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O (k)rOk bLížE k DIGITALIZACI, 
BIM není projektem snílků, ale budoucností
Zákon o BIM dostal konečně podobu věcného záměru a je připravený 
vstoupit do legislativního procesu. Datový standard staveb (DSS) získává 
konkrétní obrysy i obsah, a rozbíhají se další a další pilotní projekty 
využívající metodu BIM u zadavatelů veřejných stavebních zakázek. 
Zkušenosti roku 2021 potvrzují, že metoda BIM není žádným projektem 
snílků, ale budoucností stavební sektoru. A termín jejího používání 
u nadlimitních veřejných stavebních zakázek, tedy červenec 2023, je 
reálný a dosažitelný. Soukromý sektor ale nesmí zůstat stranou.

České stavebnictví – byť možná pomale-
ji, než bychom chtěli – prochází digitální 
transformací. Více než dva roky omezení 
způsobených pandemií nemoci covid-19 
jasně ukazují klíčovou roli, kterou sehrá-
vají digitální technologie v našem světě. 
Přes veškerou konzervativnost, staveb-
nictví nemůže stát stranou. A je potřeba 
si říct, že nestojí. Rok 2021 znamenal 
další důležitý posun směrem ke Staveb-
nictví 4.0. Rok 2021 přitom z pohledu 
zavádění metody BIM do praxe veřejné 
správy u nás nezačal na první pohled 
úplně dobrým signálem – posunem ter-
mínu, od kterého se počítá s povinným 
používáním metody BIM, o jeden a půl 
roku.

Vládním usnesením číslo 41/2021 byl 
totiž aktualizován harmonogram vládní 
Koncepce zavádění metody BIM do ve-
řejné správy (přijaté usnesením vlády 
číslo 628/2017). Ten aktuálně počítá se 
zaváděním povinnosti využívat meto-

du BIM u všech veřejných stavebních 
zakázek s cenou vyšší než 150 milionů 
korun postupně od července 2023. Ve 
skutečnosti není ale potřeba tento, ni-
jak zásadní, posun vnímat negativně. Ba 
právě naopak. Zkušenosti z programu 

pilotních projektů BIM, které probíhají 
pod patronací České agentury pro stan-
dardizaci (ČAS) ukazují, že poskytuje 
veřejným zadavatelům větší prostor pro 
získání zkušeností s metodou BIM na re-
álných projektech.

Díky tomu lze plánovaný termín po-
vinného používání metody BIM považo-
vat – z hlediska veřejných zadavatelů – 
za realistický a dosažitelný. Stranou ale 
nesmí zůstat jeho partneři/dodavatelé 
ze soukromého sektoru. V něm si už ale 
metoda BIM získala pevné postavení – je 
to totiž jedna z mála ověřených cest, jak 
uspět ve světě digitální ekonomiky, který 
už klepe na dveře. A díky Analýze nákla-
dů a přínosů metody BIM, která vznikla 
ze spolupráce na platformě EU BIM Task 
Group a v září 2021 dostala i českou po-
dobu, je možné si „výhodnost“ metody 
BIM ověřit i na datech libovolného pro-
jektu. Pro základní výpočet je přitom po-
třeba zadat pouze přibližně dvě desítky 
vstupů, které má každý zadavatel staveb-
ní zakázky běžně k dispozici. 

I přes všechny komplikace způsobené 
globální pandemií (nebo možná částeč-
ně i díky nim) znamenal rok 2021 pro 
metodu BIM v Česku výrazný posun 
kupředu. Podařilo se připravit věcný 
záměr zákona, který má uložit veřejným 
zadavatelům používání metody BIM 
a zkráceně bývá označován jako Zákon 
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o BIM. Ten nyní může vstoupit do le-
gislativního procesu, který by mohl být 
dokončen v letošním roce. Zároveň se ze 
strany odboru Koncepce BIM podařilo 
dokončit a vydat většinu zásadních ma-
teriálů, ať již jde o metodiky či podpůrné 
dokumenty. Všechny tyto materiály pro-
jdou – i s využitím zkušeností z progra-
mu pilotních projektů – v průběhu roku 
2022 aktualizací. V letošním roce se tak 
otevírá prostor pro rozšíření vzděláva-
cích programů zaměřených na metodu 
BIM. Právě ty by měly pomoci zejména 
zaměstnancům veřejného sektoru stát se 
do budoucna skutečnými partnery sou-
kromých dodavatelů při řízení staveb-
ních zakázek a správě informací o stavbě 
v digitálním prostředí. 

DIGITáLní svěT vyžADujE 
Změnu ZpůsObu práCE
Svět kolem nás zrychluje. Digitalizace 
s sebou nese zvýšení tlaku na efektivitu. 
Stavebnictví jako obor zůstává stále jed-
ním z těch nejméně digitalizovaných. To 
ovšem neznamená, že může zůstat stra-
nou tohoto fenoménu. Už nyní se obje-
vují negativní dopady tohoto zaostávání, 
zejména dlouhodobý pomalý růst pro-
duktivity práce v celém sektoru. I to je 
jeden z důvodů, proč vláda ČR už v roce 
2017 přijala Koncepci zavádění metody 
BIM, čímž chtěla podpořit urychlení 
digitální transformace celého sektoru 
stavebnictví. I když je hlavní úsilí smě-
řováno na zadavatele veřejných zakázek, 
soukromý sektor je v tomto směru dů-
ležitým partnerem. Na straně dodavate-
lů totiž stojí – v drtivé většině případů 
– právě soukromé subjekty. Přitom řada 
z nich již části metody BIM ve své pra-
xi používá nebo je připravena používat. 
Jsou totiž vystaveny tlaku zostřujícího 
se konkurenčního prostředí, v němž už 
není digitalizace a využívání všech be-
nefitů, které nabízí (zejména zvýšení 
efektivity) cestou, jak získat náskok, ale 
jak si na trhu udržet pozici či dokonce 
přežít. Jistota, že na straně veřejného 
sektoru najdou partnera, se kterým mo-
hou na zakázce pracovat kompletně v di-
gitálním prostředí, tak bude pro všechny 
znamenat významnou podporu využití 
přínosů digitalizace. 

