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Přehled prezentace 

 

1. Zvolený přístup  

1. BIM 

2. Fotogrammetrie 

3. Přehled modelování 

2. Možnosti propojení s databázovými systémy 

1. Ad-hoc 

2. NPÚ 

3. MONDIS 

3. Otázky 
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BIM – Building Information Modeling  

 

 

• nástroj, jak spojit fyzikální model s informacemi/databází 

• zakoupen v rámci balíčku Autocad Building Suite 

• je možno pracovat s knihovnami geometrických primitiv či s mračny bodů 
(point clouds) 

• možnost využití standardu ISO Industry Foundation Classes (IFC) 

• teoretická možnost využití otevřených či zdarma programů k prohlížení 
modelů 

• problém s prací s point clouds – řešení HBIM nebo zanechat detailu a uložit jej 
do databáze externí 

• testováno využití Open source řešení Bimserver, zatím neúspěšné 
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Fotogrammetrie 

 

• rekonstrukce objemu ze sekvence 
obrazových dat na základě digitální 
korelace obrazu 

• levný nástroj pro získání mračen bodů 
(na rozdíl od prostorového laserového 
skenování) 

• stačí jedna kamera a řada free softwarů 
je k dispozici (např. Autodesk  
Catch123D) 

• možné využít na konkrétní předměty, 
ale např. i na fasádu apod. 

• data možno importovat do modelu 



Tvorba digitálního modelu nádraží v Ostravě-Vítkovicích 

Výkresová dokumentace 

 

• naskenování neúplné dokumentace z archivu (původního) správce - ČD 

• tvorba modelu nosné konstrukce  

• výkresy tvaru ŽB kcí 

• dílenská dokumentace ocelové kce odbavovací haly 

• 7 dilatačních celků 

• úroveň detailu? 
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Výkres tvaru 1. NP, dilatační celek V, odbavovací hala – „ochoz“ 

schodiště 

hodiny 

zábradlí 
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Digitalizace výkresu tvaru 1. NP, dilatační celek V – software AutoCAD 



Tvorba digitálního modelu nádraží v Ostravě-Vítkovicích 

Revit 

• komplexní software na tvorbu 3D modelu budovy 

• možnost práce s mračny bodů – laserové skenery 

• přiřazení materiálu pro část konstrukce 

• povrchy pomocí fotodokumentace z místa 

 

 

 

 

• export  

• typ DWG – zpětné otevření v softwaru AutoCAD (pro NPÚ) 

• typ IFC – pro technologii BIM 
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Video z modelování 
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Možnosti propojení s databází výsledků testů 

 

• Databáze napsaná pro tento případ – Ad hoc 

• Využít databázi externí, např. NPÚ 

• Využít existující databázový systém MONDIS 
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Databáze napsaná pro tento případ 

 

 

- výhody: 

- rychlé řešení 

- zdarma 

- jednoduché 

- nevýhody 

- není to online excel? 

- udržitelnost 

- bezpečnost 
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Využít databázi externí, např. NPÚ 

 

 

• výhody: 

• možné propojení 

• profesionální údržba 

• možná, že „zdarma“ 

• nevýhody 

• větší těžkopádnost 

• down/up load a více? 

• přístupová práva 
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MONDIS: znalostní systém schopný logicky 
zpracovat informace o historických památkách 

• ontologie (= reprezentace objektu pomocí pojmů a vztahů, vytváří síť dat, která 
umožňuje proces podobný lidské dedukci a závěru) 

• výhody: 

• Třídy a kategorizace  

• Kompatibilita – existující systémy mohou být zahrnuty 

• Je možné integrovat nekompletní záznamy 

• Jak pro experty tak pro laiky 

• Profesionalita 

• nevýhody  

• Velký počet stupňů volnosti 

• Složitost 

• Abstrakce 

• Nutnost přizpůsobení 

 

 

 

 



Ukázky praktické aplikace: 

• In-situ inspekce staveb 
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Ukázky praktické aplikace MONDIS: 

• Katalog 
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Ukázky praktické aplikace MONDIS 

• Slovníček 
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Co by bylo nutné udělat 
 

• namapovat kategorie a BIM komponenty na 
sebe 

• znovu zprovoznit a lehce upravit 

• naučit uživatele práci s databází 

• vyplnit značné množství dat, které o objektu 
jsou již v jiných databázích 

• smysluplné pro velké objemy dat – výhled? 
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Otázky 
 

• úroveň detailu modelů (co s nimi v budoucnosti?) 

• rozměr? Např. celé nádraží? 

• množství ukládaných dat 

• dlouhodobý monitoring? 

• je možné napsat metodiku? 

• jak složitou metodu zvolit? 

 



Děkuji za pozornost 


