, právnických osob 

a fyzických osob vykonávajících podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů 

a fyzických osob. První oddíl tohoto zákona udává povinnosti ministerstev, zúčastněných 

státních orgánů a osob jak fyzických, tak právnických v souvislosti s požární ochranou. 

Začleňuje provozované činnosti do různých kategorií nebezpečí a definuje podmínky pro 

jejich zařazení. V zákoně jsou stanoveny podmínky odborné způsobilosti v oblasti požární 

ochrany pro osoby, jejich povinnosti a úkoly. Stanovuje též podmínky pro zřizování 

preventivních požárních hlídek. Udává povinnost právnickým a fyzickým osobám 

provozujícím činnost definovanou s určitým druhem nebezpečí vypracovat dokumentaci 

požární ochrany. Dále se zabývá školením a odbornou přípravou zaměstnanců o požární 

ochraně. 

DRUHÝ ODDÍL – Tento oddíl se věnuje pomoci při zdolávání požáru a to jak osobní 

pomoci, věcné pomoci, tak i osvobození od povinnosti poskytnout věcnou i osobní pomoc. 

Řeší také kompenzace za ušlé výdělky a výdaje vzniklé s poskytnutím pomoci v případě 

vzniklé škody způsobené požárem. Vstup na nemovitost je dalším definovaným pojmem, 

kterým se tento oddíl zabývá a udává okolnosti, za kterých a komu musí být vstup na 

nemovitost umožněn. 

ČÁST DRUHÁ – Státní správa a samospráva na úseku požární ochrany 

PRVNÍ ODDÍL – Zde se zákon zabývá orgány státní správy a samosprávy a rozsahu jejich 

působnosti. První oddíl druhé části udává práva a povinnosti v otázce požární ochrany, a to 

jmenovaným orgánům veřejné moci jako je ministerstvo, Hasičský záchranný sbor, kraje 

a krajské úřady, obce a jejich úřady. 
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DRUHÝ ODDÍL – Státní požární dozor 

Oddíl druhý tohoto zákona je věnován státnímu požárnímu dozoru, a to především popisem 

jeho výkonu, orgánům vykonávajícím státní požární dozor, jejich povinnostem a právům. 

V druhém oddílu musíme vyzdvihnout § 31 a 31a, v nichž je zmiňováno požárně 

bezpečnostní řešení ve spojitosti s výkonem státního požárního dozoru a jeho povinnosti 

vyjádřit se k této dokumentaci. 

ČÁST ČTVRTÁ – Následující části tohoto zákona již nejsou dále děleny do oddílů. Čtvrtá 

část se zabývá jednotkami požární ochrany. Jsou zde definovány druhy jednotek požární 

ochrany a uvedeny pravidla pro jejich zřizování, fungování a zrušení. Zákon upravuje 

povinnosti zaměstnanců podniku a členů dobrovolných jednotek požární ochrany a popisuje 

jejich úkoly a řízení činností v těchto jednotkách.  

ČÁST PÁTÁ – V páté části je řešena otázka spolupráce na úseku požární ochrany. Jsou zde 

vypsané povinnosti občanských sdružení, veřejně prospěšných organizací a jiných orgánů 

a organizací, které řeší problematiku na úseku požární ochrany. 

ČÁST ŠESTÁ – Postih právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob. 

Část šestá tohoto zákona se věnuje postihům a stanovuje výši možných pokut, které ukládá za 

přestupky právnickým, podnikajícím fyzickým a fyzickým osobám za porušení zákona 

o požární ochraně.  

ČÁST SEDMÁ – Sedmá část zákona se zabývá především náhradami škody vzniklé 

jednotlivci při zdolávání požáru, který je členem jednotek požární ochrany. Také tato část 

stanovuje, v jakých případech a v jakém rozsahu přísluší poškozenému odškodnění. Stanovují 

se zde práva fyzických osob na náhradu škody vzniklé při pomoci poskytnuté při zdolávání 

požáru. 

ČÁST OSMÁ – V této části jsou řešena společná, přechodná a závěrečná ustanovení, 

oprávnění osob pověřených plněním úkolů na úseku požární ochrany, a to jaká nařízení 

mohou v souvislosti se zdoláváním požáru nebo při provedení nutných opatření k odstranění 

opětovnému vzniku požáru dávat. Definuje pojem povinnost mlčenlivosti, ocenění 

mimořádné odvahy. Zabývá se problematikou živelných pohrom a jiných mimořádných 

situací a řeší otázky stejnokrojů a funkčního označení příslušnosti k jednotce záchranného 

hasičského sboru. Závěrem osmé části je vztah zákona k obecným předpisům o správním 



16 
 

řízení, kde nás zajímá především § 99. Ten stanovuje práva a podmínky, za kterých může 

autorizovaný inženýr nebo technika použít odlišný postup oproti českým technickým normám 

a jiným technickým předpisům při stanovování podmínek požární ochrany staveb. [2] 

 

Vyhláška č. 246/2001 Sb. – O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

Jedná se o navazující právní předpis k zákonu č. 133/1985 Sb., O požární ochraně. Vyhláška 

o požární prevenci, je z pohledu tvůrce požárně bezpečnostního řešení staveb klíčová, 

především osmý oddíl druhé části, který si podrobně rozebereme v následujícím textu 

diplomové práce. 

PRVNÍ ČÁST – Základní pojmy 

V první části jsou definované základní pojmy, jako jsou požární bezpečnost, požární technika, 

věcné prostředky požární ochrany, požárně bezpečnostní zařízení, vyhrazené druhy požární 

techniky, normativní požadavky, hořlavé látky, požární nebezpečí, požárně technická 

charakteristika, technickobezpečnostní parametr, průvodní dokumentace, veřejnost 

a v neposlední řadě termín požár. 

DRUHÁ ČÁST – Druhá část se zabývá stanovením podmínek požární bezpečnosti 

u právních a fyzických osob. Je dělena do devíti oddílů. Z pohledu tvůrce požárně 

bezpečnostního řešení je druhá část vyhlášky a její části nejpoužívanější a téměř prvořadá.  

 

Obr. 2 přenosný hasicí přístroj 
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PRVNÍ ODDÍL – Vybavení prostor právnických a podnikajících fyzických osob věcnými 

prostředky požární ochrany a požárními bezpečnostními zařízeními. Druhý paragraf této 

vyhlášky stanovuje základní požadavky, a to především množství, druhy a způsob vybavení 

prostor fyzických i právnických osob. Vyjmenovává konkrétní druhy věcných prostředků 

požární ochrany, jako jsou například hasicí přístroje a také druhy požárně bezpečnostních 

zařízení, například elektrická požární signalizace a jiné. Druhy vyhrazených požárně 

bezpečnostních zařízení (PBZ) jsou vypsána v § 4 a patří mezi ně především elektrická 

požární signalizace (EPS), stabilní a polostabilní hasicí zařízení (SHZ), zařízení dálkového 

přenosu (ZDP), požární klapky atd. V následujícím paragrafu, tedy § 5, se již dostáváme 

k první zmínce o projektové dokumentaci. Tento paragraf stanovuje podmínky pro tvorbu 

projektové dokumentace požárně bezpečnostních zařízení s požadavky na koordinaci těchto 

PBZ tvůrcem požárně bezpečnostního řešení stavby. Požadavky na montáž, provoz, kontroly 

a údržbu požárně bezpečnostních zařízení se zabývají následující dva paragrafy. Elektrické 

požární signalizaci, jakožto jednou z nejdůležitějších a nejčastěji používaných PBZ 

v objektech, je věnován § 8. Mezi nejpoužívanější věcné prostředky požární ochrany patří 

hasicí přístroje, které jsou na obr. 2. Těm je věnovaný § 9, který stanovuje provozuschopnost 

hasicích přístrojů a náležité doklady o revizích. V posledním paragrafu tohoto oddílu se 

vyhláška věnuje společným požadavkům na projektování a montáž PBZ a hasicích přístrojů 

(obr. 3). 

 

Obr. 3 elektrická požární signalizace [3] 

 

DRUHÝ ODDÍL – Stanovuje podmínky pro hašení požáru a pro záchranné práce. Řeší se 

zde především organizační a technická opatření k provedení evakuace osob, zvířat 

a materiálu. Druhý oddíl řeší také umožnění řádného přístupu a zásah hasičského záchranného 

sboru a vhodné únikové cesty pro evakuaci osob a jejich správné označení. 
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TŘETÍ ODDÍL – Ve třetím oddílu vyhlášky jsou stanoveny lhůty prováděných kontrol, 

způsob jejich provádění a povinnosti dodržování předpisů o požární ochraně při této činnosti. 

ČTVRTÝ ODDÍL – Postup při poskytování výrobků a vzorků k provedení požárně technické 

expertizy. Čtvrtý oddíl stanovuje postup při poskytování určených výrobků a povinnosti 

daných osob k poskytnutí vzorků k provedení expertizy. 

PÁTÝ ODDÍL – Oddíl pátý definuje způsob stanovení podmínek požární bezpečnosti, a to 

ve třech kategoriích. První kategorie určuje podmínky požární bezpečnosti při činnostech 

se zvýšeným požárním nebezpečím, druhá kategorie s vysokým požárním nebezpečím a třetí 

se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím. Dále řeší složité podmínky pro požární zásah 

a hodnoty nahodilého požárního zatížení. 

ŠESTÝ ODDÍL – Ověřování odborné způsobilosti, odborná příprava a školení zaměstnanců 

o požární ochraně. Tento oddíl stanovuje způsob ověřování, vydání a odnímání osvědčení 

o odborné způsobilosti, stanovuje rozsah a obsah odborné přípravy zaměstnanců o požární 

ochraně a popisuje náplň těchto školení i odborné přípravy. 

SEDMÝ ODDÍL – Sedmý oddíl se zabývá druhy, obsahem a vedením dokumentace požární 

ochrany. Popisuje druhy dokumentace, jako jsou například požárně bezpečnostní řečení, 

požární řád, požární poplachové směrnice, evakuační plán atd. Zmínka o požárně 

bezpečnostním řešení je v § 27 odst. 2, kde se hovoří o požárně bezpečnostním řešení jako 

o součásti dokumentace požární ochrany, která je vytvořena, schvalována a vedena dle 

zvláštních předpisů. 

OSMÝ ODDÍL – Z pohledu diplomové práce je tento oddíl vyhlášky takřka nejzásadnější. 

Osmý oddíl stanovuje obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení, seznam podkladů, které 

jsou potřebné k jeho správnému zpracování, a též popisuje podrobný obsah celé této 

dokumentace. V závěrečné části tohoto oddílu je tak popis výkresové dokumentace PBŘ, 

která je také součástí dokumentace vyžaduje-li to rozsah stavby. 

DEVÁTÝ ODDÍL – Zde jsou podrobně definovány povinnosti fyzických osob, které 

navazují na § 7 zákona o požární ochraně. Závazky fyzických osob se týkají především 

údržby komínů a kouřovodů, zacházení s tepelnými spotřebiči, hořlavými nebo nebezpečnými 

látkami.  
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TŘETÍ ČÁST – V předposlední části této vyhlášky je stanoven způsob výkonu státního 

požárního dozoru. 

PRVNÍ ODDÍL – Tento oddíl popisuje druhy požárních kontrol a rozsah v jakém jsou 

prováděny.  Z hlediska této diplomové práce a tvorby požárně bezpečnostního řešení jsou 

důležité § 46 o stavební prevenci, § 47 o posuzování výrobků z hlediska požární bezpečnosti, 

§ 48 o posuzování funkčnosti systémů vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení a § 49 

o schvalování posouzení požárního nebezpečí. V posledních paragrafech oddílu této vyhlášky 

je popsán postup při zjišťování příčin vzniku požáru a dokumentace o výkonu státního 

požárního dozoru. 

DRUHÝ ODDÍL – Poslední oddíl třetí části popisuje obsah a rozsah požárně technických 

expertíz. Požárně technická expertiza se zpracovává na základě zadání orgánu státního 

požárního dozoru, popřípadě dalších orgánů uvedených v § 50 odst. 2 nebo právnických osob, 

podnikajících fyzických osob a fyzických osob (dále jen "zadavatel"). Výsledkem požárně 

technické expertizy je odborné vyjádření nebo znalecký posudek.  

ČTVRTÁ ČÁST – Společná, přechodná a závěrečná ustanovení. [4] 

 

Vyhláška č. 23/2008 Sb. – O technických podmínkách požární ochrany staveb (změna 

vyhláška č. 268/2011 Sb.) 

Vyhláška číslo 23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb je rozdělena 

do dvou částí. První část této vyhlášky je textová a zabývá se, u jednotlivých druhů staveb, 

přiřazením právních předpisů podle rozsahu zabezpečení daných staveb Tato vyhláška také 

ukládá závaznost některým normativním předpisům používaných pro navrhování, provádění 

a užívání staveb. Druhá část je věnována osmi přílohám, které udávají podmínky při 

navrhování a posuzování staveb z hlediska požární ochrany. [5] 
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Závěr  

Výše rozebrané právní předpisy jsou z pohledu tvorby požárně bezpečnostního řešení velice 

důležité. Z pohledu tvůrce požárně bezpečnostního řešení se jedná o hlavní právní předpisy, 

kterých je třeba se držet při každém posouzení nebo návrhu požární ochrany staveb. 

Jednotlivé předpisy definují rozsah a obsah dokumentace PBŘ, kdy a kým musí být 

vypracována, jaké jsou kladeny podmínky na hodnocení jednotlivých částí této dokumentace 

a jiné. Legislativnímu pohledu na tvorbu požárně bezpečnostního řešení se v této diplomové 

práci zabývám především proto, že požární ochrana staveb jako celek je dnes velmi 

diskutované téma. Jedná se o složitou a důležitou část každého stavebního projektu, jelikož je 

určena především pro bezpečnost osob, zvířat a majetku před vzniklým požárem a prevenci 

před jeho vzniknutím. O právních předpisech se budu ještě v této diplomové práci zmiňovat, 

a to v souvislosti s vhodným použitím do informačního modelu staveb.  
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1.2. Parametry informačního modelu 

Informační model budovy je z anglického překladu Building information model. Tento již 

velmi rozšířený pojem je též znám pod zkratkou BIM. V dnešní době je informační model 

chybně vnímán jako software, především kvůli marketingovým kampaním softwarových 

firem. [6] 

Nicméně BIM je potřeba vnímat jako integrovaný proces, ve kterém všechny zúčastněné 

strany sdílejí informace na jednom místě. V podstatě se jedná o velkou databázi informací, 

ke kterým má přístup každý, kdo je nějakým způsobem zainteresován v tomto procesu.  

