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1 ÚVOD 

Předmětem této diplomové práce je seznámení se s Národní Iniciativou 

Průmysl 4.0 a dále představení vybraných prvků Průmyslu 4.0. Tyto prvky 

budou poté aplikovány do stavebnictví. Cílem této diplomové práce je analýza a 

možnosti aplikace prvků Průmyslu 4.0 do stavebnictví a následný průzkum o 

využití nových technologií ve vybraných stavebních podnicích s vyhodnocením. 

Diplomová práce se v první částí zabývá historií průmyslu a jednotlivými 

průmyslovými revolucemi. Následně je podrobněji rozebrána čtvrtá průmyslová 

revoluce, její prvky a vize.  

Druhá část diplomové práce se zabývá aktuálními možnostmi aplikace 

vybraných prvků Průmyslu 4.0 do stavebnictví. Nejprve je popsán současný 

stav stavebnictví v České republice v datech a následně jsou představeny 

vybrané prvky, tedy nové technologie a jejich možné využití ve stavebním 

průmyslu. Následně u každé představené technologie je vytvořena SWOT 

analýza, která popisuje jak silné a slabé stránky, tak také příležitosti a hrozby 

aplikace dané technologie do stavebních podniků v České republice.  

Třetí část diplomové práce se zabývá celkovou digitalizací stavebnictví 

v České republice s využitím BIM modelu a také popsání možností, jak by 

v následujících letech mohla pokračovat digitalizace a urychlení stavebních 

řízení při plánování výstavby v České republice.  

Čtvrtou částí této diplomové práce je rekapitulace a vyhodnocení 

provedeného průzkumu o využití nových technologiích, který byl proveden ve 

vybraných stavebních podnicích s různým počtem zaměstnanců a následné 

porovnání mezi vybranými malými, středními a velkými stavebními podniky.  

Závěrečnou částí diplomové práce je celkové vyhodnocení možností 

využití prvků Průmyslu 4.0 ve stavebním průmyslu.   
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2 PRŮMYSLOVÉ REVOLUCE – HISTORIE 

Druhá kapitola pojednává o seznámení se s historií průmyslu, která je 

následně rozdělena do tří podkapitol, které popisují průběh jednotlivých 

průmyslových revolucí, které předcházely čtvrté průmyslové revoluci. Jednotlivé 

průmyslové revoluce jsou znázorněny na následujícím obrázku 1.  

 

Obrázek 1 – Průmyslové revoluce                              [tvorba vlastní] 

[1,2,3] 

 

 



- 13 - 
 

2.1 Průmysl 1.0 – první průmyslová revoluce 

Před první průmyslovou revolucí probíhala veškerá výroba v domácích 

dílnách.  První průmyslová revoluce je datována od druhé poloviny 18. století 

v Anglii, avšak někteří badatelé datují její počátek přesněji do roku 1784, kdy 

Edmund Cartwright vynalezl první mechanický tkací stav z důvodu nedostatku 

šatů, kdy lidem stoupala životní úroveň a docházelo tak ke změně životního 

stylu. Bylo tedy jen otázkou času, kdy někdo vymyslí zefektivnění práce tkalců. 

První průmyslová revoluce tedy pojednává o přesunu výroby z domácích 

dílen do manufaktur a ke strojní velkovýrobě. V průběhu první průmyslové 

revoluce, trvající do konce 19. století, se začaly využívat masově nové zdroje 

energií, především uhlí, resp. pára. Tradičním symbolem této revoluce je tedy 

parní stroj a klíčovým pojmem se stala industrializace. Industrializace 

pojednává o proměně z převážně zemědělské a řemeslné výroby na strojní a 

průmyslovou výrobu. Z počátku dřevěné stroje začaly být nahrazovány 

kovovými a tím vznikal nový obor strojírenství, který se stal dalším výrazným 

impulzem v pokračující industrializaci společnosti.   Objev páry způsobil také 

převrat v dopravě, kdy koňské povozy nahradila železnice a obrovské nákladní 

motorové lodě. 

 [1,2,3] 

 

Obrázek 2 – První mechanický tkací stav                                 [4] 
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2.2 Průmysl 2.0 – druhá průmyslová revoluce 

Druhá průmyslová revoluce, někdy také přezdívaná jako technologická 

revoluce, je datována od konce 19. století do druhé poloviny 20 století. Hlavní 

podstatou druhé průmyslové revoluce je nástup strojové výroby a koncentrace 

průmyslu do velkých měst. Druhá průmyslová revoluce je tedy hlavně 

spojována s elektrifikací a se vznikem montážních linek. Významným milníkem 

se stal rok 1870, kdy společnost Cincinnati instalovala ve svém závodě první 

montážní linku a začala s dělbou práce, později elektrifikovanou, která přinesla 

další prudký rozvoj masové výroby. Dalším významným milníkem se stal rok 

1879, kdy T. A. Edison vynalezl žárovku. V Českých zemích se objevilo 

elektrické světlo roku 1891 na Všeobecné výstavě v Praze, kterou rozzářil 

František Křižík. V tento den se také v Praze rozjela první elektrifikovaná 

tramvaj na úseku dlouhém 800 m. V roce 1903 byla slavnostně otevřena první 

elektrifikovaná železniční trať mezi Táborem a Bechyní. 

Druhá průmyslová revoluce je také známa výrobou prvního automobilu. 

Někteří považují za prvního vynálezce automobilu Karla Benze, další zase 

Gottlieba Daimlera, který si nechal svůj automobil řízený člověkem se 

spalovacím motorem patentovat již 29. srpna 1885. Automobil vypadal spíše 

jako motocykl, avšak zahrnoval všechny atributy automobilu. O rok později již 

zabudoval podobný motor do kočáru s jednoduchým řízením. Druhá 

průmyslová revoluce je završena, když se do továren začne zavádět Fordova 

pásová výroba. 

[1,2,3] 

 

Obrázek 3 – Montážní linka Ford                                                      [1] 
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2.3 Průmysl 3.0 – třetí průmyslová revoluce  

Třetí průmyslová revoluce je nejčastěji spojována s automatizací, 

elektronikou a rozmachem informačních technologií. První stroj pro řešení 

složitých výpočtů navrhl již v první polovině 19. století Charles Babbage. Tento 

stroj měl být poháněn parním strojem a počítat až s padesátimístnými čísly, 

bohužel se stroj nikdy nepodařilo postavit, ale jeho myšlenky byly správné. 

Funkční stroj, nazývaný Z1, dokázal sestavit až o mnoho let později německý 

inženýr Konrad Zuse v roce 1938. Tento počítač byl elektromechanický, 

s kolíčkovou pamětí na 16 čísel, avšak byl velmi poruchový. Jako první 

prakticky použitelný počítač se jeví až počítač s označením Z3, který byl 

sestaven v roce 1941. Tento počítač pracoval ve dvojkové soustavě a dokázal 

provádět až 50 aritmetických operaci za minutu. Pokud chceme srovnat počítač 

Z3 a dnešní nejvýkonnější počítače, tak jejich rychlost je nesrovnatelná. Počítač 

Z3 zvládl méně než jednu operaci za sekundu, naopak dnešní počítače 

zvládnou až 1 000 biliónů operací za sekundu.  

  Datování třetí průmyslové revoluce je velmi sporné, ovšem nejčastěji je 

za počátek považován rok 1969, kdy byl vyroben první programovatelný logický 

automat. Jedná se o relativně malý průmyslový počítač používaný pro 

automatizaci procesů v reálném čase, tedy řízení strojů nebo výrobních linek 

v továrně a hlavní charakteristikou tohoto počítače je program, který se 

vykonává v tzv. cyklech. Další rozdíl oproti běžným počítačům spočívá v tom, 

že jeho periferie jsou přímo uzpůsobeny pro napojení na technologické procesy.  

[1,2,3] 

 

Obrázek 4 – Stroj Z1 Konrada Zuse                                                [5] 
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3 PRŮMYSL 4.0 – ČTVRTÁ PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE  

Koncept Průmyslu 4.0 je velmi často zaměňován za digitalizaci nebo 

napojení strojů na internet. To je velmi zjednodušující a silně deformovaný 

pohled na tento koncept. Průmysl ve světě a celá ekonomika se postupem času 

mění a prochází zásadními změnami, které jsou způsobeny zaváděním 

informačních technologií, kyberneticko-fyzických systémů a systémů umělé 

inteligence do výroby, služeb a všech odvětví hospodářství. Tyto změny mají 

takový rozsah, že se o nich mluví jako o 4 průmyslové revoluci, nazývané také 

jako Průmysl 4.0.  

Pro koncepční řešení projektů Průmyslu 4.0 je klíčovým aspektem to, že 

autonomní jednotku v rámci složitého výrobního systému tvoří nejen výrobní 

úseky, výrobní stroje a jejich nástroje, nýbrž i transportní vozíky a pásy, roboti, 

ale zejména i výrobky, částečně zpracované výrobky a dávky vstupního 

materiálu. Součást výrobního systému tvoří také lidé a v určitých případech ti 

lidé ani nemusí sedět v daném výrobním závodě. Hlavním smyslem je tedy 

nepřetržitá flexibilní komunikace, vyjednávání a spolupráce.  Aby ke komunikaci 

mohlo dojít, mohou být všichni dotčení aktéři reprezentováni softwarovými 

moduly nebo agenty a ti jednají za ně a místo nich. Tímto vzniká vize o 

propojení dvou světů – světa reálných fyzických jednotek a světa virtuálního.  

Již v dnešní době dochází k propojení obou světů, kdy je předpokladem 

propojení prvků fyzického světa pomocí internetu, kde každý takovýto fyzický 

prvek má svoji individuální IP adresu. Zde hovoříme o Internetu věcí - IoT. 

Softwarové moduly, které reprezentují fyzické elementy ve virtuálním prostoru a 

společně řeší úlohy a koordinují svoji činnost a rozhodují s využitím služeb, 

které si navzájem poskytují nebo si je vyvolávají prostřednictvím Internetu 

služeb – IoS. Metodicky se hovoří pouze o dvou internetech IoT a IoS, ale 

nedílnou součástí je nutno počítat také se speciálními rozhraními pro roboty a 

lidi, umožňující mobilní komunikaci, a to na bázi přirozené řeči, vizuální a 

hmatové informace. Zde se jedná o třetí typ internetu, a to o Internet lidí – IoP.  

Jako cíl činnosti složitých výrobních systémů i poskytovaných služeb je 

globální optimalizace, kde musí umělá inteligence a kybernetika přinášet 
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adekvátní řešení, kdy se musí sami učit, sami optimalizovat, sami 

diagnostikovat a sami opravovat v distribuovaném prostředí. Tohle jsou úlohy 

mimořádně těžké, teoreticky a výpočetně náročné. Jejich zavádění do 

průmyslové praxe bude vyžadovat hodně motivace a odvahy.  

Koncept Průmysl 4.0 je založen na průmyslové integraci pomocí 

informačních technologií a zpracování dat v reálném čase, sdílení informací a 

kontinuální komunikaci. Tato integrace má 3 základní pilíře.  

Prvním pilířem je vertikální integrace výrobních systémů. Hlavní 

podstatou je provázání napříč hierarchickou a řídící strukturou podniku. 

Rámcem je primárně samotný výrobní podnik. V této oblasti se setkávají dvě 

klíčové znalostní odvětví, a to řídící techniky a automatizace s odvětvím vývoje 

informačních systémů.  

Druhým pilířem je horizontální integrace napříč dodavatelským řetězcem 

propojujícím všechny články dodavatelsko-odběratelského hodnototvorného 

řetězce od dodavatelů přes výrobce až po distribuci ke koncovému zákazníkovi 

a následný servis. Sdílení těchto dat optimalizuje jak výši zásob, tak také 

snižuje výrobní náklady, ale také zároveň je vázáno na vysokou dostupnost a 

kvalitu infrastruktury vysokorychlostního internetu.  

Třetím pilířem je integrace všech inženýrských procesů. Jedná se o 

specifický příklad horizontální integrace a odehrává se z výrazné části v rámci 

výrobního podniku. Jedná se tedy o integraci všech inženýrských procesů, 

počínaje plánováním životního cyklu, přes hrubé zadání, design, vývoj, 

realizaci, testování až po prodejní služby. Hlavní myšlenkou třetího pilíře je 

získávání zpětné vazby a řízení hlavních procesů zajišťujících optimalizovanou 

dodávku dle individualizovaných zákaznických požadavků.  

      [6] 

 

3.1 Historie Průmyslu 4.0  

Poválečný rozmach počítačů byl následně zkomplikován studenou 

válkou mezi USA a SSSR a také strach z možného jaderného konfliktu. USA 
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proto začaly intenzivně pracovat na počítačové komunikační sítí, která by 

nebyla řízena z žádné ústředny. Její řízení by naopak bylo zcela 

decentralizované a následkem by byla nenapadnutelná síť, která by jako celek 

fungovala i v případě zničení některých jejich částí. Tím se dostáváme do roku 

1987, kdy tato síť dostává jméno internet.  

Internet je celosvětový systém propojených počítačových sítí, kdy 

počítače mezi sebou komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. V roce 1987 

bylo k internetové síti připojeno asi 27 tisíc počítačů. Jen o devět let později, 

tedy v roce 1996, měla síť již 55 miliónů uživatelů a v roce 2010 se celkový 

počet uživatelů přehoupl před 2 miliardy. Předpokládá se, že toto číslo vzroste 

v roce 2025 na neuvěřitelných 5,5 miliardy uživatelů.  

[6] 

 

3.2 Současný stav Průmyslu 4.0 

Řada vyspělých zemí již příležitosti a hrozby těchto změn pochopila a 

přistoupila k podpoře 4. průmyslové revoluce v systémových opatřeních a z nich 

plynoucích dedikovaných programech. Česká republika musí také reagovat na 

tyto trendy, protože se v nich nachází obrovské příležitosti z pohledu 

udržitelnosti a také zvýšené produktivity průmyslové výroby, služeb a poptávky 

po kvalifikované práci. Pokud by Česká republika tuto příležitost zanedbala, 

odjede ji tzv. vlak a hrozí jí ztráta konkurenceschopnosti s velkými dopady nejen 

na zaměstnanost a produktivitu, ale celý rozvoj společnosti.  

V české republice již byla vydána Národní Iniciativa Průmysl 4.0, která si 

klade za cíl zmobilizovat klíčové rezorty a hlavní reprezentanty průmyslové 

sféry a společně vypracovat podrobné akční plány v oblastech politického, 

ekonomického a společenského života.  

Mezi hlavní aktuální výzvy můžeme zařadit velmi omezené povědomí o 

zásadách a dopadech Průmyslu 4.0 v průmyslové sféře, a hlavně mimo ni. Jako 

hlavní příčiny se jeví nedostatečná informovanost o vizích a možnostech 

Průmyslu 4.0, a také nízká motivace zaměstnanců pro zavádění prvků 
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Průmyslu 4.0 do praxe, nedůvěra v datovou architekturu a její možnosti 

zvyšování efektivity firmy a nechuť akademické sféry podílet se na 

zodpovědnosti za rozvoj průmyslu. Jako řešení této výzvy se naskýtá vznik 

referenčních provozů, případně celých firem pro předávání dobrých příkladů a 

zkušeností. Dalším řešením je jasně technicky definovat vizi Průmysl 4.0 a 

následně je překlápět do firemních strategií a také v propagaci myšlenek 

Průmyslu 4.0 mezi laickou veřejnost.  

