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Abstrakt: 

 Tvorba 3D informačního modelu budovy včetně 3D modelu terénu s importem 

z DWG podkladů. Optimalizace základních vlivů na tepelnou techniku budovy 

cloudovým nástrojem Energy optimalization for Revit v rané i pokročilé fázi projektu. 

Vkládání katastrálních map, 3D terénu a materiálů z doplňku BIMTech Tool. Export dat 

do formátu IFC pro mezioborovou výměnu dat a výhody. Exemplární řešení návrhu 

kanalizace. 

  

 

Abstract: 

 Creating a 3D information model of a building including a 3D terrain model with 

import from DWG backgrounds. Optimization of the basic effects on building thermal 

technology by the Energy optimalization for Revit tool in the early and advanced phase 

of the project. Insertion of cadastral maps, 3D terrain and materials from BIMTech 

Tool. Data export to IFC for interdisciplinary data exchange and benefits. Exemplary 

sewer design solution. 

 

 

Klíčová slova 

BIM, Revit, 3D modelování, koncepční objem, energetická optimalizace, export IFC, 

Import DWG, modelování terénu, BIMTech Tool, kanalizace, mezioborová výměna dat, 

informační model stavby 

 

Key words 

BIM, Revit, 3D models, conceptual design , Energy optimalization for Revit, export IFC, 

Import DWG, topography modeling, BIMTech Tool, canalization, interdisciplinary data 

exchange, information model of the construction 
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1. Úvod 
1.1 Cíl práce 

 Cílem práce je prezentovat výhody BIM pro optimalizaci energetického 

konceptu budovy a seznámení s nástrojem Energy optimalization for Revit. Otestování 

průběhu importu geodetických dat. Porovnání s variantou importu terénu z BIMTech 

Tool.  Export modelu pro potřeby předání mezioborových dat. Řešení jedné profese 

TZB – kanalizace. Prezentace exportovaných dat. Vytvoření studijní pomůcky. 

2. Pojmy v Revitu 
2.1 Úroveň detailu 

 Skládáním jednotlivých rodin prezentujících jednotlivé stavební konstrukce, 

vzniká model. Do jaké míry úrovně detailu jdeme závisí na účelu modelu. Pro tyto účely 

existuje pojem LOD, tedy „Level of detail“. Jde tedy o to, kolik informací do modelu 

zadám. 

 

 Obr. 1 - „Level of detail“ [1] 
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2.2 Koncepční objem 

 Těleso, které kopíruje skutečný tvar budovy slouží k objemové studii. Lze jej 

snadno modifikovat a z výkazů nám dává podstatné základní informace jako je plocha 

podlaží, střechy, fasád, celkový objem. Využití může být architektonické, energetické 

ale i developerské – informace o plochách, objemech ještě před vytvořením detailního 

stavebního modelu. Výhodou koncepčního objemu také je, že se dále na jeho plochách 

dají vytvářet rodiny stavebních konstrukcí pro detailní modelování. 

 

 Obr. 2 - Koncepční objem, rozdělený na podlaží 
 

2.3 Rodiny 

 Definice: „Rodina je skupina prvků se společnou sadou vlastností, které se 

nazývají parametry, a s příbuznou grafickou reprezentací.“ [11] Dělíme je na dvě 

základní kategorie. 

2.3.1 Rodiny systémové 

 Slouží pro tvorbu základních stavebních prvků jako jsou stěny, stropy, podlahy, 

schody, střechy. Tyto rodiny už jsou implementované do základního prostředí Revitu. 

Je možné vytvářet jejich nové typy, např. různé tloušťky vrstev stěn a podlah, rozměry 

sloupů, zvolené materiály. 

 Systémové rodiny mohou hostit rodiny načtené, stěna je hostitelem pro 

okno/dveře, avšak nemohou být v projektu bez existence stěny. 

2.3.2 Rodiny načtené 

 Rodiny načtené můžeme vytvářet sami, nebo použijeme již vytvořené, které 

stáhneme jako knihovní prvky a načteme do projektu externě. Vyskytují se 

v samostatných souborech s koncovkou RFA. 

 Načtené rodiny většinou představují prvky, které se instalují do hrubé stavby 

jako okna, dveře, truhlářské výrobky, zařizovací předměty, nábytek a rostliny. 
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 Rodiny systémových komponent, kterou jsou prvky technického zařízení budov. 

 Rodiny poznámek, jako jsou symboly a rohová razítka, popisky a ostatní grafické 

2D značky. 

 

 Obr. 3 - Načtená rodina okna v hostitelské rodině stěny 
 

2.4 Projektová dokumentace 

  Princip je takový, že výkresy jsou součástí jednoho souboru RVT, to znamená, že 

předpřipravené výkresy existují od počátku tvorby informačního modelu budovy 

(zjednodušeně řečeno – na „formáty výkresu/papíru“ jsou vloženy specifikované 

pohledy – pohledy, řezy, legendy, výkazy a poznámky, tedy „rozvržení“ která se 

postupně tvorbou modelu naplňují a zpřesňují). Jsou online s informačním modelem a 

ihned se aktualizují. Tvorba výkresů je přehledná a automatizovaná. 

 

 Počáteční vzhled výkresu vychází z rodiny razítka, obsahující rozpisku 

s individuálními informacemi např. o projektantovi, zákazníkovi a stavbě. Informace 

v rozpisce mohou být buď neměnné, na všech výkresech a ve všech projektech 

stejné, nebo také parametrické, které se odkazují na informace z modelu. Do rozpisky 

se pak automaticky přenáší třeba název výkresu, měřítko, datum a další. 

