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ÚVOD

Skupina firem AMBERG ENGINEERING se specializuje
na navrhování podzemních a geotechnických staveb, největší
objem zakázek je zaměřen na projektování liniových staveb
a tunelů. Pro projektování staveb podle konkrétních požadav-
ků investora a dodavatele je vždy nutné vyřešit několik
základních problémů a definovat postupy prací pro zpracová-
ní modelů. Na současném trhu je široká škála programů urče-
ných pro informační modelování v oblasti pozemního stavi-
telství i liniových staveb, včetně jednotlivých prvků (mosty,
sítě atp.). Tyto programy jsou však zaměřeny pouze na vybra-
ný obor stavebnictví, proto zhotovit v nich jiný druh kon-
strukce je pracné a zdlouhavé. Pro vizualizační modelování
tunelů, geotechnických a podzemních staveb není prioritně
vytvořen žádný program, který by plně vyhovoval specific-
kým tunelářským požadavkům. Proto se obvykle používá
standardní 3D modelář, který není zaměřený na žádné odvět-
ví, ale je v něm možné navrhnout jakoukoli konstrukci – 3D
model. V oblasti podzemního stavitelství se využívají pro
vizualizační modely nejčastěji následující programy – Civil
3D, Revit, Rhinoceros, Microstation.

Dalším krokem je tvorba 3D modelu, tzn. geometrie stavby
zasazená do reálného prostředí, která je definována objemo-
vými tělesy, plochami a 3D křivkami, případně body. Terén,
ve kterém je stavba umístěna, bývá definován například
zaměřenými body, mračnem bodů, nebo již připraveným tri-
angulovaným modelem terénu. Rozhraní jednotlivých kvazi-
homogenních celků charakterizujících horninové prostředí
pod terénem je nejčastěji modelováno pomocí ploch nebo
v případě lokálních oblastí pomocí těles. Ze zkušenosti lze
říci, že při 3D modelování je nezbytná preciznost a smysl pro
detail. Při 2D modelování není totiž důležité, jestli čáry na
sebe navazují s přesností podle měřítka a viditelnosti na
výkrese, ale při 3D modelování i tyto minimální nepřesnosti
a nespojitosti vytvářejí problém, který se může projevit až
v pozdější fázi projektování. Při vytváření 3D geometrie jsou
řešeny komplexně i detaily, které by se mohly při klasickém
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ABSTRAKT
V současné době se s nástupem nových informačních technologií zvyšuje tlak investorů a dodavatelů na projektanty vytvářet vizua -

lizační 3D modely staveb. Již nyní někteří investoři požadují po projektantovi projekty, které plní náležitosti BIM (Building
Information Management), jehož zásadní náležitostí je vytvoření 3D modelu. Článek se zabývá praktickou tvorbou 3D vizualizač-
ních modelů a prezentuje jejich aplikaci na konkrétních realizovaných či připravovaných projektech.

ABSTRACT

The pressure of project owners and contractors on designers to create 3D visualisation models of construction projects is current-
ly, with the commencement of new information technologies, increasing. Some project owners already now require that designers pro-
vide them with designs fulfilling the requisites of the BIM (Building Information Management), the main requisite of which is the cre-
ation of a 3D model. The paper deals with practical creation of 3D visualisation models and presents their application on examples
of concrete projects, either realised ones or under preparation. 

INTRODUCTION

The AMBERG ENGINEERING group of companies specia-
lises itself in designing underground and geotechnical structu-
res; the largest volume of contracts is focused on designing line-
ar structures and tunnels. It is always necessary for designing
structures according to concrete requirements of a project owner
or a construction contractor to solve several basic problems and
define procedures of working on the creation of models. There
is a wide range of programs designed for information modelling
in the field of underground construction engineering and linear
structures, including individual elements (bridges, networks
etc.) available on the market. But these programs are focused
only on a selected field of the construction industry. For that rea-
son applying them to another type of a structure is labourious
and lengthy. No program prioritising visualisation models which
would fully satisfy specific tunnel construction requirements has
been created for tunnels and geotechnical and underground
structures. For that reason the standard 3D model which is not
focused on any industry is usually used. It is possible to apply it
to designing any structure – a 3D model. The programs most fre-
quently used in the field of underground construction for visua-
lisation models comprise Civil 3D, Revit, Rhinoceros and
Microstation.