Další aktuální výzvou je neschopnost státu rozhodnout o prioritách 

orientovaných na digitální ekonomiku. Jedná se převážně o deficit koncepce 

státu a národní strategie v oblasti digitální ekonomiky a s ní souvisejícího 

aplikovaného výzkumu a také zanedbaný rozvoj veřejných a neveřejných 

datových sítí, které by umožnily plnohodnotnou komunikaci. Jako možné řešení 

se naskýtá jmenování zodpovědné, ale i odpovídajícími pravomocemi vybavené 

osoby pro oblast digitální ekonomiky a vytvoření jasných podmínek pro podporu 

firemního výzkumu a vývoje, spolupráce firem a výzkumných organizací, které 

by poskytovaly nějakou výhodu, např. v rámci dotovaných projektů nebo 

daňové zvýhodnění těchto aktivit. 

Třetí výzvou je nedostatečné chápání interdisciplinarity, která zahrnuje 

aktivní spolupráci mezi vědami za účelem dosažení integrovaného a 

synergického výsledku jak v teoretické, tak i odborné činnosti ve vědě a 

výzkumu. Možné řešení se nachází v nových studijních oborech zabývajících se 

interdisciplinární integrací na všech stupních škol, získávání praktických 

zkušeností v procesu výuky a také propojení vzdělání a firem.  

Poslední výzvou je nejasný dopad na trh práce, kde jsou obavy ze změn 

v definování pracovních pozic a také otázka, zdali je český průmysl lehce 

nahraditelný dodavatel. Možným řešením je důsledná komunikace se sociálními 

partnery, propagace celoživotního vzdělávání, získávání mezioborových 

zkušeností a dovedností a také přijetí opatření, která poskytnou prevenci 

k náhlé strukturální změně pracovního trhu.  

[6] 
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3.3 Prvky Průmyslu 4.0 a jejich vize  

Jednou z hlavních vizí Průmyslu 4.0 je potřeba přechodu od izolovaně 

využívané počítačové a robotické podpory výrobních či administrativních úloh 

k systému, kde jednotlivé prvky vzájemně komunikují a ovlivňují se. Jedná se o 

propojení reálných fyzických objektů, mezi které patří stroje, zařízení, roboti, 

výrobky, lidi, a světa virtuálního, kde může být každá fyzická jednotka v té či 

oné podobě dostatečně virtuálně reprezentována, zastupována a její chování je 

simulováno softwarovým modulem.  

[6] 

 

3.3.1 Systémová integrace  

Pojem systémová integrace lze chápat dvěma způsoby. Prvním 

způsobem je chápání v užším technickém pojetí a jedná se o integraci různých 

technických částí informačních systémů, tedy aplikací systémů do jednoho 

celku. Cílem je taková architektura informačního systému jakožto celku, která 

efektivně podporuje business procesy v organizaci. Druhým způsobem je 

chápání v širším technickém pojetí a pojem systémová integrace označuje celý 

proces, který je nezbytný pro efektivní fungování rozsáhlých informačních 

systémů.  

V podmínkách řady českých podniků je tato oblast na začátku. 

V podmínkách českého průmyslu je zatím velmi omezené sdílení dat mezi 

podniky, která jsou nezbytným předpokladem pro vytvoření integrovaných 

modulů spolupráce. Nejčastější příčinou je chybějící digitální, a především 

automatizované komunikační kanály na úrovni plánování výroby a vazby na 

odběratelsko-dodavatelské řetězce. V porovnání velkých, středních a malých 

podniků jsou na tom rozhodně lépe velké podniky, kdy malé a střední podniky 

doplácí na problematiku a nízkou míru podpory, a v neposlední řadě také 

vysoké náklady na její zavedení.  

Koncept Průmyslu 4.0, jehož nedílnou součástí je koncept tzv. 

„inteligentní výroby“, je založen na distribuovaném řízení a rozhodování, do 
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kterého jsou zapojeny různé systémy, viz. následující obrázek 5. Oproti 

současnému stavu jsou jednoznačně viditelné vrstvy pro horizontální integraci a 

mezi nimi probíhající vertikální integraci. Samotná výroba podle tohoto 

konceptu zohledňuje vnější faktory, mezi které můžeme zařadit logistiku, 

energetiku, požadavky a plány či přímo objednávky zákazníků. Další nedílnou 

součástí konceptu jsou systémy mobility, inteligentních domů a budov apod. 

Koncept bývá také nazýván internetem věcí, služeb a lidí.  

 

Obrázek 5 – Schéma konceptu „inteligentní výroby“                   [ tvorba vlastní] 

[6,7] 
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3.3.2 Analýza velkých dat – Big Data  

Soubory dat, jejichž velikost nejsme schopni v rozumném čase 

zachycovat, spravovat a zpracovávat běžně používanými softwarovými 

prostředky se nazývají Big Data. Pojem rozumný čas je v každém odvětví jiný, 

ale jde o takový čas, kdy je ekonomicky a technicky výhodné s daty pracovat.   

Objem dat exponenciálně narůstá a tím i potencionální množství 

využitelných informací v nich obsažené. Naopak cena jejich snímání ve většině 

oblastí rychle klesá. V současnosti však schopnost získávat tyto praktické 

informace a znalosti není využívána v plné výši. Hlavní příčinou je nedostatek 

příslušných odborníků a některé zásadní nedostatky ve vědeckém pokroku 

v nezbytných oblastech matematiky a informatiky. Největší poptávka po těchto 

odbornících je v bankovním sektoru, reklamě, průmyslu her, obchodu a 

telekomunikací.  

Zdroj těchto dat jsou data z provozu internetu, data z čidel sledující 

výrobní proces a logistiku výrobnách závodů, inteligentní senzory a měřící sítě 

apod. Současným trendem je snaha zapojení analýzy velkých dat pro snadnější 

přizpůsobování a inovace překonávající výhody levné masové produkce a levné 

pracovní síly. Naopak dosud nevyužitým potenciálem zůstává analýza dat pro 

nové pomocné technologie, který by dokázaly nasměrovat konkrétní pracovníky 

v rámci individualizovaného výrobního procesu.  

Dobrým příkladem pro využití dat je těžba z družicových snímků, které 

jsou pravidelně získávány Evropskými kosmickými programy. Tyto data jsou 

zdarma dostupné pro libovolné využití. Tím značně vzrůstá 

konkurenceschopnost využití systematického sledování území i atmosféry za 

účelem managementu v zemědělství, rozvoje území a měst apod.  

Analýza velkých dat je typická oblast ne příliš náročná na materiálové 

zdroje, kterými jsou výkonné výpočetní techniky zapojené do rychlých 

počítačových sítí. Naopak je náročná na lidské zdroje. Cílovým stavem je 

zajištění dostatečného počtu odborníků, kteří budou schopni analyzovat a 

využívat informace obsažené ve velkých datech.                 

  [6,8] 
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3.3.3 Autonomní roboti  

Autonomní roboti nacházejí uplatnění hlavně v hromadné výrobě, kde 

představují významný prostředek pro zvýšení produktivity. V současné době 

jsou však využívání roboti pro specifické úkony v rámci výrobního procesu a 

postrádají schopnost se rozhodovat autonomně z důvodu chybějící nebo 

omezené inteligence. Největší rozmach robotizace se vyskytuje 

v automobilovém průmyslu z důvodu zkvalitnění produkce a úspor pracovních 

sil. Velkým možným potenciálem je využití autonomních robotů ve výrobě pro 

dopravu materiálu, kdy se robot autonomně pohybuje po celém výrobním 

procesu a do dalších strojů dopravuje potřebný materiál. Nevýhodou jsou 

vysoké investice a nové typy profesí vyžadující určitou odbornost. Pro podniky, 

které s robotizací nemají zkušenosti, je obtížné odhadnout cenu pro zavedení a 

provozování robotů ve výrobě v porovnání stejné práce vykonané lidskými 

pracovníky. Podniky v ČR neprodukují velmi velké množství výrobků a často 

mění výrobu, jsou flexibilní a přizpůsobují se potřebám trhu. To ovšem 

představuje vysoké nároky na roboty a jejich inteligenci. Buďto musí být velmi 

univerzální, které se dají snadno přeprogramovat, nebo se musí často 

vyměňovat.  

Cílem rozvoje a zavádění robotizace v ČR je především zvýšení 

produktivity a konkurenceschopnosti průmyslu. Důraz musí být kladen na 

zjednodušení zavádění autonomních robotů, které je snadnější programovat a 

tím se eliminuje často se měnící výroba dle požadavků odběratelů. Jako jedna 

z cest k rozšíření robotizace se jeví vytvoření platformy pro sdílení robotů a 

prostředků pro jejich programování, testování a zařazení do výrobních procesů. 

Mnohokrát se osvědčil model pronájmu výrobních prostředků včetně know-how. 

I tohle má však své úskalí, kdy firmy využívající totožné vybavení budou velmi 

pravděpodobně vzájemnými konkurenty, kteří nebudou ochotni sdílet zařízení 

natolik komplexní z důvodu velice jednoduchého zneužití k průmyslové 

špionáži.  

[6, 9] 
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3.3.4 Komunikační infrastruktura 

Datové přenosy jsou podmínkou pro využití výpočetní techniky v různých 

oborech a základním kamenem je proto výkonná počítačová síť, která je 

dokáže zabezpečit a dokáže se vyrovnat i s výrazně nadstandardními 

požadavky na objem nebo kvalitu přenosu. Proto komunikační infrastruktura 

musí být rychlá, flexibilní, rozsáhlá a spolehlivá.  

Pro komunikaci je charakteristické využívání rádiového spektra. 

Dosavadní zařízení obvykle používají kmitočty pod 1GHz. V nastupující 

generaci je však kladen důraz na zpoždění v jednotkách ms a na rádiovém 

rozhraní pod 1 ms a spolehlivost blízkou 100 %. Jedním z řešení je rozvoj 

optických komunikačních systémů ve volném prostředí, kde se nabízí téměř 

neomezený rozsah optických frekvencí/kanálů.  

[6,10] 

 

3.3.5 Datové úložiště a cloudové výpočty  

Stále více poskytovatelů nabízí tzv. geograficky oddělená datová centra 

dostupná téměř po celém světě, která zajišťují vyšší dostupnost služeb. 

Podmínkou je však vysokorychlostní internet a velký důraz je kladen na 

schopnost rozlišit úroveň a skutečnou schopnost jednotlivých poskytovatelů 

dodržet deklarované parametry datových center a poskytovaných služeb. Spolu 

se vzrůstajícími požadavky na uložení dat rostou také požadavky na jejich 

rychlé a bezpečné zpracování.  

Využití cloudových řešení otevírá široké možnosti pro růst produktivity a 

optimalizaci nákladů na IT nejen ve velkých firmách. Obrovské možnosti se 

nabízejí v oblasti výzkumu a školství, kdy simulace náročných technologických 

procesů nebo složitých fyzikálních jevů nebude probíhat v daném místě 

pracoviště, ale mohou probíhat prakticky v reálném čase za použití výpočetních 

kapacit dostupných po celém světě. Tento nový způsob přenosu informací má 

také hrozbu, a to bezpečnost přenášených dat, s kterou souvisí ochrana před 

kybernetickou hrozbou. Velký důraz proto musí být kladen na bezpečnou, 

rychlou a spolehlivou komunikaci. Hrozbou je také využívání datových center 
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v různých oblastech, kde se můžou jednotlivé legislativní rámce pro zacházení 

s daty velmi lišit.  

Do budoucna lze předpokládat velký rozvoj datových úložišť a 

cloudových služeb, ať už z pohledu nabízené funkčnosti nebo kapacity. Cloud 

bude stále více využíván jak velkými podniky, tak i jednotlivci. Budou také 

vznikat komunitní cloudy zaměřené na skupiny podniků a jednotlivců v daném 

oboru. Je nutné přestat vnímat datové uložiště pouze jako nástroj pro ukládání 

dat, ale musí se k němu začít přistupovat jako k zásadnímu prvku softwarově 

definované infrastruktury, na níž mohou podniky stavět svou výhodu mezi 

konkurencí.  

[6,11] 

 

3.3.6 Aditivní výroba  

Aditivní výroba je označení pro proces, při němž vzniká výrobek 

postupným nanášením jednotlivých tenkých vrstev na sebe. Ačkoliv je aditivní 

výroba v podstatě 3D tisk, využívá se zejména pro označení procesů, při 

kterých vznikají koncové výrobky, nikoliv jen prototypy. Díky tomu je možné 

zásadně zkrátit dobu uvedení výrobku na trh, kdy jsou zkráceny náročné 

technologické přípravy na výrobu a zkrácení fáze návrhu. Schopnost číst 

digitální data zefektivní plánování ve vztahu výrobní čas – materiál – výrobek. 

Díky tomu je možné optimalizovat skladové hospodářství a řízení zakázek 

pomocí přesného odhadu množství materiálu.  

Aditivní technologie umožňují vyrábět tvarově různorodé díly a je tak 

možné do sériové výroby zavést přizpůsobení každého výrobku specifickým 

potřebám zákazníka. Typickým příkladem je využití v medicíně, kdy mohou být 

náhrady částí lidského těla a ortézy vyrobeny na míru koncového zákazníka.  

Oblast aditivní výroby v ČR je rozvíjena několika firmami již několik let, 

ale jedná se pouze o oblast zpracování polymerů. Naopak aditivní výroba kovů 

je v ČR zanedbávána na rozdíl od Ameriky a západní Evropy, za kterými 
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zaostáváme. Hlavní příčinou jsou několikanásobně vyšší investice do vývoje 

oproti polymerním technologiím.  

[6,12] 

 

3.3.7 Rozšířená realita  

Digitální prvky vsazené do reálného obrazu se nazývají rozšířená realita. 

Rozšířená realita funguje na principu kamery, která snímá aktuální obraz a 

následně do něj doplňuje v reálném čase další informace a data, např. obrázky, 

videa či text.  

V oblasti rozšířené reality má ČR v současné době obdobné startovací 

podmínky pro rozvoj jako jinde ve světě. To je dáno tím, že teprve v posledních 

několika letech dosáhl vývoj vhodného hardwarového vybavení úrovně 

potřebné pro rozšířenou realitu a také současně došlo k nárůstu výkonných 

mobilních zařízení, jako jsou chytré telefony nebo tablety. Objevily se také 

dostatečně lehké a prakticky použitelné průhledové brýle a náhlavní displeje. 

Využití rozšířené reality v průmyslu zatím není dosti praktické, ačkoliv si možná 

nalezne uplatnění v různých odvětvích. 

Při kombinování reality a rozšířené reality se používají dva principy. 

Prvním principem je využití mobilů a tabletů, tedy Video see-through. 

Generované vizuální objekty jsou vkládány do videosignálu zasílaného na 

obrazovku. Hlavní výhodou je vyšší přesnost rozšířené reality, nevýhodou může 

být mírné zpoždění obrazu na obrazovce oproti pohledu na reálný svět. Druhým 

principem jsou průhledové brýle, tedy Optical see-through. Zde jsou vizuální 

informace přidávány přímo do cesty, kterou prochází obraz reálného světa do 

očí uživatele. Jako výhoda se zde naskytují volné ruce uživatele. Naopak může 

docházet k rušivým chybám vizuální synchronizace při rychlých změnách 

pohledu, což je nevýhoda.  