Přesto se ale ve veřejnosti – a to často 
i odborné – můžeme stále setkávat s ná-
zorem, že BIM znamená pouze vytvoření 
modelu stavby ve 3D. Takže k zavedení 
BIM stačí v podstatě jen koupit příslušný 
software a zadat jeho vytvoření projek-
tantovi jedním odstavcem. To je bohužel 
jeden z mnoha mýtů, které se s metodou 
BIM stále pojí. Nic ovšem nemůže být 
dále skutečnosti. Zavedení metody BIM 
znamená skutečně zásadní změnu, kte-

rá promění způsob práce jak lidí přímo 
zapojených do konkrétních stavebních 
projektů a následného provozu a užívání 
staveb, ale i všech dalších, kteří s nimi 
spolupracují. A to jak uvnitř organizace, 
tak i všech externích spolupracovníků.

Bez ohledu na to, jestli se jedná o sou-
kromou firmu nebo veřejnou instituci, 
v podstatě není možné začít plně vyu-
žívat metodu BIM bez proměny v digi-
tální organizaci, tedy bez projití proce-
sem digitální transformace. Ač se tak na 
první pohled může zdát, že termín čer-
venec 2023 je ještě velmi vzdálen, je to 
jen optický klam. Každá změna si totiž 
vyžádá nějaký čas a proměnit organiza-
ci v digitální je proces poměrně nároč-
ný a komplexní. Zvládnout jej skutečně 
nejde přes noc, protože změna jde často 
poměrně do hloubky.

Digitální ale neznamená poslat papír 
mailem, nebo zavést další SW v řadě. 
Digitální je způsob fungování organizace 
jako celku. Čili změna přístupu, způso-

bu práce. A myšlení. Nejde tedy pouze 
digitalizovat dokumenty, ale především 
přenastavit vnitřní a vnější procesy, 
a rovněž komunikaci. Přitom je potřeba 
si uvědomit, že změna skutečně prochá-
zí celou firmou či institucí. Nelze ji ome-
zit jen na některé její části. Očekávat, že 
v rámci veřejného zadavatele bude digi-
talizován pouze odbor investic či správy 
majetku, nebo v soukromé firmě pouze 
část zabývající se veřejnými zakázkami, 
je naprostá iluze. Změna procesů a způ-
sobu práce je totiž tak velká, že praco-
vat současně v digitálním prostředí (při 
spolupráci s digitalizovanou částí orga-
nizace) a snažit se přitom zachovávat 
zastaralé „papírové“ postupy vede nejen 
k obrovské neefektivitě a zvýšení nákla-
dů, ale i nárůstu chybovosti a mnoha 
dalším problémům.

Možná to zní až příliš obecně, co si 
vlastně máme představit pod pojmy di-
gitální transformace nebo digitální or-
ganizace. A jak by se vám líbil pracovní 
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den, který nestrávíte otevíráním e-mailů, 
a během kterého neotevřete jediný XLS 
soubor? Místo toho si spustíte informač-
ní systém a vidíte v něm svoje úkoly 
přehledně uspořádané, činnosti, plány – 
vše strukturované a provázané na různé 
dokumenty a další informace. Vše je roz-
dělené podle termínů, důležitosti, a také 
podle toho, jestli se daná záležitost týká 
vás, vašeho týmu nebo o ní máte třeba 
jen vědět. Můžete snadno vyhledávat, 
filtrovat podle aktuální situace a toho, co 
zrovna řešíte. Hned uvidíte, kdo a kdy 
vložil informaci, napsal komentář či 
poznámku, něco požadoval, schvaloval 
a jak na to kdo reagoval. Vše provázané 
jen na další klik.

Nereálné? Sci-fi? Ne, přesně takhle 
vypadají digitální procesy. Možná nás 
čeká ještě dlouhá cesta, než se k tomu-
to ideálu dostaneme. Ale právě tohle je 
digitální svět, ne to, že se vám nějaká 
informace zobrazí na monitoru. A přes-
ně tohle je také BIM, protože tato zkrat-
ka v češtině znamená správa informací 
o stavbě, tedy to, co jsme popsali.

Musíme si neustále připomínat – při-
znejme si, že zejména ve veřejném sekto-
ru je to klíčové – proč metodu BIM zavá-
díme. Nemá žádný smysl snažit se zavést 

metodu BIM pouze na oko a formálně. 
Nejde o to dělat BIM nebo si odškrtnout 
formální naplnění povinnosti v nějakém 
formuláři či hodnocení. Naším cílem 
není a ani nemůže být dokonce zavést 
BIM. To, oč nám musí již, a proč je potře-
ba investovat čas (a také peníze) do digi-
tální transformace, je snaha začít stavět 
efektivněji, s nižšími náklady, rychleji, 
a také férověji – jak pro veřejné zadava-
tele, tak soukromé subjekty.

