
DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE:
REVOLUCE VE STAVEBNICTVÍ
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V materiálu, který máte právě před sebou, vám
společnost Autodesk  představí novou vizi. Vizi
toho, jak mohou digitální technologie zvýšit
výnosnost, stabilitu i přizpůsobivost  ve
stavebním průmyslu a přispět ke kvalitě
městského prostředí.

Předpovídat budoucnost není snadné, tím spíše, 
pokud máme odhadnout dopady prudkých 
technologických změn na konzervativní stavební 
průmysl, jehož hodnotu lze vyčíslit na 10 bilionů 
dolarů. Přesto je nezbytné, aby si experti z oboru 
udělali čas a nadcházející změny prozkoumali. Dnes 
je předpokladem úspěchu společnosti silná rozvaha, 
společenská odpovědnost či kvalifikovaná pracovní 
síla. Již brzy ale bude stejně podstatnou roli hrát 
informovanost o příležitostech, které přinášejí nové 
technologie, a schopnost tyto poznatky začlenit do 
strategie společnosti.

Každá nová technologie je ze své podstaty revoluční. 
Narušuje a přetváří obchodní modely, mění definici 
hodnoty zboží na trhu a vede ke zrodu nových 
konkurentů i forem konkurence. V současnosti se 
prosazuje ohromné množství nových technologií:  
 
3D tisk, neomezená výpočetní kapacita, 
crowdsourcing, robotika, strojové učení, drony, big 
data, internet věcí, prediktivní analytika, rozšířená 
realita, generativní design, herní enginy,  
 nástroje pro zachycení reality a mnohé další.

Zmíněné trendy proměňují způsob, jakým 
navrhujeme, stavíme i udržujeme budovy
a infrastrukturu. 

Jejich dopady na stavební průmysl jsou nesmírné 
– jako příklad může sloužit potrubí řízené senzory, 
předběžné kalkulace za pomoci algoritmů, tištěné 
budovy, tvorba harmonogramů za pomoci big data 

nebo nové formy financování a lokální projekty pro 
městské prostředí vzniklé díky digitalizaci. Možnost 
změnit mnohé aspekty stavebního průmyslu je na 
dosah. V následujících letech bude pro dodavatele 
klíčové, aby tento potenciál dovedli využít. Odměnou 
jim bude snížené riziko a vyšší produktivita, stabilita 
i marže. Staneme se také svědky vzniku nového 
konkurenčního prostředí. Disruptivní technologie 
jsou dostupné všem bez rozdílu a společnosti 
mohou snáze inovovat. Stará forma konkurenčního 
prostředí, v němž existují překážky vstupu na trh 
jako kapitál, znalosti či kontakty, možná úplně 
vymizí.

Souběžně s těmito změnami se zvyšuje poptávka po 
nových budovách a infrastruktuře. Předpokládáme, 
že do roku 2030 v důsledku demografického růstu, 
urbanizace a ekonomického rozmachu vzroste 

1světová poptávka po stavbách o 85 % . Odpovědí ale 
nebude produkce stále stejných staveb. Rostoucí 
požadavky na udržitelnost, omezené finanční zdroje, 
stále komplexnější městská krajina, nedostatek 
kvalifikovaných pracovníků a měnící se očekávání 
investorů, uživatelů i společnosti přivedou stavební 
průmysl k novému způsobu realizace staveb i 
infrastruktury a k neotřelému pohledu na ně. Pokud 
vznikající technologie zajistí, aby byla v budoucnosti 
zástavba udržitelná, životaschopná a otevřená, 
obohatíme nejen stavebnictví, ale celou společnost.

Dominic Thasarathar
Industry Thought Leader
Stavebnictví, energetika, přírodní zdroje
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„Si monumentum 
requiris, circumspice.“  
Hledáš-li monument, rozhlédni se.  
Epitaf sira Christophera Wrena
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Čas na změnu
Stavebnictví je významným odvětvím. Představuje 
6 % světového HDP a jeho roční příjmy lze vyčíslit 

2na 10 bilionů dolarů.  Zároveň je důležitým motorem 
ekonomického rozvoje – jen ve Spojeném království 
každá 1 libra investovaná do stavebnictví přináší 

3hospodářskou činnost v hodnotě 2,84 libry . 
Podobně oslnivé výsledky má stavebnictví i na 
jiných trzích. Zásadnější ale je, že stavebnictví 
vytváří podmínky pro všechna ostatní odvětví – 
buduje zázemí pro bydlení i sociální a ekonomickou 
infrastrukturu, oblasti klíčové pro život
každého z nás.