Klíčovým aspektem rozšířené reality jsou kromě navigačních systémů 

také prostorová data, která umožní vazbu atributových informací ke konkrétní 

lokaci. K rozvoji jsou také velmi důležitá kvalitní prostorová data ve formě 
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digitálních map. Systémy rozšířené reality musí řešit v reálném čase dva 

problémy, kterými jsou kde přesně se nachází uživatel a co přesně vidí. 

Využívají se přitom kombinace senzorů, především náročné algoritmy 

počítačového vidění.  

Současné aplikace jsou zaměřeny na chytré telefony s tablety. Využití 

nachází v oblastech zábavy a reklamy, pro výcvik hasičů a armády. Velké 

využití se však naskýtá v automobilovém průmyslu s projekcí dat na čelní sklo 

automobilu. Zde se může jednat o dopravní informace o provozu nebo 

navigace. Mezi další využití v blízké budoucnosti můžeme zařadit skladové a 

logistické operace, kdy bude snadnější rozpoznat objekty a čtení jejich čárových 

kódů i na velkou vzdálenost. 

[6,13] 

 

3.3.8 Senzory  

Senzorika je v ČR velmi živým sektorem, kdy na trhu působí velké 

množství malých a středních firem, z nichž řada disponuje i vlastními 

vývojovými kapacitami. Řada výrobců také působí na poli průmyslové 

automatizace a snímače dodávají jako součást daných systémů. To představuje 

víceméně realizaci konceptu inteligentního senzoru.  

Existuje mnoho hledisek, podle kterých lze senzory rozdělovat do 

různých skupin a kategorií. Senzor lze tedy chápat jako převodník mezi 

naměřenou veličinou a výstupní veličinou, tedy snímanou a naměřenou.  

Dělení senzorů:  

• Podle vstupní veličiny:  

o geometrické veličiny, 

o mechanické veličiny, 

o teplotní veličiny, 

o elektrické a magnetické veličiny,  

o intenzity vyzařování, 

o chemické a biologické veličiny.  



- 28 - 
 

• Podle výstupní veličiny: 

o Elektrického signálu,  

o optické veličiny,  

o mechanické veličiny. 

• Podle principu převodu: 

o Fyzikálním převodem, 

o biochemickým převodem, 

o chemickým převodem.  

• Další dělení: 

o Podle styku-bezdotykové a dotykové, 

o podle výrobní technologie, 

o podle složitosti převodu veličin.  

 

Jednotícím cílem pro celý obor senzoriky je poskytnutí novým 

automatizačním a robotickým průmyslovým systémům také nové nástroje pro 

měření, snímání a zobrazování.  

[6,14] 

 

3.3.9 Kybernetika a umělá inteligence  

Základním východiskem pro organizaci a řízení složitých systémů je 

oblast multiagentních systémů, kde jsou řešeny otázky autonomního chování, 

inteligentní interakce vedoucí nejen k výměně dat, ale také ke koordinaci 

autonomních jednotek s ohledem na sdílené globální cíle. 

Umělá inteligence je obor zabývající se stroji, které vykazují známky 

inteligentního chování. Takové stroje umí uvažovat, získávají zkušenosti a 

následně se z nich učí a dovedou komunikovat přirozeným jazykem. Umělá 

inteligence by však neměla být náhradou za lidi, ale měla by jim pomáhat. 

Umělá inteligence poskytuje technologie a techniky pro strojové vnímání a 

obecněji pro interakci člověk – stroj a komunikaci v přirozeném jazyce. Lze 

očekávat výrazné zefektivnění výroby a lepší využití zdrojů díky agentovému 
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plánování, které umožňuje dynamicky reagovat na probíhající změny. Metody 

interakce člověk-stroj s využitím moderní senzoriky povedou k výrazně 

realističtější komunikaci člověk stroj a k přirozenějšímu vnořování strojů, 

zejména robotů, do výrobního řetězce. Budou rozvíjeny a především 

uplatňovány metody automatického řízení výrobních systémů s cílem 

optimalizovat procesy, produkty a energetickou či zdrojovou náročnost jejich 

produkce. 

[6,15] 

 

3.3.10  Nové technologie  

Nové technologie představují výzvu na národní i globální úrovni. Cílem 

jak podniků, tak i vlády by měla být schopnost a připravenost flexibilně reagovat 

na rychle se měnící prostředí s ohledem na nové a rozvíjející se technologie a 

jejich potenciálu pro společnost. Je zejména nutné podpořit interdisciplinární 

přístup a sdílení znalostí a zkušeností mezi všemi aktéry. Mezi nutné 

předpoklady patří dostupnost jak hardwaru, tak softwaru.  

Průmysl 4.0 je velmi rozsáhlé téma, kde kromě pochopení podstaty 

nových či průlomových technologií bude důležitá schopnost kreativně je 

kombinovat se znalostmi v oblasti humanitních věd a také je vnímat v širším 

kontextu jak sociálních, tak ekonomických souvislostí. Použití průmyslových 

aplikací a nových technologií nebude omezeno pouze na konkrétní odvětví 

nebo výrobu, ale bude se prolínat širokým spektrem procesů, vztahů, produktů 

a služeb.  

[6] 
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3.3.11  SWOT analýza  

Na následujícím obrázku 6 je vytvořena SWOT analýza zavádění 

vybraných prvků Průmyslu 4.0, kde jsou znázorněny jak silné a slabé stránky, 

tak také příležitosti a hrozby.  

    

Obrázek 6 – SWOT analýza Průmyslu 4.0           [tvorba vlastní] 

[6] 
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4 STAVEBNICTVÍ 4.0  

Po představení Průmyslu 4.0 se následně dostávám ke čtvrté kapitole, 

která se bude věnovat aplikaci Iniciativy Průmysl 4.0 do stavebního průmyslu, 

tedy Stavebnictví 4.0 – Čtvrtá průmyslová revoluce ve stavebnictví. České 

stavebnictví v aktuálních číslech nevypadá právě radostně, ale budoucnost 

stavebnictví by měla být optimističtější.   

Stavebnictví 4.0 se zabývá především digitalizací stavebního průmyslu, 

které má mnoho odvětví zahrnující mnoho pokročilých procesů a technologií, 

které budou následně rozebrány v dalších podkapitolách.   

Stavební průmysl je důležitou součástí hospodářství, kdy pozitivně 

ovlivňuje ekonomický i sociální rozvoj celé společnosti. V dnešní době 

stavebnictví v České republice je vzájemně propojeno různými činnostmi a 

spadá do působnosti mnoha rezortů a nelze jej dnes proto striktně podřadit pod 

jeden určitý rezort, a v tom také spočívá Stavebnictví 4.0, kdy je potřeba 

vzájemná koordinace těchto činností.  

Stavebnictví produkuje stavebně technologická díla, které mají dlouhou 

životnost a tím vytváří podmínky pro rozvoj ostatních sektorů. Bohužel, 

stavebnictví v dnešní době v oblasti digitalizace zaostává a využití informačních 

technologií není úměrné potenciálu, který nám informační technologie poskytují. 

Základem pro digitalizaci stavebnictví je metoda informačního modelování 

staveb, tedy metoda BIM, která bude představena v následující kapitole 5.1.   
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4.1 Současný stav stavebnictví v ČR  

Navzdory tomu, že je česká ekonomika v současném roce 2018 v dobré 

kondici, stavebnictví zaostává. Z pohledu bytové výstavby z posledních 20 - ti 

let byl nejlepší rok 2007, kdy bylo postaveno 24 661 bytů v bytových domech a 

16 988 bytů v rodinných domech. Od té doby byla výstavba bytů klesající, a to 

až do roku 2014, kdy bylo postaveno 9 962 bytů v bytových domech a 13 992 

bytů v rodinných domech. Od roku 2014 již výstavba nových bytů opět stoupá, 

ale tempo není nijak závratné. V roce 2017 bylo postaveno 13 403 bytů 

v bytových domech a 15 172 bytů v rodinných domech. Údaje pro první pololetí 

roku 2018 jsou opět pozitivnější. Bylo postaveno 4 417 bytů v bytových domech 

a 8 555 bytů v rodinných domech. V porovnání s výstavbou bytů v prvním 

pololetí v roce 2017 a v prvním pololetí v roce 2018 je zde určité navýšení, a to 

o 5,94 % v bytových domech a 26,9 % v rodinných domech. Pokud nárůst 

výstavby bude v tomto tempu pokračovat i v druhé polovině roku 2018, tak 

výstavba nových bytů v rodinných domech pravděpodobně překoná rok 2007. 

Bohužel u výstavby bytů v bytových domech se takový nárůst nekoná a dostat 

se alespoň na hodnotu z roku 2007 ještě nějakou dobu potrvá. Nejvíce bytů 

bylo postaveno v jihomoravském a středočeském kraji.   

[16] 

 

4.2 Nové technologie ve stavebnictví  

V následujících podkapitolách jsou popsány vybrané jednotlivé nové 

prvky a technologie z Průmyslu 4.0 a následně je popsána jejich aplikace a 

využití ve stavebním průmyslu. U každé vybrané nové technologie je také 

vytvořena SWOT analýza, která popisuje jak silné a slabé stránky dané 

technologie pro zavádění do stavebních podniků, tak také příležitosti a hrozby, 

které souvisejí s danou technologií.  
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4.2.1 Autonomní roboti a automatizace stavebnictví  

Autonomní robot v současnosti je takové robotické zařízení, které není 

v reálném čase řízeno člověkem ale programem. Jedná se tedy o předem 

naprogramované roboty k nějakému účelu. Díky rozvoji technologií se dá 

očekávat, že v budoucnu se budou autonomní roboti schopni učit a v tomto 

případě se výrazně rozšíří význam autonomní. Jako hlavní požadavky pro 

výrobce autonomních robotů se jeví jejich flexibilita a schopnost spolupráce 

robota s člověkem. V budoucnu se počítá s autonomními roboty, kteří budou 

obsluhovat i více jednotlivých pracovišť.  

Je tedy možné, aby autonomní roboti nahradili v blízké budoucnosti 

lidskou sílu? Nebude to tak jednoduché. Využití autonomních robotů ve 

stavebnictví má jednu trhlinu, a to takovou, že každá stavba je originál, pokud to 

tedy bereme z širšího hlediska a nebereme v potaz developerský projekt třiceti 

typizovaných rodinných domů. V tomto se právě stavebnictví liší např. od 

automobilového průmyslu, kdy robot zastává sériovou výrobu, která je neustále 

stejná. Robotizace je velmi účelná při opakovaných procesech a pro využití ve 

stavebnictví je tedy nutné najít takové práce, ve kterých bude využití robotů jak 

produktivní, tak hlavně finančně výhodné.  

Měli by se tedy lidé bát o svou budoucnost, že jim roboti vezmou práci? 

Není to tak a mělo by se o tom více hovořit. Autonomní roboti nezvládají řešit 

veškerou práci na stavbě a také nedokážou nahradit lidské myšlení a řešení 

problému v reálném čase na daném místě. Lidské síly se tedy o svou práci 

prozatím nemusí obávat. Ve shrnutí se dá konstatovat, že možnost využití 

autonomních robotů ve stavebnictví je možné ve 2/3 prací, kdy zastanou 

opakující se práce a také nebezpečné práce. Zbylá 1/3 zůstává stále na 

lidských zdrojích. Zde pracovník provádí kvalifikovanější práci, kdy je potřeba 

detailního řešení a také zkušeností. Z toho plyne, že bude kladen velký důraz 

na vzdělávání a také rekvalifikaci stávajících pracovníků, kdy bude zapotřebí 

větší míra myšlení na úkor těžké fyzické práce.   

Ve stavebnictví jsou již autonomní roboti využíváni v zahraničí, zejména 

v Číně a USA, kdy trh nenabízí vhodné zaměstnance pro tzv. špinavou práci. 
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Zahraniční firma již zaměstnala robotického pracovníka se jménem SAM100. 

Ten dokáže díky robotické paži a pásovému dopravníku za jednu osmi-

hodinovou směnu položit asi 3000 cihel, což je přibližně 6 x více než klasický 

lidský pracovník. Tento stroj vyjde  asi na 9 milionů Kč. Princip stroje je založen 

na mechanickém rameni, které zvedne cihly, pokryje je maltou a položí je na 

dané místo zdi, kdy přesnost je mnohonásobně vyšší než při využití lidských 

zdrojů. Na lidské pracovníky již zbude očištění nové zdi od zbytků malty.  

 

Obrázek 7 – Autonomní robot SAM100                                   [17] 

Další firmy používají autonomní roboty na monitorování aktuálního stavu 

na stavbě, jestli stavební práce pokračují podle časového harmonogramu a 

jestli se nepřekračuje rozpočet. Jedním z takových robotu je např. Doxel, který 

na staveništi monitoruje momentální postup výstavby a také dokáže 

identifikovat potencionální problémy ještě předtím, než se objeví. Je založen na 

principu monitorování aktuálního stavu prací pomocí kamer s vysokým 

rozlišením, jak s pomocí dronů, kterými se budu zabývat samostatně v další 

kapitole, tak pomocí roverů, které fungují podobně jako drony, ale pohybují se 

po zemi pomocí pásového pohonu. Tyto stroje kontrolují aktuální data s těmi 

plánovanými a je tak možné v reálném čase porovnávat plánovaný stav s tím 

reálným a konat patřičné kroky k nápravě. Tento systém kontroly může být 

užitečný v situaci, kdy probíhají práce na stavbě a mohlo by dojít ke kolizi 
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s mechanickými, elektrickými nebo instalatérskými systémy. Příkladem můžou 

být práce, u kterých proběhne špatné vytýčení vedení inženýrských sítí, které 

nejsou vidět pouhým okem a systém upozorní, že dochází ke kolizi. Hlavním 

cílem firmy Doxel je zvýšení produktivity a napomáhat při realizaci projektu včas 

a v rámci rozpočtu. Tento systém byl využit v San Diegu, kde zapříčinil úsporu 

11 % rozpočtových nákladů a zlepšil produktivitu práce o 38 %.  

 

Obrázek 8 – Autonomní pásový robot DOXEL                                      [18] 

Dalším typem pro využití robotů ve výstavbě je TyBot. Tento robot najde 

využití při svářečských vázacích pracích u ocelových výztuží do monolitických 

betonových konstrukcí. Tento robot může nepřetržitě spojovat výztuž na stavbě, 

ale je k němu potřeba jednoho lidského pracovníka, který bude kontrolovat a 

dohlížet na práci. TyBot tedy pracuje na principu pohybu po připravené a 

umístěné výztuži, kde hledá jednotlivé průsečíky daných výztuží, které spojuje a 

následně se pohybuje dále, kdy hledá další průsečíky ke spojení. Přispívá 

k větší produktivitě díky tomu, že pracovníci připravují a ohýbají výztuž a TyBot 

již sám pracuje a váže dané výztuže. Díky tomu se můžou pracovníci  

přesunout k další části prací.   
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Obrázek 9 – Autonomní robot TyBot                                          [19] 

Dalším typem robotizace ve stavebnictví je robot Tiger Stone. Jedná se 

o stroj pro pokládku zámkové betonové dlažby, u kterého je nutná spolupráce 

se dvěma lidskými pracovníky. Jeden přiváží materiál a druhý materiál skládá 

do přístroje. Ten funguje na principu gravitace, kdy jednotlivé kusy dlažby jsou 

skládány do drážky, z které následně dlažba pokračuje a pokládá se přímo na 

připravený podklad.  Stroj pokládá dlažbu v šířce 6 m a za den dokáže položit 

dlažbu o rozloze minimálně 300 m2 a velkou výhodou je přímá aplikace 

okrajové úpravy. Výsledkem je správné a rovné uložení dlažby. V budoucnosti 

se dá očekávat nahrazení lidského skládajícího pracovníka za dalšího 

autonomního robota.  