Snaha přistupovat k digitalizaci for-
malisticky, postupovat podle přesného 
návodu a pouze naoko plnit jednotli-
vé body bez ohledu na skutečný cíl, je 
předem odsouzená k neúspěchu. Nemá 
smysl si nalhávat, že zejména pro ve-
řejnou správu je to skutečná výzva. Bez 
hluboké změny způsobu myšlení ale ne-
můžeme změnit způsob práce.

Je třeba počítat s tím, že v průběhu 
digitální transformace musí dojít také 
k digitalizaci interních a externích pro-
cesů. Což v sobě skrývá i potřebu jejich 
hloubkové revize a posouzení smyslu. 
Zkušenosti bez nejmenších pochybností 
ukazují, že téměř v každé organizaci se 
podaří najít řada procesů, které probíhají 
čistě formalisticky či ze zvyku a jejich re-
álný přínos je relativně malý (či dokonce 

záporný). Tyto procesy je potřeba zrušit 
či proměnit tak, aby plnily svůj účel. 
S tím se ovšem mnohdy pojí i nová de-
finice rolí v rámci organizační struktury 
firmy či instituce, proměna pracovní ná-
plně či úkolů. Digitalizace totiž dokáže 
velmi přesně nasvítit body, kde efektivi-
ta klesá.

A to je škoda, vždyť digitalizace nám 
může usnadnit náš každodenní (nejen) 
pracovní život. Co kdybychom přestali 
neustále dokola přepisovat totožné in-
formace z místa na místo? Třeba proto, 
abychom se je mohli založit do jiného 
šanonu. Stačí začít hledat cesty, jak in-
formace sdílet a vzájemně propojovat. 
Odstraněním zbytečných úkonů ušet-
říte čas, tím, že budete mít k dispozici 
všechny a vždy aktuální potřebné infor-
mace, zmenšíte množství chyb. Nestane 
se vám, že uděláte špatné rozhodnutí, 
protože jste přehlédli jeden e-mail nebo 
zapomněli na telefon od kolegy. Jedním 
ze znaků digitalizace je, že nás zbavuje 
zcela zbytečných úkonů a minimalizuje 
kopírování či duplikování informací.

Změnu jE TřEbA říDIT
Pokoušet se provést hlubokou změnu 
způsobu práce v rámci firmy či instituce 
nahodile, či doufat, že proběhne samo-
volně, je poněkud riskantní přístup. Je 
dobré si uvědomit, že začít využívat me-
todu BIM pro řízení a správu výstavbové-
ho projektu, už předpokládá, že všichni 
zainteresovaní budou schopni pracovat 
přirozeně v digitálním prostředí. Tedy 
budou zvládat nový způsob práce při vy-
užívání digitalizovaných procesů.

Člověk je tvor přirozeně rezistentní ke 
změně, proto je vhodnější dát mu delší 
čas změny akceptovat. Pokud má firma 
či instituce metodou BIM řídit či spra-
vovat stavební projekty, musí sama projít 
postupnou celkovou změnou, tedy digi-
tální transformací – to znamená, změnit 
způsob práce a komunikace na digitální, 
a tedy plošně zavést metodu BIM. 

Je potřeba si uvědomit ještě jednu 
zcela zásadní věc: digitální transforma-
ce samotné organizace je samostatným 
projektem, který vyžaduje samostatné 
vedení v podobě projektového manažera 
(nazýváme ho manažerem BIM), ale také 
postupné ověřování během jednotlivých 
kroků. Jak již bylo řečeno, dopad na do-
savadní způsoby práce může být poměr-
ně hluboký, ale také mnohem širší, než 
se může na první pohled zdát. Pomoci 
v tom může stručná grafická brožura a na 
ni navazující podrobná příručka Strate-
gie zavedení metody BIM do organizace, 
které v roce 2021 vydal odbor Koncepce 
BIM Agentury ČAS. Jakkoli je tento ma-
teriál směřován především na podporu 
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zadavatelů veřejných stavebních zaká-
zek, stojí na obecných principech řízení 
změny při zavádění metody BIM. V na-
prosté většině čekají podobné transfor-
mační kroky také soukromé společnosti. 
Stojí za to si brožuru projít a konfronto-
vat její obsah s vaším přístupem, jak BIM 
adaptujete do své firmy.

Oba dokumenty vycházejí ze zku-
šenosti, že když chcete něco změnit, 
a vlastně je úplně jedno, jaká změna to 
je, musíte projít čtyřmi kroky. Nejprve 
je potřeba zjistit, jaký je váš skutečný 
výchozí stav a určit si, čeho chcete změ-
nou dosáhnout; dále musíte navrhnout, 
jak se k tomu dostat. Když máte hotový 
návrh, čeká na vás úkol připravit si vše, 
co k jeho splnění budete potřebovat a ur-
čit plán postupu. Jakmile tohle všechno 
máte, zbývá už jen vše vyzkoušet, jestli 
bude fungovat, jak má za účelem doladit 
vše potřebné. Teprve pak bude možné 
u výstavbových projektů těžit ze všech 
výhod, které metoda BIM přináší. Včetně 
větší rychlosti, efektivity i produktivity 
práce, větší eliminace chyb a nedorozu-
mění, a tím přinášet výrazné úspory ná-
kladů. 