Význam stavebnictví přitom dále poroste. Do 
roku 2030 by produkce tohoto odvětví měla 
dosáhnout 17,5 bilionu dolarů, což je o 85 % více 

4než v roce 2014.  Čeká nás ohromný kus práce. 
V Číně bude do roku 2020 vybudováno na 50 000 km 

5vysokorychlostní železnice , v indických městech 
bude do roku 2030 potřeba postavit bydlení pro 165 

6milionů obyvatel  a aby byla pokryta poptávka po 
elektřině, do roku 2040 bude kapacita celosvětové 
infrastruktury pro její výrobu muset být navýšena 

7o 4 400 GW . Tato čísla jsou jen špičkou ledovce, 
přesto ilustrují, jak velké výzvě musí stavebnictví 
čelit.

Chcete-li na trhu budoucnosti uspět, nestačí jen 
rozšiřovat současnou činnost. Projekty jsou stále 
složitější a riskantnější, tok peněz do projektů 
je nejistý, čelíme nedostatku kvalifikovaných 
pracovníků, rostoucí globalizaci stavebnictví i dalším 
faktorům. Zisk se bude v budoucnu stále intenzivněji 
odvíjet od toho, jak dodavatelé dokáží inovovat.

Ve stavebnictví se stále klade příliš velký důraz 
na rizika a financování. Důsledkem je snižování 
produktivity, nízké marže, zbytečné náklady a 
plýtvání a skutečnost, že odvětví není příliš schopné 
přinášet zástavbě přidanou hodnotu. Příčiny jsou 
mnohé, různorodé a dobře zmapované. Jmenujme 
například protichůdné obchodní cíle účastníků 
projektu, způsob zadávání veřejných zakázek, 
fragmentaci dodavatelského řetězce, jedinečnost 
každého projektu či jejich různou finanční náročnost. 

Kvůli cyklickému charakteru stavebního průmyslu 
lze tyto problémy řešit jen v omezených obdobích 
a jakákoliv snaha o změnu se proto může zdát 
neproveditelná.

Pokud mají technologie stavebnictví pomoci, nestačí, 
když je budeme používat jen k „vylaďování“ procesů 
či podpoře produktivity. Musíme od nich chtít daleko 
víc. Tento manifest požaduje, aby technologie ve 
stavebnictví podporovaly:

 •  Udržitelné a předvídatelné marže, přiměřené 
kvalifikaci a profesionalitě firem, stejně jako 
riziku, které společnosti podstupují 

 •  Větší stabilitu napříč celým odvětvím – tak bude 
možné se obrnit před dopady střídání období 
konjunktury a krize, neefektivitou a nejistotou 
spojenou se zadáváním zakázek a jejich 
rizikovostí a složitostí

 •  Schopnost růst a přizpůsobovat se, těžit
z nových trhů, vztahů i obchodních příležitostí, 
aby mohly firmy díky silné reputaci čelit 
konkurenci

 •  Hlubší součinnost a spolupráci mezi všemi 
zúčastněnými stranami, to vše ku prospěchu 
městského prostředí



Obrázek: Dmitry Sedakov / Shutterstock.com

Do roku 2030 by produkce ve stavebnictví
měla dosáhnout 17,5 bilionu dolarů, což je
o 85 % více než v roce 2014.
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Zastavené prostředí dnes
spotřebovává množství světové:

Průměrné marže na stavebních
projektech klesly z relativně
nízkých 6,3 % v roce 2015 na

Stavební trhy se často potýkají s nedostatkem
kvalifikované pracovní síly. Počet pracovníků
převyšuje poptávku pouze ve čtyřech zobrazených
městech, a to z důvodu poklesu trhu.

S menším než 10% zpožděním byla za poslední tři roky
realizována pouze čtvrtina stavebních projektů.
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Zdroj: Zdroj: 

Zdroj: Building and Woodworkers International, dostupné z 
Zdroj: 

2 3World Economic Forum LEK Consulting

http:www.bwint.org/
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Od minulosti 
technologie 
k její 
budoucnosti
Při pohledu na technologii se může zdát, že nás čeká 
znepokojivá budoucnost. Stačí si pročíst titulky a 
hned máte pocit, že budeme všichni do několika let 
bez práce a nahradí nás buď lépe myslící algoritmy, 
nebo efektivněji pracující roboti. 

Na titulcích je určitě špetka pravdy – v příštím 
desetiletí se podoba práce díky technologii od 
základů změní. Technologické změny jsou ale stejně 
staré jako lidstvo samo. Navíc nás může uklidnit, 
že stavebnictví odjakživa tyto změny přijímá 
a prosazuje je.