Tato informační databáze může zahrnovat veškerá data a informace o stavbě od úplně 

prvotního návrhu stavby, procesu výstavby, užívání budovy, až po případnou rekonstrukci 

a celkovou demolici budovy, včetně odstranění stavebního materiálu a uvedení pozemku 

do původního stavu. Do modelu v celém cyklu přispívají svým dílem všichni účastníci 

stavebního procesu. Mezi hlavní výhody a cíle pro projektování v BIM je zefektivnění práce 

na projektu, jenž je propojený mezi všemi účastníky, kteří sdílejí informace mezi sebou. 

Výhodou tohoto sdílení je včasné odhalení nedostatků a kolizí již při prvotním návrhu stavby, 

úspora vícenákladů, které by bylo nutné vynaložit na odstranění těchto nedostatků přímo 

na stavbě. Možnosti ovlivnění nákladů ve fázích projektu jsou znázorněné na obr. 4. 

 

Obr. 4 Úspora nákladů ve fázích projektu pomocí BIM [7] 
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Dnes se velmi silně prosazuje předávání elektronicky zpracovaných podkladů, projektů 

i jejich elektronická archivace. Elektronicky předávané dokumenty však mívají různý formát 

a také je, v praxi velmi často každý projektant či jiný účastník stavebního procesu upravuje 

podle svých potřeb. Takové úpravy nejen prodlužují celý proces projektování, ale také vnáší 

do celého procesu možnost chyb a nepřesností. Navíc i po archivaci hotových projektů, bývá 

jejich využití velmi omezené v dalších etapách „života“ již zrealizované stavby.  

Při přechodu na BIM, jsou ovšem kladené úplně nové požadavky na znalosti všech účastníků 

procesu, a to během celého životního cyklu staveb. Rozhodnutí přejít na proces informačního 

modelování není jen o instalaci nového softwaru, je to o úplné změně myšlení v projektování 

a celém dosavadním systému práce. To znamená, že se budou muset změnit navyklé pracovní 

postupy, a to současně povede k vytvoření nové metodiky práce. Předávání podkladů z jedné 

fáze do druhé je velmi náročné na manuální práci člověka, a to především kvůli nutnosti 

předávání informací. BIM se snaží sjednotit a zároveň ulehčit veškeré nadbytečné přesuny 

dat, jako jsou vytištění dokumentace, přenášení dokumentů ke stavbě a jiné. Všechny tyto 

informace se pomocí tohoto procesu implementují na jedno místo, a to na BIM model. 

Dnes však BIM technologii ještě zdaleka nepoužívá tolik firem a její masivnější používání 

není tak rychlé, jak bychom si asi všichni přáli. Úskalí tohoto problému tkví především 

v neochotě vzdělávat se a učit nové věci. Jak již bylo zmíněno výše, přechod na BIM proces, 

není jen o software, ale celkově o jiném přístupu a postupu práce, než byli všichni doposud 

zvyklí. 

Přesto všechno je třeba se zaměřit na postupy, vstupní a výstupní informace z modelu. 

Přispívat do informačního modelu stavby, by v nejlepším případě měli všichni účastnící 

stavebního procesu, a to od architektů až po dodavatele. V dnešní době, při používání BIM 

ve stavebním procesu, je běžné, že na modelu spolupracují architekti, stavební inženýři, 

statici, projektanti TZB a správci budovy. Ke schválení stavebního povolení a realizační 

dokumentace je však zapotřebí zpráva od požárního inženýra. Požárně bezpečnostní řešení 

stavby se v informačním modelu nevyskytuje a je přiloženo až k výstupu z modelu, tedy 

k projektové dokumentaci. Informace v modelu týkající se požární ochrany většinou končí 

navržením elektrické požární signalizace, zařízením odvodu kouře a tepla nebo jinými 

požárně bezpečnostními zařízeními. Tato zařízení jsou navržena na základě PBŘ, které 

je součástí papírové PD a v modelu tedy chybí jasná návaznost a souvislosti na samotná 

zařízení. 
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 Informační model budov 

Použitím informačního modelu ve stavebním procesu usnadňuje komunikaci mezi všemi 

účastníky. Naše pozornost se bude především zaměřovat na fázi tvorby projektové 

dokumentace. Fáze, kdy je celý záměr v rukou projektantů všech profesí, od architekta po 

projektanta TBZ, je obdobím, kdy je snadné dělat veškeré úpravy návrhu v případě zjištění 

nedostatků. Použitím BIM metod a spolupráce všech účastníků na informačním modelu 

stavby velmi ulehčí komunikaci a umožní odhalení případných chyb a kolizí. Tento proces je 

také velice prospěšný v předávání informací a dat. Jednotliví účastnící si už nebudou muset 

předávat informace pomocí tištěné PD, ale budou si je brát přímo z modelu. Požární 

bezpečnost staveb se řeší již v raném období projektu a spolupracuje s ní většina účastníků, 

kteří se podílí na BIM modelu. Informace, které však každý účastník potřebuje, ke své další 

práci z požárně bezpečnostního řešení se liší. S podporou informačního modelu se zpřehlední 

a ucelí data vkládaná tvůrcem PBŘ a pro ostatní budou tato data lépe použitelná v dalších 

postupech práce s modelem. 

Výsledné posouzení a celkový návrh požárně bezpečnostního řešení bude vždy stále náležet 

osobě odborně způsobilé. Požárně bezpečnostní řešení bude zpracováno v souladu se všemi 

právními předpisy a vyhláškami. Kompletní zpráva požárně bezpečnostního řešení bude 

muset být do modelu nahrána, jak jsme byli doposud zvyklí, především pro kontrolovatelnost 

celého návrhu. V tomto ohledu použití BIM metod nebude pro tradiční postup žádnou 

změnou. Přístup k PBŘ nahraném v modelu by měli mít všechny dotčené orgány státní správy 

a úřady. Důležitou změnou v celém procesu je především změna myšlení při tvorbě požárně 

bezpečnostního řešení stavby. Na začátku celého procesu si musíme společně s ostatními 

účastníky definovat, jakých výstupů chceme naší činností dosáhnout. Jaká data každý účastník 

požaduje ke své další práci a co musí být výstupem z celého modelu. Vstupní a výstupní data, 

která vkládá tvůrce PBŘ ve spolupráci s ostatními do modelu, se liší od tradičního postupu. 

Rozdílný přístup spolupráce na projektové fázi, v dnešní praxi a při použití nástrojů BIM 

v přechodu na informační modelování, bude hrát podstatnou roli legislativní podpora. Pro 

zavedení informačního modelování do české stavební praxe bude velice důležité vytvoření 

a integrování nových předpisů a norem.  
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 Legislativa v České Republice 

Přechod a implementace informačního modelu v celém stavebním procesu v České republice 

je dnes velice diskutované téma. I když je BIM u nás již velmi známý pojem, není ve stavební 

praxi tolik zaveden a používán, jak by bylo k jeho rychlejšímu rozšíření zapotřebí. K podpoře 

implementace informačního modelu do stavebnictví by byla nezbytná větší legislativní 

podpora, která by BIM ve stavební praxi nebo ve veřejných zakázkách přímo vyžadovala. 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vydal na základě 

zahraničních ISO norem v únoru 2014 sérii ČSN ISO norem, které se zabývají problematikou 

informačního modelu ve stavebnictví. Tyto normy mají však pouze převzatý text ISO norem 

v anglickém znění bez úpravy pro české stavebnictví, ale obsahují jen přeložený úvod 

do českého jazyka. Normy jsou sestaveny z různých zdrojů používaných v Nizozemsku, 

Norsku a Velké Británii. Pro čtenáře je tedy velice složité sjednotit si terminologii použitou 

v těchto normách a uplatnit ji na českém stavebním trhu.  

 

 ČSN ISO 12006-2 Budovy a inženýrské stavby – Organizace informací o stavbách – 

Část 2: Rámec pro klasifikaci informací 

ČSN ISO 12006-2 se zabývá definicí základních pojmů v problematice informačního 

modelování staveb. Popisuje celý životní cyklus budovy. Tato norma se snaží popsat stavební 

objekty, jejich části, jednotlivé elementy a zatřídit je do jednoduché klasifikace. Doporučuje 

rozsah tabulek, ale neudává jejich přesný obsah. Je vodítkem pro vývoj klasifikačních 

systémů na národní i regionální úrovni. Pro pozemní a inženýrské stavby má její užití velký 

prospěch, jelikož se vztahuje na celý životní cyklus stavby, a to od původního návrhu, 

samotnou realizaci, užívání až po kompletní demolici díla. [8] 

V současné době je tato norma spíše takovým pomocným podkladem pro nastavení 

a pojmenování jednotlivých objektů či elementů a jejich přehledné zařazení do klasifikačních 

tříd. Jak je popsáno v anotaci, tak norma neposkytuje kompletní klasifikační systém, ale 

pouze ukazuje jeho základ.  
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 ČSN ISO 12006-3 Budovy a inženýrské stavby – Organizace informací o stavbách –

Část 3: Rámec pro objektově orientované informace 

Norma ISO 12006 vznikla zejména kvůli sjednocení obsahu použitých informací z různých 

zdrojů v informačním modelu stavby. Každá země má v oboru stavebnictví různé kulturní 

a právní zvyklosti. Dnes je dostupné pouze malé množství vytvořených standardů, které 

by se zabývaly mezinárodní klasifikací ve stavebnictví. Různé klasifikační systémy většinou 

pracují na národní úrovni a liší se jak strukturou, tak svým rozsahem. Dnešní informační 

systémy zpracovávají data z odlišných informačních zdrojů a mají různý charakter, týkají 

se např. geometrických údajů, technických vlastností, údajů o nákladech nebo údržbě. Těmto 

údajům je zapotřebí zabezpečit přenos mezi jinými systémy a aplikacemi. [9] Tato norma 

navazuje na International Framework for Dictionaries (IFD), který definuje komunikaci 

a propojení mezi prvky v návaznosti na rozdílné komunikační jazyky a označení. Jedná 

se o nepříliš přehlednou a těžko srozumitelnou pomůcku pro vytvoření struktury typů 

a podtypů v modelu.  

 

 ČSN ISO 16354 Obecné zásady pro znalostní a objektové knihovny 

K vytvoření informačního modelu je nutné mít k dispozici základní prvky, ze kterých bude 

virtuální model sestrojen. Veškeré části a prvky by měly být součástí přehledné knihovny.  

ČSN ISO 16354 kategorizuje znalostní knihovny a definuje základní strukturu a obsah těchto 

knihoven pro sjednocení způsobu jejich využívání. Znalostními knihovnami se rozumí 

soubory nebo spíše databáze, které v sobě nesou data, specifikace a vlastnosti daného prvku. 

Knihovny usnadňují postupy při návrhu, tvorbě, nákupu, výstavbě, použití, provozu nebo 

údržbě jakéhokoliv druhu výrobku během celé jeho životnosti. Obecné zásady pro znalostní 

a objektové knihovny byly vytvořeny podle zkušeností z Nizozemska, kde k této problematice 

byla vydána dohoda: - Netherlands Technical Agreement; NTA 8611:2008 (en) Guidelines 

for Knowledge Libraries and Object Libraries, Version 3.0. [10] 
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 ČSN ISO 16739 Datový formát Industry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat 

ve stavebnictví a ve facility managementu 

V této normě je definovaný datový formát IFC ve verzi IFC4. Tento datový formát je 

používán ke komunikaci při výměně a sdílení informací o stavebním modelu mezi různými 

druhy softwaru. Při práci na mnoha datových modelech, je při sdílení zapotřebí zvýšená 

schopnost spolupracovat a dosáhnout vzájemné součinnosti, a proto je kladen důraz 

na nezávislé a dokumentovatelné datové prostředky. Datový formát IFC není produkt jednoho 

softwarového výrobce. Jedná se o otevřenou strukturu, která byla vytvořena s podporou 

odborníků ve stavebnictví. IFC umožňuje vzájemnou komunikaci mezi účastníky stavebního 

procesu bez ohledu na výrobce aplikace, kterou pro tvorbu virtuálního modelu používají. 

Implementace tohoto formátu pro sdílení dat, by měla být zaměřena především na Exchange 

requirements, tedy na nároky výměny. Data předávaná v této komunikaci, by tedy měla 

odpovídat probíhající etapě stavebního projektu. Tento datový formát je zaměřen na podporu 

účastníků, kteří spolupracují na tvorbě stavebního projektu, a to po celou dobu životnosti 

objektu. Informace jsou vkládány do modelu postupně podle dané fáze projektu a mohou být 

postupně doplňovány po celý životní cyklus. Vložená data jsou využívána napříč všemi obory 

stavebnictví, jako jsou architektura, statika a stavební inženýrství, technické zařízení budov, 

rozpočtáři a příprava staveb, plánování výstavby a výstavby samotné, předání stavby a správa 

budov. V této normě jsou specifikované definice a schéma IFC pro různé obory stavebnictví.  

 

Jedná se především o tyto definice: 

- kompletní katalog stavebních prvků včetně TZB 

- oddělení obecné a parametrické definice objektů 

- ocelové a dřevěné konstrukce 

- statika – analýzy a detaily 

- standardizovaný výpis materiálu 

- energetické a další analýzy 

- vliv na životní prostředí 

- územní plánování a vazby na GIS 

- souřadný systém pro GIS a jeho transformace 

- jazykové sady vlastností (pro zatím omezený počet jazyků) 
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- údaje pro 4D (časové plánování) 

- údaje pro 5D (cena) 

- rozšíření možné geometrie objektů  

  

IFC specifikace popisuje informační model napsaný v jazyce EXPRESS a umožňuje sdílení 

dat v oblasti stavebnictví. Jedná se o textový soubor, který lze lehce použít pro předávání dat 

mezi různými aplikacemi. Kromě IFC ve formě EXPRESS jazyka je také publikován formát 

ifcXML jako XML schéma 1.0. XML schéma je automaticky vytvořeno z IFC-EXPRESS 

zdroje pomocí XML representation of EXPRESS schemas and data. Tím je zajištěn 

jednoznačný převod mezi těmito dvěma reprezentacemi datového souboru. [11] 

 

 ČSN ISO 22263 Organizace informací o stavbách – Rámec pro správu informací 

o projektu 

V dnešní době jsou nové stavební projekty, rekonstrukce nebo demolice staveb zpracovávány 

širokou řadou odborníků a společností z různých oborů, kteří musí vzájemně spolupracovat 

na daném záměru. Profese a obory, které spolupracují, jsou např. architekti, stavební inženýři, 

zástupci dodavatele stavby, zástupci ze strany investora a konečný uživatel stavebního díla. 