  

Načtená 

rodina 

okna 

Systémová 

rodina 

stěny 
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Obr. Rodina rohového razítka 

 

Množství informací v rozpisce a její finální vzhled je otázkou správně vytvořené 

rodiny rohového razítka a jejích parametrů. 

 Výkresy lze kompletovat do sad a následně tisknout rovnou na tiskárně, nebo 

na plotru, případně do formátu PDF. 

 Je také možný export výkresu nebo samotného pohledu do DWG, DXF. 

Výsledkem tohoto exportu je ale výstup ve formě 2D i 3D projektu tak, jak byl 

vytvořen standardními postupy taháním čar např. pomocí AutoCAD. Infomační 

hodnota dat modelu se tedy takto nepřenáší. 

 

Obr. 4 - Export pohledu do různých formátů 
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Obr. 5 - Výběr nastavení exportu, je možné vybrat jeden pohled, nebo exportovat 

několik najednou 
 

Obr. 6 - zobrazení pohledu v AutoCAD 2019, který podporuje 3D prostor, přenáší se ale 

pouze grafická data a jednotlivé rodiny jako bloky 
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2.5 Pohledy 

 Z 3D informačního modelu se automaticky generují pohledy, které vidíme 

v prohlížeči projektu. Dělí se na: Půdorysy, 3D pohledy, pohledy a řezy. 

 

  
PŮDORYS 

3D 

POHLED 

ŘEZ 
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 Základní pohledy jsou nastaveny v šabloně projektu. Vždy se jedná o půdorysné 

pohledy na v projektu existující podlaží, pohledy na strop a pohledy dle světových 

stran. Množství a úroveň pohledů závisí na použité šabloně a lze nastavit pro každý 

pohled zvlášť. 

 V kterékoli fázi projektu je možné vytvořit vlastní pohledy. Typickým příkladem 

je tvorba svislých řezů, 3D pohledů - axonometrických, nebo perspektivních, které se 

automaticky generují z informačního modelu. 

 V kterékoliv fázi projektu je také možné pohledy duplikovat – například pro 

vytvoření půdorysů v různých měřítkách, nebo v různém vizuálním módu. 

 

Obr. 7 - úroveň detailu - hrubý 

 

 

Obr. 8 - úroveň detailu - jemný 
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 Každý takto vytvořený pohled má vlastní nastavení úrovně podrobnosti/detailu, 

měřítko a samozřejmě nastavení viditelnosti jednotlivých elementů – viz kapitola 2.7 

 

2.6 Importovaná data a jejich zobrazení v pohledech 

 Do projektu je možné importovat data z jiných softwarů – 2D data typu DWG, 

DXF, soubory obrázků/rastrových dat či připojit další Revit soubor. I u těchto dat je 

možné ovlivňovat jejich viditelnost v konkrétních pohledech – viz kapitola 2.7 

Připojením Revit souborů se bude věnovat kapitola 6. 

 

Obr. 9 - Výběr a nastavení souboru CAD pro import do Revitu. 
 

 Při importu je možné přiřadit počátek z CAD k počátku v Revitu, nebo podklad 

umístit i ručně, lze také vybrat na jaké podlaží se umístí, lze nastavit v jakých měrných 

jednotkách se převede, metry/milimetry - to je důležité! 
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2.7 Viditelnost zobrazení 

 Pohledů může být libovolné množství a vzhled se dle účelu se dá spravovat 

přepsáním viditelnosti zobrazení jednotlivých kategorií  

 

Obr. 10 - přepsání viditelnosti zobrazení pro aktuální pohled v kategorii modelů 

Obr. 11 - změna nastavení zobrazení pro duplikovaný pohled (vypnutí střech a oken) 
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 Stejným způsobem lze spravovat importované kategorie jako DWG vypínáním 

viditelnosti jednotlivých hladin nebo celých souborů pro každý pohled, což je výhodné 

pro zlepšení orientace v podkladech. 

 

Obr. 12 - přepsání viditelnosti pro importované DWG, vypínání hladin  

 Obr. 7 - přepsání viditelnosti kategorie poznámek 
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2.8 Výkazy 

 Výkazy/tabulky jsou pouze jiným pohledem na informační model. Zobrazují 

nám například soupis použitých stavebních prvků a v průběhu celé projekční fáze je 

možné je automaticky generovat. 

 Můžou to být např. výkazy oken nebo dveří, s informacemi o rozměrech, ploše, 

ceně, zkrátka všech parametrů, které vykazovaná rodina obsahuje a jsou zajímavé pro 

další práci. Variabilita výkazů je obrovská a dají se vždy přizpůsobit pro daný účel.  

Současně s návazností na fáze projektu – viz kapitola 2.9 -  je možné generovat tyto 

tabulky pro různé etapy projektu. 

 

 Obr. 13 - lze přidat i ubrat požadované parametry, vybírat z přednastavených, 

nebo  napsat pomocí vzorce vlastní 

Obr. 14 - Ukázka výkazu oken – počet, typ, rozměry, poznámka  
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  Obr. 15 - Ukázka výkazu plochy povrchů 

 

2.9 Fáze projektu 

Projekt v Revitu je možné rozdělit do fází. Typickým příkladem fází projektu 

může být rekonstrukce objektu – v rámci projektu/modelu jsou postupně vytvářeny 

prvky existující, bourané, nové. V kterékoliv chvíli tak můžeme vidět a zpracovávat 

příslušnou etapu projektu. A samozřejmě vykazovat příslušná negrafická data (bourané 

zdi, okna…). Současně můžeme vidět i kombinace jednotlivých fází. 