Vraťme se do doby před dvěma tisíci lety, kdy 
se stavěl římský Pantheon. Tento chrám byl 
dokončen kolem r. 126 a dodnes se pyšní největší 
nevyztuženou betonovou kupolí na světě – jeho 
klenba o hmotnosti 4 500 tun a průměru přes 43 m 
v sobě nemá jedinou ocelovou výztuž. To vše díky 
inovaci římského dodavatele stavby. Ten vytvořil 
nový, lehký beton, který byl díky příměsi sopečného 
popela výrazně pevnější.

Nových technologií v poslední době stále rychleji 

přibývá. Jednou z průlomových změn je například 
informační modelování budov (BIM). Přínosy BIMu 
jsou tak přesvědčivé, že je nemůžeme ignorovat: 
v letech 2013–2014 jen ve Spojeném království 
výrazně přispěl ke snížení stavebních nákladů, a to 
o více než 800 milionů liber. Jde o ukázkový příklad 
vlivu technologií na stavebnictví i ilustraci toho, jak 
velkou výhodu získají ti, kteří nové technologie záhy 
přijmou za své. 

Čelíme nicméně stále většímu počtu změn, které 
probíhají rychleji a rychleji. Jmenný seznam 
digitálních trendů současnosti by mohl vypadat 
například takto:

Každá uvedená technologie má potenciál změnit 
jeden i více aspektů celého odvětví. Společně 
ale tyto trendy dají vzniknout něčemu mnohem 
většímu. Od základů proměňují samotný způsob, 
jakým navrhujeme, stavíme a udržujeme budovy
i infrastrukturu. Již velice brzo přinesou revoluci
ve stavebnictví. 

3D Printing Crowd
Funding

Robotics Infinite
Computing

Crowd
Sourcing

Drones Cloud
Computing

Augmented
Reality

Real-time
Collaboration

Generative
Design

Gaming
Engines

Internet
of Things

Predictive
Analytics

Big Data Machine
Learning
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Do

rozsáhlá digitalizace stavebního průmyslu povede
k významným ročním úsporám.
U nebytových budov budou úspory následující:

Navrhování,
plánování
a stavba

Provoz

Technologie
jako

jsou hlavním motorem změn v zaměstnanosti
v letech 2015–2020.
Složenou roční míru růstu zvedly o 

2,02 % 
Ostatní faktory pouze o 1,73 %.
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Technologie mění způsob, jakým navrhujeme fyzické 
objekty, např. budovy, i abstraktní obchodní řešení, 
např. firemní strategie. 

V současnosti je navrhování iterativním procesem. 
Počet zvažovaných možností i hloubka jejich 
analýzy jsou omezeny vašimi zdroji – časem, penězi, 
výpočetní kapacitou, informacemi a odbornými 
dovednostmi. Navrhování se proto drží „nejlepších 
osvědčených postupů“ a často staví na domněnkách, 
intuici a zkratkovitých řešeních. Jeho výstupy proto 
nemusí být ideální. Zvažme například, jak často jsou 
dodavatelé přehnaně optimističtí při naceňování. 
Záhy ale zjistí, že jim kvůli neočekávaným selháním 
dodavatelského řetězce, obtížným podmínkám 
na stavbě či nepříznivému pohybu cen materiálu 
závratně klesá zisk. Studie více než 200 dopravních 
projektů ve 20 zemích na pěti kontinentech například 
ukázala, že náklady na developerské projekty byly

9v průměru o 28 % vyšší než původní odhad.  

Podobně je v raných fázích velkých projektů často 
omezeno plánování, aby se ušetřilo. Kolik takových 

projektů se při realizaci ohromně zpozdí a  náklady 
na ně závratně vzrostou? U kolika z nich dodaná 
stavba není zdaleka tak výdělečná, jak určovaly 
původní cíle? Nedávná studie odhalila, že v odvětví 
těžby ropy a zemního plynu nebylo v posledních 
5 letech 70 % projektů dokončeno včas či v rámci 

10stanoveného rozpočtu.  

Projekty jsou stále komplexnější, ať už po fyzické, 
obchodní, environmentální či společenské stránce. 
Tradiční navrhování proto stále častěji povede
k nevyhovujícím výsledkům.