ZákLADEm jE sDíLEní InfOrmACí
Cílem metody BIM je soustředit všech-
ny důležité informace o stavbě, které 
vzniknou po celou dobu jejího životní-
ho cyklu, na jednom propojeném místě, 
a umožnit tak jejich efektivní využívání 
napříč všemi stavařskými profesemi. 
Všechny tyto informace tvoří dohro-
mady Informační model stavby (IMS), 
v něm jsou propojeny veškeré relevant-
ní dokumenty související se stavbou, ale 
také průběh a výsledky digitalizovaných 
procesů a také komunikace související se 
stavbou. I proto se někdy IMS označuje 
jako digitální dvojče. Měl by být sku-
tečně co nejvěrnějším (a nejaktuálněj-
ším) odrazem reality stavby v digitálním 
světě, a to včetně všech důležitých sou-
visejících informací, které se ke stavbě 
pojí. Modelem jsou chápány informace 
o stavbě ve strukturované podobě, které 
jsou uložené digitálně, tedy jsou strojově 
zpracovatelné a představují reprezentaci 
stavby ve virtuálním prostředí.

Digitální model stavby (DiMS) vzniká 
v CAD/BIM systémech pro navrhování 
stavby. Kromě grafických informací je 
obohacen o řadu informací negrafických, 
tzv. vlastností (atributů) s přesně defino-
vaným formátem. DiMS je tedy součástí 
IMS a jedná se vlastně jen o specifický 
dokument, který umožňuje propojovat, 
a v procesech sdílet, i své vlastní vnitř-
ní části. Tak například kotel může (nebo 
spíše musí) být propojen s revizní zprá-
vou a manuálem k obsluze. Ale pozor, 

i řada odborníků stále tápe, jaký je rozdíl 
mezi IMS a DiMS. V informačním mode-
lu stavby se schází opravdu všechny dů-
ležité informace o stavbě, tedy i ty, které 
nesouvisejí s DiMS a nejsou na něj nijak 
navázány. Proto také IMS začíná vznikat 
jako první, v podstatě v okamžiku, kdy 
zadavatel začne pracovat na stavebním 
záměru. Už tehdy totiž vznikají první 
dokumenty, tedy informace.

Pro specifikaci požadavků na infor-
mace obsažených ve výše popsaných 
modelech, resp. pro jejich tvorbu a ná-
sledné využívání, je stěžejním podkla-
dem připravovaný Datový standard 
staveb (DSS), spojený s klasifikačním 
systémem. Pro využití ve veřejné správě 
je v současnosti ověřován mezinárodní 
klasifikační systém CCI. Datový stan-
dard staveb právě spolu s klasifikačním 
systémem CCI jsou společným základ-
ním digitálním jazykem stavebnictví. 
Jeho přípravy v roce 2021 významně 
pokročily. DSS v prvním kroku specifi-
kuje „Požadavky na informace“ obsaže-
né v modelech DiMS. Jde např. o poža-

davky na rozsah vlastností konkrétních 
stavebních prvků, způsob zápisu těchto 
vlastností do otevřeného formátu IFC. 
Informace o těchto požadavcích jsou 
předávány prostřednictvím datových 
šablon.

Všechny tyto informace již dnes bě-
hem stavby vznikají nebo vznikat mají, 
metoda BIM tedy nepřináší zásadní po-
třebu nějaké nové informace vytvářet. 
Problém je, že v současnosti není téměř 
možné s informacemi během životního 
cyklu stavby efektivně pracovat. Každá 
stavba je totiž velmi komplexní projekt, 
a to s sebou samozřejmě nese obrovské 
množství informací, které se navíc mo-
hou v průběhu času poměrně dynamicky 
měnit. Vyhledat aktuální platnou verzi 
informace tak v praxi bývá velmi obtížné 
a zdlouhavé. Mnoho informací se navíc 
během životního cyklu stavby ztrácí, 
a tak je potřeba je zadávat opakovaně. 
To přináší práci navíc, snižuje efektivitu 
práce, a co především, může vést k celé 
řadě chyb a také k dodatečným nákla-
dům, zcela zbytečně.
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Využití metody BIM právě toto může 
zcela změnit – díky sdílení informací na 
jednom místě po celou dobu životního 
cyklu máme jistotu, že bude možné kdy-
koli efektivně najít zaručeně správnou 
a aktuální verzi informace. Ovšem aby 
to bylo možné, musíme mít zaručeno, 
že všechny relevantní informace budou 
k dispozici v digitální podobě v Infor-
mačním modelu stavby. K tomu, aby 
bylo možné IMS (a všechny informace, 
které obsahuje) skutečně efektivně sdí-
let, je nezbytnou podmínkou Společné 
datové prostředí (CDE).

Stojí za to zdůraznit, že CDE je sku-
tečně jednou z nejdůležitějších částí me-
tody BIM. Jeho prostřednictvím totiž do-
chází ke sdílení informací napříč celým 
životním cyklem stavby a stavařskými 
profesemi. Probíhají v něm také digitali-
zované procesy, stejně jako komunikace 
související se stavbou. Ale nebojte, po-
kud máte e-maily rádi, můžete je vyu-
žívat jako docela pohodlný notifikační 
kanál. A navíc se přes ně domluvit s ko-
legou na oběd.