Obr. 16 - Filtrování fází 
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2.10 Varianty návrhu  

 Varianty návrhu umožňují vytvořit několik alternativ v jednom modelu. Nejprve 

vytvoříme část modelu, která je pro všechny varianty stejná. Následně tvoříme sady 

variant. 

 Sada variant řeší jednu problematiku, například rozmístění balkonů nebo tvar 

střechy. Práce na hlavním modelu nebo jiné sadě může pokračovat, zatímco tato část 

stojí, nebo ji řeší někdo jiný. 

 

Obr. 17 - Okno pro vytváření variant 

 Na konci si vybereme finální variantu, nebo jich zpracujeme více. K tomu slouží 

takzvané vyhrazené pohledy, které zobrazují pohled s jednotlivou variantou. 
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2.11 Vlastnosti materiálů 

 Ke stavebním prvkům můžeme přiřadit jejich materiály. Každý materiál nese 

informaci o grafickém zobrazení, o vzhledu, fyzikální a tepelné vlastnosti. 

 

 

Obr. 18 - Prohlížeč materiálů – výběr materiálu skladby, úprava vlastností 

 

 Vezmeme-li stěny, stropy nebo podlahy, je možné na sebe vrstvit různé 

materiály a vytvořit tak sendvičovou konstrukci. Materiálům nastavíme tloušťku, 

prioritu dle postupu výstavby tím, zda se jedná o konstrukci, tepelnou izolaci, nebo 

dokončovací vrstvu a zda se bude materiál zalamovat. 
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Obr. 19 – Informace o vytvořené skladbě (schéma, celková tloušťka, součinitel prostupu 

tepla a další.) 
 

 

 
Obr. 20 – Nastavení skladby obvodové stěny, přiřazení funkce jednotlivých vrstev 
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3. Podklady a použité vybavení 
3.1 Základní popis objektu 

   Stavba se nachází v Peci pod Sněžkou a je navržena jako bytový dům s 

80 bytovými jednotkami a nebytovými jednotkami. Podnož o rozměrech cca 

63x34m slouží jako základna pro bytové domy A a B o rozměrech cca 30x18 m a 

domu C o rozměrech cca 17×24 m. 

 

 

Obr. 21 - pohled severní – podklad 
 

• 2PP – garáž, technické prostory, bytové jednotky 

• 1PP – restaurace, SPA a bytové jednotky 

• 1NP – bytové jednotky  

• 2NP – bytové jednotky 

• 3NP – bytové jednotky  

• 4NP – bytové jednotky, mezonetové částí bytů  

  Z jižní strany je vjezd do podzemní garáže.  

 Hlavní vstup do bytových domů pro pěší je v 1.PP z jižní strany přístupem po 

komunikaci z přilehlé veřejné komunikace. 

 Využití reálných podkladů pro zpracování vlastní verze objektu, přizpůsobené 

pro účely diplomové práce (zachování tvaru budovy, rozmístění výplní otvorů, skladby) 

se zaměřením na budovu B. 
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3.2 Skladby 
 

Obvodové suterénní stěny  
ŽELEZOBETON      tl. 300 mm 
 
Obvodový plášť 
ŽELEZOBETON      tl. 250 mm 
MINERÁLNÍ VATA    tl. 160 mm 
POVĚTRÁVANÁ MEZERA   tl. 50 mm 
DŘEVĚNNÝ OBKLAD    tl. 40 mm 
 
Vnitřní stěny  
ŽELEZOBETON      tl. 250 mm 
 
Mezibytová stěna 
ŽELEZOBETON      tl. 200 mm 
 
Bytová příčka 
SDK S MINERÁLNÍ VLNOU   tl. 150 mm 
 
Stropy 
ŽELEZOBETON      tl. 200 mm 
 
Střecha 
ASFALTOVÝ SBS MODIFIKOVANÝ ŠINDEL  
DŘEVĚNÝ ZÁKLOP    tl. 20 mm 
STŘEŠNÍ LATĚ A KONTRALATĚ   2x40x50 mm 
POJISTNÁ DIFÚZNÍ FOLIE 
TEPELNÁ IZOLACE    2x140 mm 
PAROTĚSNÁFOLIE 
DŘEVĚNÝ ZÁKLOP    tl. 20 mm 
 
 
 

3.3 Podklady 

 DWG podlaží, pohledů a zaměření terénu. Podklady byly poskytnuty se 

svolením VPU DEKO PRAHA a.s.  

 Dále defaultní stavební RVT šablona. 
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3.4 Použitý Hardware 

 Zde je třeba podotknout, že notebook, který byl běžně používán pro 

výkresovou dokumentaci např. rodinného domu, svým výkonem nebyl schopný zajistit 

plynulou práci. Z toho důvodu bylo k práci dále využito stolní PC. 