The next step is the creation of a 3D model, i.e. the geometry
of the structure put into a real environment, which is defined by
volumetric bodies, planes and 3D curves or points. The terrain
in which the structure is located is usually defined, for instance,
by surveyed points, a cloud of points or an already prepared tri-
angulated terrain model. The interface between individual quasi
homogeneous units characterising the ground environment
under the terrain is most frequently modelled using planes or, in
the case of local areas, by means of bodies. It is possible to say
on the basis of experience that when 3D modelling is being car-
ried out, accuracy and sense of detail is a necessity. The reason
is that it is not important in the case of 2D modelling when the
lines connect each other with the accuracy according to the scale
and visibility in the drawing, however, in the case of 3D model-
ling, even these minimal inaccuracies and discontinuities create
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projektování opomenout – nedořešené oblasti, kterými není
veden řez.

S ohledem na efektivnost zpracování 3D modelu se vždy
určuje podrobnost znázornění konstrukcí. Pro tuto problema-
tiku je standardně používaný pojem LoD (Level of Detail)
a využívají se následující úrovně podrobnosti:

• LoD 100 – koncept a grafické umístění;
• LoD 200 – hrubá geometrie;
• LoD 300 – přesná geometrie, materiály, vnitřní konstruk-

ce, definované kritické oblasti;
• LoD 400 – prováděcí detaily, definice produktů;
• LoD 500 – skutečné provedení.
Úskalím při 3D modelování se může stát i vyhodnocení

a kompatibilita modelů zpracovaných zástupci různých profe-
sí. V praxi se často naráží na fakt, že ne vše lze bez problémů
přenášet mezi jednotlivými softwary. Nelze obecně říci, jaký
postup importování nebo exportování je nejvhodnější. Každá
společnost, resp. projektant by si proto měl stanovit postup
pro dosažení optimálních a kompatibilních výsledků. Pro
vizualizační 3D modelování si lze vystačit s datovými formá-
ty „dwg“, které lze importovat do většiny programů. Toto je
však nedostatečné při potřebě předávání 3D modelů s infor-
macemi (BIM), pro které je vhodnější datový formát „ifc“,
který však některé běžné programy pro modelování neumí
načíst.

Pro celkovou koordinaci lze dnes využít prohlížeče vizuali-
začních 3D modelů, např. program Nawisworks, které lze dále
propojit s dalšími aplikacemi, které slouží pro komunikaci
mezi spolupracujícími subjekty bez potřeby mailové komuni-
kace. Krátkým příkladem může být koordinace dvou a více
objektů, při které se zjistí kolize, která se v aplikaci označí
a přidělí se jako úkol dotčeným subjektům. Zpracování úkolů
a požadavky na kontrolu zapracování mohou sledovat všech-
ny přizvané subjekty k řešenému problému. Tímto dochází
k efektivnějšímu řízení celého projektu.

Právě vyhledávání kolizí, nepřesností a reálné osazení
budoucí stavby do digitálního terénu je nenahraditelnou výho-
dou 3D modelování. Koordinační programy navíc umožňují
automatickou detekci kolizí podle zadaných parametrů pro
jejich vyhledání. 

Přínos 3D modelování v praxi lze ukázat na následujících
projektech, na kterých se podílí AMBERG Engineering
Brno, a.s.

STOCKHOLM – „ŽLUTÁ LINKA“ Z ODENPLAN 
DO ARENASTADEN 

•  Tři nové stanice metra: Hagastaden, Hagalund a Are na -
sta den, délka stanic 300 m; 

•  délka jednokolejných tunelů 1,6 km, délka dvoukolej-
ných tunelů je 1,5 km, servisní tunely pro instalace a bez-
pečnostní účely mají délku 3 km;

•  napojení nových tunelů na stávající linky metra;
•  součástí projektu jsou dva únikové tunely pro bezpečný

výstup na povrch;
•  celkem 11 tunelových spojek mezi traťovými tunely a ser-

visním tunelem; 
•  projekt zahrnuje dva přístupové tunely z povrchu do sta-

nice (délky 300 a 400 m);
•  geologické podmínky typické pro oblast Stockholmu –

pevná žula a rulové formace, vysoké primární horizontál-
ní napětí a velký počet poruchových zón v masivu;

a problem which may manifest itself later, in the phase of desig-
ning. When the 3D geometry is being created, even the details
are solved comprehensively, which procedure could be neglec-
ted when classical designing is applied – not completely solved
areas through which no cross-section leads. 

