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Jak na on-line prohlížečku DSS 
 
Datový standard staveb (DSS) je společným digitálním jazykem českého stavebnictví. Jeho on-line 
verze umožňuje jednoduše filtrovat jednotlivé datové šablony z pohledu aktéra, fáze životního 
cyklu nebo účelu užití. Z celkového objemu datových šablon a jejich vlastností si tak lze zvolit pro 
svoje individuální požadavky projektu jen tu část, která je pro uživatele potřebná. Pro zjednodušení 
postupného přechodu na nové uspořádání informací jsme připravili i třídění podle aktuálních 
členění projektantů.  
 
Datový standard staveb (DSS) dostává konkrétní podobu. V této chvíli jsou vydány části pro přípravu 
dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), v přípravě je 
pak DSS pro dokumentaci pro provedení stavby (DPS), neboli prováděčku. 
 
Na adrese dss.koncepcebim.cz lze datový standard staveb prohlížet on-line, přičemž je možné si 
export DSS i pohled na datové šablony přizpůsobit vlastním potřebám. Stále ale platí, že i přes 
odlišnou podobu uspořádání datových šablon zůstává obsah zobrazených informací shodný. 
Množina, ze které se informace vybírají, se tedy nemění. Teprve aplikací různých filtrů vybíráte, které 
datové šablony se mají zobrazit, a které nikoli. 
 

ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA 
 
  

Nastavení filtrů pro výběr 
datových šablon. 

Zobrazení či export DSS 
podle nastavených filtrů. 

Nastavení způsobu zobrazení 
vybraných datových šablon a 
vlastností. 

Výpis vybraných datových 
šablon a vlastností. 

https://dss.koncepcebim.cz/


 

 

 

VÝBĚR VERZE DATOVÉHO STANDARDU STAVEB 

 
 
 
 
 

VÝBĚR POHLEDU NA DATOVÉ ŠABLONY A JEJICH 
VLASTNOSTI 
Klíčovou možností, kterou on-line prohlížečka nabízí uživateli, je výběr různých zobrazení datových 
šablon pro jejich filtraci a způsob zobrazení. Bez výběru zobrazení datových šablon a určení jejich 
rozsahu (zatržením v zobrazeném stromě) nelze DSS prohlížet. Zároveň ale volbou uspořádání pro 
zadání filtrace i zobrazení nedochází k redukci počtu datových šablon, na které se aplikují i další filtry. 
 
 

Vyhláška 499 a její kapitoly 
 

 
 

 
 
 

V základním nastavení zobrazuje prohlížečka vždy aktuální vydanou 
verzi DSS. Tato verze je vždy kumulativní množinou všech verzí 
předchozích k uvedenému datu a obsahuje všechny aktuálně 
dostupné datové šablony i jejich vlastnosti. 
V případě potřeby si lze tímto výběrem zobrazit i některou ze 
starších verzí DSS. 

Výchozí volbou zobrazení je setřídění 
odpovídající kapitolám vyhlášky 499. Tento 
pohled používá dnes většina projektantů. 

Pokud tuto možnost zvolíte, je zapotřebí si zvolit 
v zobrazeném stromě rozsah datových šablon, 
které si chcete prohlížet. 
Zatržením uzlu se zatrhnou i všechny jeho 
podřízené uzly. Takže zatržením volby „Pozemní 
stavby“ si můžete zobrazit všechny datové 
šablony, nebo si zatržením určitých větví stromu 
vybrat pouze tu část informací, které jsou pro vás 
relevantní. 



 

 

 
 

 

Otevřený formát IFC 

 
 
 
 
 

Mezinárodní klasifikační systém CCI 

 
 
 
 
 
 

Zatímco volbou třídění, tedy výběrem na prvním 
řádku filtru „Datová šablona“, nijak neomezujete 
celkový počet zobrazených datových šablon, výběrem 
v šedé části již z celkového počtu zobrazíte pouze 
část.  

Setřídění datových šablon a jejich vlastností pohledem tříd 
otevřeného formátu IFC je vhodné zejména pro odborníky 
pracující s tímto formátem, a také vývojáře stavařských 
aplikací.  

Další možností, jak se dívat na datové šablony, které jsou 
součástí DSS, je setřídění na základě fazet klasifikačního 
systému CCI. Tato možnost je určena zejména 
odborníkům hledajícím nové účelné pohledy na 
informace o stavbě. 
Zde je nezbytné již v prvním kroku vybrat příslušnou 
fazetu, podle které mají být datové šablony setříděny. 