NOTEBOOK 

 CPU: i5 4210U @2,7Ghz  

 GPU: integrovaná grafická karta 

 RAM: 8gb DDR3 

STOLNÍ PC 

 MB: Asus ROG Maximus IX Formula 

 CPU: i7 7700k @4,7Ghz  

 GPU: Asus  GTX 1080 8 GB GDDR5 8000MHz 

 RAM: Corsair Vengeance 4x16gb DDR4 @ 3200mhz 

 

3.5  Použitý Software 

 AUTODESK – REVIT 2019 

  -nainstalovaný doplněk BIMTech Tool 

  -AUTODESK INSIGHT 

 AUTODESK – AUTOCAD 2019 

 MICROSOFT OFFICE – KANCELÁŘSKÝ BALÍK 
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4. Tvorba koncepčního objemu 
4.1 Import DWG podkladů pohledů, řezů a půdorysů 

 Na začátku celého procesu vycházíme z prázdné defaultní stavební šablony, 

pojmenujme ho „KONCEPČNÍ OBJEM.RVT“. Vkládáme půdorysy DWG do připravených 

podlaží. Podlaží výškově srovnáme podle vloženého řezu. Nová verze Revitu umožňuje 

zobrazení DWG i v 3D prostoru, a proto je snadné během krátké chvíle vytvořit 

prostorový podklad pro tvorbu koncepčního objemu.  

  Již zde byl zaznamenán nedostatek výpočetního výkonu notebooku a práce 

pokračuje na stolním zařízení. 

 

Obr. 22 - Import DWG podkladů, napasování na sebe v axonometrii 

  

Obr. 23 - Pro přehlednost stačí zapnout pouze hladiny, v kterých se nachází fasáda, 

přebytečné hladiny vypneme ve viditelnosti zobrazení. 
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 Jsou-li zobrazena všechna DWG, vzniká nepřehledné klubko čar a šraf. Naštěstí 

samotné prostředí Revitu umožňuje pro každý pohled vyfiltrovat jednotlivé soubory i 

jejich hladiny a zobrazit pouze potřebné. 

 Vložení nebo připojení DWG souborů je velmi snadné. Při vložení se prvky DWG 

stávají součástí Revit souboru. Hlavní soubor tak datově narůstá a dojde-li k úpravě 

DWG, změna se neprojeví a je třeba jej znovu vložit. 

 Výhodnější je varianta připojení, kdy zůstává možnost externí úpravy 

v AutoCADu, nezvětšuje se velikost hlavního souboru a při opětovném načtení se 

zobrazení v Revitu aktualizuje. 

 Vkládat DWG soubory je ve verzi 2019 možné jak v půdorysných pohledech, tak 

i ve svislých řezech a pohledech. 

 

Obr. 24 - Tvorba koncepčního objemu v půdorysu pro další práci 
 

 

4.2 Vytvoření koncepčního objemu celé budovy (budova A, budova B, suterén) 
 

 Práce se detailně zabývá budovou B, od 1. PP nahoru. Budova A zde slouží jako 

stínící objekt a suterén jako sousední vytápěný objekt. Z pohledů vymodelujeme tvar 

objemu včetně nepravidelné střechy a rozdělíme ho po patrech. V tuto chvíli už 

můžeme z modelu získat první zajímavé informace, jako je například podlahová plocha, 

objem potřebný pro energetický výpočet, nebo plocha střechy pro návrh dešťové 

kanalizace. 
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Obr. 25 - Dokončení objemu budovy B, 

rozdělení na podlaží a získání hrubé 

představy o plochách a objemu  

 

 Pokud nyní jakkoliv změníme tvar budovy, hodnoty se okamžitě přepočítají. 

 Stejným postupem vytvořím objem zbytku budovy. Energetický výpočet 

proběhne pouze na budově, v níž existuje podlaží objemu, tedy vertikální rozdělení 

budovy. To předpokládá předchozí vytvoření úrovní podlaží. Ostatní objemy tak 

vstupují do výpočtu, pouze jako stínící nebo sousední prvky, neboť už nerozděluji na 

podlaží. 

 Podlaží lze přidávat v kterékoli fázi projektu, v kterémkoliv bočním pohledu 

pomocí nástroje Úrovně podlaží. 

 

Obr. 26 - Domodelování zbytku koncepčního objemu apartmánového domu 

 

4.3 Nastavení polohy budovy a sever 
 

 Dále nastavíme polohu projektu, tj. Pec pod Sněžkou a orientaci k světovým 

stranám. V tuto chvíli se model rozvětví na dva: „KONCEPČNÍ OBJEM.rvt“ a „DETAILNÍ 

MODEL.rvt“ 

 

Budova A 

Budova B 
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Obr. 27 - Zvolení umístění stavby -  Pec pod Sněžkou 

 

 Počasí je převzato na základě nejbližší meteorologické stanice. Hodnoty lze 

upravit, nebo vložit vlastní. 

 

 

Obr. 28 – Meteorologická data z nebližší stanice pro každý měsíc. 
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5. Energy optimalization for Revit 
5.1 Přiřazení „podobných“ konstrukcí v energetických nastaveních 

 Pokračujeme v modelu „KONCEPČNÍM OBJEM.rvt“, v energetickém nastavení 

zvolíme, že se jedná o hotel a analýza vychází z koncepčního objemu. Pro tuto možnost 

musíme přiřadit ke koncepčním konstrukcím jejich vlastnosti. 