 

Obrázek 10 – Autonomní robot Tiger Stone                                 [20] 
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Dalším je robot Theometrics. Ten je momentálně teprve ve vývoji, ale 

bude pracovat na principu propojení dat z CADu. Jeho hlavní využití bude na 

staveništi, kde bude realizovat jednotlivé rozvržení na stavbě, tedy např. linii 

vnějšího líce stavby a bude schopen přesně zaměřit budoucí pozici stavby. 

Jeho využití ve stavebnictví tedy bude hlavně ve výkopových pracích,  

v plánování a přípravě stavby, kdy nebude potřeba měření pomocí měřidel, ale 

robot přesně vytýčí linie budoucích zdí či výkopových prací.   

 

Obrázek 11 – Autonomní robot Theometrics                                  [21] 

Posledním typem robotů, který je uveden v této diplomové práci, je 

demoliční robot. Demoliční robot pracuje na principu aktuálního stavu a 

zaměřených hodnot, kdy přesně ví, co a jak má demolovat. Největší výhodou 

tohoto stroje je ohromné navýšení bezpečnosti při demoličních pracích pro 

lidské pracovníky, kteří budou moci zůstat na bezpečném místě v době, kdy 

bude robot provádět tzv. špinavou práci.  
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Na následujícím obrázku 12 je vytvořena SWOT analýza pro využití 

autonomních robotů ve stavebnictví.  

 

Obrázek 12 – SWOT analýza Autonomních robotů          [tvorba vlastní] 

[22, 9, 23, 24] 

 

4.2.2 Využití GPS souřadnic 

Využití GPS souřadnic úzce souvisí s předešlou kapitolou autonomních 

robotů. Další možnou cestou, jak využít nové technologie se naskýtá ve využití 

GPS souřadnic.  

První možností, jak využít tyto technologie je využití 3D-GPS systému, 

který získává signál z GPS satelitů pomocí GPS přijímače. GPS přijímač je 

nainstalován na radlici a díky tomu určuje polohu radlice v prostoru. Pro zvýšení 

přesnosti do 2 cm je nutné propojení s GPS referenční stanicí, která vysílá přes 
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radiomodem zpřesňující korekce do stroje nebo je možné využití GPRS modem 

propojený s nivelačním systémem a je možné přijímat zpřesňující informace 

přes internet. U GPS systémů je možné využití jak s jednou, tak se dvěma 

anténami přijímajícími signál. Při využití obou antén je možné zjištění jak výšky 

a sklonu radlice, tak také prostorové orientace. 3D řídící jednotka zpracovává 

signály získané pomocí antény, senzoru příčného sklonu a z referenční stanice, 

díky kterým následně naměřená data porovnává s projektovým digitálním 

modelem terénu uloženým v řídící jednotce a pomocí hydrauliky stroje neustále 

automaticky upravuje výšku a sklon radlice. Tím se v reálném čase modeluje 

terénní profil, který odpovídá modelovým hodnotám. Veškeré výškové změny 

jsou tak možné sledovat v reálném čase na displeji řídící jednotky a na 

diodových lištách umístěných na stroji, které slouží pro vizuální kontrolu. Zde 

jde však o podpůrnou činnost využití GPS.  

Obrázek 13 – 3D systém Trimble GCS900                                  [25] 
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GPS souřadnice nám ale poskytuji možnost plného využití a tím je 

využití plně autonomních vozidel a stavebních strojů. Jedná se o 

zabudování robotiky do stavebních strojů a vozidel. Využití autonomních strojů 

a vozidel na stavbě je jednoduší oproti plně autonomních automobilů ve veřejné 

dopravě, především z důvodu uzavřeného staveniště bez pohybu nepovolaných 

osob. Automatizace těchto strojů a vozidel přináší i větší bezpečnost pro lidské 

pracovníky, kdy jsou stroje řízeny z dálky a pracovníci jsou tedy v bezpečí 

oproti případům, kdy dojde ke kolizi strojů řízených lidskými pracovníky a může 

dojít k fatálním haváriím se ztrátou na životech. Jedním z aktuálních problémů 

v této inovaci stavebnictví, které jsou k řešení, jsou povětrnostní podmínky a 

jejich následky.  

Příkladem, kde staveništní stroje jsou řízeny autonomně, je uplatnění při 

terénních pracích. Stroje se pomocí senzorů, inerciálních měřících jednotek a 

GPS souřadnic mohou pohybovat na staveništi sami. Výkopové práce se rázem 

stávající snadnějšími, kdy jsou šetřeny jak časové zdroje, tak lidské zdroje, 

které mohou pracovat na dalších částech staveb, kde prozatím využití 

autonomně řízených strojů není možné. Na stejném principu mohou také 

fungovat staveništní věžové jeřáby, kdy budou přepravovat materiál z místa A 

do místa B na staveništi bez nutnosti zásahu lidského pracovníka. Vše bude 

předem naplánováno pomocí počítačem řízených technologií.  

 

Obrázek 14 – Autonomní řízení staveniště                    [28] 
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Autonomní řízení má i svou nevýhodu, kterou je ochrana proti hackerům 

a jejich hrozbám. Tyto ochrany se neustále vyvíjí a klade se na ně velký důraz. 

Přece jen stroj, pohybující se ulicemi po útoku hackerů není žádoucí a 

představuje určité riziko.  

Na následujícím obrázku 15 je vytvořena SWOT analýza pro využití GPS 

souřadnic ve stavebnictví. 

 

Obrázek 15 – SWOT analýza využití GPS souřadnic                   [tvorba vlastní] 

           [26, 27] 

4.2.3 Využití bezpilotních letounů – Drony 

Bezpilotní letoun neboli dron, je letadlo bez lidské posádky na jeho 

palubě. Druhy řízení jsou dva. První řízení probíhá dálkově, pomocí dálkového 

ovládání, kdy je potřeba lidského pracovníka pro ovládání letounu a letoun se 

ovládá v reálném čase. Druhou variantou je řízení pomocí hardwaru a softwaru 

a zde se dá hovořit o autonomních dronech. Drony také plní funkci nosičů 
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snímacích zařízení jako jsou fotoaparáty, videokamery nebo infrakamery a jiné 

další přístroje a čidla. Drony umožňují snadný přístup ke zkoumanému objektu 

jak v interiéru, tak exteriéru.  

Ve stavebnictví se stále častěji využívají drony, které poskytují rychlou, 

finančně nenáročnou a kvalitní práci bez potřeby lidských pracovníků, tedy 

kromě toho pracovníka, který dron ovládá, pokud není plně autonomní. Čas, 

který by zabralo měření a fotografování daného pozemku bez využití dronu je 

mnohonásobně vyšší než za použití dronu. Ušetřený čas se následně dá využít 

k práci s daty, které nám poskytly drony. Další výhodou je bezdrátový přenos 

dat, kdy drony mohou přenášet aktuální data v reálném čase na server a 

k datům má přístup kdokoliv po celém světě s minimálním zpožděním. Další 

výhodou je přístupnost dronů, kdy se dostanou i do těžce přístupných míst nebo 

do míst, které jsou nebezpečné pro lidského pracovníka.  

Jaké je tedy využití dronů v reálných příkladech? Prvním využitím je 

analýza dat. Drony, jak už bylo výše uvedeno, mohou nést jakékoliv přístroje 

k měření a získaná data mohou v reálném čase přenášet na server, z kterého 

máme k daným naměřeným datům přístup kdekoliv. Díky dronu můžeme 

porovnávat plánovaná data a aktuální data, a získáme tím reálný pohled na 

stavbu, v jakém stádiu jsou provedené práce a jestli probíhají v plánovaném 

čase. Drony hledají uplatnění hlavně na větších stavbách, kdy pohyb na 

staveništi pomocí dronu je jednoduší a šetří mnohonásobně čas a peníze než 

samotný pohyb lidského pracovníka po terénu.  
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Obrázek 16 – Kontrola v reálném čase pomocí dronu                [29] 

Jako další využití dat z dronu je kontrola jak investorem, tak také 

vedoucími pracovníky. Přístup na staveniště mají online, aniž by musel být 

fyzicky na staveništi. Mohou tedy sledovat aktuální vývoj stavby. Využití těchto 

dat je také možné v plánovací fázi stavby, kdy investor a projektanti mohou 

vsadit 3D model přímo na daný pozemek a mohou posoudit architektonický a 

urbanistický vzhled objektu v dané lokalitě. 

Dalším využitím dronů je monitoring pracovníků na stavbě. Pomocí dronů 

můžeme kontrolovat aktuální vytížení pracovníků a z dálky reagovat, pokud je 

na daném místě pracovníků méně nebo naopak více, než by bylo v aktuálním 

čase potřeba a produktivita práce může díky tomu stoupat, což je cílem 

každého stavebního projektu. Další výhodou je monitoring bezpečnosti práce, 

kdy jsou pracovníci kontrolování pomocí dronu a je tak dohlíženo na dodržování 

bezpečnosti a ochrany při práci. Další výhodou je také pohled z ptačí 

perspektivy, který nám ukáže nejslabší místa staveniště, kde by mohlo dojít 

k nehodám či kolizím a dostáváme tak další data, díky kterým můžeme těmto 

nehodám předcházet a zabránit. Další výhodou kontroly je dodržování 
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technologických postupů na stavbě, díky kterým se dá minimalizovat riziko a 

s tím související náklady na opravu.  

 

Obrázek 17 – Dron sledující dění na staveništi                 [30] 

Projektoví manažeři díky dronům dostávají další a další naměřená data 

v reálném čase, která jim pomáhají předcházet rizikům a kolizím v projektu a 

mohou tak upravovat jak časový harmonogram stavby, tak finanční plán stavby. 

Je to jednoduché, čím více získaných dat je k dispozici, tím je snadnější 

kontrola projektu.  

Další využití dronů je při pasportizaci stávajícího stavu objektů a zjištění, 

v jakém aktuálním stavu objekty jsou. Získaná data jsou následně využívána 

k tvorbě tzv. ortofoto snímků, fotoplánů, šikmých snímků a fotomozaik. Jejich 

předností je revidovat objekt z velmi malé výškové úrovně oproti normálním 

letounům a mohou tedy vizualizovat i úžlabí střechy apod. V projekci jsou poté 

tyto data využívána k vytvoření přesného půdorysného a výškopisného plánu. 

Dalším využitím je průzkum špatně přístupných míst, jako jsou velké komíny, 

mostní konstrukce, kdy je minimalizovaná potřeba výškové techniky a přístup 

k získání potřebných dat je o mnoho snadnější.  

Využitím z praxe se dá uvést např. společnost Kespry, která používá 

drony k určení množství kamene a písku z objemných hald pomocí funkce 3D 
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mapování, kdy dron dokáže prozkoumat daný objem materiálu za necelé dvě 

hodiny, kdežto nákladní vůz se speciálním laserem by to prozkoumal za den.  

Na následujícím obrázku 18 je vytvořena SWOT analýza pro využití 

bezpilotních letounů ve stavebnictví.  

 

 

Obrázek 18 – SWOT analýza využití dronů              [tvorba vlastní] 

[31, 23, 22, 32, 33] 
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4.2.4 Virtuální a rozšířená realita  

Virtuální realita (VR – virtual reality) je počítačová technologie 

vytvářející iluzi skutečného světa, naopak rozšířená realita (AR – augmented 

reality) je pojem používaný pro zobrazení živého pohledu na fyzické prostředí 

v reálném čase a následného přidání digitálních prvků. Mezi digitální prvky patří 

zejména 3D a 2D objekty, ale také i zvuk nebo animované objekty. Rozdíl mezi 

virtuální a rozšířenou realitou je v tom, že virtuální realita nám nahrazuje reálný 

pohled virtuálním, ale rozšířená realita nám do reálného pohledu přidává 

virtuální svět, tedy v případě stavebnictví stavební objekty a díla. Využití 

rozšířené reality ve stavebnictví je možné ve všech životních cyklech stavby od 

plánování, realizace až po užívání stavby.  

Ve fázi plánování je možnost investora seznámit se s 3D modelem 

daného stavebního objektu, kdy v reálném čase a na reálném místě si můžeme 

prohlédnout jak celkovou propozici navrženého objektu, tak celkovou vnitřní 

dispozici, případně i celkový objekt s vybavením. Projektanti si díky rozšířené 

realitě můžou ověřit danou část objektu, aby nedocházelo ke kolizím 

jednotlivých profesí zapříčiněnou lidskou nedůsledností a mohou tak projekt 

upravit ještě před zahájením a tím ušetřit nemalé peníze vynaložené za 

případné opravy těchto vad.  

 

Obrázek 19 – Využití brýlí pro virtuální realitu                  [34] 
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Ve fázi realizace se zase naskýtá možnost poskytnutí jednotlivých detailů 

pro provedení stavebních konstrukcí při pohledu na daný prvek pro pracovníky 

bez použití papírové nebo elektronické verze projektové dokumentace 

s využitím rozšířené reality, kdy si pracovník udržuje plné povědomí o reálném 

světě. Pro stavební dozory a stavbyvedoucí se zase nabízí možnost kontroly 

provedených prací, kdy pracovník projde prostor se speciálním senzorem a za 

chůze vytváří vysoce přesnou mapu celého prostoru, která okamžitě nahrává 

data do cloudového úložiště. Software nám poté srovná reálnou situaci a 

modelovou situaci, čímž vzniká věrné porovnání fyzické podoby s vytvořeným 

projektem. Díky tomu lze snadno přijít na chyby a kolize odlišující se od 

projektové dokumentace a nápravu lze provést ihned v počátcích daného 

problému bez tzv. nabalujících se dalších chyb. Další výhodou je využití 

rozšířené reality při měření daných prostor, kdy nám virtuální pohled poskytuje 

data o šířce, výšce a hloubce. V průběhu realizace se naskýtá využití také pro 

architekty, kdy do daného prostoru mohou přidávat virtuální vybavení budov, 

virtuální prvky budov a opět se posunuje hranice představivosti pro investora.   

 

Obrázek 20 – Využití brýlí pro rozšířenou realitu                 [35] 

Ve fázi užívání se zase nabízí využití rozšířené reality pro údržbu a 

správu budov. Díky digitálně zpracovaného modelu bude možné zprůhlednění 

příčky nebo obvodové zdi a pomocí nastavení bude možné ponechat prvky, 
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jako jsou vodovodní a kanalizační instalace nebo vedení elektřiny. Díky tomu se 

opět navyšují informace o budově při pouhém pohledu s využitím prostředků 

pro rozšířenou realitu.  Další využití se naskýtá ve správě budov a navigaci 

k danému místu, které zrovna potřebujeme najít a můžeme snadno lokalizovat 

a detekovat např. hlavní uzávěr plynu při havárii.   

 

Obrázek 21 – Využití brýlí pro detekci prvků v objektu                [36] 

Využití ve stavebnictví je tedy velmi velké. Investoři ušetří čas, který by 

ztratili při získávání informací o stavebních materiálech, stavebních objektech. 