Následujících šest technologických trendů nám ale 
může pomoci obejít problém s omezenými zdroji a 
navrhování od základů proměnit. V budoucnu tak 
budeme navrhovat „nejlepší možná řešení“ – řešení 
levnější, rychlejší a s lepšími výsledky.
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1. Neomezená výpočetní 
kapacita cloudu
S cloudem v té či oné podobě jsme se už 
setkali všichni. Používáme ho při psaní e-mailů, 
automatizaci administrativy či brouzdání po 
sociálních sítích. Cloud má ale jednu vlastnost, která 
má potenciál proměnit budoucnost navrhování – na 
vyžádání díky ní získáme přístup k obrovské kapacitě 
pro zpracování dat a můžeme rychle provádět 
komplexní analýzy. Touto vlastností je tzv. infinite 
computing, tedy neomezená výpočetní kapacita.

Projektové týmy ve stavebnictví by tak mohly 
převrátit proces navrhování a takříkajíc „začínat od 
konce“. Představte si dodavatele, který pracuje pro 
developerskou společnost a dostane následující 
obchodní příležitost: dodat luxusní kancelářské 

2prostory o rozloze 10 000 m  v konkrétní lokalitě. 
Jak navrhnout komplex, který bude této nabídce 
nejlépe odpovídat? Parametrů je nespočet – 
rozměry, použité materiály, možnosti financování, 
forma výběrového řízení a mnohé další –  
a jejich kombinace se dají vyčíslit na tisíce. Získat 
v současných podmínkách zakázku na návrh 
a realizaci takové stavby s maximální návratností
a minimálními celkovými náklady vlastnictví je 
zkrátka nemožné.

2. Generativní navrhování
Lidé umí kreativně pracovat, analyzovat velké 
množství různorodých dat a přemýšlet nad 
komplexními a abstraktními problémy. Při práci nás 
ale omezují naše vlastní předsudky. Počítače ovšem 
žádné předsudky nemají.
 
Při generativním navrhování chytré algoritmy imitují 
způsob, jakým navrhuje sama příroda. Nejsou přitom 
ovlivňovány tím, co je považováno za dobrý design. 
Představte si, jaký převrat by generativní navrhování 
mohlo znamenat pro výběrová řízení. Zhotovitel 
například dostane šest týdnů, aby navrhl řešení pro 
agresivně zadávanou jednostupňovou zakázku na 
návrh a vybudování konkrétního objektu. Algoritmus 
může v takovém případě vycházet z klientovy 
specifikace, požadované marže a finanční rezervy 
či profilů partnerských dodavatelských řetězců. 
Dodavateli stačí už jen počkat, až algoritmus najde 
nejlepší řešení. To vše může výrazně ovlivnit náklady 

na účast ve výběrových řízení i šanci předkládaných 
nabídek.

3. Big data a prediktivní 
analytika
V některých odvětvích jsou již big data 
využívána. Nejčastěji se uplatňují ve finančnictví 
či v maloobchodním prodeji, kde pomáhají 
předvídat např. míru selhání dlužníků a chování 
spotřebitelů. Díky BIMu a dalším projektovým 
nástrojům je generováno značné množství vysoce 
strukturovaných dat i ve stavebnictví. Tím se nám 
otevírá cesta k naprosto novému oboru, který nám 
umožní předpovídat budoucnost: k shromažďování 
a následné analýze dat ze stavebnictví.

Vyhledávání souvislostí v portfoliu projektů a 
souboru dalších dat by mohlo zhotoviteli pomoci 
identifikovat mnohé problémy: počáteční znaky 
napětí v dodavatelském řetězci, nejlepší způsob 
optimalizace peněžních toků či hlavní důvody 
nadhodnocování nabídek. 

4. Symetrická spolupráce 
v cloudu
Ve stavebnictví spolupracují velké týmy lidí
z různých organizací či dokonce různých zemí. 
Spolupráce mezi projektovým týmem a zúčastněnými 
stranami je dlouhodobě problematická a vede 
ke zpožděním, zvýšeným nákladům a rizikům či 
opravným pracím. Přesto nedávná studie odhalila, že 
82 % předních stavebních firem v příštích pěti letech 
očekává hlubší spolupráci mezi vlastníky projektu a 

11dodavateli.  

Spolupráce je ve stavebnictví ze své podstaty 
asymetrickým procesem. Každý článek 
dodavatelského řetězce pracuje na vlastní části 
projektu; k propojení jednotlivých modelů a kontrole 
kolizí dochází až dodatečně.