 Program třídí konstrukce pouze podle jména např. „Lehká konstrukce – typická 

izolace pro mírné podnebí“. Názvy jsou pouze přeložené z angličtiny a co si pod tím 

představit je individuální, proto použijeme tabulku, která ke koncepční konstrukci 

přiřazuje hodnoty tepelného odporu a tepelné kapacity, s kterými nástroj počítá a 

vybereme takovou, která je nejblíže návrhu, aby došlo k co nejmenšímu zkreslení. 

 

Hmotnost vnější stěny – metrické (SI) hodnoty 

Koncepční konstrukce  Hodnota 
R  

Jednotka 
objemové 
hmotnosti  

Tepelná 
kapacita  

Lehká konstrukce – silná izolace  4.47  139.54  0.234  

Lehká konstrukce – typická izolace pro studené 
podnebí  

3.05  155.97  0.214  

Lehká konstrukce – typická izolace pro mírné 
podnebí (výchozí)  

1.73  184.15  0.193  

Lehká konstrukce – slabá izolace  1.38  301.46  0.196  

Lehká konstrukce – bez izolace  0.49  455.55  0.193  

Masivní konstrukce – silná izolace  2.91  495.67  1.116  

Masivní konstrukce – typická izolace pro studené 
podnebí  

2.58  477.14  1.081  

Masivní konstrukce – typická izolace pro mírné 
podnebí  

1.91  512.67  1.080  

Masivní konstrukce – bez izolace  0.24  669.35  1.075  

 
  

„ 
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Hmotnost střechy – metrické (SI) hodnoty 

Koncepční konstrukce  Hodnota 
R  

Jednotka 
objemové 
hmotnosti  

Tepelná 
kapacita  

Silná izolace – chladná střecha  5.63  108.25  0.158  

Silná izolace – tmavá střecha  5.63  108.25  0.158  

Typická izolace – chladná střecha (výchozí)  3.87  73.04  0.123  

Typická izolace – tmavá střecha  3.87  73.04  0.123  

Slabá izolace – chladná střecha  2.11  101.56  0.109  

Slabá izolace – tmavá střecha  2.11  101.56  0.109  

Bez izolace – tmavá střecha  0.35  227.82  0.095  

    

Hmotnost podlaží – metrické (SI) hodnoty 

Koncepční konstrukce  Hodnota 
R  

Jednotka 
objemové 
hmotnosti  

Tepelná 
kapacita  

Lehká konstrukce – silná izolace  5.81  23.54  0.069  

Lehká konstrukce – typická izolace (výchozí)  3.67  33.13  0.068  

Lehká konstrukce – slabá izolace  2.48  48.57  0.066  

Lehká konstrukce – bez izolace  0.74  156.51  0.032  

Tab. 1 - Charakteristiky koncepčních konstrukcí a výběr nejbližší [11] 

 

 

 

Obr. 29 - Pro první výpočet zvolíme cílový procentuální podíl zasklení 40% pro všechny 

fasády. A výšku parapetu 800 mm. Tyto hodnoty se dají nastavit pro každou fasádu 

zvlášť. 

 

„ 

„ 
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Obr. 30 - Koncepční typy – volba nejvhodnějších koncepčních typů pro energetický 

výpočet na koncepčním objemu 

 

5.2 Odeslání k výpočtu na cloud 

 Nutnou podmínkou pro využití nástroje energetické optimalizace je existence 

autodeskového účtu. Pro studenty je používání zdarma, jinak je zpoplatněno. 

 Tím jsme nastavili model a můžeme ho odeslat k výpočtu na cloud, ještě před 

odesláním je třeba vygenerovat energetický model budovy. Můžeme ho vidět na 

následujícím obrázku. 

 

Obr. 31 - Vytvoření energetického modelu pro zasklení 30% 
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 Přihlásíme se přes svůj Autodesk účet a soubor se odešle k výpočtu. Výpočet 

trvá asi 10 minut, dle složitosti, a po ukončení nám přijde na mail upozornění. Přímo 

z Revitu se dostaneme do prostředí „Insight“, které běží online. 

 

Obr. 32 - Grafické zobrazení v Insight a hodnota nákladů na m2/rok v USD 
 

 Hlavním výstupem je měřítko, které přepočítává náklady na dolar na metr 

čtvereční. Výsledky ale rozhodně nelze 

interpretovat jako náš průkaz energetického 

štítku. I když je tento ukazatel pouze 

orientační, můžeme ho využít pro energetickou 

optimalizaci, kdy zvolíme jinou hodnotu 

zasklení a porovnáme, jak se náklady změnily. 

 

 

 

Obr. 33 - Benchmark zatřídění pro variantu zasklení 30% 
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Obr. 34 - Vytvoření energetického modelu pro zasklení 50% 

5.3 Vyhodnocení variant 

 Z porovnání tří variant je patrné, že nejmenší náklady na provoz budovy 

vycházejí při 50% zasklení.  

 

Obr. 35 - benchmark pro různé poměry zasklení 50% - 40% - 30% 
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 Díky nástroji Energetická analýza získáváme rating, podle kterého můžeme 

vybírat mezi různými variantami energeticky vlivných opatření. Hodnota v USD je 

orientační a čím je nižší, tím lepší energetické chování budova má. 

 Dále nástroj nabízí grafické zobrazení pro představu, v jaké oblasti budovy 

budou největší náklady na vytápění a chlazení a jak by se na „rating“ podepsala další 

opatření. 

 

Obr. 36 - Cooling loads (W/m2) 
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Obr. 37 - Hetaing loads (W/m2) 
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Obr. 38 - Výstup z Insights: Vliv orientace budovy na úsporu/nárůst nákladů 

 

 Lze říct, že jiné natočení budovy, na zlepšení nákladu příliš markantní vliv nemá. 