Všichni tito účastníci by měli mít přístup k informacím, které jsou zapotřebí k jejich práci 

na projektu. Organizace projektu se potýká s koordinací různých požadavků přicházejících 

od účastníků projektu a musí zajistit dodržení všech funkčních parametrů, kvality, 

bezpečnosti, udržitelnosti životního prostředí a řadu dalších potřeb. V případě použití 

klasických postupů při předávání dat ve výkresové podobě, může a často dochází ke ztrátě 

informací, a tím k chybám v projektu a nedorozuměním mezi účastníky stavebního procesu. 

Tato norma se zaměřuje na popis postupů při koordinaci předávání informací ve virtuálním 

modelu. Účel tohoto předpisu je ulehčit kontrolovatelnost, sdílení, používání a vyhledávání 

potřebných dat o projektu a stavebních prvcích. Byla vytvořena jako pomůcka pro všechny 

účastníky, kteří se zapojují do řízení stavebního procesu, koordinaci jednotlivých činností 

a postupů jako jednoho celku. Postupy se skládají z několika obecných parametrů, které se 

dají využít na projekty v různém rozsahu, lze je upravovat jak pro potřeby národní, tak 

i regionální. Organizace informací o stavbách obsahuje definice základních pojmů pro etapy 

celého životního období budovy a informací obsažených v modelu. [12]  



28 
 

 ČSN ISO 29481-1 Informační modelování staveb – Manuál pro předávání informací 

– Část 1: Metodika a formát 

Česká národní norma ISO 29481 je rozdělena do dvou částí. První část této normy se zabývá 

koordinací a řízením všech účastníků stavebního procesu. Veškerá koordinace mezi stranami 

je závislá na komunikaci, která by měla být snadná, jasná, rychlá a především dobře 

strukturovaná. Norma popisuje pracovní postup a formát pro koordinaci mezi účastníky 

stavebního procesu. Identifikuje a popisuje koordinační procesy a podprocesy k předávání 

potřebných informací. [13]  

První část této normy se zabývá především Information delivery manual (IDM), který 

identifikuje jednotlivé procesy prováděné v rámci realizace staveb, informace potřebné pro 

jejich uskutečnění a výsledky této činnosti. Využívání IDM postupů je významným přínosem 

pro uživatele informačního modelu a nabízí řešení, jako jsou: 

- regulace toku informací mezi účastníky 

- zlepšení kvality informací v rámci procesů 

- umožňuje kvalitní kontrolu informací v různých fázích prostřednictvím 

ověřených pravidel 

- podporuje rozhodovací procesy prostřednictvím zaručené dostupnosti 

a kvalitě informací 

- zajišťuje spolehlivější a účinnější podporu IFC v softwarových řešeních 

- umožňuje větší efektivitu při použití BIM 

 

Tato část ISO normy se zabývá velmi obecným pojetím definice procesů, podprocesů 

a dalších vstupů, které se mohou podílet na tvorbě a následném využití dat v informačním 

modelu. Do budoucna bude jistě vhodné umět procesy ve stavební praxi konkrétně 

pojmenovávat a dokázat je zapracovat do schémat, které jsou již v této normě používané. 
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 ČSN ISO 29481-2 Informační modelování staveb – Manuál pro předávání informací 

– Část 2: Rámec pro vzájemnou spolupráci 

Druhá část této normy je zaměřena na stavební proces, který se zabývá řízením a koordinací 

mezi účastníky stavebního procesu. Předešlá část byla zaměřena především na definice 

metodiky a formátu, tato část je zaměřena převážně na spolupráci jednotlivých účastníků 

procesu. [14] 

Ve druhé části naleznou přínos převážně tvůrci softwarových programů. Jsou zde velmi 

obecně definovány základní termíny pro komunikaci. Obsahem této normy je také popis 

velkého množství xlm tagů pro tvorbu jednoduchých komunikačních programů mezi 

dodavateli objektu. Pro potřebu tvorby informačního modelu a využívání všech procesů s tím 

spojených, nevidím v této normě nijak zvláštní význam. 

 

 ČSN P ISO-TS 12911 Rámec pro návody na informační modelování staveb (BIM) 

ČSN P ISO – TS 12911 se zabývá návrhem obsahu dokumentu, který definuje požadavky na 

informační model stavby. Vytvořený dokument by měl být nápomocný uživatelům k dosažení 

určených výsledků. Může být zpracován na několika úrovních, např. státních, firemních nebo 

jen definovaný pro určitý stavební projekt. Norma řeší doporučení pro stanovení obsahu bez 

výhrad právních a odpovědnostních, které platí pro všechny účastníky stavebního procesu 

a popisuje vztahy k ostatním mezinárodním normám. [15] V tomto případě, se oproti výše 

uvedeným normám, nejedná o schválenou ISO normu, ale pouze o technickou specifikaci 

(TS). Řeší se zde otázka tvorby manuálu pro dodání informačního modelu. Obsahem jsou také 

tabulky, které specifikují možná vstupní a výstupní data v informačním modelu. 
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1.3.  Zahraniční zkušenosti 

Informační modelování staveb se během několika let ve světě do značné míry rozšířilo. 

Zejména ve skandinávských zemích, jako je například Finsko, Norsko nebo Dánsko je využití 

procesů informačního modelování na vysoké úrovni. Finsko bylo mezi prvními, které použití 

informačního modelu zahrnulo jako povinnost všech nabídek pro státní zakázky. BIM model 

se začal požadovat v mezinárodním IFC formátu. Hlavní motivací zavedení těchto postupů, 

bylo v případě Finska, efektivnější využití informací v modelu pro státní správu a její 

majetek. Zkoušení na prvotních projektech probíhalo již v roce 2001 a v roce 2007 byly 

stanoveny požadavky pro využití informačního modelu ve stavebnictví. Další skandinávskou 

zemí, která je na podobné úrovni s Finskem je Norsko. V této zemi je také kladen požadavek 

na předání modelu pro státní zakázky, a to ve formátu IFC. Kromě státních zakázek se 

v Norsku povedlo BIM úspěšně implementovat i do menších projekčních ateliérů, kde podle 

statistik využívá BIM okolo 70% architektonických ateliérů [7]. Mezi další země světa, které 

implementovaly BIM do stavební praxe, jsou Spojené státy americké a Singapur. Některé 

státy na světě používají BIM jako nástroj pro tvorbu projektů především u veřejných zakázek.   

Na úrovni Evropského kontinentu se podařilo zavést používání BIM modelu také v zemích 

Dánska a Nizozemska. Česká republika v přístupu k používání informačního modelu jde 

oproti tradičním zemím pomalejším tempem. Jsou zde organizace i projekční kanceláře, které 

BIM podporují a prosazují jeho zavedení, nicméně není zde dostatečná legislativní podpora. 

První legislativní krok mohl přijít s vydáním směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2014/24/EU. Směrnice se zabývá zadáváním veřejných zakázek, nicméně informační model 

stavby nebyl ve směrnici konkrétně požadován. Nároky, které jsou ve směrnici definovány, 

však mohou být splněny pomocí využití BIM modelu. Je jisté, že do značné míry nová 

směrnice může být nápomocná k hladší a rychlejší implementaci informačních modelů staveb 

na půdě členských států EU. Jednou z tezí, kterou směrnice definuje je elektronizace 

veřejných zakázek [16]. Tento přístup by značně zjednodušil komunikaci a administrativní 

procesy úřadů, jako je například získávání stavebních povolení, které v naší zemi trvá 

podstatně delší dobu, než je tomu v zemích s elektronickým stavebním povolením. 
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 Spojené státy americké 

Ve Spojených státech amerických není otázka informačního modelování oproti zbytku světa 

nijak opomíjena. Na rozdíl od ostatních zemí, které jako hlavní přednost uvádí sektor státní 

správy, nebylo v USA využití BIM ve státní správě hlavní motivací. Jako jedna z největších 

ekonomik světa se Spojené státy zaměřily především na využití informačního modelu při 

snížení celkových nákladů na stavbu, a to po celou dobu její životnosti. Vláda stanovila cíle, 

že do roku 2030 budou všechny nově postavené vládní objekty jako nulové. Vzhledem k této 

ambici, by podle USA mohl BIM pomoci, zejména pří vyhodnocování návrhu budov s tímto 

požadavkem.  

V roce 2007 proběhl pilotní projekt, který měl zvýšit zájem a povědomí o systémech 

informačního modelu stavby. Standardy pro tvorbu a využití informačního modelu, které 

definují postupy a požadavky norem ISO byly zveřejněny v roce 2012. Spojené státy jsou také 

jedním z hlavních propagátorů použití dokumentu COBie (Construction Operations Building 

Information Exchange), který stanovuje vstupní a výstupní informace prvků v modelu 

k využití především pro facility management [7].  

V dnešní době se hovoří takřka o 70 % projektů vytvořených v BIM procesu, které vzniknou 

ve Spojených státech. [17]. 

Jen málo zemí používající nástroj informačního modelování jako pomůcku ve státním sektoru 

může říci, že již nepoužívá papírovou projektovou dokumentaci, a to jak pro archivaci, tak pro 

schvalování stavebních povolení a jiných řízení. USA, jako jedna z mála zemí světa, využívá 

BIM proces jako nástroj kontroly projektu pro stavební řízení v některých státech. Od roku 

2011 jsou přijímány modely objektů ve formátu IFC pro kontrolu a zahájení stavebního 

řízení. Vydání stavebního povolení je tímto zpracováno rychleji a doba vydání je přibližně 

90 dnů [18]. Tento proces však probíhá až po schválení ostatními orgány státní správy jako 

jsou například hasiči.  
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 Singapur 

Mezi významné zástupce asijského kontinentu patří Singapur. V ostrovním státě skládajícím 

se z 54 ostrovů se pohybuje za rok 2015, podle odhadu okolo 80 % projektů vytvořených 

v BIM procesu [7]. Singapur je první země, která zavedla elektronické povolování staveb. 

Stavební povolení lze získat v poměrně kratší době, přibližně 60 dní, pomocí automatické 

kontroly modelu [19]. Stát vyvinul pro registrované firmy nástroj pro kontrolu BIM modelu 

ve formátu IFC. Nástroj nalezne v modelu shody a neshody s právním předpisem pro objekty 

v této zemi. Na základě této analýzy lze stavební povoleni vydat nebo zamítnout. Na rozdíl od 

Spojených států amerických schvalují informační model i dotčené orgány jako hasičský 

záchranný sbor a oddělení životního prostředí. Cesta, kterou se Singapur vydal, je pro ostatní 

země světa inspirací, protože elektronické stavební povoleni ušetří náklady na tvorbu 

papírové projektové dokumentace, a to je jedním z cílů a benefitů informačního modelování 

staveb.  

 

 Velká Británie 

V květnu 2011 vláda Spojeného království zveřejnila stavební strategie zaměřené na snížení 

nákladů na provoz majetku veřejného sektoru až o 20 % do roku 2016.  

K dosažení tohoto cíle zavedla vláda požadavek na výběr dodavatele stavby pro státní 

zakázky, a to na zpracování projektu v informačním modelu. Tento požadavek definují 

vytvořené standardy a postupy pro BIM Level 2. Státní správa si slibovala od tohoto zavedení 

BIM především snížení výrobních a provozních nákladů, menší uhlíkovou stopu při výstavbě 

a dopravě, snížení rizika a předvídatelné plánování. Oficiální datum zavedení požadavku 

vytvoření BIM modelu pro státní zakázky byl stanoven na 4. 4. 2016 [20]. Od tohoto data 

byly spuštěny podpůrné internetové stránky, které mají usnadnit orientaci v problematice 

a snadněji implementovat BIM na stavební projekty. Vládní orgány Spojeného království již 

v minulosti spustily projekt pro podporu informačního modelování v zemi. Vytvořily národní 

knihovnu pro BIM (National BIM Library) [7]. V knihovně je více než 450 prvků, které 

slouží jako přednastavené šablony pro modelování stavby v modelu.  
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1.4. Modelování 

Inovace v informačních technologiích a celkové masivně rozšířené používání moderních 

technologií ve všech oborech nemohlo minout ani obor stavebnictví. V poslední době se hojně 

rozšířila myšlenka zlepšení a usnadnění práce na přípravě, projektování a realizaci stavebních 

projektů pomocí moderních technologií. Tak vznikl proces informační model stavby (BIM). 

Tento proces se používá v celém cyklu stavby od prvotního záměru, až takřka do případné 

demolice objektu. Z našeho pohledu zaměříme pozornost především na fázi tvorby projektové 

dokumentace. BIM se již používá ve všech fázích projektové dokumentace, napříč všemi 

stavebními profesemi, od architektů, statiků, až po projektanty technických zařízení (TZB). 

Projektování a celkově požární bezpečnost staveb ovšem v tomto ohledu zůstává velmi 

opomíjena. Náznaky snahy o propojení PBŘ s informačním modelem stavby tady jsou, avšak 

dále se pokračuje ve starém zpracování projektové dokumentace požárně bezpečnostního 

řešení.  

Dnes zatím není ucelený postup ani metodika, která by definovala způsob, jakým budou 

informace do modelu zadávány. Důležité je také definovat jaké informace je potřeba vkládat 

pro další použití ostatními účastníky procesu. PBŘ a jeho tvorba se dá v současnosti rozdělit, 

na základě dalších zpracovatelů těchto informací, na tři základní dělení, a to na požární 

odolnost s podporou evakuace, pasivní odolnosti a aktivní odolnosti. 

 

 Evakuace 

Požární odolnost s podporou evakuace, je pro nás jako tvůrce požárně bezpečnostního řešení 

stavby a další účastníky stavebního procesu, asi nejdůležitější. Z hlediska možného vzniku 

a rozšíření požáru v budovách je prioritní záchrana lidských životů nacházejících se v objektu, 

popřípadě v přilehlých objektech ohrožených požárem.  

Dosažení našich cílů, a to hlavně k bezpečné evakuaci ohrožených osob v požárem 

postihnutém objektu, je nutné správně navrhnout úniková řešení. V objektech pro evakuaci 

navrhujeme únikové cesty, a to buď chráněné, nechráněné nebo částečně chráněné. Z každé 

ÚC musí být vždy výstup na volné prostranství nebo vést přes požární úsek bez požárního 

rizika na volné prostranství. V objektu by se měly, podle zásad, navrhovat dvě a více 

únikových cest. Jedna úniková cesta je z výjimečných důvodů možná, pokud jsou splněna 
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kritéria uvedená v normě. Musí umožnit včasnou a bezpečnou evakuaci osob z požárem 

ohroženého objektu a přístup požárních jednotek do prostoru ohrožených požárem [21]. 

Navržení únikových cest z objektu se musí dimenzovat na případy mimořádné situace, kdy se 

předpokládá nadprůměrná obsazenost objektu osobami. Prostřednictvím normy ČSN 73 0818 

je možné stanovit obsazenost objektu podle normových hodnot, která udává velikost plochy 

požárního úseku v m2 na osobu. Další možnost určení obsazenosti objektu je vynásobit přesný 

počet osob stanovený projektovou dokumentací daného prostoru součinitelem 1,5, a tím počet 

osob navýšit o 50%.  