5. Mobilní technologie 
a sociální sítě
Ať bude výpočetní kapacita jakákoliv, člověka nikdy 
nahradit nemůže. Zhotovitelé se již dlouho potýkají
s nelehkým úkolem: zajistit ve správný čas ty nejlepší 
kvalifikované pracovníky. 
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Díky digitalizaci se zkracuje vzdálenost mezi lidmi 
a proměňují se koncepty „práce“ i „pracoviště“.
V některých odvětvích se etablují digitální tržiště 
práce (např. Uber nebo TaskRabbit), platformy, které 
zprostředkovávají konkrétní zakázky. Výsledkem 
je vznik tzv. gig economy, do češtiny nejčastěji 
překládané jako zakázková ekonomika. Tento vývoj 
se sice zatím do stavebnictví nepromítl, přesto by 
spolu s crowdsourcingem (při němž velké množství 
lidí za pomoci internetu společně hledá řešení 
složitých problémů) mohl dodavatelům na požádání 
umožnit přístup k mnohem větším a bohatším zdrojů 
odborných znalostí než doposud. 

6. Střet digitálního 
a reálného světa
Všechny návrhy musí být dříve či později převedeny 
do reality, kde budou interagovat s okolním 
prostředím, ať už po fyzické, environmentální, 

společenské či ekonomické stránce. Digitální 
svět se díky technologiím stále více sbližuje se 
světem reálným. Projektové týmy tak mají možnost 
navrhovat přímo v kontextu reality.

Rozšířená realita umožňuje promítat návrhy zpět 
do fyzického světa, abychom lépe pochopili dopady 
předkládaného projektu na jeho okolí. Například 
společnost Skanska této technologie využívá za 

12pomoci platformy Innovation Grant Platform .
V jejím rámci probíhají pilotní projekty, které spojují 
rozšířenou realitu a herní enginy.

Zhotovitelé mohou těchto možností samozřejmě 
využít, aby snížili množství reálných chyb, ať už 
jde o chyby při navrhování stavby, jejím provozu či 
údržbě – udělat chybu ve virtuální realitě je totiž 
mnohem levnější než udělat chybu skutečnou. 
Podstatnější ale může být využití těchto technologií 
pro lepší fungování designu v několika „virtuálních“ 
dimenzích najednou. Herní engine v projektu 
rozšíření linky metra by například mohl dodavatelům 
pomoci předpovědět vytížení obchodů, které budou 

Zrod prostředí pro spolupráci v reálném čase by měl odvětví umožnit 
spolupracovat symetricky. Propojení skrze cloud by zase mohlo všem 
účastníkům projektu umožnit efektivní práci v jedné „virtuální“ projektové 
kanceláři. Tento koncept přijala za svůj mezinárodní projekt stavební firma
Skanska, která cloud využívá k aktivní spolupráci s klienty i partnery a řeší
tak problémy virtuálně, předtím než se projeví na stavbě.13 
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Technologie přináší revoluci i v oblasti fyzické 
výroby, ať už jde o výběr investičních projektů,
jejich financování či dodávání. 

Jedním z největších problémů stavebnictví je
v současnosti produktivita. V porovnání s odhady 
je efektivita pracovníků nižší o 10 % a zisk nejméně 
o 5 %.14 Zatímco v ostatních odvětvích ekonomiky 
produktivita v posledních desetiletích výrazně 

15vzrostla, ve stavebnictví je stále velice nízká.  To 
se v budoucnu musí od základů změnit. Jestliže 

má světová poptávka po stavbách do roku 2030 
vzrůst o 85 %, nemůžeme akceptovat dopady chabé 
produktivity na naši ekonomiku ani prostředí, 
v němž žijeme. Stejně tak nesmíme promarnit 
příležitost zvyšovat hodnotu městského prostředí. 
Spolupráce při zadávání zakázek, integrované 
dodavatelské řetězce a progresivní legislativa jsou 
rozhodně kroky správným směrem. Otázkou je, jestli 
jsou to kroky dostačující.
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Dodavatelé musí u všech projektů zvažovat mj.
i produktivitu. Jak často například při odevzdávání 
projektu dostojí původně naplánovaným výstupům? 
Přináší zpoplatněná dálnice očekávané příjmy? 
Zlepšilo sociální bydlení kvalitu života místních? 
Přispěl koridor vysokorychlostní železnice
k očekávanému zvýšení HDP v regionu? Technologie 
nám umožní lépe rozhodovat, jaké projekty 
zrealizovat, či jak mají byt zastoupeny projekty různé 
povahy. 

Má-li se množství projektů zvětšit o 85 %, musí 
odpovídajícím způsobem narůst i jejich financování. 
Zatím ale není jasné, odkud bude tento kapitál 
pocházet. Světové infrastruktuře každoročně chybí 
1 bilion dolarů.17 Technologie budoucnosti by pro 
stavbu budov i infrastruktury získala peníze. 