The detail of the depiction of structures is always determined
with respect to the effectiveness of processing the 3D model.
The term LoD (Level of Detail) is used for these problems as
a standard and the following detail levels are used: 

• LoD 100 – concept and graphical location;
• LoD 200 – gross geometry;
• LoD 300 – precise geometry, materials, internal structures,

defined critical areas; 
• LoD 400 – execution details, definitions of products;
• LoD 500 – actually executed work.
Even the assessment and compatibility of models processed

by representatives of various professions may become a pitfall
in the 3D modelling process. A fact is often faced in the practi-
ce that not everything can be transferred without problems
among individual software programs. It is not possible to say in
general which importation or exportation procedure is most sui-
table. Each company or designer should therefore determine its
own procedure for achieving optimal and compatible results.
“Dwg” formats, which can be imported to the majority of pro-
grams, can be sufficient for 3D visualisation modelling. But this
is not sufficient when transferring 3D information models
(BIM) for which the “ifc” data format is more suitable.
However, some common modelling programs cannot read it. 

3D visualisation model browsers, for example the
Nawisworks program, can be today used for the general coordi-
nation. They can be further connected to other applications used
for communication among collaborating subjects without the
need for e-mail communication. The coordination of two or
more objects by which a collision is identified is marked in the
application and is assigned to the affected subjects can be used
as a short example. The processing of the tasks and requirements
for checking of the incorporation can be monitored by all sub-
jects invited to the problem being solved. In this way the effec-
tiveness of the entire project management increases.

It is just the searching for collisions, inaccuracies and the real
setting of the future structure into digital terrain that is the irre-
placeable advantage of 3D modelling. Coordination programs in
addition allow for automatic detection of collisions according to
parameters specified for searching for collisions. 

The contribution of 3D modelling in practice can be shown on 
the following projects which AMBERG Engineering Brno, a.s.
participates in. 

STOCKHOLM – „YELLOW LINE“ FROM ODENPLAN 
TO ARENASTADEN 

•  Three new metro stations: Hagastaden, Hagalund and
Arenastaden, stations 300m long; 

•  single-track tunnels 1.6km long; double-track tunnels
1.5km long; service tunnels for utilities and safety purposes
3km long;

•  connections of new tunnels to existing metro lines;
•  two escape tunnels for safe exiting to the surface are parts

of the project;
•  the total of 11 tunnel cross passages between running tun-

nels and the service tunnel; 
•  the project comprises two access tunnels from the surface to

a station (300m or 400m long);
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•  geological conditions typical for the Stockholm territory –
hard granite and gneiss formations, high primary horizontal
stress and great number of weakness zones in the massif;

•  profiles 6 to 20m wide are formed by vertical walls and an
elliptic vault; shotcrete primary lining will be used as the final
lining; 

•  the tunnels will be driven using the Drill&Blast method. 
AMBERG Engineering Brno, a.s. is responsible for the design

and 3D models of tunnels between stations; it coordinates desig-
ning of intersections, nodes and complex geometry of stations,
provides relating bills of quantities and technical specifications. 

For economic and technical reasons the 3D models are being
created using the BIM methodology. In this way the overview of
the excavated cross-section geometry and excavated volumes is
immediately available. Amberg Engineering uses the Rhinoceros
program for creating 3D models and Autodesk Navisworks
Manage for coordination. Designing branches, for example drai-
nage, safety installations, signalling and power sources, are conti-
nually incorporated into 3D models. The interaction with neigh-
bouring at-grade and underground structures including existing
metro lines and operating railway tunnel is minimised. The coor-
dination using 3D models of all represented branches leads to
improved mutual understanding. Nevertheless, the coordination
requires greater engagement and work effectiveness of all partici-
pants and adhering to predetermined work procedures so that repe-

ated modelling of iden-
tical parts of the tunnel
is prevented. 

3D models of excava-
ted spaces and excavation
support provided by
Amberg are at the LoD
200 to LoD 300 level.
There is a great difference
between models of indivi-
dual branches in terms of
the LoD. Examples of 3D
models are presented in
Figures 1 to 3.

