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Digitální Česko

• Schváleno vládou ČR dne 3. října 2018

• Vládní program digitalizace ČR 2018+ 

• Materiál složen z úvodního dokumentu a tří strategií:

• Koncepce Digitální ekonomika a společnost 

• včetně Stavebnictví 4.0 a Digitalizace stavebnictví prostřednictvím metody BIM)

• Informační koncepce ČR (digitální veřejná správa/e-Government)

• cíl č. 3 – Rozvoj celkového prostředí podporujícího digitální technologie

• dílčí cíl 3.7 Vytvoření základních služeb – BIM v souvislosti s DTM ČR

• cíl č. 5 – Efektivní a centrálně koordinované ICT veřejné správy

• dílčí cíl 5.11 Geoinformace – BIM v souvislosti s DTM ČR



Vystavěné prostředí?

• Definice ČSN

• Vystavěné prostředí Built environment (ČSN EN ISO 41011/3.2.3) collection of buildings, 
external works (landscaped areas), infrastructure (3.2.3.1) and other construction works 
within an area; „skupina budov, venkovních stavebních děl (krajinně upravených míst), 
infrastruktury a dalších stavebních děl v oblasti“.

• Vybudovaná prostředí (ČSN ISO 12006-2/3.1.7) jednotlivých Stavebních komplexů (ČSN 
ISO 12006-2/3.4.1) jsou skladebná v širším evidenčním rámci Vystavěného prostředí NIPI, 
které podléhá administraci SES.

• Vybudované prostředí STAVBY (ČSN ISO 12006-2/3.1.7) fyzický stavební výsledek (3.4.6) 
určený k tomu, aby sloužil k určité funkci nebo činnosti uživatele.

• Vybudovaný prostor (ČSN ISO 12006-2/3.4.4) prostor (3.1.8) vymezený vybudovaným 
prostředím (3.1.7) nebo přírodním prostředím (3.1.6) nebo oběma, určený pro činnosti 
uživatele nebo pro vybavení.

• Nový stavební zákon (návrh)

• § 13 Vystavěné prostředí: Vystavěným prostředím se rozumí prostředí vytvořené nebo 
upravené člověkem vně i uvnitř budov zahrnující stavby a volná prostranství veřejná i 
neveřejná.



Digitální vystavěné prostředí?

• Digitální dvojče / Digital twin

• Dvojče – Dvojník – Blíženec – Klon 
– Replika – Voodoo panenka

• Digital twin (CDBB):

• A realistic digital representation of 
assets, processes or systems in 
the built or natural environment. 

• What distinguishes a digital twin 
from any other digital model or 
replica is its connection to its 
physical twin

• National digital twin (CDBB):

An ecosystem of digital twins

connected via securely shared 
data.

Digital twins for the built environment - IET, Atkins, 2019The Gemini Principles – Centre for Digital Built Britain (CDBB), 2018



Stavebnictví a Průmysl 4.0 – Prof. Mařík

• Virtualizace: vzniká IoT (Internet věcí), propojuje se fyzický svět výroby se světem virtuálním, každý objekt fyzického světa
může mít svého dvojníka ve světě virtuálním a stát se aktivním elementem komunikace

• 4. průmyslová revoluce: Kyberneticko-fyzikální systémy (CPS)
• Klíčové vize – Složité systémy jako systémy agentní / multiagentní

• Každý stroj, transportní zařízení, poloprodukt, výrobek, oddělení atd. reprezentovány ve virtuálním světě jako 
autonomní entita = SW agent
• Obsahuje všechnu informaci o daném element
• Komunikují mezi sebou, jen když je třeba
• Schopni se dohadovat podle standardních vyjednávácích pravidel a protokolů
• Jejich vzájemná komunikace využívá sémantickou informaci skladovanou v sémantických/ontologických 

strukturách
• Modely agentů umožňují propojování (nehmotných) distribuovaných znalostí s reálným světem
• Rozhodující budou tzv. agenti - informatická/digitální dvojčata nesoucí základní informaci o „svém“ objektu a 

využívající příslušné části znalostní ontologie i blockchainový způsob ukládání dat
• Agentní systémy budou fungovat především v módu poskytování služeb realizace formou architektur 

orientovaných na služby
• Zavádění principů Průmyslu 4.0 v průmyslu má jen omezený význam, pokud okolí továrny včetně měst bude fungovat 

„postaru“, bez uplatňování principů Průmyslu 4.0
• Jedná se především o zásadní koncepční změny v energetice, dopravě, stavebnictví, Smart Cities atd. (často používané 

označení 4.0 znamená – v souladu s principy Průmyslu 4.0)
• Zavádění principů Průmyslu 4.0 v průmyslu, v dopravě, energetice či stavebnictví má jen omezený význam, pokud 

nebude probíhat ve všech těchto oblastech současně, ruku v ruce.