Výrobci zase šetří peníze za výstavní plochu u rozměrných či těžkých materiálů, 

které by museli představovat potencionálním zájemcům.  Propojení projektanta 

a investora díky rozšířené realitě dostává také další rozměr, kdy i laik bez 

znalostí deskriptivní geometrie si může danou stavbu prohlédnout ve 3D 

pohledu v čase, kdy ještě nebylo tzv. kopnuto do země. Propojení reality s 

plánem a BIM projektu je tedy snadné, co je to BIM projekt se budu ještě 

zabývat v následující části diplomové práce. 
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Na následujícím obrázku 22 je vytvořena SWOT analýza pro využití 

virtuální a rozšířené reality ve stavebnictví.  

 

Obrázek 22 – SWOT analýza využití VR a AR              [tvorba vlastní] 

[37, 33, 38] 

 

4.2.5 3D Laserové skenování  

3D Laserové skenování je technologie umožňují bezkontaktní prostorové 

zaměřování a vytvoření 3D vizualizace s mimořádnou rychlostí, přesností, 

komplexností a bezpečností. Po naskenování pomocí softwaru zpracováváme 

naměřená data, které jsou zobrazeny ve tvaru tzv. mračen bodů, s kterými 

následně pracujeme v CAD systémech jak ve 2D, tak také 3D.  

Laserových skenovacích systémů je celá řada, zde je představen 

systém Cyrax2500 od firmy CYRA Technologies. Systém je složen ze dvou 

komponentů, a to z vlastního skeneru a z ovládacího CAD systému. Hlavní 
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podstatou skenování je využití pulsního laseru zelené barvy. Střední chyba 

v okruhu 50 metrů od přístroje je 6 mm. Hustota měřených bodů může být až 

0,25 mm a rychlost měření je až 1 000 bodů za sekundu. V dolní části skeneru 

se nachází digitální kamera, která snímá náhledy a určuje zorné pole 

skenování. Skener je ovládán programem Cyclon 3.2, který je nainstalován 

v připojeném notebooku. Jako další příslušenství skeneru je speciální stativ, 

zdroj a polokulovité a ploché terče pro orientaci jednoho a více skenerů do 

souřadnicového systému.  

 

Obrázek 23 – Využití 3D skenování                    [39] 

Mezi další využití skenování ve stavebnictví patří zamření složitých 

stavebních konstrukcí, zaměření stávajícího stavu historických a dalších budov. 

Dalším využitím je monitoring aktuálního stavu stavby na staveništi jeho kvality, 

např. u montáže ocelových konstrukcí.  

Laserové skenovací systémy tedy umožňují přesné a kompletní 

zaměřená stávajícího stavu s vysokou produktivitou a finanční úsporou. Práce 

můžou probíhat za běžného provozu, poskytují vysokou spolehlivost výsledků a 
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eliminují chybné a nepřesné měření. Náklady na měřící zařízení se v blízké 

době opět vrací.  

Na následujícím obrázku 24 je znázorněna SWOT analýza pro využití 

laserového skenování ve stavebnictví.  

 

Obrázek 24 – SWOT analýza využití 3D laserového skenu           [tvorba vlastní] 

    [33, 40] 
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4.2.6 3D Tisk  

Hlavními výhodami 3D tisku je rychlost, nízká cena a také energetická 

náročnost nové stavby, neboť zeď postavená z dané směsi nebude potřebovat 

další tepelnou izolaci a také se eliminují chyby provedené lidskou silou a 

zamezí se vznikům tepelných mostů a dalších nežádoucích stavů.   

Technologie výroby trojrozměrných objektu formou tisku spočívá na 

principu lepení materiálu ve vrstvách pomocí nanášecí hlavice. Celý proces je 

řízen počítačem na základě 3D modelu navrhnutého ve virtuálním prostředí 

pomocí specializovaných programů. Výhodami technologiemi 3D tisku nejsou 

pouze rychlost a detailní přesnost výstavby, ale také minimalizace odpadů, kdy 

všechen použitý materiál je recyklovatelný. Další výhodou je také možné využití 

3D tisku pro výstavbu stavebních objektů v méně rozvinutých částech světa, 

kde by bylo možné jako stavební materiál použít přírodní materiál nacházející 

se v dané lokalitě, jako jsou jíly a hlíny. Nebude se tedy jednat o luxusní rodinné 

domy, ale v některých lokalitách budou dostačující i přístřešky, které budou 

vybudovány v co nejkratším čase a za co nejmenší náklady.  

 

Obrázek 25 – Využití 3D tisku                    [41] 

V dnešní době je 3D tisk na vzestupu a není pochyb, že 3D tisk nahradí 

v budoucnu dnešní běžné technologie. V čínské stavební společnosti Winsun 

již byly sestaveny první domy z komponentů vytištěných pomocí 3D tiskárny. 

Poté následoval experiment výstavby malé vesnice o dese-ti domech za pouhý 

den. Odhadovaná cena jednoho domu činila dle společnosti asi 110 000 Kč. 
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V dnešní době již pro čínskou společnost není problém vytisknout rodinou vilu 

nebo vícepatrovou budovu. Jako tiskařský materiál používají směs cementu, 

oceli, skelných vláken a především recyklované odpadní stavební suti. Podle 

mluvčího této společnosti jsou vytisknuté domy zdravotně nezávadné. Domy 

nejsou prozatím ve fázi tištění přímo na staveništi, ale tisknou se skořepiny 

nosných konstrukcí ve výrobnách a ty jsou následně standartním způsobem 

vyztuženy a následně dokončovány přímo na pozemku navrženého RD jako 

jakékoliv jiné běžné stavební konstrukce.  

 

 

Obrázek 26 – 3D tisk deseti domů společnosti WINsun         [42] 



- 54 - 
 

 

 

 

Obrázek 27 – Průběh výstavby vily pomocí 3D tisku společnosti WINsun     [43] 
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Obrázek 28 – Vila vytištěná pomocí 3D tisku společností WINsun      [43] 

 

 

Obrázek 29 – Bytový dům vytištěný pomocí 3D tisku společností WINsun     [43] 

Dalším projektem se stal projekt pocházející z Ruska od společnosti 

Apis Cor. Tato společnost se zabývá vývojem mobilní 3D tiskárny, která je 

schopna tisknout celé domy přímo na staveništi. Potenciál svého projektu se 
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společnost pokusila prokázat na projektu domu o rozloze 410 m2. Celkovou 

cenu domu společnost vyčíslila asi na 230 000 Kč.  

 

Obrázek 30 – 3D tisk domu o rozloze 410 m2 společností Apis Cor                [44] 

Další společností zabývající se 3D tiskem rodinných domů je společnost 

ICON sídlící v Texasu. Společnost se specializuje na cenově výhodná stavební 

řešení. V březnu 2018 v Austinu v Texasu již společnost za podpory neziskové 

organizace postavila první povolený 3D tištěný dům. Prototyp tohoto tištěného 

domu vyšel na 225 000 Kč, ale společnost odhaduje snížení ceny na 90 000 Kč 

při větší výstavbě typových domů, které by ráda realizovala s podporou 

neziskové organizace v okolí El Salvadoru, kde by proběhla výstavba těchto 

domů ve velkém množství a zajistila by domov lidem, kteří ještě nemají 

odpovídající životní podmínky. Trvání výstavby jednoho domu se odhaduje na 

24 hodin.  
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Obrázek 31 – 3D tisk domu společností ICON                          [46] 
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Na následujícím obrázku 32 je vytvořena SWOT analýza pro využití 3D 

tisku ve stavebnictví.  

 

Obrázek 32 – SWOT analýza využití 3D tisku                   [tvorba vlastní] 

[45,27,46,44] 

 

4.2.7 Chytré budovy a domy  

Chytré budovy, nebo také inteligentní budovy, jsou takové budovy, které 

zajišťují optimální vnitřní prostředí pro komfort osob pobývajících v budovách. 

To je zajištěno prostřednictvím stavebních konstrukcí, techniky prostředí, 

správy budovy a služeb, pomocí kterých se budova stává efektivnější na využití 

energií. Srdcem chytré budovy je tzv. centrální systém neboli PLC – 

programovatelný logický automat, který celou budovu řídí. PLC má vlastní 

operační systém, optimalizovaný pro celý chod budovy, tedy všech funkčních 

prvků v domě. Ovládání budovy se poté stává velmi jednoduché a intuitivní.  
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Cílem chytrých budov a rodinných domů je zvýšení pohodlí a komfortu 

obyvatel se zaručením co největší bezpečnosti a v neposlední řadě také snížení 

nákladů na provoz. Finanční úspory plynou především z regulace topného 

systému, automatického vypnutí elektrických přístrojů a automatizace osvětlení 

a stínění, kdy systém hlídá aktuální teplotu v budově a případně přizpůsobí 

stínící techniku tak, aby do vnitřního prostoru budovy pronikalo co nejméně 

tepla skrz okenní otvory v létě a v zimě naopak.  

Prvním krokem pro chytrou budovu je projekt, ve kterém je řešeno 

podrobné fungování moderního bydlení a užívání budov. Zde se řeší kdo a za 

jakým účelem bude budovy nebo rodinné domy obývat. Projekt řeší veškeré 

umístění všech komponent, které budou řízeny pomocí centrálního systému, ať 

už se jedná o řídící, ovládací a regulační prvky nebo také kamery a čidla. 

Všechny tyto prvky budou vzájemně propojeny s řídící jednotkou.  

Druhým krokem je realizace infrastruktury, tedy rozvodů v domě. Jedná 

se o strukturovanou kabeláž, rozvody video a audio signálu, telefonů, 

počítačové sítě Wi-Fi, stínění, přepěťová ochrana, napojení na satelit a internet 

a také na zálohování. Tyto rozvody tvoří základní kámen chytrých budov, bez 

kterých se neobejdou. Vše ostatní se dá realizovat později v průběhu užívání 

budovy, domu a bytu podle dostupných možností.   

Po provedení rozvodů budovy přichází na řadu ovládání veškerých 

komponent. Tyto komponenty jsou řízeny centrálním systémem, který je srdcem 

celé budovy. Tento systém pracuje s aktuálními daty, které získává pomocí 

čidel a měřidel, pomocí kterých řídí aktuální provoz v budovách a také 

v přilehlých venkovních prostorech, které jsou součástí řízené budovy, ať už se 

jedná o zahradu rodinného domu nebo parkoviště u budovy. Tento systém je 

nadefinován na určité ovládání jednotlivých částí, které řídí sám autonomně.  

Dalším způsobem ovládání je ovládání v reálném čase člověkem pomocí 

dotykových obrazovek s jednotným a naprosto intuitivním uživatelským 

rozhraním, které jsou součástí řízení chytré budovy a také jej lze ovládat a 

sledovat vzdáleným přístupem pomocí internetu přes PC, mobil nebo tablet.   
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Díky centrálnímu systému můžeme ovládat celou řadu komponentů, 

které jsou připojeny: 

• Topení, ventilace a klimatizace budovy. 

• Osvětlení vnitřních a vnějších prostor, stínění budovy.  

• Požární bezpečnost budovy: 

o Požární čidla, 

o protipožární zařízení. 

• Zabezpečovací technika:  

o Kamery, 

o vstup do budovy,  

o alarm.  

• Provoz spotřebičů.   

• Provoz vnějšího vybavení přidruženého k budově: 

o Zavlažování trávníku,  

o osvětlení okolí budovy.  

Využití je velmi obsáhlé a nelze jej jednoznačně stanovit. Mezi další 

výhody z pohledu rodinných domů lze také uvést zamknutí dveří domu a 

zapnutí alarmu z jakéhokoliv místa a také vypnutí nadefinovaných zásuvek, 

které nejsou potřebné pro chod domu bez přítomnosti osob, např. vypnutí 

zásuvky pro varnou konvici a dalších podobných přístrojů. Zamezí se tím 

případný zkrat a požár za nepřítomnosti obyvatel v domě. Za zmínku také stojí 

hlídání starších osob, kdy systém hlídá pohyb osob, které dům obývají a pokud 

se v dané době nezaznamená žádný pohyb, zařízení odesílá zprávu a díky 

tomu může přijet rychlá pomoc.  
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Obrázek 33 – Chytrá domácnost                             [49] 

 

 

 

Obrázek 34 – Chytrá budova                      [50] 
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Na následujícím obrázku 35 je vytvořena SWOT analýza pro využití 

centrálního řízení budov a rodinných domů. 

 

Obrázek 35 – SWOT analýza využití chytrých budov a domů       [tvorba vlastní] 

[47, 48] 

 

4.2.8 Cloudové úložiště a Cloud Computing  

Využití nových technologií úzce souvisí s internetovými sítěmi a také 

cloudovými uložišti. Pro provoz a využití nových technologií je důležité rychlé 

připojení k internetové síti a také datové úložiště, kde je zapotřebí mít místo a 

přístup k velkému množství dat v reálném čase z jakéhokoliv místa. Cloudové 

uložiště umožňuje aplikacím odesílat data na síť vzdálených propojených 

serverů. Aplikace pak mohou udržovat tyto data v aktuálním stavu a přistupovat 

k nim z libovolného místa. Aplikace přistupují k datům pomocí webového 

rozhraní API, které spolupracuje s aplikacemi.  
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K dispozici jsou 4 hlavní typy úložišť:  

• Osobní úložiště – Jedná se o službu, kde je umožněno ukládání 

dat jednotlivcům a je zde umožněna synchronizace mezi různými 

zařízeními tohoto uživatele.  

• Veřejné úložiště – jedná se o službu pro podnik, kde cloudové 

uložiště poskytuje externí firma, která také zajišťuje plnou správu 

dat offsite.  

• Privátní úložiště – zde se jedná také o službu pro podnik, ale 

cloudové uložiště je poskytováno lokálně v datovém centru 

daného podniku.  

• Hybridní úložiště – jedná se o kombinaci veřejného a privátního 

uložiště.  

 

Obrázek 36 – Cloudové uložiště                      [vlastní tvorba] 

 

Cloud Computing pracuje na podobném principu jako cloudové úložiště, 

tedy pomocí vzdáleného přístupu. Cloud Computing představuje poskytnutí 

služeb či programů vzdáleně pomocí internetového prohlížeče nebo aplikace 

propojené s internetem. Tato služba poskytuje výrazné snížení nákladů 

z důvodu bezplatné nebo placené služby, kde se ovšem platí pouze za 

skutečné využití. Principem Cloud Computingu je propůjčení výpočetních 

výkonů vzdálených serverů nejčastěji formou aplikací, ať už se jedná o 
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kancelářské aplikace, systémy pro výpočty až po operační systémy 

provozované v prohlížečích. Cloud Computing se dělí na model nasazení a 

distribuční model.  

Model nasazení popisuje, jak je cloud poskytován.  

• Veřejný Cloud Computing – tyto cloudy vlastní a provozují firmy, 

které nabízí rychlý přístup široké veřejnosti k daným výpočetním 

službám. K těmto cloudovým službám není zapotřebí zakupovat 

jakýkoliv hardware nebo software ani podpůrnou infrastrukturu, 

protože to vše vlastní poskytovatelé této služby. Příkladem je např. 

google.com nebo seznam.cz.   

• Soukromý (privátní) Cloud Computing – tyto cloudy a jejich 

infrastruktura je provozována výhradně pro jeden podnik. Její provoz 

může být zajišťován jak daným podnikem, nebo externí firmou. 

Výhodou oproti veřejnému Cloud Computingu je míra zaměření na 

daný podnik a jeho potřeby. Příkladem je např. hostovaná 

specializovaná aplikace využitelná pouze pro daný podnik.  