SEMMERING BASE
TUNNEL, AUSTRIA

•  The Semmering
base tunnel be-
tween the towns of
Gloggnitz in Lower
Austria and
Mürzzuschlag in
Styria;

•  tunnel length of
27.3km;

•  twin-tube railway
tunnel;

•  overburden up to
870m high;

•  geology – intensely
metamorphosed
rock environment,
phylite, schist,
quartzite and 
gneiss, including
weakness zones;

•  profily o rozpětí 6 až 20 m jsou tvořeny svislými stěnami
a elipsovitou klenbou, primární ostění ze stříkaného beto-
nu bude sloužit jako definitivní ostění; 

•  tunely budou raženy metodou Drill and Blast.
AMBERG Engineering Brno, a.s. zodpovídá za návrh a 3D

modely tunelů mezi stanicemi, koordinuje navrhování křížení,
uzlů a komplexní geometrie stanic, dodává související výkazy
výměr a technické specifikace.

Z ekonomických a technických důvodů jsou 3D modely
vytvářeny pomocí metodologie BIM. Získává se tím okamži-
tý přehled o geometrii výrubu a výrubových objemech.
Amberg Engineering používá pro vytváření 3D modelů pro-
gram Rhinoceros, pro koordinaci Autodesk Navisworks
Manage. Obory projektování, jako jsou například odvodnění,
bezpečnostní instalace, signalizace a elektrické zdroje, jsou
průběžně zapracovány do 3D modelů. Minimalizuje se inter-
akce se sousedními povrchovými a podpovrchovými stavba-
mi, včetně stávajících linek metra a provozovaných železnič-
ních tunelů. Koordinace pomocí 3D modelů všech zastoupe-
ných oborů vede k lepšímu vzájemnému porozumění.
Nicméně tato koordinace vyžaduje větší zapojení a efektivitu
práce všech zúčastněných a dodržování předem stanovených
postupů prací, aby se předcházelo opakovanému modelování
stejných částí tunelu.

� servisní tunel  service tunnel
� traťový tunel  running tunnel
� tunelová spojka  tunnel cross passage
� průjezdný profil  clearance profile
� odvodnění  drainage
� vozovka  roadway
� kabelové vedení  cable lines

Obr. 1 Kontrola modelu výrubu s modely ostatních oborů – servisní a traťový tunel, část Hagastaden
Fig. 1 Comparison of a tunnel excavation model with models for other branches – service and running tunnel, part Hagastaden

� poruchové zóny masivu
weakness zones in the massif

� servisní tunel  service tunnel
� traťový tunel – směr sever 

running tunnel – direction north
� traťový tunel – směr jih

running tunnel – direction south
� nadvýšení profilu pro ventilátor

increased profile height for a fan
� tunelová spojka  tunnel cross passage
� čerpací jímka  pumping sump

Obr. 2 Poruchové zóny horninového masivu v okolí servisního tunelu a traťových tunelů, část Hagastaden
Fig. 2 Weakness zones in the surroundings of the service tunnel and running tunnels, part Hagastaden
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•  tunnel excavation simultaneously in three construction sections;
•  one of the construction sections driven concurrently from

an access tunnel, caverns, shafts and the portal;
•   a significant weakness zone is overcome through access

shafts and tunnels using the NATM and the excavation is
connected to the TBM-driven excavation in the following
construction section;

•  the length of the access tunnel exceeds 1000m and the width
amounts to 10m; a pair of caverns at the end of the excavation;

•  185m respectively 50m long caverns, 26m respectively
21m wide; two shafts will be sunk from them;

•  shafts 7 or 9m in diameter, 250m deep; toe caverns will link
to them; running tunnels will be driven in both directions
from them;

•  the shafts are for the temporary use – for hoisting and ven-
tilation; they will be backfilled after the completion of the
tunnels;

3D modely výrubů a jištění, které dodává Amberg, jsou na
úrovni LoD 200 až LoD 300. Mezi modely jednotlivých
oborů je velký rozdíl v LoD. Příklady 3D modelů jsou na obr.
1 až 3.

