
Čachovice BIM
Společná prezentace AŽD a SUDOP PRAHA a.s.



O projektu a stavbě

• Investor: Správa železnic, s.o., Stavební správa západ

• Zhotovitel: AŽD PRAHA s.r.o. 

• Projektant : SUDOP PRAHA a.s.



O stavbě „Zvýšení kapacity trati Nymburk –
Mladá Boleslav, 2.stavba

Cílem bylo:
• zvýšení provozní kapacity stávající trati především 

pro nákladní dopravu

Rozsah úprav
• Prodloužení dopravních kolejí v žst. Čachovice
• Sanace železničního spodku
• Rekonstrukce železničního svršku 
• Rekonstrukce mostu
• Úpravy zabezpečovacího, sdělovacího a 

silnoproudého vybavení
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O pilotním projektu BIM



Model obsahoval – Grafickou část

• Model by zpracován ve všech profesích, které se projektu účastnili



Prvky modelu měly připojené negrafické 
informace podle Datového standardu SFDI



Všechny dokumenty byly uložené na CDE 
(Společné datové prostředí)
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Takto byl připravený modelem pro použití v  
Novém pilotním projektu BIM – žst. Čachovice 



Cíle nového projektu BIM

• Správa BIM modelu během 
stavby – jeho aktualizace v 
průběhu realizace

• Využití modelu pro realizaci 
stavby 

• Podklad pro vyhodnocení měření 
prostorové polohy koleje (Po 
realizaci stavby)

• BIM model skutečného 
provedení stavby (Po realizaci 
stavby)



Cíle BIM projektu pro práci s modelem ve fázi 
Realizace 

• Správa BIM modelu – model byl 
převzat z projektové fáze

• Koordinace modelu - Průběžné 
doplňování a aktualizace 
negrafických informací. 

• Provedení kontrol kolizí s řešením 
kolizních míst

• Využití modelu při realizaci stavby  -
využití modelu pro znázornění 
skutečného postupu prací a kontrolu 
kolizí z důvodu stavebních postupů



Cíle BIM projektu pro práci s modelem ve fázi 
Po dokončení stavby
• BIM model skutečného provedení stavby. Aktualizace dle skutečného 

zaměření a přípustných odchylek 

• Doplnění negrafických informací podle DS ( zde bylo přílohou BEPu)

• Výsledný model s informacemi bude předán v prostředí CDE -
ProjectWise



Využití modelu při realizaci stavby

• - využití modelu pro znázornění skutečného postupu prací a kontrolu 
kolizí z důvodu stavebních postupů



Využití modelu při realizaci stavby  - využití modelu 
pro znázornění skutečného postupu prací



Úprava modelu po zhotovení stavby

• BIM model skutečného provedení stavby - Aktualizace dle skutečného 
zaměření a přípustných odchylek 

• Doplnění negrafických informací podle DS ( zde bylo přílohou BEPu)
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Tolerance a dopad do aktualizace modelu

Pláň železničního spodku +-10 cm výškově

Pata pláně +-50 cm posun směrově

Trativody, Svody, šachty  +-10 cm
Otevřené odovosnění +-30 cm posun 
směrově



Aktualizace dle skutečného zaměření a 
přípustných odchylek



Modelování sítí v modelu DSPS

• Zaměření

• Modelování

• Kontrola



Využití Zaměření, Ortfotomap, Mračen bodů



Model sítí - výsledek



Využití Zaměření, Ortfotomapy, Mračna bodů



Úprava modelu po zhotovení stavby

• BIM model skutečného provedení stavby. Aktualizace dle skutečného 
zaměření a přípustných odchylek 

• Doplnění negrafických informací podle DS ( zde bylo přílohou BEPu)



Doplnění negrafických informací podle DS



AŽD - využití ProjectWise Web Server

• V rámci projektové dokumentace správa technologické části

• Sekce D.1 - Železniční zabezpečovací zařízení

• Realizační dokumentace

• V adresářové struktuře CDE rozděleno na:
• Staniční zabezpečovací zařízení

• Traťové zabezpečovací zařízení

• Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení



AŽD - využití PW Web Server

• Správa realizační dokumentace

• Pilotní projekt žst. Čachovice



PW Web Server - rozhraní



Adresářová struktura



Organizace dokumentace pro SZZ



Realizační dokumentace - zapojení návěstidel



Realizační dokumentace - relé



Realizační dokumentace - počítač náprav



Realizační dokumentace - PZZ



RD - Blokové schéma napájení ESA44



PW Web Server - správa dokumentace



PW Web Server - správa dokumentace



Zkušenosti  z pilotního projektu

• Stavba po dobu realizace pro svou činnost model nepoužívala

• Přísným nastavením tolerancí byl model z projektové fáze téměř celý 
přemodelován

• Pro účely modelace se používalo Geodetické zaměření, pro upřesnění 
průběhu sítí pak ortofoto snímky různých etap výstavby. Pro kontrolu 
finálního modelu DSPS byla použita mračna bodů

• Doplnění modelu o negrafické informace – zde řešeno doplněním do 
modelu v sw projektanta – hledat řešení pro práci s databázovými 
údaji v modelu – doplnění informací …..



Doporučení

• Příští pilotní projekt zaměřit na využití dat pro fázi realizace

• Vést diskusi o tolerancích vzhledem k účelu využití model DSPS



Děkujeme za pozornost

• Ing. Jaroslav Veselý, SUDOP PRAHA a.s.

• Mgr. Václav Kudělka, AŽD Praha s.r.o.