Na základě počtu osob v objektu se dále posuzují mezní šířky únikových cest a navrhuje se 

jejich počet a typ. Zásadou pro navrhování vhodných únikových možností je, že z trvale 

volného komunikačního prostoru mohou osoby procházet pouze přes jeden sousední PÚ, 

a dále musí být cesta vedena do bezpečného prostoru, a to na volné prostranství nebo 

do chráněné únikové cesty. Přípustné a již nepřípustné únikové možnosti jsou na obr. 5. 

 

 

Obr. 5 Bezpečný únik nechráněnou únikovou cestou přes sousední požární úseky [22] 

 

V objektech se dále, podle požární výšky objektu a jeho obsazenosti, navrhují chráněné 

únikové cesty. CHÚC jsou typu A, B nebo C a každá musí splňovat dispoziční a konstrukční 

kritéria a požadavky na jejich větrání. Musejí vytvářet nepřetržitý volný komunikační prostor 

chráněný proti účinkům požáru vedoucí na volné prostranství. 

Na tento návrh a vhodná úniková řešení z objektu se musí brát zřetel již při prvotním návrhu 

a dispozičním řešení stavby. Tento předpoklad, z pohledu dnešní praxe, není vždy úplně 

splněn. Až v době, kdy se projekt dostane k tvůrci PBŘ, se zjistí, že z objektu nevedou 

vhodné únikové možnosti nebo nevyhovuje jejich počet z hlediska obsazenosti objektu 
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osobami. Následně se projekt vrací zpět k architektům a stavebním inženýrům a pracuje se na 

jeho změně, aby objekt vyhovoval všem parametrům a požadavkům požárně bezpečnostního 

řešení. 

 

 Pasivní prvky požární ochrany 

Pasivní požární odolnost je konstrukční a dispoziční řešení stavby z požárního hlediska, 

a tedy schopnost odolávat účinkům požáru jako konstrukční celek. Především se jedná 

o členění objektu do požárních úseků, použití vyhovujících výrobků a stavebních konstrukcí 

z hlediska jejich hořlavosti a požární odolnosti, řešení únikových cest pro osoby, vybavení 

zásahových cest pro jednotky požární ochrany atd. [22] 

Návrh pasivní požární odolnosti je prakticky základním kamenem požárně bezpečnostního 

řešení. Hodnocení posuzované stavby z pohledu pasivní požární odolnosti, vidíme 

schematicky na obr. 6 pod textem. Posuzovaný objekt se musí nejdříve zařadit podle druhu 

konstrukčního systému, a to na nehořlavý, hořlavý a smíšený. Zařazení objektu 

do konstrukčního systému závisí na druhu konstrukční části, a to zda se jedná o konstrukce 

druhu DP1, DP2 nebo DP3. Musíme též stanovit požární výšku stavby, která je velice 

důležitá, jelikož s rostoucí požární výškou bývají zpřísněny požární požadavky. Snížením 

požární výšky celého objektu nebo jeho částí dosáhneme nižších nároků na požární 

bezpečnost. Dispozičně je důležité rozdělit objekt do požárních úseků a stanovit jejich stupeň 

požární bezpečnosti na základě požárního zatížení daného provozu PÚ. S tímto údajem dále 

určit požární odolnosti požárně dělících konstrukcí mezi požárními úseky. Požární odolnost 

konstrukcí se posuzuje na základě navrhované odolnosti konstrukcí a odolnosti skutečné. 

Zhodnotit navržené stavební materiály podle stupně hořlavosti, možnosti odkapávání 

při požáru, rychlosti šíření plamene po povrchu a toxicitu zplodin hoření.  
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Obr. 6 Postup při stanovení požárního rizika a požadavků na požární odolnost stavebních 

konstrukcí [22] 

Kolem předpokládaného hořícího objektu se stanovují odstupové vzdálenosti, v jaké existuje 

potencionální nebezpečí rozšíření požáru na okolní budovy nebo do dalších požárních úseků. 

Prostoru vymezenému odstupovými vzdálenostmi se říká požárně nebezpečný prostor (PNP). 

Určení odstupové vzdálenosti se dá stanovit 2 způsoby, a to normovým postupem nebo 

podrobným výpočtem. Normovým postupem lze z tabulek, na základě velikosti jednotlivých 

otvorů, procenta POP a požárního zatížení PÚ, přímo stanovit vzdálenost od otvoru. 

Podrobným výpočtem určíme vzdálenost od otvorů pomocí výpočtu podle rozměrů a procenta 

POP, rozměru posuzované stěny a požárního zatížení daného požárního úseku.  

Návrh pasivní požární odolnosti bývá v objektech někdy podceňován. Z hlediska dispozičního 

řešení stavby, by se dalo dopředu promyšleným návrhem s důrazem na bezpečnost osob při 

vzniklém požáru předejít nedostatkům, které se v dalších fázích již velice komplikovaně 

odstraňují. Ve stavební praxi bývá také časté upravování výšky objektu, aby vyhovovala 

mnohdy nižší požární výšce, a tedy byly na objekt i mírnější požadavky v požárně 

bezpečnostním řešení. Spoluprací na projektu v jeho rané fázi, jak již bylo několikrát 

zmíněno, by se předešlo spoustě chyb a jejich odstranění by bylo snadnější a následná cena 

tudíž levnější.  
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 Aktivní prvky požární ochrany 

Aktivní požární odolnost je schopnost požárně bezpečnostních zařízení jako celku, v budově 

detekovat účinky požáru, v logických návaznostech ovládat ostatní požárně bezpečnostní 

zařízení a likvidovat nebo snižovat účinek vznikajícího požáru v jeho počáteční fázi. 

Do aktivní požární ochrany především patří elektrická požární signalizace, samočinné stabilní 

hasicí zařízení, zařízení pro odvod kouře a tepla, požární větrání únikových cest, nouzové 

osvětlení únikových cest a jiné [22]. 

Požárně bezpečnostní zařízení se navrhují na základě požadavků PBŘ a nebo také na základě 

požadavků investora. Rozeznáváme PBZ definované vyhláškou a to: 

- zařízení pro požární signalizaci (např. elektrická požární signalizace, zařízení 

dálkového přenosu, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, autonomní požární 

signalizace, ruční požárně poplachové zařízení); 

- zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu (např. stabilní nebo polostabilní hasicí 

zařízení, automatické protivýbuchové zařízení, samočinné hasicí systémy); 

- zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru (např. zařízení pro odvod 

kouře a tepla, zařízení přetlakové ventilace, kouřová klapka včetně ovládacího 

mechanismu, kouřotěsné dveře, zařízení přirozeného odvětrání kouře); 

- zařízení pro únik osob při požáru (např. požární nebo evakuační výtah, nouzové 

osvětlení, nouzové sdělovací zařízení, funkční vybavení dveří, bezpečnostní 

a výstražné zařízení); 

- zařízení pro zásobování požární vodou (např. vnější požární vodovod včetně 

nadzemních a podzemních hydrantů, plnících míst a požárních výtokových stojanů, 

vnitřní požární vodovod včetně nástěnných hydrantů, hadicových a hydrantových 

systémů, nezavodněné požární potrubí); 

- zařízení pro omezení šíření požáru (např. požární klapka, požární dveře a požární 

uzávěry otvorů včetně jejich funkčního vybavení, systémy a prvky zajišťující zvýšení 

požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, 

vodní clony, požární přepážky a ucpávky); 
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- náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně 

bezpečnostních zařízení, zdroje nebo zásoba hasebních látek u zařízení pro potlačení 

požáru nebo výbuchu a zařízení pro zásobování požární vodou, zdroje vody určené 

k hašení požárů [4]. 

Podrobný návrh daného PBZ, na základě požadavků požárně bezpečnostního řešení, provede 

oprávněná osoba vytvořením realizační projektové dokumentace. V ní definuje požadavky 

na instalaci, pravidelné kontroly a zkoušky provozuschopnosti.  

Nejčastějším nedostatkem v užívání a provozování PBZ právnickými či podnikajícími 

fyzickými osobami je, že si většinou ani neuvědomují, o jak důležité zařízení se jedná. 

Z tohoto důvodu samozřejmě mnohdy ani neprovádí požadované kontroly provozuschopnosti. 

Požárně bezpečnostní zařízení, která nejčastěji unikají pozornosti, jsou např. požární dveře, 

funkční vybavení dveří, kterým je např. panikové kování, požární ucpávky, nouzové osvětlení 

nebo také požární klapky či kouřové hlásiče. Přitom všechna požárně bezpečnostní zařízení je 

nutno kontrolovat nejméně 1 x ročně. Při aplikaci požárně bezpečnostního řešení 

do informačního modelu stavby by se těmto úskalím předešlo. Výhodou zadaných dat 

o požární bezpečnosti v BIM modelu, by byla jejich použitelnost po celou dobu životnosti 

objektu, a to hlavně pro správu budovy. 
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1.5. Facility management z pohledu informačního modelu  

Facility management v českém překladu správa budovy je relativně velice nový obor, který 

však existuje ve své jednoduché podobě již nesmírně dlouho. Vyvinul se z oblasti, kterou 

známe pod názvem správa budovy, správa majetku nebo hospodářská správa. Toto jsou 

oblasti, které tvoří jakýsi pomyslný základ nového oboru FM. Vlastní předmět tohoto oboru je 

však dnes významně širší a kromě technické oblasti správy majetků zasahuje do mnoha 

každodenních oblastí nás všech.  

Správa budov musí zvládnout širokou škálu kompetencí a funguje jako takový plánovač, 

koordinátor a kontrolní orgán. Hlavními činnostmi FM jsou především správa nemovitostí 

a nájmů, kde se zpracovává souhrn majetku, analyzují se ceny a cash flow nemovitosti, hlídá 

se vypršení nájemních smluv a jiné. Strategické plánování zahrnuje aktivity, jako jsou 

například porovnání rozpočtů vztažených na plochu, náklady na plochu, na pracovníka, 

náklady na správu a údržbu, předvídání cen rozpočtu, rozložení nákladů budovy po patrech 

nebo rozmístění skladového plánu. 

Správa ploch je důležitá zejména v plánování obsazenosti a rozmístění, aktualizování 

přehledu volných míst, umístění a mnoho dalších činností. Důležitou věcí, kterou se správa 

budovy zabývá, je plánování stěhování, správa movitého majetku a především pro nás 

důležité údržby objektu. 

Z hlediska užívání informací je správa budov (facility management) na konci procesu návrhu 

a zhotovení stavby, kdy je hlavním uživatelem modelu. Pokud prošel návrh celým procesem 

jako informační model, je bohatým zdrojem informací pro správu a údržbu stavby. 

Samozřejmě je třeba, aby byl personál, na straně správy budovy, schopen s modely pracovat 

a plně využít jejich informační potenciál.  

Právě pro facility management je navrhování v informačním modelu stavby velikým 

přínosem, jelikož musí zpracovávat obrovské množství dat. Informace, se kterými musí 

správa budovy pracovat, je velice těžké získat v ucelené a přehledné formě. BIM model je 

proto dobrým a vítaným nástrojem a zdrojem veškerých informací o objektu, které se dají dále 

použít a zpracovávat v celé době životnosti a užívání stavby. 

Z hlediska návrhu, je v současnosti problematika FM, často nechávána stranou, přestože 

náklady na provoz a údržbu staveb výrazně překračují náklady na jejich návrh a zhotovení. 

Požární bezpečnost staveb zasahuje i do fáze správy budov, a to významným způsobem 
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především v údržbě a revizi všech navrhnutých protipožárních opatření. V požárně 

bezpečnostním řešení jsou navrhnuty druhy požárně bezpečnostních zařízení v objektu a jsou 

definovány jejich požadavky na návrh a funkci v případě vypuknutí požáru. Na podkladě 

těchto požadavků vytvoří projektant daných PBZ návrh a projektovou dokumentaci. Podle 

příslušné dokumentace se nainstaluje zařízení v objektu. Požárně bezpečnostní zařízení nejsou 

jediné prvky, které z PBŘ využívá FM. Dalšími neméně důležitými jsou přenosné hasicí 

přístroje, vnitřní a vnější odběrná místa, ale i požární ucpávky. Projektová dokumentace 

i správa požárně bezpečnostního řešení se odevzdá správci budovy, který s touto dokumentací 

dále nakládá podle svých potřeb. PBŘ však není ucelený a přehledný soubor, a proto je pro 

správce budovy komplikované se v něm orientovat a vybrat pouze to, co pro svoji práci 

potřebuje. Důsledkem toho bývá nutnost práce odborného pracovníka, který musí 

do správcovského softwaru vložit důležité informace pro FM, jako jsou již zmíněné PBZ, 

PHP, požární ucpávky a požární hydranty pro kontrolu jejich funkčnosti, údržby a revize. 

Povinností dodavatele protipožárních opatření je předložit doklad o tom, o jaký výrobek 

se jedná, jeho certifikát, účel, datum montáže atd. 

Aby byla zajištěna jednotnost dokladování připravila Profesní komora požární ochrany 

ve spolupráci s MV – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky 

v souladu s platnými předpisy vzory dokladů, jejichž používání by mělo zároveň přispět 

i ke sjednocení přístupu dozorových orgánů. [23] Vzory těchto dokladů jsou však pouze 

doporučené a dodavatele nic nenutí k jejich používání. Z tohoto důvodu se velmi často stává, 

že doklady mají nejednotnou podobu a není výjimečná ani jejich ztráta či záměna za jiný 

doklad. 

Spoluprací požárního inženýra a všech účastníků stavebního procesu na informačním modelu, 

by se předešlo nesrovnalostem v dokladové části a správcům budovy by přinesla ucelené 

informace o požární bezpečnosti, které by byli k dispozici přehledně na jednom místě. 

Vytvořený BIM model se tak po odevzdání koncovému klientovi, v našem případě správci 

budovy, snadno použije pro práci v softwaru, který používá daná správa objektu. FM má 

pomocí modelu přístup ke všem informacím o požární bezpečnosti objektu a může tyto data 

dále zpracovávat pro své účely. 
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 Datový formát IFC 

Při práci v informačním modelu stavby je hlavní výhodou provázaná komunikace mezi všemi 

účastníky stavebního procesu. Komunikující strany spolupracující na modelu si mezi sebou 

musí během fáze návrhu a realizace vyměnit veliké množství informací. Úskalím pro tuto 

výměnu je rozdílná datová struktura vytvořených informací. Každá profese, architekti, statici 

atd. mohou používat ke své práci rozdílné BIM software, které mezi sebou vzájemně 

nekomunikují nebo si nepředávají kompletní informace. Z tohoto důvodu vznikl mezinárodně 

uznávaný formát The Industry Foundation Classes (IFC). Tento datový formát byl vytvořen 

neziskovou organizací buildingSmart. Jedná se o otevřený datový formát, který nepatří pod 

žádného z komerčních výrobců programů, ale je neutrální a nezávislý na daných výrobcích 

software. Dnes podporuje IFC formát okolo 160 aplikací, které jsou kompatibilní 

pro exportování a importování dat do modelu IFC.  