SEMMERING BASISTUNNEL, RAKOUSKO

•  Úpatní tunel Semmering, mezi městy Gloggnitz v Dolním
Rakousku a Mürzzuschlag ve Štýrsku;

•  délka tunelu 27,3 km;
•  železniční tunel s dvěma tubusy;
•  výška nadloží až 870 m;
•  geologie – intenzivně metamorfované horninové pro-

středí, fylity, břidlice, kvarcity a ruly, včetně porucho-
vých zón;

•  ražba tunelu ve třech stavebních úsecích současně;
•  jeden ze stavebních úseků ražen současně z přístupového

tunelu, kaveren, šachet a z portálu;

barevně označené části ostění představují problémové
zóny – nízké nadloží (< 4,0 m), poruchové zóny, kompli-
kovanou geometrii  the parts of the lining marked with
colour represent problem zones – low overburden (< 4.0m),
weakness zones, complicated geometry 

� tunel pro nástupiště – směr jih 
tunnel for platform – direction south

� tunel pro nástupiště – směr sever  
tunnel for platform – direction north

� servisní tunel service tunnel
� tunel pro výstup na povrch – jižní strana stanice

tunnel for exit to the surface – southern side 
of station 

Obr. 3 Koordinační model kotvení výrubu – stanice Hagastaden
Fig. 3 Coordination model of anchoring of the excavation – Hagastaden station

tloušťky ostění  lining thicknesses

délky kotev  lengths of anchors

Obr. 4 Semmering Basistunnel, Rakousko, stavební úsek Gloggnitz, komplex přístupových tunelů, kaveren a šachet Göstritz, celkový pohled na původní návrh
včetně nové polohy geologické poruchy
Fig. 4 Semmering Base Tunnel, Austria, construction section Gloggnitz, the Göstritz complex of access tunnels, caverns and shafts and an overall view of the
original design including the new location of the geological fault 

� kaverna přístupového tunelu access tunnel cavern
� příčná kaverna transverse cavern
� šikmá šachta pro vedení lan těžebního zařízení  

inclined shaft for hoisting cables
� dočasné šachty pro těžbu a větrání  

temporary shafts for excavation and ventilation
� spojovací tunel příčné kaverny 

connecting tunnel for transverse caverns
� spojovací tunel kaverny  cavern connecting tunnel 
� přístupový tunel  access tunnel
8 poruchové pásmo  weakness zone

90 mm
115 mm
130 mm
200 mm

3,0 m
4,0 m
5,0 m
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•  the access tunnel
overburden height
in the location of
caverns amounts to
ca 270m.

The model of the ori-
ginal design of the
structure is presented in
Figures 4 and 5.

Because of the fact
that a new location of
a fault was found at the
excavation face during
the excavation of the
access tunnel (and new
more detailed geologi-
cal boreholes and sur-
veys refined this locati-
on) which significantly

encroached on the already designed tunnel alignment, it began
to be necessary to realign the parts of the access tunnel complex
still unexcavated, whilst the location of both shafts had to be
maintained. It was therefore necessary to create a 3D model of
the existing design of the tunnel routes, including a new pre-
sumption of the fault location. Only the border of the excavati-
on of the tunnels was modelled for these purposes, which cor-
responds to LoD 100, using the Rhinoceros program. The new
alignment of the access tunnels was designed and the location
and the geometry of the caverns were optimised on the basis of
this model, so that the impact on the construction was as small
as possible and no unnecessary delay or extension of the con-
struction period was caused.

TUNNEL BYPASS (TP2/3) LUZERN, SWITZERLAND

This construction is under preparation. It will form one part of
the overall solution to road transport in Luzern and its wide sur-
roundings. The tunnel route passes across an area significantly
modelled during the last Ice Age. In hilly sections, the underly-
ing layers get up to the surface, valleys are mostly filled with
cohesionless sediments of the Reus river terrace. The underlying
rock types are formed by layers of a freshwater molasse. Of the
rock types, sandstone, marlstone, siltstone and siltstone in vari-
ous degrees of weathering are represented in it. 