Zlepšení by ale mohly přinést vodorovné stínící prvky, nebo instalace oken 

s nízkoemisivním trojsklem. 
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Obr. 39 - Vliv stínění na úsporu/nárůst nákladů 
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Obr. 40 - Vliv zasklení na úsporu/nárůst nákladů pro západně orientovaná okna 
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6. Import dat a vytvoření terénu 

 Porovnáme dva postupy, jak vytvořit terén. Zjistíme, jaká varianta je přesnější, 

jaká rychlejší a vybereme variantu vhodnou pro práci, do které importujeme RVT 

soubor s detailním modelem. 

 Pro modelování terénu si založíme samostatný prázdný soubor s názvem 

„TERÉN.rvt“. 

 

6.1 Import terénu  - BIMTech Tool 

 BIMTech je doplněk, který je možné při zřízení účtu zdarma stáhnout a 

naistalovat do prostředí Revitu. Je propojený s aktuálními daty ČÚZK, vychází 

z vrstevnicových map a umožňuje vložit výřez katastrálního území. Zároveň umožňuje 

generovat 3D terén vybrané oblasti. 

D

 

Obr. 41 - BIMTech – zobrazení místa stavby včetně rastrové katastrální mapy, modrý 

čtverec vyznačuje oblast, na které se automaticky vygeneruje 3D terén 
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Z podkladu-situačního výkresu najdeme umístění stavby, tj. Pec pod Sněžkou, zobrazí 

se nám katastrální mapa, kde hledáme konkrétní parcelu řešené stavby. BIMTech 

vygeneruje na ploše, čárovou katastrální mapu přilehlého okolí, topografii 180x180 m a 

vytvoří 3D terén. 

 

Obr. 42 - Vygenerovaná topografie z BIMTechu 
  

  

Obr. 43 - Podklad – situace širších vztahů 
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Obr. 44 - Podklad – situační výkres  
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6.2 Import terénu  - DWG geodata 

 DWG podklad je oproti topografii z BIMTechu přesný a odpovídá reálné situaci. 

Je však třeba soubor „vyčistit“ od hladin, které nesouvisí s topografickými informacemi. 

To je pracné, neboť je třeba se zorientovat v nemalém počtu hladit a vypnout všechny 

nepotřebné.  

 Připojíme DWG do projektu a vypínání hladin provádíme v AutoCADu, kde se 

v hladinách lze zorientovat lépe. Při znovunačtení CADu už terén vypadá lépe a proces 

stačí opakovat a vyčistit od balastu. 

 

Obr. 45 – Importovaná geodata, zobrazení v AutoCADu 
 

 

  

Obr. 46 – Terén vygenerovaný z „nevyčištěného“ podkladu 
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 Pro porovnání se ujistíme i pomocí nástroje „Street view“ z google maps. Místo 

stavby tak ve skutečnosti ani není třeba navštěvovat. Nad fyzický kontakt s prostředím 

ale nic není!  

 Závěr: Dostaneme-li importovaný soubor ještě neznamená, že se s ním bude 

pracovat dobře, ale odvíjí se od znalosti zvyklostí zdrojového souboru a autora dat. 

Mezi variantami jsou veliké nesrovnalosti, a proto pro další postup na diplomové práci, 

použijeme data z – BIMTech Tool, který čerpá topografické údaje z 

oficiálního Geoportálu, tato data jsou pro naši potřebu dostačující.  

 V případě potřeby dokumentace pro výkopy a zakládání stavby, Je BIMTech 

Tool nedostačující a je nutné využít zaměření vycházející z geodetických dat. Pro tuto 

variantu je určitě nutná širší spolupráce s geodetem, který vygenerovaný terén 

odsouhlasí. 

 

6.3 Připojení modelu 

 Do finálního terénu externě připojím model „KONCEPČNÍ OBJEM.rvt“ Budovu 

umístím půdorysně tak, aby seděla dle katastrální situace a zarovnám výšky. 

 Použiji nástroj deska stavby, díky kterému se v půdoryse pod celou budovou 

upraví výška terénu. Můžeme ji vnímat jako základovou desku. 

 

Obr. 47 - Umístění desky stavby 

 

 Připojení modelu do terénu, tedy vytvoření terénu i budovy v samostatných 

souborech, je výhodné vzhledem k velikosti souboru, náročnosti na výpočetní výkon, 

spolupráci více projektantů na stejném projektu a přehlednosti. 
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7. Tvorba informačního 3D modelu 

 Před začátkem modelování je si třeba ujasnit, co od modelu očekáváme. 

Chceme využít nástroj Energy optimalization for Revit, tentokrát se stavebními prvky, 

proto bude třeba vymodelovat stěny, střechu a okna s patřičnými vlastnostmi. Pro 

výstup výkresové dokumentace budeme potřebovat prvky viditelné v půdorysu jako 

příčky, schodiště, dveře, izolace a místnosti. 

 Pro detailní modelování využíváme již hotový koncepční objem. Na plochách lze 

snadno generovat stavební prvky podlah, stěn a střechy pomocí nástroje “vytvořit na 

ploše”. Koncepční objem opisuje vnější povrch budovy, proto stěnu a střechu vkládám 

vnějším povrchem dovnitř a zároveň také konstrukcím přiřazuji požadovanou skladbu s 

danou tloušťkou vrstev. Obdobný postup platí i pro podlaží. 