Tento datový formát je specifikován v mezinárodní technické normě ISO 16739:2013, která je 

u nás převzata normou ČSN ISO 16739 - Datový formát Industry Foundation Classes (IFC) 

pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu. Tato norma definuje IFC formát 

ve verzi IFC4 a implementaci datové struktury při komunikaci mezi všemi účastníky 

stavebního procesu. Diagram datové struktury formátu IFC můžeme vidět na obr. 7, kde jsou 

specifikovány procesy sdílení dat a jejich rozsah.  

IFC specifikace se zaměřuje na podporu různých oborů, které se podílejí na stavebním 

projektu po celou dobu životního cyklu stavby. Údaje vznikají a jsou postupně doplňovány 

a využívány aplikacemi z oborů jako je architektura, technická zařízení budov (TZB/HVAC – 

topení, větrání, klimatizace, chlazení, elektroinstalace), automatizace budov, statika a stavební 

inženýrství, aplikace pro práci s výkazy výměr a odhady nákladů, plánování výstavby 

a výstavba, předání stavby a její správa včetně případné demolice. [11; 14; 15]  
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Obr. 7 Diagram datové struktury formátu IFC [24] 

 

Datový formát IFC definuje obsah schématu pro veškeré stavební procesy jako jsou 

kompletní katalog stavebních prvků včetně TZB, oddělení obecné a parametrické definice 

objektů, ocelové a dřevěné konstrukce, analýzy a detaily ve statických posudcích, 

standardizovaný výpis materiálu, energetické a další analýzy, vliv na životní prostředí, 

územní plánování a vazby na GIS, souřadný systém pro GIS a jeho transformace, jazykové 

sady vlastností, údaje pro 4D (časové plánování, podpora MS Project), údaje pro 5D (cena), 

rozšíření možné geometrie objektů (NURBS, nerovinné plochy). [25] 

Jedná se v podstatě o textový formát přenosu dat, který popisuje daný model. Jeho zpracování 

je jednodušší a nezávislé na operačním systému. Často se používá ukládání dat modelu 

do formátu XML jako ifcXML. Jeho nevýhodou je však vysoký objem převedených 

informací, a proto se jako doplňkový formát používá ifcZIP nebo ifcXMLZIP. Tyto zip 

formáty se používají především pro odesílání souboru nebo jejich archivaci.  
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 Podrobnost modelu LOD 

Při vytváření informačního modelu budovy je třeba dopředu stanovit, čeho chceme touto 

činností dosáhnout a jakému účelu má vytvořený model budovy sloužit. Tyto požadavky 

bývají obvykle odvozeny od zadání, dohodou mezi klientem a projektantem. Je nezbytně 

nutné domluvit stupeň podrobnosti modelu označovaný též jako LOD. V úrovni podrobnosti 

detailu (level of detail) se jedná o geometrickou podrobnost. V jednotlivých úrovních detailu 

definuje typy objektů a jejich geometrickou podrobnost od úrovně regionu po místnosti 

budovy. Úroveň podrobnosti modelu (level of development) je zpravidla používán pro účely 

návrhu smluvních vztahů souvisejících s informačním modelováním budovy. Tato úroveň 

je popsána nejen z hlediska podrobnosti geometrie, ale také z hlediska podrobnosti, přesnosti 

a rozsahu informací o jednotlivých objektech. Různé hodnoty LOD podle AEC industry 

a American Institute of Architect se používají pro snadnější komunikaci s klientem nebo 

v rámci projektového týmu podle toho, v jaké fázi se projekt právě nachází [26]. 

 

Obr. 8 Podrobnost modelu. [27] 
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V praxi se rozlišuje podrobnost detailu modelovaných prvků do pěti skupin, a to od LOD 100 

až po LOD 500, jako vidíme na obr. 8. Na příkladu s židlí je krásně vidět rozdíl mezi 

jednotlivými fázemi postupu tvorby prvků v modelu. Specifikace prvků LOD je v praxi spíše 

pomůckou nikoli dogmatem, který by se musel striktně dodržovat. Na obrázku je vidět míra 

rozpracovanosti prvku, kde při LOD 100 je v prvku pouze informace, že se jedná o nějaký 

prvek (židle). V další fázi LOD 200 je již blíže specifikován požadavek na rozměry a prostor. 

LOD 300 již definuje podrobnější detail o prvku, jako jsou jeho funkce a možnosti, zde 

například se jedná o židli na kolečkách s područkami. Ještě více podrobné informace jsou 

v LOD 400, kde již najdeme konkrétního výrobce nebo číslo konkrétního výrobku a nakonec 

LOD 500 je nejpodrobnější fáze specifikace, kde může být uveden dodavatel, datum nákupu 

a mnoho dalších informací. 

Záleží na obou smluvních stranách, na jakých podmínkách vypracování modelu a v jakém 

informačním rozsahu budou chtít model vypracovat. Jak již bylo zmíněno Level of 

development/detail není striktním předpisem, ale doporučením. Každý z jednotlivých fází 

rozpracovanosti má určité doporučené množství detailních informací, ale nelze přesně říci 

kolik musí daný prvek obsahovat informací. Záleží vždy na konkrétním příkladu a pro jaký 

účel se BIM model zpracovává. Každý prvek může obsahovat mnoho informací, ale vždy je 

na uvážení objednatele, jestli dané informace jsou pro model a pro budoucího uživatele 

modelu potřeba.  

 

 Výměna informačních dat COBie 

Construction operations building information exchange známé pod zkratkou COBie je pojem, 

který je jedním z vytvořených předpisů v informačním modelu staveb. Popisuje výměnu 

informačních dat o budově, které se předávají mezi realizační fází a fází užívání objektu. 

COBie je standardem, který se používá za účelem efektivního využití dat z průběhu realizace 

stavby. Vložené informace do modelu v průběhu návrhu stavby a její realizace se pomocí 

tohoto standardu dají snadno a lépe využít pro správu a uživatele budovy. 

Bez použití BIM technologií se z pohledu dnešní praxe postupuje tak, že navrhovaná 

dokumentace skutečného provedení je následně předaná v tištěné papírové podobě uživateli 

stavby. Správce budovy nebo její uživatel obdrží kompletní projektovou dokumentaci od celé 

stavby, což znamená veliké množství dokumentace (záleží na velikosti stavebního projektu) 

a to nejen stavebních výkresů a technických zpráv, ale také doklady a certifikáty ke stavebním 
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výrobkům. Správce budovy pak čeká nelehký úkol, veškeré tyto dokumenty a informace 

o stavbě zanést do databáze facility managementu. Vkládání jednotlivých informací 

o místnostech v objektu, technických zařízení a stavebních prvcích je velmi časově náročné, 

a to i s použitím správcovských softwarů, tak i při zadávání informací do klasické XLS 

tabulky. Jedním z hlavních úskalí celého tohoto procesu zpracování předaných informací, 

je především filtrace předané dokumentace pro použití správcem objektu. Při dokončení 

stavby je uživateli předáno opravdu veliké množství informací (dokumentace), ale jen některé 

se opravdu dají a jsou potřeba využít pro facility management budovy. Práce s informacemi 

pro potřeby uživatele budovy je velmi časově náročná a mnohdy zasáhne již do spuštěného 

provozu celého objektu i o několik měsíců. [28] 

V případě možnosti použití BIM modelu je práce s předanými informacemi jiná. Uživatel 

neobdrží od různých dodavatelů stavby nepřehledné informace, ale obdrží tyto informace již 

v jednom hotovém modelu. Dnes není výjimkou obdržení několika modelů, a to v závislosti 

kolik profesí se na procesu BIM podílí. Tyto modely se však dají zobrazit najednou v jednom 

prohlížeči a vytvořit tím kompletní informační databázi. Informace o stavbě vznikají a jsou 

zanášeny do modelu již při návrhu a realizaci stavby. Z tohoto důvodu je příhodné databázi 

informací využít následně pro užívání stavby a jeho správu. BIM model však sám o sobě není 

žádná ucelená a strukturovaná databáze informací. Není snadné v předaném modelu vyhledat 

potřebné informace, které zde vznikly v průběhu stavebního procesu, proto je zapotřebí se 

řídit vytvořenými standardy. Těmito standardy jsou například již zmíněný formát IFC nebo 

COBie, které mají přesně definovanou a přehlednou strukturu. Vyhledávání a přehlednost 

informací je s použitím těchto předpisů snadnější, a to bez ohledu v jakém programu byl BIM 

model vytvořen. Construction operations building information Exchange standard byl 

vytvořen především pro potřebu facility managementu a usnadňuje tak export informací 

z informačního modelu do databáze FM. Za této pomoci může správa objektu potřebné 

informace mít k dispozici již při spuštění provozu objektu a nemusí informace složitě 

shromažďovat a filtrovat z různých zdrojů. Pro správné fungování tohoto procesu je velice 

důležité, aby byl připravovaný BIM model nastaven podle COBie požadavků. Již v prvotní 

fázi návrhu stavby je potřeba myslet na budoucí zpracování dat dalším uživatelem (správcem 

budovy) a nastavit tak do modelu veškeré parametry potřebné k dalšímu užívání. Na začátku 

návrhu a nastavování modelu je totiž mnohem snažší požadavky FM zanést do modelu. 

S pokročilejší fází projektu nebo dokonce do hotového BIM modelu, který nebyl předem 



46 
 

nastaven, je velice komplikované dodatečně doplňovat COBie data a z časového hlediska 

velmi neefektivní. 

 

Obr. 9 Příklad COBie tabulky pro komponenty (okna) [29] 

 

Je spoustu možností, jak lze použít standard COBie. Není konkrétně daná podoba, pouze 

přesně definovaná datová struktura, která vychází z Industry Foundation Classes (IFC), která 

je brána jako mezinárodní standard pro sdílení BIM dat. COBie je takovým filtrem, který 

z datové struktury modelu IFC vytáhne informace prospěšné pro FM a přitom zachovává jeho 

datovou strukturu. Velmi často je pro potřeby sdílení dat použita XLS tabulka jako například 

na obr. 9. Tabulka je vytvořena a strukturována podle přesně definované šablony. Využitím 

této tabulky je možné prohlížet, editovat a doplňovat data i bez použití speciálních programů. 

Další z mnoha možností je předávání COBie informací mezi účastníky procesu ve formátu 

IFC a být přímo propojen s BIM modelem budovy.  
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2 Cíle práce 

Hlavním cílem diplomové práce je příprava struktury dokumentů požárně bezpečnostního 

řešení v informačním modelu staveb. Bude připraven příklad použití metodiky požárně 

bezpečnostního řešení v modelu, a to z obecného pohledu a z pohledu fází projektové 

dokumentace vzhledem k časové ose. Varianty budou zahrnuty do vývojových diagramů. 

Dále bude metodika zobrazena na řešení podle typu objektu, na objekty v rozsahu rodinného 

domu, administrativní budovy a objektu výrobního charakteru. 

Dílčím cílem práce je shrnutí problematiky požárně bezpečnostního řešení a informačního 

modelování staveb, definování okrajových podmínek legislativy, zahraničních zkušeností 

a dopad facility managementu z pohledu informačního modelu.  

Řešený příklad se zaměří na využití požárně bezpečnostního řešení do BIM modelu. Budou 

popsány základní informace v modelu obsahující vstupní a výstupní data pro správu budovy. 
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3 Návrh informačního modelu 

3.1. Struktura požárně bezpečnostního řešení 

U objektu, který je zasažen účinky požáru, jsou z pohledu požární ochrany nejdůležitější dvě 

věci, a to bezpečná a včasná evakuace osob, zvířat, popřípadě majetku a příznivé podmínky 

pro adekvátní požární zásah. Tyto dvě kategorie však slouží již při vzniklém ohrožení objektu 

požárem. Při snaze, o co nejbezpečnější podmínky pro uživatele budov, je však také důležitá 

prevence, která zabrání vzniku rizikových situací a požárů. Jedná se o aktivní a pasivní 

požární ochrany, které by měli být na stejné úrovni důležitosti, při tvorbě bezpečnostních 

opatření objektu, jako je evakuace a požární zásah. Tyto poznatky tvoří novou základní 

strukturu pro požárně bezpečnostní řešení v informačních modelech. 

Návrh struktury pro vkládání informací požární ochrany do virtuálního modelu je v obecné 

rovině rozdělen na čtyři kategorie, které jsou z pohledu požární ochrany zásadní. Jedná se 

o pasivní a aktivní požární ochranu, evakuaci a požární zásah. Každá tato kategorie je dále 

rozdělena do větší podrobnosti, ze které plyne kompletní celek požární bezpečnosti stavby. 

Mezi pasivní požární odolnost patří zejména rozdělení objektu na požární úseky. Na tento 

krok navazují další souvislosti v modelu, a to zejména únikové možnosti osob z objektu 

a vnitřní zásahové cesty. V souvislosti se zhodnocením požárních úseků souvisí stanovení 

požární odolnosti konstrukcí v daných úsecích. Požární odolnost konstrukcí a ostatních prvků 

je důležitá pro další práci ostatních účastníků procesu tvorby BIM modelu. Požadavek na PO 

prvků je dále zpracováván a zpětně zhodnocován požárním inženýrem. Specifikace materiálů 

použitých v objektu a jejich posouzení z hlediska požární ochrany je další z významných 

kroků, které již při prvotním návrhu architekty umožní vyhnout se pozdějším komplikacím 

s výměnou těchto materiálů. Odstupové vzdálenosti jsou poslední v kategorii pasivní požární 

ochrany. Na základě umístění stavby je potřeba zhodnotit odstupové vzdálenosti vzhledem 

k okolním objektům a pozemkům. Při prvotní fázi informačního modelu a jeho umístění 

na pozemku, se dá stanovit odhad maximálně možných odstupů a zpětně na tyto možnosti 

reagovat v dalších požárně preventivních opatřeních v objektu. 

Aktivní požární ochrana charakterizuje objekt z hlediska požárních zařízení pro prvotní zásah 

proti vznikajícímu požáru. Jedním z těchto zařízení je zásobování objektu požární vodou. 