The complex of civil engineering objects comprises:
•  The mined tunnel design is being prepared as a variant

excavated using the NATM, both without and with an invert
(through worsened geology), as well as using a TBM and
a modified TBM – segmental lining;

•  mined tunnel – two tubes, tunnel tube length of ca 3km;
excavated cross-sectional area in the case of the NATM
excavation without invert amounting to 109.5m2, in the
case of TBM excavation amounting to 125.5m2;

•  cut-and-cover parts;
•  connection to the existing tunnel;
•  tunnel cross passages – passable either for pedestrians or for

vehicles, crossings and recesses;
•  two technology centres, one of them for ventilation (the

Ibach technology centre, see Fig. 6);
•  ventilation shaft (connection to the tunnel, see Fig. 7);
•  stabilisation of construction pits – pile walls, soldier beam

and lagging bracing, anchoring of bedrock;

•  přístupovými šachtami a tunely se zdolává významné
poruchové pásmo pomocí ražby NRTM a napojuje se na
ražbu pomocí TBM v dalším stavebním úseku;

•  délka přístupového tunelu přes 1000 m a rozpětí 10 m, na
konci ražba dvojice kaveren;

•  kaverny délky 185 a 50 m, šířky 26 a 21 m, z nich budou
hloubeny dvě šachty;

•  šachty průměru 7 a 9 m, hloubky 250 m, na ně budou
navazovat patní kaverny, z nichž budou v obou směrech
raženy traťové tunely;

•  šachty jsou dočasné – těžní a větrací, po dokončení tune-
lů budou zasypány;

•  výška nadloží přístupového díla v místě kaveren cca
270 m.

Model původního návrhu díla je znázorněn na obr. 4 a 5.
Jelikož během ražby přístupového tunelu byla na čelbě zasti-

žena nová poloha tektonické poruchy (nové podrobnější geo-
logické průzkumy tuto polohu zpřesnily), která významným
způsobem zasahovala do již navržené trasy díla, nastala potře-
ba přetrasování dosud nevyražených částí přístupového kom-
plexu, přičemž poloha obou šachet musela zůstat zachována.
Pro tento úkol tak bylo potřeba vytvořit 3D model stávajícího
návrhu tras tunelů, včetně nového odhadu polohy poruchy. Pro
tyto účely byla modelována pouze hranice výrubu tunelů, což
odpovídá LoD 100, a to v programu Rhinoceros. Na základě
tohoto modelu pak došlo k novému trasování přístupových
tunelů a optimalizaci polohy a tvaru kaveren tak, aby tato
změna měla co nejmenší dopad na stavbu a nedošlo ke zbyteč-
nému zdržení nebo prodloužení doby výstavby.

TUNNEL BYPASS (TP2/3) LUZERN, ŠVÝCARSKO

Jedná se o připravovanou stavbu, která bude tvořit jednu
část z celkového řešení silniční dopravy v Luzernu a jeho
širokém okolí. Trasa tunelu prochází územím výrazně mode-
lovaným během poslední doby ledové. V kopcovitých úsecích
vycházejí podložní horniny až k povrchu, údolí jsou vyplněna
převážně nesoudržnými sedimenty říční terasy řeky Reuss.
Podložní horniny jsou tvořeny vrstvami sladkovodní molasy.
Z hornin jsou zde zastoupeny pískovce, slínovce, prachovce
a siltovce v různém stupni zvětrání.

Komplex stavebních objektů obsahuje:
•  projekt raženého tunelu je připravován jako variantní,

ražba pomocí NRTM bez protiklenby i s protiklenbou ve

Obr. 5 Detail komplexu přístupových tunelů, kaveren a šachet Göstritz
Fig. 5 Detail of the Göstritz complex of access tunnels, caverns and shafts

� kaverna přístupového tunelu
access tunnel cavern

� příčná kaverna transverse cavern
� šikmá šachta pro vedení lan těžebního zařízení  

inclined shaft for hoisting cables
� dočasné šachty pro těžbu a větrání  

temporary shafts for excavation and ventilation
� spojovací tunel příčné kaverny 

connecting tunnel for transverse caverns
� spojovací tunel kaverny cavern connecting tunnel
� přístupový tunel access tunnel



56

27. ročník - č. 3/2018

•  relaying of a creek and utility networks;
•  other facility structures.
Client’s requirement for the BIM technology to be used

within the framework of the entire project was imposed as late
as the phase of the already partly elaborated standard 2D
design. The consortium of design firms therefore gradually
moves from 2D drawings to 3D models created using the
Rhinoceros and Revit programs. This transition allows for
quicker coordination with all design partners. The experience
however is that it was necessary within the framework of the
creation of 3D models first to generate 2D drawings and pass
them on to some designers who have not been acquainted with
3D modelling yet. A methodology for creating bills of quanti-
ty and works schedules using a 3D model – the BIM metho-
dology – is currently being debugged. 