Využívání CDE znamená jednu zá-
sadní a nezpochybnitelnou výhodu. Do-

hledat konkrétní informaci a mít jistotu, 
že jde o její zaručeně aktuální platnou 
verzi, je dnes totiž téměř nemožné. Do-
kumentů je obrovské množství, informa-
ce se vyměňují v různých komunikač-
ních kanálech (e-mail, chat, telefony…). 
To opět vede ke snížení efektivity prá-
ce a možným chybám. Nasazení CDE 
(a zdaleka nejen na stavební projekty) 
zaručí, že potřebnou informaci bude 
možné najít během krátké doby s jisto-
tou, že je platná. 

pOTřEbA sE DOmLuvIT
Aby se lidé mohli domluvit, potřebují 
mluvit stejným jazykem, nebo alespoň 
mít k dispozici něco, co dokáže řeč dru-
hého člověka převést do srozumitelné 
formy. V kultovním sci-fi filmu Stopařův 
průvodce po galaxii to byla Babylonská 
rybka, která zajistila, že i příslušníci růz-
ných mimozemských ras se byli schopni 
domluvit. Něco podobného potřebujeme 
i ve světě digitálního stavebnictví. Ne-
můžeme totiž nutit různorodé stavební 
profese, aby používaly stejné nástroje. 
Každý z nich má na stavbu jiný pohled 
a potřebuje jiné informace.

Přesto ale chceme, aby mohli všichni 
informace sdílet po celou dobu životní-
ho cyklus stavby. Toho lze dosáhnout 
jediným způsobem: budeme mít k dis-
pozici společný digitální jazyk českých 
staveb, kterému budou rozumět všichni 
– ať již je jejich profese jakákoli nebo ať 
používají libovolný nástroj či aplikaci. 
A stejně jako v případě Babylonské ryb-
ky nepotřebujeme, aby všichni mluvili 
stejně, pouze musíme zajistit, aby stejné 
věci stejně chápali a označovali. Právě 
takovým jazykem je Datový standard sta-
veb (DSS) společně s klasifikačním sys-
témem CCI.

Již bylo zmíněno, že v roce 2021 se 
podařilo prolomit jistý status quo, který 
dlouhou dobu bránil rychlejšímu rozvo-
ji DSS. Aby totiž bylo možné postoupit 
dále v přípravách společného digitální-
ho jazyka, bylo zapotřebí nejprve najít 
společnou řeč na tom, jak vlastně takový 
jazyk má vypadat. A protože potřebuje-
me, aby tímto jazykem „mluvily“ všech-
ny stavařské profese, je jasné, že musí 
jít o poměrně široký konsensus. Najít 
jej není úplně snadné, protože – celkem 
pochopitelně – každá ze stran hájí pře-
devším svoje zájmy. Kdybychom hledali 
nejlepší zprávu pro digitalizaci českého 
stavebnictví za uplynulý rok, vznik této 
konsensuální dohody by určitě aspiroval 
na jednoho z favoritů.

Co je ale možná ještě důležitější, spo-
lečná dohoda otevřela cestu ke skuteč-
né práci na Datovém standardu staveb 
(DSS). Už na jaře se nově ustavenému 
projektovému týmu podařilo připravit 
jeho první část určenou pro přípravu 
dokumentace pro stavební povolení, což 
je velmi dobrá zpráva i s ohledem na 
připravované digitální stavební řízení 
(DSŘ). Pak již nabraly události poměrně 
rychlý spád a v září byla vydána další 
část DSS, tentokráte určená pro doku-
mentaci pro územní řízení (DUR), při-
čemž třetí část – DSS pro dokumentaci 
provedení stavby (DPS) byla v podstatě 
dokončena ještě v závěru roku 2021. 
Nyní prochází finálním schvalováním 
a je pravděpodobné, že v době, kdy čtete 
tento text je již také vydána.

Koncem roku navíc přišla – z pohle-
du budoucího rozvoje DSS – ještě jedna 
velmi pozitivní zpráva. Podařilo se dosáh-
nout dohody mezi Agenturou ČAS a Od-
bornou radou pro BIM (czBIM) na převze-
tí datového standardu SNIM. Jeho vývoj 
probíhal již od roku 2015 a je používán 
na řadě výstavbových projektů v Česku. Je 
přirozené, že zkušenosti ukázaly, že para-
lelní existence dvou datových standardů 
není praktická. Pokud potřebujeme sku-
tečně do budoucna sdílet nejen informace 
o jedné stavbě, ale směřovat k vizi digitál-
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ního vystavěného prostředí, je nutné vyu-
žívat pouze jeden datový standard, který 
otevře cestu ke spolehlivému strojovému 
zpracování informací.