Je potřeba zhodnotit a posoudit vnější odběrná místa a možnosti vnitřních odběrných míst. 
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Vnější a vnitřní odběrná místa v projektu přímo navazují na okolní vodovodní sítě a instalace 

vodovodního řadu v objektu. Během návrhu těchto rozvodů je již zapotřebí konzultace 

s požárním inženýrem a na základě požadavků navrhnout vhodné dimenze pro zásobování 

vodou. Přenosné hasicí přístroje jsou přímo závislé na dispozičním řešení budovy 

a posouzených požárních úsecích. Největší přínos při použití BIM je návrh požárně 

bezpečnostních zařízení. V této oblasti je zapotřebí zvýšené komunikace s projektanty daných 

zařízení a dalšími projektanty, kterých se požadavky a rozmístění těchto zařízení přímo týká. 

Podle rozsahu projektu a typu budovy se musí stanovit druhy, umístění a typy požárně 

bezpečnostních zařízení. Veškeré požadavky na PBZ je vhodné při návrhu a koordinaci 

konzultovat s projektanty těchto zařízení, kteří zanesou požadavky PO do modelu. 

Jak již bylo zmíněno, tak jedním z nejdůležitějších opatření požární ochrany je správná 

evakuace osob, zvířat a majetku. Problematiku evakuace je zapotřebí brát v úvahu již při 

návrhu dispozice celé stavby, a to v závislosti na jejím charakteru. Jako u každé stavby by se 

mělo zejména pamatovat na možnosti úniku osob z objektu. Vzhledem k obsazenosti 

požárních úseků a celkového počtu unikajících osob se musí navrhnout dostatečný počet 

únikových možností. Ke splnění požadavků na evakuaci nám pomůže návrh vhodného počtu 

únikových cest chráněných nebo nechráněných podle potřeby budovy. Únikové cesty 

vycházejí z dispozičního návrhu požárních úseků a je zapotřebí pamatovat i a jejich možné 

použití pro vnitřní zásah hasičského záchranného sboru. Na základě požadavků na únikové 

cesty se musí zjistit, zda navržené ÚC vyhovují požadavkům požární ochrany a případně 

v modelu upravit dispoziční řešení nebo charakter budovy. Důležitým prvkem pro správnou 

a rychlou evakuaci a hašení požáru je značení výstražnými tabulkami. Podle vzniklého 

evakuačního plánu se musí označit směry úniku tabulkami a osvětlením ÚC. Osvětlení je 

třeba koordinovat s projektanty elektroinstalací a splnit požadavky na svícení v případě 

výpadku elektrické energie. Jsou-li v objektu instalována požárně bezpečnostní zařízení 

a požární hydranty je nutné jejich řádné označení výstražnými tabulkami. 

Poslední kategorií je požární zásah. Požadavky na požární zásah je nutné definovat možností 

vnitřního nebo vnějšího požárního zásahu. Vnitřní požární zásah se koordinuje již při 

dispozičním členění objektu a návrhu chráněných únikových cest. Podrobnost zásahové cesty 

se dále stanovuje podle požadavků na větrání a vybavení. Vnější zásahové cesty se hodnotí 

zvláště z hlediska přístupu zásahových vozidel k budově. Při studii stavby a jejího umisťování 

na pozemek se v prvotní fázi musí konzultovat (pokud to charakter budovy vyžaduje) 
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vyhovující stav komunikací k objektu a případné požadavky na nástupní plochy vozidel 

požární ochrany. 

 

Struktura požárně bezpečnostního řešení v BIM modelu 

A) Pasivní požární ochrana 

A.1) Požární úseky 

 Požární/ekonomické riziko 

 Stupeň požární bezpečnosti 

 Posouzení velikosti požárních úseků 

A.2) Požární odolnost konstrukcí a prvků 

 PO veškerých konstrukcí 

 Požární pásy 

 PO dveří 

A.3) Specifikace materiálů 

 Třída hořlavosti 

 Odkapávání 

 Rychlost šíření plamene po povrchu 

 Toxicita zplodin hoření 

A.4) Odstupové vzdálenosti 

 Odstupy vzhledem k sousedním pozemkům a objektům 

 Požárně nebezpečný prostor 
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B) Aktivní požární ochrana 

B.1) Požární voda 

 Vnitřní odběrná místa 

 Vnější odběrná místa 

B.2) Hasicí přístroje 

 Počet 

 Druh 

 Způsob rozmístění 

 Jiné možnosti požární techniky 

B.3) Požárně bezpečnostní zařízení 

 Počet 

 Druh 

 Způsob rozmístění 

C) Evakuace 

C.1) Evakuace osob 

 Možnosti evakuace osob 

C.2) Únikové cesty 

 Počet 

 Druh 

 Kapacita 

 Provedení 

 Vybavení 

C.3) Značení, tabulky 

 Počet a způsob umístění 

 Označení PBZ 

 Označení hydrantů 
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D) Požární zásah 

D.1) Zásahové cesty 

 Druhy 

 Vybavení 

 Příjezdové komunikace 

 Nástupní plochy 
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4 Příklad použití 

4.1. Příprava požárně bezpečnostního řešení v modelu 

Vývoj zadání informací požárně bezpečnostního řešení bude zpracován ve dvou variantách. 

Rozdílný pohled na tvorbu požárně bezpečnostního řešení nám umožní snadnější variabilitu 

aplikace na různé typy modelů. Vývojové diagramy budou zpracované na obecný postup 

požárně bezpečnostního řešení a na vývoj fází projektové dokumentace v časové ose modelu. 

Záměrem je zpracovat metodiku pro možnost začlenění požadavků požární prevence do BIM 

modelů. Výstupem pro budoucí použití těchto principů nebude papírová projektová 

dokumentace jednotlivých projektantů, ale kompletní datový model, komplexně použitelný 

po celou dobu životnosti objektu. Postupy budou vytvořeny na základě nové struktury 

požárně bezpečnostního řešení, tedy ve čtyřech základních kategoriích. 

 

 Obecný postup  

Obecný postup vývoje PBŘ je zaměřen na vkládání informačních požadavků požární 

bezpečnosti do informačního modelu. V úvodu celého procesu tvorby BIM modelu, 

je zapotřebí definovat, jakých výsledků chceme projektem dosáhnout, tedy pro jaké účely 

bude model používán. Zda bude sloužit pouze jako podklad pro vybudování stavby nebo bude 

dále užíván správcem objektu. Obecný postup lze aplikovat na jakoukoli informační 

podrobnost modelu a velikost objektu. Postup aplikace požárně bezpečnostního řešení 

ve spolupráci s ostatními účastníky BIM modelu řeší veškeré požadavky najednou. Zároveň 

se navrhuje pasivní požární ochrana, na kterou dále navazuje aktivní požární ochrana, 

evakuační možnosti objektu a zásah požárních jednotek. Od prvotní fáze návrhu stavby 

je důležité klást důraz na komunikaci mezi všemi účastníky projektovaného modelu.  

Pasivní požární ochrana je řešena na základě dispozičního řešení objektu s členěním 

na požární úseky. Na rozdělení PÚ přímo navazuje aktivní požární ochrana, která 

vyhodnocuje vhodné použití hasební techniky do objektu. Podle typu modelu se do objektu 

umisťují přenosné hasicí přístroje, navrhuje se zásobování požární vodou, a to především 

vnější a vnitřní odběrná místa. Zásobování objektu požární vodou je zapotřebí v modelu 

konzultovat s profesemi ZTI, které řeší vodovodní přípojky v objektu a napojení na vnější 

vodovodní síť. Nejsložitější aktivní požární ochranou jsou požárně bezpečnostní zařízení. 
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Při práci na návrhu těchto zařízení je nutné komunikovat jak s projektanty samotných 

zařízení, tak s ostatními profesemi. Požárně bezpečnostní zařízení nesou zvláštní požadavky 

na instalace, kapacitu a prostor. V případě použití PBZ se dají některé požadavky v požárně 

bezpečnostním řešení zmírnit.  

V návrhu se musí určit stupeň požární bezpečnosti PÚ a na základě této informace se 

stanovují požární odolnosti stavebních konstrukcí a prvků v požárních úsecích. Požární 

odolnosti prvků se musí zhodnotit na základě požadovaných vlastností se skutečnými 

vlastnostmi prvku (požadavek ˂/ ˃ skutečnost). Pokud posuzované prvky vyhovují 

(požadavek ˂ skutečnost) požadované požární odolnosti, tak se dále stanovují odstupové 

vzdálenosti od objektu vzhledem k okolním pozemkům a stavbám. Posouzení odstupových 

vzdáleností závisí na obvodových konstrukcích a jejich PO. Velikost odstupových vzdáleností 

a stanovování požárně nebezpečného prostoru se dá zmírnit pomocí instalace PBZ. V tomto 

případě komunikace opět směřuje do centrálního modelu a konzultuje se tento postup 

a požadavky s ostatními účastníky. Na základě této komunikace lze navrhnout mnoho 

možných řešení daných situací. V případě nevyhovujících odstupových vzdáleností se dá 

aplikovat inženýrský přístup při posouzení obvodových konstrukcí na základě experimentu. 

V případě neúspěchu experimentu se dále hledají jiné možnosti, a to buď v jiném dispozičním 

řešení, nebo jiném druhu provozu a tím snížení požárního rizika. V krajním případě se 

požadavky úplně vrátí do centrálního modelu, kde odpovědný projektant společně s naší 

spoluprací, najde jiné řešení (jiné materiály, provoz, dispoziční uspořádání atd.). 

Evakuace je řešena na základě informací z centrálního modelu o obsazenosti objektu osobami 

a dispozice. Vhodné možnosti úniku z objektu jsou řešeny navržením chráněných nebo 

nechráněných únikových cest. Vzhledem k druhu ÚC jsou stanoveny podmínky, které musí 

být splněny. V případě nesplnění těchto podmínek se návrh vrací do modelu, kde se hledá 

lepší řešení pro splnění požadavků na únikové cesty.  

V oblasti požární ochrany, je jednou z nejzásadnějších kategorií možnost požárního zásahu. 

Při vzniku požáru je zejména zapotřebí dobrý přístup vozidlům požární ochrany k objektu. 

U každého objektu musí být možnost provést požární zásah. V případě vnitřních zásahových 

cest se vychází z charakteru a výšky objektu. Vnitřní zásahové cesty musí splňovat požadavky 

pro ochranu požárních jednotek při zásahu. Nesplněním těchto požadavků se vyhodnocují jiné 

varianty zásahu ve spolupráci s ostatními projektanty na centrálním modelu. Z hlediska 

vnějších zásahových cest se posuzují zejména příjezdové komunikace na průjezd požární 

techniky a nástupní plochy u objektu. 
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Požární inženýr komunikuje a vstupuje do vývoje celého projektu od začátku až do konce 

jeho odevzdání uživateli. Veškeré požadavky požární ochrany se určují zároveň. Propojenost 

s ostatními profesemi probíhá najednou a eliminují se tak vzniklé chyby, které by v pokročilé 

fázi byly jen těžko odstranitelné. Tento přístup je odlišný od stávajícího postupu, kde se 

požárně bezpečnostní řešení zpracovávalo až v pokročilejší fázi projektu. Proto je tedy 

obtížné některé požadavky splnit, aniž by se tím stavba prodražila nebo výrazně změnila. 

Obecný postup vývoje požárně bezpečnostního řešení je možností, jak lze požární bezpečnost 

zakomponovat od začátku celého procesu informačního modelování. Je aplikovatelný 

na různé druhy projektů i v rozdílném množství nesených informací. 
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Vývojový diagram obecného postupu 

 



57 
 

 Z pohledu stupně projektové dokumentace 

 Dokumentace Studie stavby (STS): 

Tato projektová dokumentace vzniká na začátku stavebního záměru. Studie stavby 

je vytvořena jako úplně první návrh celého projektu a proto je ve velmi malé podrobnosti. 

Na začátku bude zhotovena v podrobnosti 1, která nese jen základní charakter informací 

daných prvků. Požárně bezpečnostní řešení je potřeba zařadit již do fáze studie, a to zejména 

pro splnění základních požadavků požární ochrany. 

Z hlediska pasivní požární ochrany je třeba u navrženého objektu posoudit především 

odstupové vzdálenosti. Posouzení bude vytvořeno na základě umístění stavby na pozemku 

s ohledem k přilehlým pozemkům a budovám. Pomocí tohoto odhadu bude stanoven 

i požárně nebezpečný prostor.  

Aktivní požární ochrana bude v této fázi představovat definování předběžného umístění 

a variant zásobování objektu požární vodou nebo jiného druhu hasiva a základní informace 

o požárně bezpečnostních zařízeních. Musíme stanovit odhad požárně bezpečnostních 

zařízení, které jsou zamýšleny v objektu umístit, a to jak z důvodů požární bezpečnosti, tak 

i třeba na žádost investora. Je zapotřebí při návrhu a stanovení požadavků komunikovat 

s jednotlivými projektanty požárně bezpečnostních zařízení. Použití požárně bezpečnostních 

zařízení v budově může v některých případech navazovat a ovlivňovat rozsah odstupových 

vzdáleností a požárně nebezpečného prostoru. Toto se však bude zohledňovat až v dalších 

fázích projektové dokumentace. 

V dokumentaci studie stavby se požárně bezpečnostní řešení s podporou evakuace zaměřuje 

na vhodné únikové možnosti z objektu. Je nutné upravovat model již v prvotním návrhu 

a komunikovat s architekty, aby nedošlo k případným chybám při stanovení odhadu 

únikových možností z objektu.  

Možnosti požárního zásahu navazují na předchozí odhad návrhu únikových cest. U některých 

objektů se musí navrhnout vnitřní zásahové cesty a na to je potřeba pamatovat už v počátcích 

projektu.  
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 Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) 

Dokumentace tvořená v rozsahu pro územní rozhodnutí slouží k identifikaci objektu a jeho 

umístění na stavebním pozemku. V informačním modelu přímo navazuje na prvotní studii 

stavby, dále rozšiřuje již zmíněné informace požární ochrany v modelu a doplňuje je dalšími 

daty. Podrobnost projektu je v této fázi detailněji zpracovaná z prvotních odhadů na možnosti. 

Informace nesené v tomto stádiu projektu jsou definovány stupněm podrobnosti dvě.  

Z hlediska pasivní požární bezpečnosti je zapotřebí se především zaměřit na podrobnější 

definování odstupových vzdáleností. Možnosti odstupu navazují na rozdělení objektu 

do požárních úseků, stanovení stupně požární bezpečnosti a v této podrobnosti zatím 

na základě odhadu požární odolnosti konstrukcí. Je zapotřebí vložit do požárních úseků 

informace týkající se počtu osob v daném PÚ. Z těchto informací se již dá přesněji určit 

požárně nebezpečný prostor, který je pro DUR zásadní. 