• Hybridní Cloud Computing – tyto cloudy jsou kombinací veřejného 

a soukromého s využitím výhod jednotlivých cloudů. Na privátním 

cloudu jsou uložena citlivá a soukromá data, které je nutno chránit a 

veřejný cloud je využíván pro data velkého objemu. Hybridní cloud 

nalezne také uplatnění při nepravidelných událostech, kdy privátní již 

neposkytuje takové kapacity a je nutné využít veřejného.   

• Komunitní Cloud Computing – tyto cloudy jsou využívány a sdíleny 

mezi jednotlivými organizacemi, které se zabývají stejným oborem 

zájmu. Příkladem pro stavebnictví je BIM Project Cloud, na kterém 

jsou uloženy jednotlivé produkty a jsou neustále aktualizovány přímo 

výrobci a jsou poskytovány zdarma pro BIM softwary, které slouží 

k projektování ve stavebnictví.  
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Distribuční model popisuje, co je v rámci služby nabízeno, zda jde o 

software, hardware nebo jejich kombinaci.  

• IaaS – infrastruktura jako služba. Tato služba nabízí podnikům 

výpočetní prostředky včetně serverů, síťových prostředí, uložišť a 

místa pro data, které jsou placeny podle skutečného využití. 

Jednou z hlavních výhod pro podnik je to, že není potřeba 

investovat do vlastního hardwaru a o veškeré problémy 

s hardwarem se stará poskytovatel, např. infrastruktura poskytuje 

takové podmínky, že je zajištěna dynamická pracovní zátěž, která 

se přizpůsobí k požadované zátěži podniku.  

• PaaS – platforma jako služba. Tato služba poskytuje podnikům 

podporu pro celý životní cyklus od tvorby webové aplikace po 

užívání webové aplikace. Tato služba je závislá na internetu a 

není možné stažení softwaru. Výhodou je poskytnutí služby bez 

potřebného hardwaru a softwaru pro plynulý chod aplikace.  

• SaaS – software jako služba. Tato služba poskytuje připojení 

uživatele vzdáleně přes webové rozhraní do aplikace umístěné na 

cloudu poskytovatele. Uživatel si tedy kupuje přístup k aplikaci bez 

zakoupení dané aplikace. Výhodou tohoto softwaru je přístup 

z jakéhokoliv počítače v jakoukoliv dobu k potřebným datům, která 

jsou zároveň zálohována a nedojde ke ztrátě dat.  

 

 

 Obrázek 37 – Cloud Computing                      [vlastní tvorba] 
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Na následujícím obrázku 38 je vytvořena SWOT analýza pro využití 

cloudových uložišť a Cloud Computingu ve stavebnictví.  

 

Obr. 38 – SWOT analýza využití Cloudu                        [tvorba vlastní] 

[51,52] 
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5 DIGITALIZACE STAVEBNICTVÍ 

Stavebnictví je jedním z nejméně digitalizovaných odvětví. V průběhu 

plánování stavby a výstavby se vyskytují nedostatky ve spolupráci mezi 

zúčastněnými stranami, špatné správě informací a nedostatečných investic do 

technologií, výzkumu a vývoje. Tyto nedostatky vedou převážně k překročení 

výdajů, nedodržení harmonogramu plánovaných prací a k dodatečným změnám 

v projektu.  

V roce 2014 Evropská unie uznala užitečnost BIM pro veřejný sektor ve 

Směrnici 2014/24/EU, o zadávání veřejných zakázek za použití metody BIM. 

Následně v říjnu roku 2016 vstoupil v České republice do platnosti zákon č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Následující podkapitoly 

pojednávají o představení pojmu BIM a jeho přínosů pro účastníky procesu ve 

výstavbě a následně také elektronizaci povolovacích procesů s využitím BIM 

modelů.  

[53,54,55] 

 

5.1 BIM 

Zkratka BIM (Building Information Modelling), neboli informační model 

budovy, je součástí digitalizace stavebního sektoru a používá se již od roku 

2002. BIM je založen na využití 3D počítačového modelování s dalšími 

informacemi za účelem zlepšení spolupráce a koordinace všech zúčastněných 

stran při životním cyklu budovy. BIM se však neomezuje pouze na výstavbu 

budov, ale lze jej využít obecně na stavbu nebo stavební proces. Jedná se tedy 

jak o pozemní stavitelství, tak také dopravní stavitelství, vodohospodářství a 

inženýrské stavitelství obecně. Mnohdy bývá za informační model budovy 

uváděn pouze 3D model budovy, což je ale nepravda, protože 3D model 

budovy je pouze jen část tohoto informačního modelu.   

Ve zkratce BIM jsou zakomponovány veškeré informace využitelné 

během celého cyklu stavby. Jedná se tedy o databázi s daty od prvotního 

návrhu, přes výstavbu, po správu budovy a případné rekonstrukce až po jejich 
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demolici a ekologickou likvidaci budovy a uvedení prostoru do původního stavu.  

Do této databáze přispívají informacemi všichni účastníci procesu, kteří by 

neměli mít odmítavý postoj k používání metody BIM a měli by do ní vkládat 

aktuální informace. Jedná se především o data, které by mohly být užitečná pro 

ostatní účastníky procesu. Podstatou této metody je tedy spolupráce všech 

zainteresovaných stran, které mají přístup k aktuálním datům.  

Dnes používaná projektová dokumentace je závislá na 2D technických 

výkresech a textových doplňcích. Vlivem častých změn je často neúplná a často 

obsahuje také určité množství chyb. To však řeší právě BIM model, který 

rozšiřuje zobrazení na 3D a naplňuje ho o časové informace, nákladové 

informace a další informace o stavbě. Nesené (připojené) informace tedy 

dovolují analyzovat prvky i jejich sestavy (množství, parametry a vlastnosti), 

vztahy mezi nimi pro návrhové a simulační analýzy (osvětlení, teplo, statika) a 

propojit projektovaný model s globálními externími informacemi (GIS), které 

model umístí do okolí. Jedná se tedy o tzv. 6D model, případně i 7D model.   

3D – jedná se o trojrozměrný model stavby, který lze popsat třemi 

rozměry. 3D model je následně pomocí renderování převeden do 2D zobrazení, 

ať už se jedná o zobrazení na papír nebo obrazovku.  3D model minimalizuje 

chyby a kolize při výstavbě, řeší detaily konstrukcí a v neposlední řadě vytváří 

co nejpřesnější výkaz výměr.  

4D – jedná se o časové plánování spojené s BIM procesy. Pomocí 

časové dimenze dat mohou účastníci projektu analyzovat projekt v průběhu 

času. Zde je místo pro plánování fázi projektu, kritické body výstavby, logistiky 

dodávek a instalaci komponentů a také simulaci modelu z hlediska trvanlivosti 

konstrukcí navrženého objektu. Přínosem je převážně koordinace týmů a 

optimalizace plánu výstavby.  

5D – jedná se o finanční plánování spojené s BIM procesy. Tato část 

BIM modelu analyzuje ceny komponent a služeb, a napomáhá k vytváření 

přesných kalkulací a výkazů výměr. Díky 5D lze lépe plánovat a hlídat náklady, 

cenové dopady při dodatečných změnách projektu. Přínosem je převážně 

úspora nákladů a trvale udržitelné budovy. 
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6D, případně další dimenze – jedná se o další rozměry týkající se 

provozní fáze objektu, zejména z pohledu Facility managementu (správy 

budovy). Jedná se tedy o fázi po dokončení výstavby objektu a předání jej 

k užívání. Tato oblast pokrývá široké spektrum využití, jako jsou realitní 

strategie, správa budov, pronájmy, provozní předpisy, údržba a renovace. 

Někdy bývá jako 6D označován pohled spotřeby energií a 7D pak pohled 

Facility managementu.  

[53,54,55] 

 

5.2 Přínosy pro účastníky procesu s využitím BIM  

Jak už bylo výše uvedeno, BIM model využívá propojení všech 

zainteresovaných stran za účelem lepšího plánování výstavby, následně 

provozu budovy, případně likvidaci. Přínosy pro státní správu jsou uvedeny 

v následující samostatné kapitole. 

Z pohledu investora je možná kontrola projektu ve všech jeho fázích a je 

také možné rychlejší zapracování jeho požadavků a změn. Pomocí BIM modelu 

je také snadnější komunikace investora s ostatními účastníky výstavby a 

zásadní informace pro rozhodování jsou k dispozici v dřívější fázi výstavby.  

Z pohledu architekta je snadnější modifikace návrhu na základě 

požadavků investora a statika. Architekt také snadněji vytvoří návrhy různých 

variant a vizualizací objektu a konzultace se statikem ohledně možností 

konstrukcí je rychlejší a snadnější.  

Z pohledu projektanta stavební části je snadnější komunikace 

s hlavním projektantem či architektem a také komunikace s klientem, kdy je 

snadnější zapracování změn v projektu.  

Z pohledu projektanta technického zařízení budov je snadnější 

komunikace s projektantem, hlavním projektantem či architektem a investorem 

a je snadnější zapracování změn v projektu a také možnost variantního řešení a 

úspora při vytváření analytického modelu.  
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Z pohledu statika je snadnější komunikace s hlavním projektantem či 

statikem a také úspora při vytváření analytického modelu.  

Z pohledu technického a autorského dozoru stavby je snadnější 

kontrola aktuálního stavu výstavby s projektovým stavem BIM modelu a 

snadnější komunikace s ostatními účastníky a také má možnost lepšího 

zaznamenání úprav a změn.  

Z pohledu kalkulanta je velká úspora času při automaticky 

generovaných soupisech stavebních prací, dodávek, služeb a výkazů výměr. 

Kalkulant má také neustále přístup k aktuálním informacím a ocenění je proto 

přesnější a také má možnost rychlé tvorby nákladových variant, díky čemuž je 

rychlejší rozhodování při volbě varianty.  

Z pohledu zhotovitele je největší výhodou přístup vždy k aktuální 

dokumentaci a také snadnější komunikace s projektanty jednotlivých částí. 

Snadnější je také kontrola časového a finančního plánování a dochází také ke 

zmenšení počtu kolizí projevených až při výstavbě objektu. Zhotovitel má také 

snadnější a přehlednější koordinaci a kontrolu jednotlivých subdodavatelů.  

Z pohledu Facility managera je největší výhodou vlastnění aktuálního 

modelu budovy naplněného informacemi o jednotlivých stavebních výrobcích a 

prvcích včetně dodavatele a informacích nutných k údržbě. Facility managerovi 

se dále naskýtá možnost o další rozšíření modelu o specifická data pro Facility 

management.  

 [53,54,55] 

 

5.3 Elektronizace povolovacích procesů s využitím BIM 

Využití BIM modelu má také velké uplatnění ve státní správě. Statní 

správa má možnost kontroly projektu ve všech jeho fázích a také snadnější 

komunikaci s jednotlivými projektanty stavebních částí. Následně má také 

možnost automatické kontroly souladu s návrhy a požadavky závazných 

předpisů a jednotlivých dotčených orgánů za použití validátorů modelu, které 

porovnávají projektové a požadované stavy.  
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Dalším velkým přínosem je snížení rizika k překročení nákladů na 

projekty veřejných zakázek na stavební práce a jejich transparentnost. Veřejný 

zadavatel bude mít k dispozici přesnější podklady k zadání stavby a za stejný 

nebo nižší obnos veřejných financí bude postaveno a udržováno více staveb. 

Státní správa bude mít také možnost provádět energetické analýzy a 

prostřednictvím simulace energetické náročnosti budov bude možné 

optimalizovat energetickou účinnost.  

Jako další výhoda se jeví propojení různých registrů pro lepší plánování 

infrastruktury a také jednodušší a důvěryhodnější komunikace a prezentace 

záměrů při veřejných projednání. 

Na následujícím obrázku 39 je vytvořena SWOT analýza pro využití 

metody MIB ve stavebnictví.  

 

Obrázek 39 – SWOT analýza metody BIM             [tvorba vlastní]   

[53,54,55]
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6 PRŮZKUM VE STAVEBNÍCH PODNICÍCH 

Na závěr této diplomové práce byl proveden průzkum ve stavebních 

podnicích v celé České republice, aby bylo možné získat informace o tom, 

v jaké fázi zavádění nových technologií se vybrané stavební podniky aktuálně 

nacházejí a také jak hodnotí dostupnost informací o nových technologiích.  

Pro průzkum byla zvolena forma on-line průzkumu, a to pomocí webové 

aplikace dostupné z webových stránek www.survio.com, kde byl vytvořen       

on-line dotazník obsahující celkem 10 otázek a doplňující otázku o počtu 

zaměstnanců jednotlivých podniků.  

Výběr stavebních podniků byl proveden pomocí vyhledávače 

www.firmy.cz. Následné oslovení jednotlivých podniků probíhalo pomocí e-

mailové komunikace z dostupných kontaktů na webových stránkách 

jednotlivých stavebních podniků v České republice, kdy byl kladen důraz na 

přímé oslovení majitele nebo alespoň vedoucí pracovníky.  

Jednotlivé dotazníky byly zcela anonymní, pouze s udáním počtu 

pracovníků, aby mohla následně proběhnout analýza získaných informací 

z hlediska velikosti stavebního podniku s porovnáním a vyhodnocením.   

Následující podkapitoly pojednávají o vyhodnocení dotazníku, ale je 

třeba zdůraznit, že se jedná o průzkum pouze oslovených firem a nelze tedy 

výsledky zobecňovat na všechny stavební podniky v České republice.  

 

6.1 Vyhodnocení průzkumu  

Celkově bylo osloveno 78 stavebních podniků různých velikostí z celé 

České republiky. Odpovědi jsem se dočkal od 15 stavebních podniků různých 

velikostí. Návratnost byla tedy necelých 20 %. Oslovené stavební podniky jsem 

následně rozdělil dle počtu zaměstnanců a to na:  

• Stavební podniky do 50 zaměstnanců – malé podniky  

• Stavební podniky od 50 do 250 zaměstnanců – střední podniky  

• Stavební podniky nad 250 zaměstnanců – velké podniky  
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Procentuální zastoupení jednotlivých podniků dle velikosti počtu 

zaměstnanců je znázorněno na následujícím grafu na obrázku 40.  

Obrázek 40 – Počet zaměstnanců v podniku               [tvorba vlastní] 

 

6.1.1 Využití BIM modelů ve stavebních podnicích  

Předmětem první otázky bylo, jestli vybrané stavební podniky využívají 

BIM modely. BIM modelům byla věnována kapitola 5.1. Výsledek je znázorněn 

na následujícím grafu na obrázku 41. Z něho lze vyčíst, že pouze 20 % 

z dotázaných firem využívá BIM modely nebo alespoň jsou ve fázi přechodu na 

BIM modely. Jedná se především o velké podniky s počtem nad 250 

zaměstnanců. Předpokladem je, že tyto podniky se připravují na příchod 

zákonem povinných BIM modelů u veřejných zakázek, a to z důvodu, že je zde 

předpoklad právě většího podílu realizací veřejných zakázek u těchto podniků. 

Naopak malé a střední podniky, které se účastnily tohoto průzkumu BIM 

modelům převážně nevěnují pozornost a lze tak z toho vyčíst, že hlavní podíl 

zakázek těchto dotazovaných podniků tvoří soukromí investoři, kteří prozatím 

BIM modely nepožadují. 
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Obrázek 41 – Využití BIM modelů                           [tvorba vlastní] 

V následující tabulce 1 je porovnání využití BIM modelů s přihlédnutím 

na velikost dotazovaného podniku. Zde lze vyčíst, že všechny dotazované 

podniky s počtem do 50 zaměstnanců nevěnují pozornost BIM modelům. U 

středních dotázaných podniků s 50 až 250 zaměstnanci lze vyčíst, že alespoň 

polovina je v přechodu na BIM modely nebo alespoň se o BIM modely zajímají.  