Všichni zainteresovaní na projektu 
tím navíc získají jistotu, že vzájemně 
sdílené a předávané informace budou 
pro všechny čitelné. Tato dvojkolejnost 
ovšem převzetím datového standardu 
SNIM Agenturou ČAS končí. Příprava 
DSS tím navíc získala důležitý impuls 
pro svoje rozšíření, první drobné výsled-
ky dohody se odrazily již při přípravě 
DSS pro DPS, výrazněji je pak budeme 
moci sledovat ve druhém pololetí letoš-
ního roku.

využívání Dss 
v rEáLném žIvOTě
Bylo by ale naprostým omylem předpo-
kládat, že převzetím datového standar-
du SNIM práce na DSS mohou skončit. 
Opak je pravdou a v roce 2022 budeme 
nejen sklízet výsledky zvýšeného úsilí 
v loňském roce, ale zároveň se posu-
novat k základnímu pokrytí všech klí-
čových fází stavby. Zásadní roli v tom 
sehrávají odborné týmy oblastí (tzv. 
OTO týmy), které jsou skvělou plat-
formou pro společnou diskusi a další 
vývoj jednotlivých částí datového stan-
dardu staveb. Jsou v nich totiž zapojeni 
experti na konkrétní oblasti z řady in-
stitucí. Činnost OTO týmů se podařilo 
v loňském roce nastartovat a v součas-
né době jich existuje již téměř desítka 
a celkem v nich spolupracuje více než 
třicítka odborníků. OTO týmy pokrýva-
jí buď konkrétní část budoucího DSS 
(tedy dle užití) – například oceňování 
či facility management – nebo se zamě-
řují na potřeby některého odvětví, sem 
patří třeba OTO tým pro plynárenství, 
vodárenskou infrastrukturu nebo lehké 
obvodové pláště. Velmi záhy bychom 
se měli dočkat ustavení hned několika 
dalších.

Důležitou roli hraje také práce OTO 
týmu sdružujícího dodavatele CAD sys-
témů. Právě v CAD programech totiž 
vznikají digitální modely stavby (DiMS) 
a informace z nich jsou pak sdíleny 
a postupně rozšiřovány v dalších soft-
warech a fázích životního cyklu stavby. 
Integrace DSS přímo do hlavních CAD 
systémů na trhu je tak výrazným, a vlast-
ně i nezbytným, krokem k tomu, aby se 
využívání datového standardu staveb 
stalo přirozenou součástí běžného života 
každé stavby. Každý stavař ví, že stavět 
musíme na precizních základech. Pokud 
jsou principy DSS a jeho využívání inte-
grovány přímo do CAD systémů, a tedy 
odpovídají jim také výstupy, je zajištěno 
spolehlivé sdílení informací i v dalších 

fázích životního cyklu, a především je-
jich využívání i v nástrojích dalších sta-
vařských profesí, které v sobě podporu 
DSS postupně zahrnují.

K usnadnění integrace DSS do staveb-
ní praxe přispívá také spuštění on-line 
prohlížečky, která je od loňského listo-
padu k dispozici na adrese dss.koncep-
ceBIM.cz. Lze si zde prohlédnout aktuál-
ní verzi Datového standardu staveb (ale 
v případě potřeby se vrátit i k minulým), 
a přizpůsobit si pohled na datové šab-
lony podle aktéra, vybraných způsobů 
užití nebo aktuálně potřebného stupně 
projektové dokumentace.

Zároveň je zde ale také možnost ex-
portu celého DSS nebo vybraných částí 
do formátu XLS (ten je vhodný zejména 
pro využití v rámci BIM Protokolu při 
zadávání veřejných stavebních zakázek) 
a také otevřeného formátu IFC, který mo-
hou využít zejména tvůrci stavařských 
aplikací pro opravdu spolehlivé strojové 
načtení požadavků. Jakmile se toto začne 
plošně dařit a přestaneme si předávat 
důležité informace o stavbě prostřednic-
tvím nepřehledných statických tabulek, 
tak budeme moci konečně plně využívat 
podstatných výhod, které nám digitali-
zace nabízí.

V průběhu prosince 2021 se navíc 
podařilo úspěšně završit náročné zadá-
vací řízení na dodavatele informačního 
systému pro správu DSS. Smlouvu s ví-
těznou firmou s evropským renomé po-
depsal generální ředitel Agentury ČAS 
Zdeněk Veselý. Spuštění informačního 
systému DSS (IS DSS) bude znamenat 
důležitý milník v jeho využitelnosti pro 
české stavby. Všichni stavaři tak budou 
mít již ke konci letošního roku možnost 
čerpat přínosy využívání robustního 
systému podporujícího práci všech OTO 
týmů, aby obsah DSS vznikal efektivně 
a koordinovaně. A tím celý stavební sek-
tor, tedy nejen veřejní zadavatelé, získá 
přehledný přístup k prostředku dalšího 
rychlého rozvoje digitalizace.

jAk prOpOjIT pOjmy
Pro vzájemné porozumění nestačí jen 
mluvit stejným jazykem, musíme se také 
shodnout na termínech, které používá-
me. Známe to z běžného života, kdy si 
občas musíme vyjasnit nějaká označení. 
Také stavaři tuto situaci velmi dobře zna-
jí ze své práce, když se pro stejnou věc 
často používá i několik různých termínů. 
I proto nemůže žádný datový standard 
fungovat bez klasifikačního systému. Pro 
užití ve veřejné správě je nyní ověřován 
fazetový klasifikační systém CCI, který 
byl – s významným přispěním českých 
expertů – vytvořen v mezinárodní spolu-
práci několika evropských zemí.