Technologie má potenciál zvýšit produktivitu rychlostí blesku. Přesvědčila 
se o tom i stavební společnost Mortenson, když začala používat rozhraní 
pro dotykové obrazovky a mobilní hardware.16 Jakmile mezi sebou mohli 
zaměstnanci v terénu sdílet informace v reálném čase, produktivita 
dramaticky vzrostla.

14

1. Rozhodnutí na základě big 
data
V roce 2007 pocházela polovina světového HDP
z 380 měst v rozvinutých oblastech. Do roku 2025
by ale seznam nejbohatších 600 měst mělo doplnit 

18dalších 136 z rozvojového světa.  Stavební průmysl 
se mění. Může za to stále naléhavější potřeba 
stavět v propojeném městském prostředí i přesun 
těžiště stavební činnosti do rozvíjejících se zemí. 
Kde a jak mají klienti i dodavatelé na tento vývoj 
reagovat? Při výběru staveb, jejichž realizace povede 
k požadovaným výsledkům, i ziskových projektů, 
které posunou podnikání firmy, se budou společnosti 
stále více spoléhat na analýzu dat. Abychom našli 
odpověď na výše zmíněné otázky, budeme v cloudu 
analyzovat demografické trendy, ekonomický růst, 
disponibilní příjmy i mnohé další ukazatele.

To povede ke vzniku nových nástrojů, které budou 
umět na makroúrovni vymodelovat informace o 
budovách a infrastruktuře. Díky takovému softwaru 
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se budou klienti za pomoci dodavatelů moci 
mnohem lépe rozhodovat, a to v nejrůznějších 
souvislostech. Nejpodstatnější pravděpodobně bude 
změna myšlení o zastavěném prostředí. Představte si 
například územní plán, který se už nebude zaměřovat 
na „objekty a náklady“, tedy na krátkodobá řešení, 
ale na „přínosy a hodnoty“. V takovém případě 
budou moci klienti i dodavatelé uvažovat v rámci 
propojených systémů – tzv. systému systémů.

Mezinárodní stavební firma Balfour Beatty
v rámci projektu, při němž byl londýnský 
olympijský stadion přestaven na domovský 
stadion klubu West Ham United, využívala BIM. 
Její zaměstnanci tak mohli v reálném čase 
sledovat provádění prací, identifikovat nedostatky 
v pracovním procesu a napravovat je a konečně 
informovat všechny zúčastněné strany o aktuálním 
průběhu projektu a nejnovější dokumentaci.19

2. Digitálně poháněný kapitál
Stavební odvětví pro svou činnost potřebuje kapitál, 
ale od finanční krize v roce 2008 brání toku peněz 
do projektů nejistota. Technologické trendy ovšem 
nabízí tři nové způsoby, jak kapitál pro stavění 
získat.

 •  Párování rizika Big data a prediktivní analytika 
nám mohou pomoci s pochopením rizika 
konkrétního projektu. Pokud díky internetu věcí 
zjistíme, jak jsou používány současné stavby, 
budeme schopni snáze odhadnout, jak budou 
vydělávat stavby plánované. Investoři tak budou 
moci lépe vyhodnotit rizikovost projektu, než se 
zavážou jej financovat.

 •  Určování zůstatkové hodnoty Celková hodnota 
staveb po celém světě je odhadována na 218 
bilionů dolarů. Častým postupem, jak uvolnit 
kapitál, je prodat stavbu a zisk investovat do 
nového projektu. Tento proces ale vyžaduje, 
abychom uměli poměrně přesně vyčíslit 
zůstatkovou hodnotu stavby. Určit ji co nejlépe 
by nám mohla pomoci prediktivní analytika, 
dálkové snímání i internet věcí. Díky tomu bude 
možné maximalizovat uvolněný kapitál (stejně 
jako přijímaný závazek). Analýza údržby silniční 
sítě a předpověď pohybu vozidel může například 
pomoci přesněji určit cenu údržby komunikace.

 •  Crowdfunding Crowdfunding se už pro získávání 
kapitálu používá v průmyslové výrobě, zábavním 
průmyslu i mnoha dalších oblastech. Ve 
stavebnictví by přitom mohl být používán jak 

pro financování soukromých nemovitostí, tak 
pro veřejnou společenskou infrastrukturu. 

3. Prefabrikace a digitální 
výroba
Prefabrikace není žádnou novinkou, ale její použití 
je čím dál snazší. Pokročilé modelovací technologie 
dodavatelům umožňují, aby ji využívali dvojím 
způsobem: postupem zdola nahoru, kdy pro stavbu 
budov a infrastruktury používají standardizované 
prvky, a postupem shora dolů, kdy předložený návrh 
rozdělí na prvky, které mohou být vyrobeny mimo 
stavbu a poté smontovány na místě.