 

Obr. 48 - Vytvoření podlah a střechy na ploše z koncepčního objemu 
 

7.1 Tvorba skladeb stavebních konstrukcí a import materiálů z BIMTECH  

 Základní stavební šablona neobsahuje požadované materiály, proto znovu 

využijeme nástroj BIMTECH, tentokrát funkci „stavební materiály“. Vybereme 

z katalogu požadovaný materiál (viz kapitola 3 - skladby konstrukcí) načteme je do 

modelu a sestavujeme skladbu konstrukce. 

 Materiály z této databáze obsahují nejen tepelně technické charakteristiky, a 

jelikož se jedná o sendvičovou konstrukci, s přidáváním a měněním tloušťky 

jednotlivých vrstev ihned vidíme hodnotu tepelného odporu konstrukce „R“ (m2.K/W). 

To je velmi praktické z hlediska návrhu tepelné izolace. 

 Postupně nastavujeme skladbu pro střechu a fasádu, v pozdější fázi pro podlahy 

a vnitřní stěny a příčky. 
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Obr. 49 - Katalog stavebních materiálů z doplňku BIMTech Tools 
 

 

 
Obr. 50 - Základní parametry materiálu, které se načtou do modelu 

 

 Kromě objemové hmotnosti a součiniteli tepelné vodivosti je u materiálu také 

uvedena hodnota Vázané energie a uhlíku. Můžeme tak snadno zjistit velikost uhlíkové 

stopy, a i po této stránce budovu optimalizovat. 
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7.2 Okna 

 Z energetické analýzy na koncepčním objemu jsme zjistili, že nejvhodnější 

poměr zasklení bude 50 %. Tomu se přizpůsobíme, až budeme dle DWG podkladu 

rozmisťovat okna v podlaží. Jelikož se podlaží 1-4 opakují, vymodelujeme pouze jedno 

a poté co dokončíme detailní modelování celého patra, nové prvky rozkopírujeme na 

podlaží ostatní. Pro přehlednost můžeme zároveň sledovat půdorys i axonometrii. 

 

 Obr. 51 - Vytváření okna, na jedné obrazovce je možné sledovat více pohledů 

 (půdorys/axonometrie) 

 I u výplní otvorů lze nastavit parametr pro tepelně technické vlastnosti. 

V našem případě to je hodnota součinitele prostupu tepla „U“ a zasklení „g“ a 

informace, že se jedná o trojsklo. Výkaz může sloužit pro rozpočtáře, či firmu realizující 

výrobu a montáž oken. 

Obr. 52 - Výkaz oken použitých pro celou budovu 



50 

7.3 Stěny, místnosti a užitné plochy a výkazy 

 Vymodelujeme stěny v půdorysu běžného podlaží. Volíme patřičné typy stěn, 

tedy nosné – železobetonové, nebo stěny mezi pokoji - sádrokartonové. Stěny 

připojujeme ke stropu.  Vkládáme dveře, nastavujeme jejich orientaci. Po připojení 

stěn k hornímu podlaží je možné vytvářet místnosti a také výkazy místností. Název 

místnosti můžeme měnit v půdorysu, ale i ve výkazu. 

 

Obr. 53 - Výřez půdorysu s místností a výkaz.  
 

 

Obr. 54 - Vygenerovaný výkaz místností.  
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8. Modelování TZB 

 Cílem je zpracovat návrh kanalizace. Pro modelování TZB v informačním 

modelu je nutné mít do projektu načtené rodiny zařizovacích předmětů a rodiny 

potrubí, kterým se zařizovací předměty propojí. 

 

Obr. 55 - Půdorys koupelny s vloženými zařizovacími předměty 
 

 SW nabízí možnost vytvořit automatické propojení, kdy se například na svislou 

stoupačku připojí WC, musí být však k dispozici rodiny potrubí s požadovaným 

průměrem. Bohužel není to vždy smysluplné řešení a je třeba jej upravit. 

   

Obr. 56 - Koupelna – automatické napojení kanalizace na stoupačku 
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 Výhodou je možné tak řešit kolizi potrubí navzájem i vůči stavbě a díky tomu že 

armatury jsou nyní načteny v informačním modelu, je možné je vykazovat např. pro 

jednotlivá podlaží, nebo celou budovu.  

 Dále můžeme připojit i studenou vodu. Ke sprchovému koutu a umyvadlu pak 

navíc vodu teplou. 

 
Obr. 57 - Připojení teplé vody, studené vody a odpadu k zařizovacímu předmětu 
 

 Slabším článkem je vhodné zobrazení TZB pro výkresovou dokumentaci. 

V nastavení pohledu lze však zvolit v rámci disciplíny pohledu, disciplínu – domovní 

instalace. Kromě zařizovacích předmětů a poznámek se všechny ostatní konstrukce 

zesvětlí. 

 Modelování TZB je samostatná disciplína, předpokládáme že ji bude řešit 

specialista. 
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Obr. 58 - Zobrazení půdorysu dle disciplíny – domovní instalace 
 

 Výkres kanalizace tedy bude nakreslen klasickým způsobem, jaký známe 

z AutoCADu. 