Zjednodušeně řečeno, klasifikační 
systém zajistí, abychom stejné věci ozna-
čovali a chápali stejně, a to opět napříč 
všemi stavařskými profesemi a po celý 
životní cyklus stavby. Dobrou zprávou je, 
že tak jako DSS, i klasifikační systém CCI 
již do svých produktů postupně integrují 
někteří dodavatelé software. Pokud bude 
například nějaký stavební prvek správně 
zatříděn v okamžiku, kdy ho projektant 

www.stavitel.cz leDen–únor 2022 | STAVITEL 01–02



12 DIGITALIZACE

vloží do DiMS, je zajištěno, že jej správně 
identifikují všechny další stavařské apli-
kace. Zbavíme se tak otravného, ale pře-
devším značně zdržujícího, opakovaného 
vkládání informací. A jak si i projektant 
uleví, když už získá tuto informaci od 
výrobce, který svoje produkty podporu-
je i distribucí jeho digitálních informací, 
a to včetně vyplněné třídy klasifikace CCI. 

Využití klasifikačního systému CCI 
ovšem nemusí končit jen u klasifikace 
stavebních prvků nebo částí stavby. Do 
budoucna by se mohl stát klasifikační 
systém důležitým pojítkem umožňují-
cím propojení dalších digitálních agend 
státu. Mohlo by jít například o cestu, jak 
sjednotit chápání jednotlivých území 
v územních plánech obcí. Ověřovacím 
zatříděním podle CCI tak již prošla na-
příklad oblast pražského Karlína. Zku-
šenosti z minulého roku, kdy probíhalo 
hned několik projektů ověřujících využi-
tí CCI v různých agendách, potvrzují, že 
jde o správnou cestu. Dobrým příkladem 
může být pozitivní zkušenost Českého 
statistického úřadu (ČSÚ), který zkou-
šel využití CCI pro potřeby sestavování 
různých ukazatelů a statistik o stavbách. 
Ty se nyní aktualizují obvykle jednou za 
10 let v rámci Sčítání lidu, bytů a domů 
či jiných jednorázových průzkumů. 

V moderním světě je desetiletá perioda 
poměrně dlouhá, ale vzhledem k ná-
ročnosti sčítání není jeho častější opa-
kovaní příliš představitelné. Naštěstí 
by – alespoň pokud jde o byty a stavby 
– nemuselo být brzy potřeba a díky vyu-
žití klasifikačního systému CCI by mohli 
statistici získávat informace o stavbách 
přímo z příslušných databází. Samozřej-
mě, aby to mohlo fungovat, nemůže se 
spolupráce omezit jen na ČSÚ. Projek-
tů ověřujících využití CCI pochopitelně 
probíhá více.

Ve spolupráci s Českým úřadem ze-
měměřickým a katastrálním (ĆÚZAK) 
se například počítá s budoucím využi-
tím CCI u Registru územní identifikace, 
adres a nemovitostí, a také s jeho pou-
žitím při vytváření digitálních technic-
kých map (DTM) a oborových DTM pro 
identifikaci jednotlivých objektů. To 
pak bude možné využít pro propojení 
s dalšími agendami, například včetně 
digitálního stavebního řízení. CCI byl 
vybrán jako klasifikační systém užitý 
pro mapování číselníku DTM kraje dle 
vyhlášky 393/2020 Sb. protože ve své 
úrovni podrobnosti dokáže pomoci pře-
nášet informaci celým životním cyklem 
stavby dle normy ČSN EN ISO 12006-2 
(Budovy a inženýrské stavby – Organiza-

ce informací o stavbách – Část 2: Rámec 
pro klasifikaci informací) a usnadnit tak 
komunikaci v předprojekční a zároveň 
provozní etapě. Díky původu klasifikač-
ního systému v normách řady ISO/IEC/
EN 81346 bylo pro oborově specifickou 
DTM využito možného rozšíření klasifi-
kace o identifikaci a tím mohlo být plně 
vyhověno uživatelem stanoveným speci-
fickým požadavkům na správu informací 
v celé šíři.

Jedním z vedlejších produktů digi-
talizace je skutečnost, že dokáže velmi 
dobře odhalovat nejen nefunkční proce-
sy, jak už o tom byla řeč, ale neefektivitu 
obecně. Je to dáno tím, že v digitálním 
světě je možné informace mnohem lépe 
propojovat a pracovat s nimi, často s vy-
užitím strojů a automatizace. I proto hra-
je v digitálním stavebnictví tak důležitou 
úlohu datový standard a klasifikační sys-
tém. Jsou ale oblasti, kde bude standardi-
zace postupovat jen pomalu. Dobrým pří-
kladem je legislativa. Pro někoho možná 
překvapivě neexistuje doposud jednotná 
a standardizovaná terminologie. A tak se 
stává, že v různých vyhláškách se stejná 
věc označuje různými pojmy, a naopak 
se používá stejné slovo pro několik růz-
ných věcí. Mezi námi jsou sice jedinci, 
kteří tuto skutečnost umí velmi zdatně 
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využívat ve svůj prospěch a dokážou si 
znění vyhlášky „přihnout“ podle svých 
potřeb. Pro strojové zpracování (i všeo-
becnou právní jistotu) je to ale problém. 
Práce na sjednocení terminologie bude 
poměrně zdlouhavá, v mezičase se proto 
velmi hodí právě vznikající ontologický 
slovník. Ten zajistí vzájemné propojení 
definic a pojmů s již existujícími vyhláš-
kami. A to vše propojené i s digitální for-
mou v podobě CCI. O tom, že to může 
být velmi důležité i v běžném životě asi 
není třeba pochybovat.