 

 

 

 
Volba třídění a určení rozsahu datových šablon je v rámci prohlížečky jedinou povinnou. Pokud 
v prvním sloupci neurčíte parametry, nezobrazí se žádný výsledek. Volba v tomto sloupci také určuje 
uspořádání zobrazení datových šablon do stromové hierarchie. Stejně budou datové šablony tříděny 
v exportovaném souboru IFC nebo XLS. 

AKTÉŘI 

 
 
 
 

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

 
 
 
 
 

Pro každou fazetu je k dispozici specifická nabídka třídění 
datových šablon. 

S ohledem na doposud vydané části DSS je k dispozici možnost omezit množství zobrazených 
datových šablon pouze z pohledu projektanta nebo zadavatele. Tato volba je ale volitelná. 

Prozatím vydané části Datového standardu staveb zahrnují dokumentaci pro stavební povolení a 
dokumentaci pro územní rozhodnutí. Do konce roku bude DSS rozšířen o dokumentaci provedení 
stavby (DSP). Po jejím vydání se nový rozsah datových šablon automaticky projeví v nové verzi DSS. 



 

 

ÚČEL UŽITÍ 

 
 
 
 
 
Na rozdíl od volby ve sloupci „Datové šablony“ jsou volby v dalších třech filtrech – Aktéři, Stupeň 
projektové dokumentace a Účel užití – volitelné. V případě, že v nich výsledný výpis neomezíte, zobrazí 
se všechny datové šablony a jejich vlastnosti v závislosti na volbě v prvním filtru. 
  

Poslední možností, jak omezit počet zobrazených datových šablon, je výběr účelu užití. I tady je – 
podobně jako v případě stupně projektové dokumentace – prozatím nabídka omezena s ohledem 
na dosud vydané části DSS. Počet účelů užití ale s vydáním dalších částí poroste.  



 

 

ZOBRAZENÍ A EXPORT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Kromě zobrazení na obrazovku lze výběr datových šablon také 
exportovat a stáhnout. Volba IFC je určena zejména pro vývojáře 
stavařských aplikací a odborníky pracující s tímto otevřeným 
formátem. 

Výsledný rozsah datových šablon lze také stáhnout ve 
formátu určeného pro tabulkový procesor Microsoft 
Excel (XLS). Tento formát zachovává možnost 
filtrování i zobrazení hierarchie požadavků na 
informace. 
Struktura exportovaného souboru odpovídá 
požadavkům Přílohy 1A BIM Protokolu. 

Po nastavení pohledů a filtrů ve sloupcích 1 až 4 zobrazíte rozsah datových šablon odpovídajících 
stanoveným kritériím pomocí tlačítka Zobrazit. Bez jeho stisku k výpisu nedojde! 



 

 

NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ POŽADAVKŮ (DATOVÝCH 
ŠABLON A JEJICH VLASTNOSTÍ) 
Po stisku tlačítka Zobrazit se na obrazovce objeví výpis datových šablon a jejich vlastností podle 
zadaných filtrů. Uspořádání informací v zobrazení můžete dále přizpůsobovat svým potřebám.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Tlačítko „Seznam“ zobrazí u 
datových šablon jejich 
vlastnosti bez jejich 
seskupení do skupin. 
vlastností. 

Každá datová šablona i její vlastnost má 
přiřazen jednoznačný identifikátor v podobě 
GUID. Ten je určen výhradně pro strojovou 
identifikaci datové šablony či vlastnosti. 
Určen je tak výhradně pro použití 
ve stavařských aplikacích. 

Základní zobrazení podle 
skupin vlastností DSS. 

Datová šablona 

Vlastnosti datové šablony. 

Vybrané filtry 



 

 

  

Alternativní možností výpisu 
požadavků je seskupení 
vlastností podle tříd 
otevřeného formátu IFC. 

Tlačítko „IFC“ zobrazí odborníkům další sloupce 
související s tímto otevřeným formátem. 



 

 

 
 

NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ HIERARCHIE POŽADAVKŮ 
(SAD DATOVÝCH ŠABLON) 

 

 

 
 
 
 

Volbou „DŠ“ lze například zobrazit pouze výpis 
datových šablon bez vlastností včetně jejich 
kompletní hierarchie odpovídající vybraným 
filtrům. 

Pomocí tlačítek nad výpisem požadavků pomocí 
datových šablon lze zvolit jejich úroveň zobrazení. 