Dříve byla prefabrikace použitelná spíše u menších 
staveb, dnes už je ale možné moduly přizpůsobit 
projektu na míru. Díky tomu by odvětví mohlo být do 
vysoké míry standardizované, což je předpokladem 
pro zvýšení produktivity na úroveň tovární výroby. 
Budovy by mohly být vyráběny v továrnách s velice 
nízkými náklady a poté dovezeny na druhý konec 
světa ke smontování. To by mělo výrazný dopad na 
konkurenční prostředí ve stavebnictví.

Standardizaci ale nelze použít pro každý projekt či 
prvek. Nová průmyslová revoluce ve výrobě mění 
cestu, kterou je nutné urazit od vynikajícího návrhu 
k hotovému předmětu. Předvojem této revoluce je 
digitální výroba, zejména 3D tisk. S jeho pomocí 
lze v současnosti ze 3D modelu jedním dotykem 
vyrobit konkrétní předmět, a to na jednom stroji a 
bez dalšího vybavení. To vše z 80 různých materiálů: 
ocele, skla, keramiky, polymerů, betonu i dalších.
    
Tím se proměňuje moderní výrobní paradigma, 
které existovalo přes 100 let – ještě nedávno bylo 
sériově vyráběné zboží levnější než to na zakázku, 
protože výroba jedinečných a složitých produktů 
byla nákladná. S nástupem 3D tisku jedinečnost 
ani složitost nic nestojí. Dodavatelé tak už nejsou 
omezení standardizovanými komponenty. Mohou 
se soustředit na hledání ideálních řešení pro daný 
projekt a při jejich realizaci neplýtvat materiálem.

Nizozemská firma MX3D, která se zabývá 3D tiskem, 
nyní za pomoci víceosých robotů vybavených 3D 
nástroji tiskne plně funkční ocelový most přes 
amsterdamský kanál Oudezijds Achterburgwal. 
Jakmile bude most dokončen, bude se jednat o 
první takovou stavbu vyrobenou pomocí 3D tisku 
na světě.21 
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Učebnicovým příkladem crowdfundingu je nizozemský projekt „I make 
Rotterdam“. Co je na crowdfundingu tak revoluční? Dává vzniknout nové formě 
místní spolupráce, při níž může být komunita mnohem hlouběji propojena
s dodavateli, a to na všech úrovních, ať už jde o finance, navrhování, stavbu či 
průběžnou údržbu. V této nové éře bude digitální technologie stále častěji 
společnou měnou.

Znamená to, že budou na stavbě některé úkony 
vykonávat 3D tiskárny? Možná. Možná to ale bude 
úplně jinak. Díky nástupu demokratizace výroby 
se rodí tzv. mikrofirmy – relativně malé výrobní 
prostory, které cílí na blízké okolí a jsou vybavené 
digitálními stroji, s jejichž pomocí mohou vyrábět 
sebesložitější produkty. Mohly by tyto firmy 
nabourat tradiční dodavatelské řetězce? Řetězce, 
které v posledních 30 letech využívaly úbytek 
překážek pro obchod a snižování nákladů na dopravu 
a rozrostly se do komplexních celosvětových 
sítí, díky nimž dovedou získat jakékoliv stavební 
materiály a další komponenty potřebné pro 
konkrétní projekt? Pokud by tomu tak bylo, staneme 
se svědky nástupu občanů-stavařů a situace, v níž 
budou klíčovou součástí dodavatelského řetězce 
lokální komunitní továrny, které budou snižovat 
náklady na dopravu a podporovat lokalismus.

4. Automatizace na stavbě
Nové technologie, např. drony, je na stavbě možné 
používat k provádění průzkumů, skenů i kontrol. 
Pokud získaný obrazový materiál zpracujeme pomocí 
nástrojů pro zachycení reality, které z fotografií 
sestavují 3D modely, v podstatě reálný svět ve 
velkém měřítku převedeme do jednoho velkého 
počítačového modelu. Již dnes mají kamerové drony 
široké možnosti uplatnění. Vzdáleně sledují výškové 
budovy, což pomáhá minimalizovat nutnost rizikové 
práce ve výškách a náklady s ní spojené; kontrolují 

také rozsáhlé infrastrukturní stavby, jako např. 
potrubí či železniční koridory.

Ke zvýšení bezpečnosti práce na staveništi je 
využívána i nositelná elektronika (tzv. wearables). 
Průkopníkem v této oblasti je společnost Human 
Condition Safety. Její chytré vesty a další řešení 
stavbařům umožňují pracovat lépe, rychleji a 
bezpečněji, zároveň vedoucí pracovníky v reálném 
čase informují, kolik zaměstnanců je v daný moment 

22v oblasti se zvýšeným rizikem.