Celkově lze tedy vyhodnotit, že BIM modely v současné době využívají 

hlavně dotázané velké podniky, které mají na trhu lepší pozici a mohou si 

dovolit investovat finance do přechodu na BIM modely. U středních a malých 

dotázaných podniků si lze všimnout malého zájmu o BIM modely a 

předpokládaný důvod je právě finanční náročnost, která vzniká při přechodu na 

BIM a svůj podíl může hrát také kvalifikace stávajících projektantů. Ti vytváří 

projektové dokumentace pouze ve 2D a přechod na 3D projektování s využitím 

BIM modelu je pro ně složité. Tímto se naskýtá uplatnění pro čerstvé 

absolventy jak středních, tak vysokých škol v oblasti BIM projektování, ve 

kterém je velká budoucnost.  
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Tabulka 1 – Využití BIM modelů dle velikosti podniku           [tvorba vlastní] 

 

6.1.2 Využití Cloudových uložišť 

Předmětem druhé otázky byly cloudové uložiště. Cloudové uložiště byly 

podrobně rozebrány v kapitole 4.2.8. V této otázce bylo předmětem, jestli 

vybrané stavební podniky využívají cloudové uložiště. Využití cloudových 

uložišť je znázorněno na následujícím grafu na obrázku 42. Z grafu lze vyčíst, 

že cloudové uložiště využívají téměř tři čtvrtiny z dotázaných stavebních 

podniků, ať už se jedná o vlastní, externí nebo kombinaci těchto uložišť. 

  

Obrázek 42 – Využití Cloudových uložišť               [tvorba vlastní] 
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V následující tabulce 2 je porovnání využití cloudových uložišť 

s přihlédnutím na velikost dotazovaného podniku. Z této tabulky lze vyčíst, že 

všechny z velkých dotázaných podniků využívají kombinaci vlastního a 

externího uložiště. Kombinaci vlastního a externího uložiště následně využívá 

asi jedna třetina dotazovaných středních podniků a téměř polovina malých 

podniků. Překvapením je téměř třetina středních podniků, kteří nevyužívají 

žádné cloudové uložiště.  

Cloudová uložiště jsou v dnešní době dostupnou formou ukládání dat, 

což ukazují všechny velké dotazované podniky a přibližně 2 třetiny středních a 

malých dotazovaných podniků. Ti, kteří prozatím cloudové uložiště ještě 

nevyužívají, si pravděpodobně vystačí s klasickými pevnými uložišti. Cloudové 

uložiště však poskytuje velké výhody, ať už se jedná o přístup k datům pomocí 

přístroje z jakéhokoliv místa připojeného k internetu nebo také automatické 

zálohování dat. Cloudová uložiště jsou mnohdy zdarma do určité míry velikosti 

a navýšení kapacity cloudového uložiště neklade vysoké nároky na investice, 

proto je předpokládem neustálé navyšování využití cloudových uložišť.  

 

 

Tabulka 2 – Využití Cloudových uložišť dle velikosti podniku         [tvorba vlastní] 
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6.1.3 Realizace Chytrých budov  

Předmětem třetí otázky bylo, jestli vybrané stavební podniky realizují 

Chytré budovy s centrálním řízením byly detailně popsány v kapitole 4.2.7. 

Realizované zakázky s využitím centrálního řízení budov je znázorněna 

v následujícím grafu na obrázku 43. Z něj lze vyčíst, že téměř dvě třetiny 

z dotázaných podniků chytré budovy s centrálním řízením doposud ještě 

nerealizovaly.   

 

Obrázek 43 – Realizace Chytrých Budov               [tvorba vlastní] 

V následující tabulce 3 je porovnání realizací chytrých budov 

s centrálním řízením s přihlédnutím na velikost dotazovaného podniku. Z ní lze 

vyčíst, že každý velký podnik z dotazovaných realizuje alespoň každou druhou 

budovu s centrálním řízením. U středních dotazovaných podniků se alespoň 

polovina setkala s realizací Chytrých budov. U malých dotazovaných podniků 

lze vyčíst, že většina se s centrálním řízením budov ještě nesetkaly.  

Realizace chytrých budov je tedy v současné době využívána hlavně u 

velkých a středních dotazovaných podniků. Předpokládám je zde realizace 

větších projektů. Facility management se v dnešní době stává stále více 

omílaným tématem a s centrálním řízením budovy se tedy stále více pojí. U 

realizací rodinných domů a menších staveb není prozatím předpoklad většího 
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počtu realizací centrálně řízených domů, z důvodu větší prvotní investice u 

soukromých investorů a také možného strachu z nových technologií.  

Tabulka 3 – Realizace Chytrých budov dle velikosti podniku         [tvorba vlastní] 

 

6.1.4 Využití Dronů  

Předmětem čtvrté otázky bylo, jestli vybrané stavební podniky využívají 

při realizaci staveb bezpilotní letouny, tedy Drony, kterým byla věnována 

kapitola 4.2.3. Z následujícího grafu, který je zobrazen na obrázku 44, lze 

vyčíst, že téměř polovina z dotazovaných podniků dron již pří výstavbě nebo 

plánování staveb využívá nebo se alespoň o možné využití dronů zajímá, 

naopak téměř polovina o využití dronů prozatím ani neuvažuje.  
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Obrázek 44 – Využití dronů ve výstavbě                [tvorba vlastní] 

Z následující tabulky lze vyčíst, že všechny dotazované velké podniky již 

drony pří výstavbě využívají. Polovina z dotazovaných středních podniků o 

využití dronů v tomto okamžiku ani neuvažuje a polovina z dotázaných malých 

firem drony využívají, nebo se alespoň zajímají o jejich možném využití.  

V dronech se naskýtá možnost využití hlavně u větších projektů a s tím 

souvisí i to, že všechny velké dotazované podniky již drony využívají. Pořízení 

dronu do podniku nepřináší příliš velké náklady a předpokládá se stále větší 

míra využití dronů při výstavbě z důvodu velkého množství možností využití 

dronů.  

 

Tabulka 4 – Využití dronů dle velikosti podniku                   [tvorba vlastní] 
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6.1.5 Využití GPS souřadnic  

Předmětem páté otázky bylo, jestli vybrané stavební podniky využívají při 

realizaci staveb GPS souřadnice, kterým se věnovala kapitola 4.2.2. Jak jde 

vidět z následujícího grafu na obrázku 45, téměř tři čtvrtiny z dotázaných 

podniků již GPS souřadnice využívají nebo alespoň se o využití zajímají, 

naopak jedna pětina z dotázaných podniků o využití GPS ani neuvažuje.  

 

Obrázek 45 – Využití GPS souřadnic ve výstavbě           [tvorba vlastní] 

Z následující tabulky 5 lze vyčíst, že všechny tázané velké podniky a 

přibližně polovina z dotázaných středních a malých podniků již GPS souřadnice 

pří výstavbě využívají.  

GPS souřadnice představují velký potenciál převážně pří výstavbě 

dopravní infrastruktury a také při provádění výkopových a zakládacích pracích. 

GPS souřadnice najdou v budoucnosti uplatnění při využití plně autonomních 

strojů a vozidel.  
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Tabulka 5 – Využití GPS souřadnic dle velikosti podniku          [tvorba vlastní] 

 

6.1.6 Využití Virtuální a Rozšířené reality  

Předmětem šesté otázky bylo, jestli vybrané podniky využívají Virtuální 

nebo Rozšířenou realitu. Možnému využití byla věnována kapitola 48. Čtyři 

z pěti dotazovaných podniků prozatím o využití neuvažuje.  

  

Obrázek 46 – Využití VR a AR v podniku                  [tvorba vlastní] 

Z následující tabulky 6 lze vyčíst, že dotázané velké podniky využívají 

kombinaci nebo alespoň virtuální realitu. Téměř všechny malé a střední 

z dotazovaných podniků o využití Virtuální či Rozšířené reality ani neuvažují.  
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Malé využití virtuální a rozšířené reality u dotazovaných podniků mlže být 

přisuzováno prozatím malé nabídce využití ve stavebnictví, tedy pro realizaci 

stavebních objektů. Momentálně větší předpoklad uplatnění je v samotné části 

plánování stavby projekčními kancelářemi, které nebyly součástí provedeného 

průzkumu.  Zde se naskýtá možnost lepší prezentace stavby investorovi. 

Využití VR a AR při realizaci staveb prozatím postrádá větší nabídku využití a je 

stále ve vývoji. Vývoj těchto realit je ale v současnosti na vzestupu a v blízké 

době se tedy můžeme těšit na pestřejší nabídku využití. 

 

 

Tabulka 6 – Využití VR a AR dle velikosti podniku                    [tvorba vlastní] 

 

6.1.7 Využití 3D Laserového skenování  

Předmětem sedmé otázky bylo, jestli vybrané stavební podniky využívají 

3D Laserové skenování, které bylo detailně popsáno v kapitole 4.2.5. 

Z následujícího grafu na obrázku 47 lze vyčíst, že pouze 13 % z dotazovaných 

stavebních podniků věnují pozornost 3D skenování a jedná se pouze o velké 

dotazované podniky. Naopak všechny malé a střední podniky, které se 

zúčastnili průzkumu, o zavádění ani neuvažují.  
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Obrázek 47 – Využití 3D Laserového skenování                [tvorba vlastní] 

Z následující tabulky 7 lze vyčíst, že žádný z dotazovaných podniků 3D 

Laserové skenování doposud nevyužívá, ale velké podniky se o využití alespoň 

zajímají. Naopak nezájem o 3D Laserové skenování lze sledovat u všech 

z dotazovaných malých a středních podniků.  

Využití 3D Laserového skenování předpokládám spíše u takových 

podniků, jejichž portfolio služeb bude tvořit právě pouze 3D skenování z důvodu 

vysokých zaváděcích cen a potřebné techniky k práci s naměřenými daty. 

Využití u podniků realizující výstavbu tedy v blízké budoucnosti se 

nepředpokládá.  

 

Tabulka 7 – Využití 3D Laserového skenu dle velikosti podniku    [tvorba vlastní] 
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6.1.8 Využití 3D Tisku 

Předmětem osmé otázky bylo, jestli vybrané podniky využívají 3D Tisk. 

3D tisku byla věnována kapitola 4.2.6. Čtyři z pěti dotazovaných podniků 

prozatím o využití 3D Tisku neuvažuje a zbylé podniky se o využití alespoň 

zajímají.    

 

Obrázek 48  – Využití 3D Tisku                      [tvorba vlastní] 

Z následující tabulky 8 lze vyčíst, že dotazované velké podniky prozatím 

3D Tisk ve výstavbě nevyužívají, ale o využití ve stavebnictví se zajímají. 

Naopak dotazované malé a střední podniky se aktuálně o využití 3D Tisku 

nezajímají.   

 

Tabulka 8 – Využití 3D Tisku dle velikosti podniku             [tvorba vlastní] 
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Tato otázka dotazníku se vyhodnocuje velmi těžce, protože 3D tisk a 

jeho využití ve stavebnictví je prozatím budoucnost. Především je neustále ve 

vývoji a zavádění 3D tisku bude provázet vysoké výdaje. Ovšem v 3D tisku je 

velká budoucnost ve stavebnictví z důvodu extrémně rychlé možné výstavby. 

Své uplatnění může 3D tisk také najít v méně rozvinutých zemích, kde je velký 

potenciál, aby plnivo 3D tiskáren tvořil z většiny materiál, který se nachází 

přímo na místě těchto méně rozvinutých zemí jako je hlína a jíl. 

6.1.9 Využití Autonomních robotů  

Předmětem deváté otázky bylo, jestli vybrané podniky využívají 

Autonomní roboty. Autonomním robotům se podrobněji věnovala kapitola 4.2.1. 

Z následujícího grafu na obrázku 49 je možné sledovat, že téměř tři čtvrtiny 

z dotazovaných o využití prozatím neuvažuje a jedna pětina z dotazovaných již 

Autonomní roboty využívají nebo se o ně alespoň zajímají.    

 

Obrázek 49 – Využití Autonomních robotů                  [tvorba vlastní] 

Z následující tabulky 9 lze vyčíst, že polovina z dotázaných velkých 

podniků již Autonomní roboty využívá, ovšem druhá polovina se o využití 

prozatím ani nezajímá. Překvapením je využití Autonomních robotů v malých 

podnicích oproti středním podnikům, kde o využití téměř žádný z dotazovaných 

neuvažuje.  
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U Autonomních robotů ovšem může vznikat velmi výrazná odchylka v 

průzkumu, kdy pojem Autonomní robot může být zavádějící a dotázané podniky 

si pod tímto pojmem představí pouze plně inteligentní roboty jako pracovníky, 

tedy nahrazující osoby.  

Ve využití autonomních robotů je ale velká budoucnost, už jen 

z aktuálního stavu na trhu lze vidět, že je velký nedostatek potřebných lidí na 

pracovním trhu a výstavba v České republice může být i z tohoto důvodu 

zpomalena. Autonomní roboti také představují pro mnoho lidí velkou hrozbu 

jako potencionální konkurence a mají strach o svou práci. Do podvědomí lidí by 

se tedy mělo častěji dostávat, že autonomní roboti nejsou náhrada za lidské 

pracovníky, ale mají být pomocníky a mají vykonávat těžkou a opakující se 

práci. Na lidské pracovníky poté zůstane odbornější práce, kde bude ale nutná 

rekvalifikace stávajících pracovníků a mělo by se tedy zapracovat i na 

celoživotním vzdělávání.  

 

 

Tabulka 9 – Využití Autonomních robotů dle velikosti podniku      [tvorba vlastní] 
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6.1.10 Hodnocení dostupnosti informací  

Předmětem poslední otázky průzkumu ve stavebních podnicích bylo to, 

jak samotné vybrané podniky hodnotí informovanost o nových technologiích. 

Celkové hodnocení je znázorněno na následujícím grafu.  

  

Obrázek 50  – Hodnocení dostupnosti informací           [tvorba vlastní] 

Hodnocení bylo provedeno pomocí bodové škály od 1 do 10. Špatná 

dostupnost informací byla ohodnocena jedním bodem, výborná dostupnost byla 

ohodnocena deseti body.  

Průměrná známka hodnocení je 4,87 bez ohledu na velikost 

dotazovaného podniku. S přihlédnutím na počet zaměstnanců, je průměrná 

hodnota 5,14 bodu u malých dotázaných podniků, 3,17 bodu u středních 

dotázaných podniků a 9 bodů u velkých dotázaných stavebních podniků. 

Lze tedy vyhodnotit, že dostupných informací je dostatek, ale podniky je 

musí vyhledávat. Velké podniky si mohou dovolit zaměstnávat pracovníky, kteří 

se budou právě zabývat novými technologiemi a možným využitím v daném 

podniku, ale u malých a středních firem to bude horší. Proto by měla přicházet 

nabídka v podobě dotací od státu a také hlavně bezplatné poradenství             

při výběru a zavádění nových technologií ve stavebním podniku. 
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7 VYHODNOCENÍ  

Předmětem této diplomové práce bylo seznámení se 

s Národní Iniciativou Průmysl 4.0 a následné představení vybraných prvků 

Průmyslu 4.0, které byly poté aplikovány do stavebnictví. 