During the work on the design it was possible to try out the
difference between the creation of 2D drawings and 3D
modelling because of the fact that the first designing phase
proceeded only with 2D drawing. The main pitfall of 2D

zhoršené geologii, tak i pomocí TBM a TBM modifiko-
vané – ostění z tubingů;

•  ražený tunel – dva tubusy, délka tubusu cca 3 km, profil
výrubu při ražbě NRTM bez protiklenby109,5 m2, při ražbě
TBM 125,5 m2;

•  hloubené části;
•  napojení na stávající tunel;
• tunelové propojky – průchozí a průjezdné, přejezdy a vý -

klenky;
•  dvě technologické centrály, z toho jedna větrací (techno-

logická centrála Ibach, obr. 6);
•  větrací šachta (napojení na tunel, obr. 7);
•  zajištění stavebních jam – pilotové stěny, záporové paže-

ní, kotvení skalního podloží;
•  přeložky potoka a inženýrských sítí;
•  další objekty příslušenství.
V rámci tohoto projektu byl ze strany investora vznesen až

ve fázi rozpracovaného standardního 2D projektu požadavek
na provedení celého projektu s využitím technologie BIM.

� technologická centrála Ibach 
Ibach technology centre

� zajištění stavební jámy – pilotová stěna 
construction pit stabilisation – pile wall

� zajištění stavební jámy – zajištění skal-
ního svahu aktivovanými tyčovými kotva-
mi a stříkaným betonem 
construction pit stabilisation – stabilisati-
on of rock slope with activated rod
anchors and shotcrete

� zajištění stavební jámy – záporové
pažení
construction pit stabilisation 
– soldier beam and lagging wall

� silnice – rampa křižovatky
road – intersection ramp

� pomocný most pro převedení stávající
dopravy přes jámu auxiliary bridge for
transfer of existing traffic across the pit

Obr. 6 Tunnel Bypass Luzern, technologická centrála Ibach, dočasný most a zajištění stavební jámy
Fig. 6 Tunnel Bypass Luzern, Ibach technology centre, temporary bridge and stabilisation of construction pit 

� větrací šachta  ventilation shaft
� větrací štola  ventilation adit
� přístupové schodiště 

access staircase
� prostor pro proudění vzduchu 

nad mezistropem 
space for airflow above intermediate
deck

� průjezdný profil  clearance profile

Obr. 7 Tunnel Bypass Luzern, napojení větrací šachty na tunel
Fig. 7 Tunnel Bypass Luzern, connection of a ventilation shaft to the tunnel 
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 drawing lies in the relatively great demands on geometrical
design (rounded pits on a gradient, sight rails, mutual pene-
trations of geometrically complicated structures in the
underground etc.) and labouriousness of additional modifica-
tions. It was even at the moment when it seemed that details
in 2D drawings had been solved that the 3D model showed
the very opposite. The 3D model undoubtedly provides
a good idea of the construction or possible collisions with
other structures, but it cannot be forgotten that it, at the same
time, reduces the demands on designer’s imagination and
lures to creating complicated shapes which are difficult to
precisely set and realise on the construction site. 

CONCLUSION

Neither 3D modelling nor the BIM technology itself are
new in the underground construction industry. In Great
Britain, these problems are already taken into consideration
in a standard being prepared and the development of BIM
designs is required even for many public procurement pro-
jects. But in general, BIM is getting into underground con-
struction projects very slowly. It is so due to the specific and
demanding character of these projects. Despite this fact, this
trend begins to change and 3D models are used for solving
problematic areas more and more often, which is a kind of
the first degree of the application of the BIM technology.
The positive influence of 3D modelling in comparison with
classical 2D designing is obvious – efficient and parallel
designing of individual parts of a project relating to various
designing branches, a more detailed design already in initi-
al designing phases, a more accurate and reliable design
owing to timely coordination, revealing potential collisions
and the possibility of transformation of 3D visualisation
models into calculation models. Of course, certain limits
exist. It is necessary to take into account certain inaccuracy
of input data, avoid a false idea of perfect accuracy of 3D
models, i.e. accurate designing work based on inaccurate
input data. At last but not least, it is not possible to omit the
fact that all new technologies applied to the designing prac-
tice bring increased demands on designers, who must be 
trained in new systems and applications and on computer
technology, which has to be adapted to working with large
graphic files. 