Aktivní požární bezpečnost v této fázi již definuje přesnější možnosti zásobování požární 

vodou. Je nutné navrhnout potřebu vnějších a vnitřních odběrných míst s možností napojení 

na vodovodní řad. V této etapě projektu nesou požárně bezpečnostní zařízení informace 

o základních údajích na jejich použití v objektu a jejich případný vliv na odstupové 

vzdálenosti. 

V požární bezpečnosti s podporou evakuace po dispoziční úpravě z předešlé fáze, je třeba 

definovat vhodné možnosti úniku osob z objektu. Zde se musí stanovit počet a umístění 

únikových cest, a to jak chráněných, tak nechráněných. Únikové cesty zatím nesou jen 

základní charakter informace, a to pouze o jaký typ ÚC se jedná.  

V závislosti na umístění stavby je důležité vyhodnotit možnosti požárního zásahu z prostor 

před objektem a také posoudit příjezdové cesty. Je podstatné zhodnotit i nástupní plochy pro 

vozy hasičského záchranného sboru. Vnitřní zásahové cesty, pokud to objekt vyžaduje, budou 

vyhodnoceny a jejich požadavky zaneseny do daných chráněných únikových cest. V nich 

budeme řešit pouze možnosti provedení požárního zásahu vnitřkem objektu. 
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 Dokumentace pro stavební povolení/ohlášení stavby (DSP) 

Dokumentace pro stavební povolení, respektive ohlášení stavby musí obsahovat již větší 

podrobnosti informací z pohledu požární bezpečnosti stavby. V této fázi je zapotřebí 

zhodnotit většinu navržených opatření a vydefinovat podmínky jejich aplikace. Pro tuto 

projektovou dokumentaci je zvolen stupeň podrobnosti 3. 

Odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor se musí v této fázi zhodnotit vzhledem 

k okolním pozemkům, objektům a navrhnout případná opatření pro vyhovění těchto 

požadavků. Informace o odstupových vzdálenostech a požárně nebezpečném prostoru budou 

zanesena do obvodových konstrukcí, popřípadě do otvorů v obvodové konstrukci. 

Do požárních úseků, které jsou již posouzené a pevně stanovené se musí doplnit data 

o případných vybaveních PÚ. Na základě dříve odhadované požární odolnosti prvků 

a konstrukcí se provede posudek tohoto odhadu. Jsou stanoveny závazné požadavky 

na PO konstrukcí a prvků, které jsou v dalších fázích nutné dodržet. 

Zásobování objektu požární vodou je nutné v této etapě již konkrétně definovat a posoudit. 

Je potřeba zejména zhodnotit navržené možnosti vnějších a vnitřních odběrných míst v daném 

objektu. Zjistit, zda jsou v místě stavby vhodné podmínky pro umístění vnějšího odběrného 

místa a vhodnost napojení na vodovodní síť, požární vodovod pro zásobování objektu požární 

vodou. Odběrná místa se musí do modelu řádně rozmístit a vložit informace o požadavcích 

na jejich kapacitu, dimenzi potrubí a dosah. U požárně bezpečnostních zařízení je nutné 

definovat požadavky na instalaci s návazností na jiné prvky při vzniku požáru. 

Evakuace v této fázi modelu představuje zhodnocení navržených únikových možností. 

Navrhne se předpokládaný počet unikajících osob z objektu, vycházející již z informace 

nesoucí prvek PÚ a zhodnotí se, zda únikové možnosti vyhovují. Dané únikové cesty se musí 

vybavit značením ÚC. Toto značení bude do modelu vkládáno jako samostatný prvek 

s informací o umístění a typu značení. Navržené a posouzené únikové cesty budou dále 

doplněny daty o vybavení a kapacitě. 

V projektové dokumentaci pro stavební povolení nebo ohlášení stavby je zapotřebí posoudit 

vyhovující stav zásahových cest. Především se bude muset vyhodnotit stav příjezdových 

komunikací a řádně stanovit podmínky pro jejich splnění. Nástupní plochy pro jednotky 

požární ochrany budou definovány a v této etapě vývoje posouzeny. Zhodnocení vnitřních 

zásahových cest bude doplněno požadavky na jejich vybavení a vlastnosti. 
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 Dokumentace pro provedení stavby (DPS) 

Realizační fáze projektu musí být na základě předchozích odhadů a možností zpracovaná 

do konkrétní podoby. V této podobě takřka zůstane až do předání konečnému uživateli, jen se 

bude dále doplňovat o požadované konkrétní informace. Dokumentace pro provedení stavby 

bude zpracována v podrobnosti 4, což značí již veliké množství obsažených dat v prvcích. 

V dokumentaci budou řešena především informace konkrétních dodavatelů stavebních dílců, 

konstrukcí a prvků. 

Vybavení požárních úseků se doplní informací o konkrétním prvku od dodavatele výrobku. 

Na základě stanovených požárních odolností konstrukcí a prvků budou doplněna data 

o dodaných konstrukcích a prvcích v modelu, které budou použity pro realizaci na základě 

všech požadavků.  

V této fázi je potřeba prvky vnitřních a vnějších odběrných míst doplnit o informace 

konkrétního dodavatele prvku. Požárně bezpečnostní zařízení navrhnuté projektantem PBZ je 

nutné posoudit na základě požadavků požární ochrany a doplnit informace o dodavateli. 

Vybavení únikových cest bude doplněno o konkrétní informace o dodávaném prvku.  

U nástupních ploch požární ochrany budou dodavatelem pojmenovány konkrétně použité 

materiály a technologie v souladu s návrhem PBŘ. Pro vybavení vnitřních zásahových cest 

bude specifikováno, o jakého dodavatele se jedná a jaké má dodané vybavení vlastnosti. 

 

 Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 

Dokumentace skutečného provedení stavby je konečný výstup z celého procesu od studie 

až po realizaci. Sloužit bude k dalšímu užití, například správci nemovitosti nebo státní správě. 

Podrobnost konečné podoby předané dokumentace (modelu) je v největší požadované 

velikosti. Pro lepší orientaci v porovnání s ostatními podobnostmi jsem použil podrobnost 

s číslem 5, tedy nejvyšší možnou hodnotu v popisovaném cyklu. Informacemi, kterými 

je model doplněn, jsou především předávací doklady instalovaných dílců, stavebních 

konstrukcí nebo prvků. Dále informace o funkčních zkouškách a doklady o vstupních 

revizích. Veškeré tyto informace slouží konečnému uživateli v další práci s informačním 

modelem. 
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V konečné etapě projektu je zapotřebí doplnit dokladovou část stavebních prvků a výrobků 

použitých při realizaci. Konstrukce a prvky objektu s požadovanou požární odolností budou 

doplněny dokladem o splnění výrobku dané požární odolnosti. 

Veškerá vnitřní i vnější odběrná místa se v konečné fázi po instalaci na stavbě doplní do 

modelu s příslušnými doklady a revizemi na tato zařízení. Požárně bezpečnostní zařízení 

se po instalaci na stavbě doplní zprávou o funkčních zkouškách, vstupní revizní zprávou 

a veškerými předávacími doklady dodavatele technologie. 

Dodané vybavení v únikových cestách bude opatřeno do modelu informací o instalaci, 

dokladech a vstupních revizích. 

V poslední fázi projektové dokumentace budou ke každé dodané zásahové cestě doloženy 

doklady o splnění podmínek požární ochrany, případně vstupní revize dodaných vybavení. 
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Vývojový diagram obecný 
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4.2. Metodika podle typu objektu 

Na základě vytvořené metodiky obecného vývoje požárně bezpečnostního řešení 

v informačním modelu, je řešen příklad použití pro různé typy stavebních objektů. Jednotlivé 

typy objektů mají své individuální požadavky na požární bezpečnost. Vybral jsem typy 

objektů v rozsahu rodinného domu, administrativní budovy a objektu výrobního charakteru. 

Každá tato stavba má jiný rozsah podrobnosti jednotlivých kategorií požární ochrany a je 

zapotřebí tento rozsah definovat, především ve vztahu k množství a podrobností zadávaných 

informací v modelu. Některé objekty se na první pohled neliší vzhledem k požárně 

bezpečnostnímu řešení. V informačním modelu se však musí zejména rozlišovat obsažená 

informace. Z některých příkladů nelze opomenout řešení určité kategorie požární ochrany, 

nicméně u různých typů objektů, se každou kategorií zabýváme s jinou důležitostí a rozdílnou 

podrobností vkládaných dat. Na následujících příkladech použití metodiky znázorním, jak lze 

pomocí tvorby požárně bezpečnostního řešení v informačním modelu dosáhnout 

přehlednějších a snáze použitelných výsledků. 

 

 Rodinný dům 

Rozsah modelu (projektu) o velikosti menšího rodinného domu je ukázkou, že i zdánlivě malý 

objekt má smysl řešit v informačním modelu. Na menší velikost modelu se dá použít stejný 

princip postupu pro požárně bezpečnostní řešení, ale jak již bylo zmíněno výše, každý typ 

objektu z pohledu požární ochrany má jiné priority. Následující vývojový diagramu, vychází 

z obecného postupu vývoje PBŘ v informačním modelu. Jsou na něm znázorněné postupy 

v rozsahu menší stavby, a tedy v určitých kategoriích menší důležitost jejich posuzování.  

Při řešení pasivní požární ochrany je důležité především stanovit odstupové vzdálenosti. 

Rozdělení objektu do požárních úseků nebývá v tomto rozsahu modelu, tak zásadní 

a komplikované, jelikož většinou se jedná pouze o jeden samostatný PÚ. V případě 

nevyhovující požární odolnosti konstrukcí se v tomto typu diagramu neřeší složité inženýrské 

postupy, ale je snadnější vrátit se zpět do centrálního modelu. V centrálním modelu 

s projektanty navrhnout jiný druh konstrukcí, což je časově výhodnější u takovéhoto rozsahu 

stavby. 
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U takto malých objektů se většinou v kategorii aktivní požární ochrany nenavrhují požárně 

bezpečnostní zařízení ani se neřeší zásobování požární vodou. Ve většině případů jsou 

podmínky vnějších odběrných míst splněny pomocí obecním vodovodním řadům. Obecné 

možnosti se vyhodnocují v této kategorii při návrhu přenosných hasicích přístrojů. Jejich 

počet a umístění je zapotřebí do modelu zahrnout, ale není zapotřebí doplňovat detailnější 

informace. 

Možnosti evakuace z objektů takového rozsahu není nutné komplikovaně řešit a blíže se jimi 

zabývat, jako tomu je například u výškových objektů. U těchto objektů většinou vyhoví 

posouzení jedna nechráněná úniková cesta, která vede uvnitř PÚ. Informace o únikových 

cestách se v modelu zanesou pouze obecnými daty. 

Zásah hasičského záchranného sboru se vyhodnocuje zejména na možnosti vnějšího 

požárního zásahu. V objektech zpravidla není potřeba navrhovat vnitřní zásahové cesty, 

a proto se tato kategorie omezí pouze na zhodnocení příjezdových komunikací k objektu. 

Pokud se jedná o objekt v nové zástavbě, tak je velmi nepravděpodobné, že by příjezdové 

komunikace nevyhověli posuzovaným požadavkům. Je však zapotřebí na tuto kategorii 

pamatovat. 

Vývojový diagram postupu tvorby požárně bezpečnostního řešení u objektu v rozsahu 

rodinného domu je na pohled oproti celkovému obecnému diagramu velmi zjednodušený 

a obecný. U staveb takového rozsahu je však neefektivní, jak z časového i ekonomického 

hlediska, řešit požárně bezpečnostní řešení v informačním modelu podle celkového obecného 

vývoje. Při práci s diagramy se využijí zkušenosti a znalosti požárního inženýra, který nejlépe 

na začátku procesu vyhodnotí, podle kterého diagramu bude vhodné PBŘ řešit. 
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Vývojový diagram v rozsahu rodinného domu 
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 Administrativní budovu 

Na vývojovém diagramu pro tvorbu požárně bezpečnostního řešení v informačním modelu 

v rozsahu administrativní budovy je znázorněno řešení výškového objektu pro administrativní 

účel. Tento příklad klade důležitost jednotlivým kategoriím PBŘ, kterými je potřeba se 

detailněji zabývat. Je zde vidět veliký rozdíl v postupech tvorby požárně bezpečnostního 

řešení v BIM modelu oproti předešlému menšímu objektu. 

U objektu takovéhoto rozsahu není dost dobře možné nějakou z kategorií opomenout nebo 

vypustit. Objekt je po celé stránce natolik komplikovaný, že se musí požárně bezpečnostní 

řešení zpracovat detailně. Je kladen důraz na komunikaci s ostatními účastníky pracující na 

modelu, z důvodů nalezení výhodnějších řešení při aplikaci PBŘ do virtuálního modelu. 

Při řešení pasivní požární ochrany je důležité se zaměřit především na detailní zpracování 

odstupových vzdáleností od objektu vzhledem k okolním objektům a pozemkům. Je nutné 

provést posouzení odstupových vzdáleností a v případě nevyhovujících výsledků navrhnout, 

ve spolupráci s aktivní požární ochranou, vhodné PBZ nebo zhodnotit konstrukce pomocí 

experimentu. V krajních případech vrátit požadavky zpět do centrálního modelu a navrhnout 

jiné varianty s ohledem k požadavkům PBŘ.  

U aktivní požární ochrany je zapotřebí klást důraz, jak na zásobování objektu požární vodou, 

tak na instalaci vhodných požárně bezpečnostních zařízení. V takto rozsáhlé budově 

se většinou navrhují vnitřní odběrná místa a požární vodovod. Tyto informace se musí 

u takovýchto objektů zpracovat do většího detailu a do prvků zanést odpovídající data, 

především o kapacitě, průtoku a tlaku požárního potrubí. Vše je zapotřebí konzultovat 

s ostatními profesemi, které v objektu vodovodní rozvody navrhují. Požárně bezpečnostní 

zařízení je nutné navrhovat s ohledem na odstupové vzdálenosti, snadnější evakuaci 

a zvýšenou prevenci před požárem. Veškeré PBZ musí být konzultovány s projektanty daných 

zařízení a navrhnuty podle požadavků PO. Informace obsažené v prvcích PBZ je důležité 

detailně doplnit do modelu pro následné použití správcem objektu. 

Evakuace z výškových objektů je komplikovaná a je tedy nutné jí věnovat zvláštní pozornost. 