První vybranou technologií bylo využití Autonomních robotů a 

automatizace ve stavebnictví. Trh již nabízí autonomní stroje pro usnadnění 

práce ve stavebnictví, které by mohly vyřešit poptávku po pracovnících, kterých 

je momentálně na trhu nedostatek. Je však třeba klást velký důraz na 

rekvalifikaci stávajících pracovníků a také na inovaci studijních programů 

v České republice. Autonomní roboti, kteří by zcela nahradili lidské pracovníky 

na trhu prozatím nejsou a není předpoklad, že by v blízké době mělo dojít k 

výrazné změně. Podstatou autonomních robotů a strojů není to, aby lidem brali 

práci, ale aby zastali jednoduché a stále se opakující práce a lidé budou moci 

provádět více kvalifikovanou práci. Z provedené SWOT analýzy se jeví jako 

nejsilnější stránka zvýšená produktivita stavebních prací. Největší příležitost je  

v řešení nedostatku dostupných pracovníků na trhu. Mezi nejslabší stránku patří 

vysoké pořizovací náklady a jako hrozba se jeví kybernetická bezpečnost. 

Z průzkumu vyplynulo, že téměř tři třetiny z dotázaných stavebních podniků o 

zavádění autonomních robotů prozatím neuvažují. Zde mohlo však dojít 

k výrazné odchylce z důvodu definice Autonomní robot, pod kterým si mnoho 

lidí představí pouze plně inteligentní roboty jako náhradu za lidské pracovníky.  

Druhou vybranou technologií je využití GPS souřadnic. Největší využití 

se předpokládá při stavebních pracích, jako jsou výkopové práce a zakládání 

staveb. GPS souřadnice najdou využití hlavně u větších staveb a při výstavbě 

dopravní infrastruktury. GPS souřadnice také poskytují podpůrnou činnost pro 

využití autonomních robotů a strojů, které jsou pomocí GPS souřadnic řízeny. 

Z vytvořené SWOT analýzy se zdá jako nejsilnější stránka zvýšení přesnosti 

výstavby a jako příležitost velký potenciál pro rozvoj stavebnictví, převážně u 

dopravní infrastruktury. Jako nejslabší stránka je vybrána nemožnost měření 

v podzemí bez využití dalších podpůrných přístrojů a jako hrozba se opět jeví 

kybernetických útocích, které představují např. přesměrování GPS souřadnic. 
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Z průzkumu vyplynulo, že GPS souřadnice již využívá 60 % dotázaných firem a 

dalších 13 % se o využití alespoň zajímá. 

Třetí vybranou technologií bylo využití bezpilotních letounů. Největší 

využití bezpilotních letounů, tedy dronů, se naskýtá v plánování výstavby a v 

průběhu výstavby větších stavebních. Důležitou roli budou hrát i pří výstavbě 

dopravní infrastruktury. Drony najdou také své uplatnění jako nosiče různých 

měřících zařízení a velký potenciál představují také u kontroly stávajícího stavu 

budovy, u které není nutná další výšková technika. Z vytvořené SWOT analýzy 

se jeví jako nejsilnější stránka zvýšená bezpečnost a příležitost je 

v neomezeném přístupu k naměřeným datům. Slabou stránku tvoří menší 

vzdálenost doletu dronů závislých na kapacitě zdroje energie a jako hrozba se 

opět ukazují kybernetické útoky a s nimi související ztráta ovladatelnosti dronu. 

V provedeném průzkumu odpověděla polovina firem, že již drony využívají nebo 

se alespoň o možné využití dronů při výstavbě zajímají. Všechny dotázané 

velké podniky uvedly, že již drony využívají.  

Čtvrtou vybranou technologií byla virtuální a rozšířená realita. Aktuální 

trh prozatím nenabízí velký výběr možností pro využití při samotné výstavbě 

objektů, ale tyto technologie se v dnešní době rychle rozvíjí a proto předpoklad 

jejich využití se pravděpodobně projeví v blízké době. V současné době lze 

virtuální a rozšířenou realitu využít hlavně při plánování výstavby v projekční 

fázi stavby, kde investor získá mnohem lepší představivost o navrhovaných 

objektech. Z vytvořené SWOT se zdá jako nejsilnější stránka právě 

představivost investorů a jako příležitost se jeví velký potenciál využití při 

výstavbě. Mezi nejslabší stránky patří nároky na hardware a software a jako 

hrozba se opět jeví kybernetická bezpečnost, ale také možné negativní 

následky na zdraví uživatele.  

Pátou vybranou technologií bylo využití 3D laserového skenování. To 

poskytuje využití převážně v konkrétně zaměřených stavebních podnicích pro 

pasportizaci staveb a také pro kontrolu stávajícího stavu budov a konstrukcí. 

V budoucnosti však 3D laserové skenování najde uplatnění při kontrolních 

pracích stavební výroby, kde pomocí něj bude možné kontrolovat aktuální stav 
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stavby a porovnávat jej se stavem plánovaným a bude možná detekce 

potencionálních hrozeb a nedostatků. Z vytvořené SWOT analýzy se jako 

nejsilnější stránka jeví zvýšená přesnost měření a jako příležitost kontrola 

provedených prací. Jako nejslabší stránka se jeví vysoká cena zavádění a 

hrozbu představuje nedostatečný výkon stávajícího hardware a software 

využívaného ve stavebním podniku. S tím se pojí i velké investice. Z průzkumu 

vyplynulo, že aktuálně 3D laserové skenování nevyužívá žádný z dotázaných 

podniků a o jeho využití se zajímají pouze velké stavební podniky. Z toho se dá 

také vypozorovat, že uplatnění 3D laserového skenování se předpokládá spíše 

u konkrétně specializovaných stavebních podniků.  

Šestou vybranou technologií bylo využití 3D tisku ve stavebním 

průmyslu. Mezi hlavní výhody 3D tisku patří rychlost, nízká cena a také 

energetická náročnost nové stavby, kdy se budou eliminovat lidské chyby při 

výstavbě a nebudou proto vznikat tepelné mosty a další nežádoucí stavy a 

vady. 3D tisk celých budov je však prozatím budoucnost, kdy na trhu jsou už 

první velké tiskárny, ale vše je prozatím ve fází vývoje a masové využití nás 

pravděpodobně čeká až v budoucnosti. V dnešní době již byly v Číně vytisknuty 

3D domy, ale ty byly prozatím sestaveny pouze z komponentů vytištěných 

pomocí 3D tiskárny ve výrobnách a následně byly sestaveny na daném místě. 

Vytištění domu přímo na místě se ale již podařilo společnosti pocházející 

z Ruska, která vytiskla dům o rozloze 410 m2. Velkou příležitostí pro využití 

potenciálu 3D tisku domů je výstavba obydlí v méně rozvinutých zemích světa, 

kde bude možné využít místní materiály jako vhodný materiál pro tisk a bude 

tedy možné za minimální náklady v co nejrkratším čase vystavět obydlí 

v chudých částech země nebo v místech, které jsou zpustošené přírodní a jinou 

katastrofou. Z vytvořené SWOT analýzy se jako nejsilnější stránka jeví úspora 

času a nákladů a mezi příležitosti patří přesunutí výroby komponentů přímo na 

staveniště. Mezi slabé stránky lze zařadit vysokou cenu pořízení a momentální 

nabídku na trhu a jako hrozba se jeví přenesená zodpovědnost kvality 

stavebních materiálů na prováděcí firmy. Z průzkumu vyplývá, že o využití 3D 

tisku se nyní zajímá pouze 13 % z dotázaných podniků a tyto podniky jsou 

tvořeny pouze velkými podniky s velkým počtem zaměstnanců. U malých a 
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středních firem prozatím trvá nezájem o tuto technologii. Je to pravděpodobně 

způsobeno právě malou nabídkou na trhu a aktuálně probíhajícím vývojem.  

Sedmou vybranou technologií byly centrálně řízené budovy, tedy chytré 

budovy. Centrálně řízené budovy zajišťují optimální vnitřní prostředí pro komfort 

osob pobývajících v budovách nebo domech a tvoří také základní kámen pro 

správu budov, tedy Facility management. Z vytvořené SWOT analýzy se jeví 

jako nejsilnější stránka online přístup k aktuálnímu stavu budov. Jako příležitost 

se jeví efektivní kontrola a řízení budovy. Mezi nejslabší stránku patři vyšší 

náklady na pořízení a mezi největší hrozbu patří nutnost zdroje elektřiny, na 

kterém je závislá ovladatelnost komponent této budovy. Z průzkumu lze vyčíst, 

že s realizací chytrých budov se již setkaly dvě pětiny z dotázaných stavebních 

podniků a jedná se především o velké a střední podniky.  

Jako osmá technologie byly vybrány Cloudové uložiště a Cloud 

Computing. Cloudové uložiště je uložiště poskytované pro ukládání dat a slouží 

ke vzdálenému přístupu k těmto uloženým datům s pomocí internetu. Cloud 

Computing představuje poskytnutí služeb či programů pomocí vzdáleného 

přístupu. Využití cloudových uložišť a Cloud Computingu úzce souvisí 

s předešlými technologiemi, které jsou převážně právě závislé na cloudových 

úložištích a Cloud Computingu a také na internetových sítích. Je zde zapotřebí 

mít místo pro velkou porci dat a jsou zde vysoké nároky na hardware a 

software, který může právě poskytovat externí firma poskytující služby Cloud 

Computingu. Mezi silné stránky z vytvořené SWOT analýzy patří online přístup 

k datům z jakéhokoliv místa na zemi s přístupem k internetu a jako příležitost se 

jeví neomezené prostředky pro zajištění potřebného hardwaru bez nutnosti 

vlastnění podnikem. Mezi slabou stránku lze zařadit závislost na internetovém 

prostředí a jako hrozba se jeví kybernetická bezpečnost a s ní spojená ochrana 

citlivých dat. Z průzkumu vyplývá, že cloudové uložiště již využívají téměř tři 

čtvrtiny z dotazovaných podniků, ať už se jedná o vlastní, externí nebo 

kombinaci těchto uložišť. Překvapením je téměř třetina středních dotázaných 

podniků, které v dnešní době nevyužívají žádné cloudové uložiště.  
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Poslední část této diplomové práce se věnovala celkové digitalizaci 

stavebnictví. Stavebnictví je jedním z nejméně digitalizovaných odvětví, a právě 

to by mělo řešit projektování pomocí metody BIM, tedy pomocí informačního 

modelu budovy. Pod metodou BIM si mnoho lidí představí pouze 3D model 

budovy, což je ale nepravda. 3D model je pouze část tohoto informačního 

modelu budovy. Jedná se tedy o model tzv. 6D, případně 7D a vyšší. 3D 

zobrazuje trojrozměrný model stavby, 4D zobrazuje časové plánování, 5D 

zahrnuje finanční plánování a 6D řeší provozní fázi objektu. Někdy bývá 6D 

označováno jako pohled spotřeby energií a 7D pak pohled Facility 

managementu. Z vytvořené SWOT analýzy lze uvést jako hlavní silnou stránku 

snadnější komunikaci všech zainteresovaných stran a jako příležitost se jeví 

snadnější zapracování změn v projektu a také snadnější tvorba různých variant 

projektu. Mezi slabé stránky lze zařadit finanční náklady na zavádění metody 

BIM ve stavebním podniku a jako hrozba se jeví nedostatek odborných 

pracovníků pro využití metody BIM. Z průzkumu vyplynulo, že pouze jedna 

třetina dotázaných stavebních podniků již metody BIM využívá, jsou v přechodu 

nebo se o něj alespoň zajímají.  Zbylé dvě třetiny dotázaných podniků aktuálně 

o využití neuvažují, což přisuzuji vyšší ceně zavádění. To také dokládá fakt, že 

všechny dotazované malé podniky a polovina středních firem se o využití BIM 

modelů nezajímají.  
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8 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce byla analýza a možnosti aplikace prvků 

Průmyslu 4.0 do stavebnictví.   

Na začátku této diplomové práce byly představeny jednotlivé průmyslové 

revoluce, které předcházely čtvrté průmyslové revoluci. Byla to první 

průmyslová revoluce, kdy byl vynalezen první parní stroj a následoval přesun 

z domácích dílen do manufaktur a ke strojní velkovýrobě. Po první průmyslové 

revoluci přišla na řadu druhá průmyslová revoluce, která pojednává o nástupu 

strojové výroby a koncentrace průmyslu do velkých měst a je také spojována 

s elektrifikací a se vznikem montážních linek. Následovala třetí průmyslová 

revoluce, která je nejčastěji spojována s automatizací, elektronikou a 

rozmachem informačních technologií. V této době byl navržen také první stroj 

pro řešení složitých výpočtů, který se ale bohužel nepodařilo nikdy sestavit. Na 

stejném principu byl však o několik let později sestaven a představen první 

počítač označován Z1.  

Ve třetí kapitole je představena čtvrtá průmyslová revoluce a koncept 

Průmyslu 4.0, který je často zaměňován pouze za digitalizaci nebo napojení 

strojů na internet.  Koncept průmyslu 4.0 je však založen na průmyslové 

integraci pomocí informačních technologií a souběžném zpracování dat 

v reálném čase. Nedílnou součástí konceptu je sdílení informací a nepřetržitá 

komunikace. V České republice již byla také vydána Národní Iniciativa Průmysl 

4.0, jejíž cílem je zmobilizování klíčových resortů a také hlavních reprezentantů 

průmyslové sféry a společně tak vypracovat podrobné akční plány v oblastech 

politického, ekonomického a společenského života.  Hlavní výzvou je velmi 

omezené povědomí o zásadách a dopadech Průmyslu 4.0 v průmyslové sféře a 

také hlavně mimo ni.  Mezi hlavní příčiny patří nedostatečná informovanost o 

vizích a možnostech Průmyslu 4.0, nízká motivace zaměstnanců pro zavádění 

prvků Průmyslu 4.0 a také nedůvěra v datovou architekturu, díky které může být 

navýšena efektivita podniku. Jedním z řešení je vznik referenčních provozů 

nebo vznik celých firem, které budou předávat dobré příklady a zkušenosti. 

Dalším řešením je jasné technické definování vizí Průmyslu 4.0 a následně 
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překlápění do firemních strategií. Souběžně by také měla probíhat propagace 

myšlenek průmyslu 4.0, aby se zvýšila informovanost o těchto myšlenkách u 

laické veřejnosti. 

Čtvrtá, pátá a šestá kapitola této diplomové práce byla zaměřena na 

aplikaci nových technologií do stavebního průmyslu, následné vypracování 

SWOT analýz a také byl proveden průzkum v patnácti vybraných stavebních 

podnicích, které působí v České republice a mají různý počet zaměstnanců. 

Tyto podniky jsem následně roztřídil na malé podniky do 50 zaměstnanců, na 

střední podniky s 50 až 250 zaměstnanci a velké podniky s více než 250 

zaměstnanci, aby bylo možné zanalyzovat využití nových technologií i dle 

tohoto hlediska.   

V dnešní době není k dispozici žádný ucelený dokument nebo kniha, 

která by se zabývala využitím nových technologií ve stavebnictví a proto by  

tato diplomová práce mohla posloužit k získání prvotních informací převážně 

pro malé a střední stavební podniky a sloužit jako podklad při rozhodování pro 

zavádění nových technologií do stavebních podniků.  
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