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BIM, Open BIM a IFC: 
jen módní zkratky 

V posledních měsích se hodně mluví mezi architektonickými a stavebními profesionály o BIM projektech nebo 
modelech (1). Ve skutečnosti je to jen požadavek, aby tvůrci software přepsali a odeslali všechny  informace týkající  
se jednotlivých částí  projektu do volné databáze nazývané IFC (Industry Foundation Classes), takže všichni stavební 
profesionálové je mohou vkládat do digitálního modelu projektu a na oplátku, mohou některé z těchto částí 
integrovat do svého vlastního software. To je Open BIM (2). 
 
 
Firma EdiCAD používá «BIM» již dlouhou dobu 
 
Software ArchiTECH.PC® a KutchCAD® jsou softwarové produkty 
které jsou více než 15 let "BIM". A to již dávno předtím než tato 
zkratka existovala díky softwarovému rozhraní  RT 2012 pro 
software (ArchiWIZARD®), digitálnímu zpracování obrazu (Artlantis® 
Render/engine Render+) a specifikacím pro výkazy výměr a výpisy 
objektů  pro stavební ekonomy (BIMoffice®,MultiDoc®, Deskword®, 
GIT®, Métris 2000® Devisoc® ...), pro prodejce (více než 20 datových 
plug-inů do dnešního dne) a knihoven výrobců CCTP (DatBIM). 
 
Takže lze říci, že firma EdiCAD již dávno nečeká na "módní vlnu" 
řešení stavebních problémů pomocí redundance efektivního 
adresování a s tím související otázkou produktivity a spolehlivosti. 
Prostřednictvím vlastních inteligentních databází ve všech   
produktech firmy EdiCAD funguje «BIM» již dlouho perfektně! A je 
to také proto, že vývoj všech našich softwarových produktů je tomu 
plně přizpůsoben. 
 
Od ledna 2017 budou moci ve Francii investoři požádat své 
dodavatele (architekty / stavební projekce), aby jim dodali své 
projekty v IFC formátu. Takže firma EdiCAD vyvíjí importní/exportní 
funkce v IFC formátu, tak aby všichni uživatelé CAD systému  
ArchiTECH.PC® byli schopni předávat své projekty investorům v IFC 
formátu. IFC formát bude dostupný během roku 2015.  
 

Pro koho bude IFC formát vhodný ? 
 
IFC bude sloužit pro otevření projektu vytvořeného v jiném software 
přímo v programu ArchiTECH.PC® bez potřeby dalších vstupních 
procedur. Takže nebude potřebné překreslení projektu 
importovaného pomocí 2D DXF nebo DWG formátu. To bude 
používáno například, v projekčních kancelářích a stavebních firmách, 
pro otevření libovolného projektu vytvořeného v programu 
ArchiTECH.PC® v registrovaném IFC formátu v jejich  3D aplikacích 
pro potřeby jejich podnikání (např. pro teplotní výpočty, výkresy 
sestav, výkazy výměr a množství atd.). 
 
 
 

 
 

 

Ano, ALE... 
 
Nicméně, i když bude toto prostředí definováno, musíme si 
uvědomit, že Open BIM nebude nic jíného než "nejnižší společný 
jmenovatel" mezi dvěma softwarovými produkty. Ve skutečnosti, 
jestliže parametry zdi v projektu vytvořeném v IFC kompatibilním 
software neexistují v software provádějícím import IFC souboru, 
nebude například zeď importována jako taková, ale jako  objekt. 
Graficky v těchto zdech nebude žádný rozdíl. Ale bude nutné 
zvýšené opatrnosti, jestliže import souboru IFC bude sloužit pro 
vytvoření výkazu výměr a výpis objektů. Protože objektové atributy 
nejsou u zdi v obou softwarových produktech stejné! Mohou se 
ztratit například dílčí informace o vnější a vnitřní ploše zdi, informace 
o osách jejich jednotlivých vrstev atd. 
 
Dále je nutné se zamyslet i nad ochranou autorských práv. Jestliže 
bude možné provádět integraci jednotlivých částí projektu z volné 
IFC databáze, tak to bude znamenat i možnost zneužití  těchto dat.    
 
Proto je důležité plně pochopit jak IFC funkce, tak i z výše uvedeného  
důvodu konzultovat s vývojáři software jejich doporučení. Jelikož 
jsme teprve na počátku této revoluce umožňující výměnu CAD dat 
stavebních objektů a která nám může přinést všechny výhody 
digitálních modelů. Nicméně nám ale také může ukázat svoje limity  
a omezení. A to je to, co je firma EdiCAD připravena udělat. 
 

Roland CAUMONT 
Ředitel  firmy EdiCAD 

 
(1) BIM:Building Information Modeling - Informační model budovy 
(2) Open BIM je univerzální program spolupráce určený pro stavební projektování, 
architekturu a prováděcí stavební firmy, založený na použití norem a jejich implementaci 
do otevřeného pracovního procesu.Open BIM poskytuje technické osvědčení vyvinuté   
BuildingSMART, které umožňuje editorům specializovaného stavebního software 
testovat, optimalizovat a certifikovat své informační systémy  za účelem výměny svých 
dat s jinými aplikacemi Open BIM. 