With respect to the required effectiveness, accuracy and the
financial aspect of all design and construction phases, 3D
models and the approach to the application of the BIM tech-
nology become the direction in which the further development
in designing for the underground construction industry will
continue. 

Ing. VERONIKA KOČIČKOVÁ, vkocickova@amberg.cz,
Ing. LADISLAV BARÁK, lbarak@amberg.cz,

Ing. ZBYNĚK LUPAČ, zlupac@amberg.cz, 
Ing. LUMÍR KLIŠ, lklis@amberg.cz, 
JAKUB SCHOŘ, jschor@amberg.cz,

AMBERG Engineering Brno, a.s.

Sdružení projekčních firem tak postupně přechází z 2D výkre-
sů na 3D modely, vytvářené v programech Rhinoceros
a Revit. Tímto přechodem je umožněna rychlejší koordinace
se všemi projekčními partnery. Zkušenost je však taková, že
v rámci tvorby 3D modelů bylo nutné generovat nejdříve 2D
výkresy a tyto postupovat některým projektantům, kteří s 3D
modelováním nebyli dosud obeznámeni. V současné době se
ladí metodika pro vytváření výkazů výměr a harmonogramu
prací s využitím 3D modelu – metodika BIM.

Během projektování si bylo možné dobře vyzkoušet rozdíl
mezi tvorbou 2D výkresů a 3D modelováním, neboť první
fáze projektování probíhala pouze ve 2D kresbě. Hlavní úska-
lí 2D kresby je poměrně velká náročnost na geometrické kon-
struování (zaoblené jámy ve spádu, s lavičkami, vzájemné
průniky geometricky náročných staveb v podzemí atd.)
a pracnost při dodatečných úpravách. I ve chvíli, kdy už se
zdálo, že jsou ve 2D výkresech vyřešeny všechny detaily, 3D
model ukázal pravý opak. 3D model nepochybně poskytuje
dobrou představu o stavbě, případných kolizích s jinými
objekty, ale nelze opomenout, že zároveň snižuje nároky na
projektantovu představivost a láká k vytváření složitých
tvarů, které lze pak stěží na stavbě přesně vytyčit a realizovat.

ZÁVĚR

3D modelování ani samotná technologie BIM není v podzem-
ním stavitelství žádnou novinkou. Ve Velké Británii tuto proble-
matiku zohledňují už v připravované normě a tvorba projektů
v BIM je zde požadována i na mnoha zakázkách z veřejných
peněz. Obecně se však do projektů podzemního stavitelství BIM
dostává velmi pomalu. Je to dáno specifičností a náročností těch-
to projektů. Přesto se ale začíná tento trend měnit a čím dál častě-
ji projektanti využívají 3D modely k řešení problémových oblas-
tí, což je jakýmsi prvním stupněm aplikace technologie BIM.
Pozitivní vliv 3D modelování oproti klasickému 2D projektování
je zřejmý – efektivní a paralelní navrhování jednotlivých součástí
projektu týkajících se různých oborů, detailnější návrh již v počá-
tečních fázích projektu, přesnější a spolehlivější návrh díky včas-
né koordinaci, odhalení případných kolizí a možnosti transforma-
ce vizualizačních 3D modelů do výpočetních modelů. Jsou zde
ovšem jisté limity. Je potřeba počítat s jistou nepřesností vstup-
ních dat, vyvarovat se falešné představy dokonalé přesnosti 3D
modelů, tzn. přesné projekční práce s nepřesnými vstupními daty.
V neposlední řadě nelze opomenout, že všechny nové technologie
aplikované v projekční praxi přinášejí zvýšené nároky na projek-
tanty, kteří musí být v nových systémech a aplikacích proškoleni
a také na výpočetní techniku, která musí být uzpůsobena pro práci
s velkými grafickými soubory.

S ohledem na požadovanou efektivnost, přesnost a finanční
stránku všech fází projektu a stavby se stávají 3D modely a cesta
k aplikaci technologie BIM směrem, kterým se bude i nadále
následující vývoj v projekci podzemního stavitelství ubírat.
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