Přednáška Stavebnictví a Průmysl 4.0 - Prof. Vladimír Mařík CIIRC ČVUT, Duben 2018



Výhody digitálního vystavěného prostředí
• Vytvoření „jediné verze pravdy“ pro stavbu, zařízení, stavební komplex atd., kde jsou všechna data pro 

celý životní cyklus. To se zásadně liší od „jediného zdroje pravdy“, neboť digitální dvojče využívá 
konstelaci resp. ekosystém spolupracujících a komunikujících technologií.

Digital twins for the built environment - IET, Atkins, 2019



Výhody užití prostorových dat ve vystavěném prostředí

The economic value of spatially enabled services in Finland - Spatineo, 2018



Principy digitálního vystavěného prostředí

The Gemini Principles – Centre for Digital Built Britain (CDBB), 2018



Informační řetězec hodnot
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Stupně zralosti digitálního vystavěného prostředí

Digital twins for the built environment - IET, Atkins, 2019



Stupně zralosti digitálního vystavěného prostředí
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Stupně zralosti digitálního vystavěného prostředí

Digital twins for the built environment - IET, Atkins, 2019



Příklady užití

• Životní prostředí = Vystavěné prostředí + Přírodní prostředí
• Bezpečnost, krizové řízení, obrana
• Spolupráce napříč organizacemi a mezi nimi a občany
• Územní rozvoj
• Plánování investic
• Projektování a výstavba
• Správa, provoz a údržba
• Renovace a rekonstrukce
• Hospodaření se zdroji, udržitelný rozvoj
• Rozvoj uplatnění umělé inteligence
• Nasazení IoT
…



Další zahraniční příklady

• Australia

• Principles for Spatially Enabled Digital Twins of the Built and 
Natural Environment in Australia

• Sweden

• Smart Built Environment, Strategic Innovation Programme

• Finland

• RASTI – Standardisation of information management in the 
built environment

• Estonia

• Vision of e-construction platform

…



Datová standardizace OGC & bSI

• Integrated Digital Built Environment (IDBE) – společná pracovní skupina Open Geospatial Consortium a 
buildingSMART International

• Built environment data standards and their integration: an analysis of IFC, CityGML and LandInfra, 
Březen 2020

• Zpráva se věnuje třem hlavním standardům pro vystavěné prostředí, tedy IFC, CityGML a LandInfra, 
problémům jejich integrace a návrhům, jak je řešit, především:

• Jasně popsat případy užití (use cases) integrace - i pro nás je zásadní popsat využívání digitálních 
modelů staveb a vystavěného prostředí v agendách VS i KS, abychom z nich odvodili požadavky na 
data a jejich struktury.

• Vytvořit sdílený slovník pojmů z různých standardů - vidím to obdobně naléhavé i na pomezí BIM a 
NIPI, základy již jsou položeny.

• Vymyslet systém společných jedinečných identifikátorů pro fyzické objekty reálného světa, které 
zůstávají konstantní a exkluzivní k objektům buď trvale, nebo tak dlouho, dokud tyto objekty 
existují – IČS na úrovni identifikace staveb máme již v zákoně.



EIP SCC Open Urban Platforms

• European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities

• Reference Architecture & Design principles

• TOGAF Framework

• Capability map

• Information systems architecture



DigiPLACE (Digital PLAtform for Construction in Europe)

• The highest-level objective of the 
DigiPLACE project is to create a 
Reference Architecture Framework 
(RAF) for the digital industrial platform 
for the construction sector based on a 
shared consensus along the entire 
chain.



Další kroky pro digitální vystavěné prostředí v rámci 
Digitálního Česka

• Projekt MPO – dopady BIM na NIPI, Koncepce BIM

• Platforma Odborné rady pro BIM (czBIM) a České asociace pro 
geoinformace (CAGI)
• czBIM Odborná skupina OS05 BIM & Geo
• CAGI Odborná skupina OS26 GeoInfoStrategie
• Zapojení MMR, MV, ČÚZK, ICT Unie, univerzity, organizace MD atd.

• Kulatý stůl (telekonference) plánován na 3.6.2020



Děkuji za pozornost.

Kontakt
Leoš Svoboda
svoboda@czbim.org