Již při prvotní fázi projektu musí architekt konzultovat únikové možnosti z objektu 

s požárním inženýrem. V pokročilejších fázích projektu se posuzují únikové cesty a doplňují 

potřebná data pro vybavení, větrání atd. V případě nevyhovujících únikových možností 

je třeba celý záměr vrátit k centrálnímu modelu a konzultovat varianty s ostatními účastníky. 
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Požární zásah u objektů tohoto rozsahu je po evakuaci osob jednou z nejdůležitějších 

kategorií. Z pravidla se objekt vybavuje vnitřními zásahovými cestami, které musí odpovídat 

zvláštním požadavkům. V případě, kdy objekt nesplňuje tyto požadavky na zásahové cesty, se 

opět celý proces vrací a řeší v centrálním modelu a nalézá se vyhovující řešení. Vnější 

zásahové cesty je zapotřebí zhodnotit především na vhodnou velikost nástupních ploch pro 

vozidla PO a na dostatečnou průjezdnou šířku příjezdových komunikací. Potřebné informace 

pro splnění požadavků je třeba zanést v daných prvcích pro vnější zásahové cesty. Vzhledem 

k postupné práci na celém modelu a průběžné komunikaci tvůrce požárně bezpečnostního 

řešení s ostatními účastníky, se jen zřídka stane, že se musí projekt předělat z důvodů 

nevyhovění požadavků PBŘ. Spoluprací účastníků na kompletním modelu se může dosáhnout 

uspokojivých výsledků ve všech sférách a navrhnout tak bezpečný a ekonomicky příznivý 

objekt. 
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Vývojový diagram v rozsahu administrativní budovy 
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 Objekt výrobního charakteru 

Jako rozsah modelu jsem si vybral objekt výrobního charakteru nebo spíše výrobní komplex, 

kde se pracuje s hořlavými látkami a je v kategorii budov se zvýšeným a s vysokým požárním 

nebezpečím. Výrobní provozy, kde je vysoké riziko vzniku požáru, je nutné řešit 

specificky s ohledem na zvýšenou bezpečnost zaměstnanců, okolní zástavby, ale i majetku. 

Z pohledu návrhu požárně bezpečnostního řešení je nutné neopomenout ani jednu z kategorií 

požární ochrany. Je však možné v závislosti na okolnostech, charakteru stavby nebo přání 

investora, některá opatření více nahradit jinými a u jiných ubrat na detailnějším zpracování.  

Pro návrh pasivní požární ochrany takovéto stavby, je zejména důležité řešit odstupové 

vzdálenosti od objektu na základě stanovených požárních úseků, stupně požární bezpečnosti 

a PO konstrukcí. V případě nevyhovujícího posouzení se musí odstupy snížit pomocí návrhu 

daných PBZ v objektu nebo pomocí experimentu. V krajních případech je potřeba celý návrh 

vrátit zpět do centrálního modelu a navrhnout jiné uspořádání PÚ, zvýšit PO obvodových 

konstrukcí nebo změnit provoz uvnitř posuzovaného požárního úseku. Tento postup se však 

řeší již v rané fázi projektu. V tak velikém a rizikovém provozu se musí celý návrh 

koordinovat se všemi požadavky a navrhnout optimální řešení již v začátcích modelu stavby.  

Aktivní požární ochrana se u takovýchto objektů zaměřuje především na požárně 

bezpečnostní zařízení. Instalace a návrh zařízení se musí detailně posoudit a konzultovat 

s projektanty těchto zařízení. Na základě instalace PBZ do stavby, je možnost snížit některé 

požadavky požární bezpečnosti. Další z důležitých prvků v kategorii aktivní požární ochrany 

je zásobování objektu požární vodou. U některých objektů tohoto charakteru není však 

důležité detailnější zpracování takového požadavku. Je potřeba, aby u objektu nebo v daném 

komplexu byl přívod vody pro napojení požárních jednotek. Tento požadavek se musí 

konzultovat s projektantem dané profese. 

Evakuace osob z objektů je nutná provést velice rychle, vzhledem k možným rizikům 

výbuchu nebezpečného materiálu nebo jiných rizik. V prvním návrhu konceptu objektu musí 

architekt a projektanti zapracovat požadavky požárního inženýra, aby byl navrhnut bezpečný 

únik osob z ohrožených prostor. Kompletní evakuační plán a únikové cesty by měly být 

v modelu velice podrobně popsány a posouzeny. V případě nesplnění některého z požadavků 

se celý návrh změní v centrálním modelu k představě požární ochrany. V takto rizikových 

objektech není možné brát kategorii evakuace na lehkou váhu.  
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U opravdu komplikovaných provozů s vysokým rizikem, se navrhuje přímo v místě areálu 

hasičská stanice pro hasičský záchranný sbor podniku. Tento hasičský sbor působí pouze pro 

potřeby daného podniku. Hlavním důvodem zřizování tohoto sboru, je takřka nulový čas 

dojezdu požárních jednotek, a tedy včasný zásah při vzniklém požáru. Toto opatření je 

důležité zanést do modelu a upravit v závislosti na něm jiné požadavky s tím spjaté. Kategorie 

požárního zásahu se tedy v modelu řeší jen okrajově na základě požadavku zřízení požární 

jednotky daného výrobního komplexu.  

Při správné koordinaci a spolupráci všech účastníků na BIM modelu, a to i tvůrcem požárně 

bezpečnostního řešení, se dají veškeré požadavky na požární bezpečnost stavby podchytit 

na začátku návrhu. V těchto případech a správných postupech se může předejít komplikacím 

s pozdější změnou návrhu. Použitím metodiky na tvorbu požárně bezpečnostního řešení 

v informačním modelu, se z veliké části předejde změnám již v prvotní fázi projektu. Úpravy 

by jinak musely být provedeny až v pokročilejších fázích modelu. Změny v modelu, které by 

se případě opomenutí některých požadavků zpětně musely udělat, by byly v pokročilejší etapě 

projektu časově náročnější a dražší. 
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Vývojový diagram v rozsahu výrobního objektu 
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5 Řešený příklad 

Na daný BIM model administrativní budovy bude aplikována metodika vývoje fází 

projektové dokumentace požárně bezpečnostního řešení. Aplikace bude provedena na již 

hotový informační model a bude tedy podkladem pro ukázku možného postupu při 

dodatečném předělávání stávajících budov do datové archivace. Z metodiky bude tedy použita 

již fáze dokumentace skutečného provedení stavby a bude přihlédnuto k zadání požadovaných 

informací pro další zpracování správcem objektu. Dokumentace bude zpracována 

informačním modelem stavby. Výstupem z tohoto příkladu tedy nebude papírová 

dokumentace PBŘ, ale model, ve kterém budou zanesena požadovaná data z požárně 

bezpečnostního řešení použitelná pro facility management. 

 

 Vstupy 

Vstupní informace byli vkládány do modelu v programu Revit architecture 2016. Jako první 

krok byl model rozdělit do požárních úseků. Požární úseky se v modelu dají vytvořit pomocí 

objemu na místě. Objemem se vybere půdorysná plocha PÚ v modelu (viz. obr. 10) a dále se 

upraví ve 3D pohledu i jeho výška. Požární úsek není pouze půdorysná plocha, ale celý objem 

daného úseku, proto nestačí vyznačit jen půdorysné dělení.  
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Obr. 10 Ohraničení požárního úseku 

 

Vyznačením požárního úseku jsem však učinil pouze hranice, kde se úsek nachází. Pro 

informační model, a následné jeho uživatele, jsou však důležitá data. Pro informace 

o požárním úseku jsem do modelu vložil prvek (rodinu), který je nastavena nést veškeré 

potřebné informace o PÚ. Základní parametry nesou informace o názvu PÚ, stupně požární 

bezpečnosti, požadované požární odolnosti konstrukcí, počet přenosných hasicích přístrojů, 

jejich typ a instalované PBZ. U požárního úseku jako chráněné únikové cesty je do rodiny 

vložen parametr typu CHÚC, větrání a kapacita unikajících osob. Po úpravě parametrů jsem 

informace o požárních odolnostech, typech PHP atd. vepsal do vlastností prvku v požárním 

úseku (viz. obr. 11). 
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Obr. 11 Požární koule v PÚ 

 

Dále jsem do modelu vložil prvky přenosných hasicích přístrojů. Informace o počtu a druhu 

PHP byla již zanesena v požární kouli. Pro použití modelu správcem objektu je nutné do 

modelu i fyzicky vložit prvek PHP, i když informace o jich již v modelu má. Prvek se vkládá 

na dobře přístupné a viditelné místo v PÚ. Přenosný hasicí přístroj nese informaci o typu, 

hasicí schopnosti, druhu hasiva a je v něm vložen doklad o instalaci, funkčnosti a informace 

o revizi. Do dveří, které mají požadavek na požární odolnost, jsem vložil parametr 

požadovaná požární odolnost. Tento parametr jsem pak vyplnil ve vlastnostech prvku a zanesl 

tak informaci do modelu. Konstrukce v požárním úseku byli doplněny informací 

o požadované a skutečné požární odolnosti ve vlastnostech rodiny. Do modelu jsem vložil 

navrhnuté požárně bezpečnostní zařízení. Čidla elektrické požární signalizace jsem vložil 

podle návrh EPS. Ústředna byla vložena do samostatného PÚ v recepci objektu. Ústředna 

nese informace o druhu, výrobci, vlastnostech a doklady o funkční zkoušce celého systému. 

Samotná čidla mají informace o druhu, čísla (adresy) a výrobci. Další prvek, který jsem do 

modelu vkládal byl vnitřní odběrné místo požární vody, tedy požární hydrant. Umístěné jsou 

vždy na viditelném místě a jejich dosah musí být, aby pokryl všechny PÚ. V hydrantu jsou 

vložené informace o druhu, světlosti hadice a dosahu (viz. obr. 12).  
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Obr. 12 Požární hydrant 

 

Hotový model se všemi informacemi o požární ochraně jsem exportoval z Revitu do formátu 

IFC. Pro vložení modelu do většiny softwarů pro facility management a pro komunikaci 

s profesemi je vždy potřeba export do mezinárodního datového formátu. 

 

 Výstupy 

Výstupní informace byli zobrazeny na modelu ve formátu IFC v programu BIM.Point, který 

slouží pro facility management. Zobrazení požárních úseků v modelu fungovalo jak vizuálně, 

tak i s vloženými informacemi. Pomocí objemu požárního úseku, který byl takto definován 

v Revit modelu se po vybrání zobrazuje v prohlížeči zelenou výplní (viz. obr. 13). Na obrázku 

je také vidět, že vybráním požárního úseku, nebo tedy jeho hranicí se v informační liště 

zobrazí i jeho název. 
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Obr. 13 Chráněná úniková cesta 

 

Požární koule, kterou jsem do úseků vkládal pro nesení dat se zobrazují i v prohlížeči (viz. 

obr. 14). V informační liště po vybrání koule se zobrazují vložená data o označení požárního 

úseku, PBZ, počtu a typu PHP a požární odolnosti konstrukcí. V případě na obrázku 

zobrazeného úseku chráněné únikové cesty se v prohlížeči zobrazuje informace o typu 

únikové cesty a její kapacitě unikajících osob. 

 

 

Obr. 14 Informace o požárním úseku 

 

Instalované požární dveře zobrazují informace o požární odolnosti a v prohlížeči jsem do 

modelu nahrál dokument certifikace o deklarování požadované požární odolnosti. Další data 

potřebná pro facility management jsou údaje o pravidelných revizí. Datum poslední 
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provedené revize, tedy kdy byl prvek instalován jsem vložil do prohlíženého modelu. Stěny 

a nosné konstrukce vyžadující požární odolnost v prohlížeči zobrazují svou požadovanou 

a skutečnou PO. U všech prvků s požární odolností jsem vložil certifikát výrobce 

o deklarované požární odolnosti. Požárně bezpečnostní zařízení elektrické požární signalizace 

zobrazuje vždy, po kliknutí na čidlo nebo ústřednu, základní informace, které jsem vložil 

v Revit modelu. V prohlížeči jsem vložil do ústředny dokument o funkční zkoušce celého 

systému a data následující periodické revizi. 

Vnitřní hydrantové odběrné místo se v prohlížeči zobrazuje data o umístění, velikosti skříně, 

výrobci, dosahu a světlost hadice (viz. obr. 15).  

 

 

Obr. 15 Informace požárního hydrantu 

 

K prvku požárního hydrantu jsem vložil dokument o prvku, který udává výrobce, doklad 

o provedení funkční zkoušky a zadal datum první a následné periodické revize zařízení. 

Doklady vkládané do prohlížeče jsou důležité pro správce objektu. V každém prvku v objektu 

může tak hlídat datum revizí, má k dispozici technický list výrobce, doklad o funkční 

zkoušce, předávací protokol a jiné (viz obr. 16). 
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Obr. 16 Dokumenty vložené v požárním hydrantu 

 

Data zobrazovaná v prohlížeči pro facility management jsou důležitá pro chod objektu. Pokud 

je dopředu stanovené další zpracování vkládaných dat, tak může správce objektu mít model 

ve kterém má na jednom místě veškeré potřebné informace. Především vkládání dokladů 

a dokumentů k prvkům v objektu je pro správu budov obrovský benefit, který vede k úspoře 

některých nákladů. Z hlediska požární bezpečnosti se jen zřídka může stát, že by do objektu 

byli instalovány prvky s jinými deklarovanými odolnostmi a vlastnostmi, než je požadováno.  
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6 Shrnutí 

V práci je shrnuta problematika tvorby požárně bezpečnostního řešení v informačních 

modelech z pohledu dnešní praxe. Definuje okrajové podmínky legislativy pro PBŘ tak i pro 

informační model v České republice. Zmiňuje zahraniční zkušenosti s užíváním virtuálních 

modelů staveb a popisuje přesah informací požárně bezpečnostního řešení pro facility 

management.  

V oblasti informačního modelu byla připravena metodika požárně bezpečnostního řešení. 

Struktura metodiky je rozdělena do čtyř základních kategorií. Na základě struktury jsou 

vytvořeny příklady použití metodiky na variantách obecného postupu a stupně projektové 

dokumentace. Metodika je rozšířena na typy objektů, jako je rodinný dům, administrativní 

budova a objekt výrobního charakteru. Připravené postupy jsou navrhnuty na podkladu 

struktury požárně bezpečnostního řešení v obecném postupu.  

Na řešeném příkladu administrativní budovy je aplikován postup poslední fáze projektové 

dokumentace na již hotový model pro používání facility managementem. V příkladu jsou 

definovány vstupní a výstupní informace požárně bezpečnostního řešení vkládané do modelu. 

 

Doporučení další práce v problematice 

Bylo by vhodné rozpracovat metodiku BIM modelu pro průmyslové stavby. Vytvořit 

požadavky pro knihovnu prvků pro požární inženýrství. Připravit podklady pro stanovení 

jasných požadavků ke splnění podmínek požární prevence a požární ochrany. Zpracovat 

podklady pro legislativní úpravu požadavků informačních modelů, koordinace profesí 

a určení podmínek pro státní veřejné zakázky. Na základě podkladů vytvořit systém kontrolní 

činnosti požárně bezpečnostních řešení staveb v modelu, především pro povolování staveb.  
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