 Díky nastavení šablony modelu pro různé disciplíny je ale i tak práce 

intuitivnější a příjemnější než v AutoCADu. To je další myšlenka ohledně finalizace 

projektu, neboť někdy může prostorové modelování zabrat mnohem více času, než 

když se pouze do pohledu dokreslí pár poznámek. Je nutné vědět za potřebujeme 

pouze grafický výstup, nebo informace dále vykazovat. 
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9. Export dat 
9.1  Mezioborová výměna dat 

 Informační model budovy je soubor informací, obsahující kromě prostorových 

informací i informace parametrické. Můžeme ho vnímat jako databázi, z které mohou 

číst i jiné softwary a díky tomu lze vyměňovat data. V praxi ne každý používá Revit a jde 

o to, aby si uživatelé používající jinou platformu mohli data snadno předávat. 

 Existují formáty, které jsou ve světě BIM jako společný jazyk. Obdobně jako DXF 

v softwarech příbuzných AutoCAD. Ten nejdůležitější se nazývá IFC, který podporuje 

drtivá většina BIM software.  

9.2  IFC 

 

Obr. 59 - Symbol formátu IFC 

IFC se samozřejmě vyvíjí a v současné chvíli je nejvyšší verzí IFC 4. Při exportu a 

mezioborové výměně dat je tedy důležité zabývat se i úrovní této verze v cílovém SW.  

Každý SW nabízí pro import i export dat „přednastavené“ kombinace vlastností, 

informací, které budou do exportu zahrnuty.  

Obr. 60 - Výčet typů IFC a nastavení exportovaných informací 
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Obr. 61 - Výběr verze IFC 

 VÝHODY: Převod grafických informací a zatřídění stavebních prvků do kategorií. 

Převádí se i negrafické informace – názvy místností, plochy, tepelně technické 

vlastnosti konstrukcí…) Zadávání geometrických dat pouze jednou–ušetření rutinní 

práce specialistů. Model pak může sloužit i při samotném provozu budovy. 

 NEVÝHODY: Jak už jsme zjistili při importu DWG terénu, je zde nutné umět 

informace správně vyexportovat. Také geometrické vlastnosti modelu už nemusejí jít 

v hostitelském software snadno upravovat. 

 Součástí obhajoby bude ukázka zobrazení exportu řešeného modelu v 

ArchiCAD. 

9.3  IFC prohlížeče 

 Pro kontrolu a prohlížení exportovaných dat je možné využít řadu 

specializovaných programů – IFC prohlížečů. Řada z nich je k dispozici zdarma. 

Prohlížeče BIM modelů, správa BIM projektů, kontrola kolizí: 

• Tekla BIMsight 

• Solibri Model Viewer 

• Solibri model Checker 

• Nemetschek IFC viewer 

• DDS CAD Viewer 

 Pokud nemá projektant k dispozici cílový SW, je možné pomocí těchto 

programů zkontrolovat správnost exportu, kvalitu exportovaných dat, případně 

vyhledat kolize.  
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10. Závěr a diskuze 
10.1 Modelování v praxi 

 Má první osobní zkušenost s modelováním ve 3D, byla v druhém ročníku na 

Fakultě stavební. Začal jsem získávat praxi ve firmě, která vyráběla výrobky k nakládání 

s odpadní a dešťovou vodou. Pro tvorbu výrobní dokumentace byl používán AUTODESK 

INVENTOR, tedy program od stejné společnosti jako REVIT, zaměřený na strojařinu 

nebo zámečnictví. 

 V principu se celý výrobek ať už je to svařenec, nebo sestava montovaná 

z několika kusů vyrobí nejprve projektantem. Z modelu se okamžitě a velmi snadno 

generují výrobní výkresy, dokážeme vyčíslit spotřebu materiálu a tím pádem i náklady 

na výrobu. Už tedy v projekční části je s velkou přesností známo, kolik bude výrobek 

stát, a to je nesmírně důležité při soutěži o zakázky.  

 Přenosový mezioborový soubor, v tomto případě STL, nese geometrická data a 

ve výrobě tak zjistí snadno jakýkoliv rozměr – odměří si ho sami. 

 

10.2 Využití mobilního zařízení pro správu modelu – Autodesk 360 mobile 

 Model můžeme prohlížet i mobilně, máme-li ho uložený ve svém mobilu či 

tabletu. Takový nástrojem je třeba AUTODESK  360 mobile. Kdekoliv můžeme vyndat 

chytré zařízení a prohlížet model, měřit v něm, vypínat jednotlivé kategorie a číst 

parametrické informace. 

 

10.3 Motivace a závěr 

 Projektování v BIM přináší výhody a zároveň stimuluje představivost. Práce s 3D 

modelem by se dala přirovnat k hraní počítačové hry. Na druhou stranu je někdy těžké 

udržet si workflow, kdy jenom tupě neotáčíme modelem a neděláme nic. Věřím, že 

tato diplomová práce může sloužit jako pomůcka, nejen pro studenty oboru Budovy a 

prostředí. 
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11. Seznam příloh 
 

A1 – PŮDORYS běžného podlaží 

A2 – ŘEZ A-A‘ 

A3 – AXONOMETRIE 

A4 – POHLED VÝCHODNÍ 

A5 – POHLED JIŽNÍ 

B1 – TZB – TECHNICKÁ ZPRÁVA, kanalizace 

B2 – PŮDORYS – řešení kanalizace 

B3 – SITUACE 

C1 – soubor: TERÉN 

C2 – soubor: KONCEPČNÍ OBJEM 

C3 – soubor: DETAILNÍ MODEL  