DIGITALIZACI nEZAsTAvímE
Na první pohled se může zdát, že termín 
červenec 2023, který je klíčový z pohle-
du využívání BIM u nadlimitních veřej-
ných stavebních zakázek, je ještě poměr-
ně vzdálen, a tak můžeme být v klidu. 
Nemá smysl si zastírat, že nemalá část 
veřejné správy doufá, že k zavedení po-
vinnosti využívat metodu BIM nakonec 
nedojde, nebo bude odložena. Jenže, ať 
chceme nebo ne, digitalizace je proces 
již dávno běžící, řadu oborů již změnila 
a dokázala poměrně zásadně zatřást zaži-
tými pravidly. Vždyť kolik zdánlivě ne-
ohrozitelných kolosů v oboru informač-
ních technologií prostě smetla. Doufat, 
že stavebnictví se digitalizace vyhne je 
opravdu jen lhaním si do vlastní kapsy. 
Digitalizace je tedy realita a my můžeme 
buď přešlapovat na místě anebo se roz-
hodnout využít možností, které nám na-
bízí. A to platí i pro veřejné zadavatele.

Termín, se kterým počítá aktuální har-
monogram Koncepce zavádění BIM je 
zvládnutelný. Zejména loňský rok zna-
menal v připravenosti veřejného sektoru 
výrazný posun. Nelze ale usnout na vav-
řínech. Změn, kterými musí celá veřej-
ná správa projít, je skutečně mnoho. Již 

jsme se zmiňovali o nutnosti připravit, 
a hlavně postupně realizovat samostat-
ný projekt zavedení BIM do organizace. 
Jeho součástí musí vždy být také ověření 
nově nastavených pravidel v praxi, a to 
nejen pokud jde o digitalizované proce-
sy, ale také řízení výstavbového projektu 
v digitálním prostředí. Klíčovou roli zde 
hrají pilotní projekty umožňující ověřo-
vat jednotlivé části metody BIM postup-
ně. Pro veřejné zadavatele existuje mož-
nost zapojit se do programu pilotních 
projektů zastřešených odborem Koncep-
ce BIM Agentury ČAS.

Fáze přípravy základních metodik 
a podpůrných dokumentů je již v podsta-
tě dokončena. Proto bude jejich ověřová-
ní (a samozřejmě i případná aktualizace 
na základě získaných poznatků) v pro-
gramu pilotních projektů jednou z klí-
čových oblastí, na kterou se bude odbor 
Koncepce BIM zaměřovat v roce 2022. 
V současné době je v něm zapojeno 18 
organizací, které využívají metodu BIM 
na 25 projektech (počet se samozřejmě 
v čase mění). Nicméně vzhledem k době, 
po kterou běžný výstavbový projekt trvá, 
je letošní rok v podstatě posledním ter-
mínem, kdy lze pilotní projekt připravit 
a zvládnout ho dokončit ještě před ter-
mínem zavedení povinnosti. Je potřeba 
počítat s tím, že u většiny veřejných za-
davatelů bude nutné připravit několik 
pilotních projektů, každý zaměřený na 
jinou fázi životního cyklu stavby. To zna-
mená, že některé budou muset probíhat 
současně či se částečně překrývat.

Na druhou stranu to ale dává možnost 
zapojit metodu BIM i do projektů, které 
jsou již v současné době v běhu. Může to 
být dokonce velmi užitečné, jak potvrzu-
je například zkušenost Kraje Vysočina. 
Ten připravil pilotní projekt pro využi-

tí metody BIM ve fázi provádění stavby 
a už samotné vytvoření digitálního mo-
delu stavby, který se stal základem DPS, 
mu pomohlo předem odhalit kolize, na 
které by se jinak přišlo až při samotných 
stavebních pracích. To by samozřejmě 
znamenalo zdržení a nejspíše i náklady 
navíc.

Pro hladký průběh nejen pilotních 
projektů, ale především následných ve-
řejných zakázek plně využívajících me-
todu BIM, je přirozeně potřeba, aby se 
s ní seznámili všichni zainteresovaní 
pracovníci. A opět se to netýká pouze 
těch z odborů investic či správy majet-
ku. Je nutné si uvědomit, že s digitálními 
informacemi budou pracovat i ostatní, 
včetně středního a vyššího managemen-
tu. I v tomto směru znamenal rok 2021 
posun, podařilo se totiž připravit sérii 
vzdělávacích kurzů zaměřených na me-
todu BIM. Na konci loňského roku pro-
běhly první kurzy z této série, v roce 
2022 již bude program doplněn tak, aby 
všichni zainteresovaní pracovníci veřej-
ných organizací mohli absolvovat vzdě-
lávání v potřebném rozsahu.

Zkrátka, přešlapovat na místě na to 
již není čas. A digitalizace navíc nepřeje 
formalismu, takže zkoušet zavádět BIM 
jen proto, abychom vypadali, že děláme 
BIM, se nám vymstí. Stejně tak jako po-
kusit se vsadit na to, že povinnosti bu-
deme plnit jen formálně a dál vše poběží 
po staru. Dělat BIM pro BIM je nesmysl. 
Důvod proč absolvovat náročný proces 
digitální transformace je prostý – chce-
me stavět efektivněji, tedy rychleji, lev-
něji a za férových podmínek vzájemné 
spolupráce. n

Jan Lodl,
odbor Koncepce BIM,

Česká agentura pro standardizaci
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