Stále větší úspěch zaznamenává ve stavebnictví i 
robotika. Robotům bylo tradičně vyhrazeno omezené 
množství repetitivních úkolů spojených zejména 
s manipulací s materiály a konkrétními díly. 
K těmto úkonům jsou již roboti široce využíváni na 
velkých výrobních linkách. V současnosti ale mají 
mnohem větší potenciál. Díky množství senzorů 
mohou přijímat informace o produktech, na nichž 
pracují. Získaná data mohou být odesílána zpět 
do kontrolního systému. Ten poté může v průběhu 
pracovního procesu poupravovat činnost robota, aby 
byla efektivnější a přesnější.

16
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Jedním z největších problémů ve stavebnictví je nízká produktivita práce.

Při 10% ztrátě produktivity pracovníků se zisk
sníží minimálně o 5 %.

Jaká opatření mají největší potenciál
zvýšit produktivitu ve stavebnictví?

Který z následujících faktorů je
největší brzdou produktivity ve vaší organizaci?
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28 %

27 %26 %

6 %

18 %

0 %
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Věci kolem nás jsou stále chytřejší a propojenější 
– vezměme si například senzory v budovách, které 
změří cokoliv od spotřeby energie po podmínky 
okolního prostředí, nebo chytré rozvodné sítě, 
které pomáhají snižovat spotřebu a zvyšovat svou 
životnost. Digitální svět je stále hlouběji propojený 
a provázaný se světem skutečným.

Nástup sociálních sítí a mobilních technologíí 
zároveň proměňuje naše životy i práci a klade na 
zástavbu nové nároky. Mění se skutečně všechno: 
podoba kancelářského prostředí a jeho vytíženost, 
počet osob přepravovaných dopravními systémy a 
chování pasažérů či požadavky na telekomunikační 
infrastrukturu. Podobné změny již pozorujeme 
u prodeje – značkové kamenné obchody jsou 
vytlačovány e-shopy a můžeme sledovat změnu 
poptávky směrem k velkoobchodům a velkoskladům.

Situace se mění stále rychleji. Doposud bylo nutné 
budovy upravovat či přestavovat deset či více let po 
dostavění. V budoucnu bude celý cyklus probíhat 
rychleji, navíc budeme stále častěji potřebovat 
„víceúčelové“ budovy.

Brzy také přijde řada na nové technologické trendy. 
Doručování zboží za pomoci dronů by mohlo snížit 
provoz na pozemních komunikacích a ovlivnit 
budoucí poptávku po silniční infrastruktuře. 
Distribuovaná výroba, jeden z aspektů nové 
průmyslové revoluce, by zase mohla mít podobné 
dopady na nákladní dopravu.
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1. Chytré stavby budou 
přinášet chytré hodnoty
Celé systémy, jejich jednotlivé součásti a vybavení 
jsou díky chytrým senzorům stále komplexnější a 
propojenější. Stavby by proto mohly být schopné 
se lépe přizpůsobit potřebám vlastníků i koncových 
uživatelů. Infrastrukturu i budovy tradičně vnímáme 
jako statické objekty, které nám přinášejí hodnotu 
pouze jedním, předem určeným způsobem. Tato 
hodnota přitom vychází z uspořádání a fyzického 
provedení budovy v době její stavby.

Tento koncept se ale mění. Zážitek koncových 
uživatelů je stále personalizovanější – jako příklad 
nám může posloužit regulace osvětlení, teploty a 
větrání v kancelářských prostorách. Čím propojenější 
naše města budou, tím personalizovanější bude 
uživatelský zážitek i v jiných oblastech. Dopravní 
systémy by se například mohly okamžitě vzájemně 
informovat o zpožděních a doporučit pasažérům 
alternativní cestu.

Hongkongské ministerstvo elektrických a 
mechanických služeb využívá BIM ke správě staveb. 
Propojilo BIM se systémem pro správu budov 
a kamerovým systémem a monitoruje aktuální 
podmínky služeb i staveb. Ty jsou propojeny
s doplňujícími informacemi a mohou být prohlíženy 
buď vzdáleně na počítačích nebo přímo v terénu za 
pomoci tabletů. 

Pokud dojde k nehodě, mohou uživatelé vyfiltrovat 
specifické vybavení a získat potřebné informace o 
jeho provozu a údržbě, stejně jako data o minulém
i současném výkonu propojená se systémem správy 
budov. Facility manažeři tak mohou mnohem lépe 
určit možnou příčinu problému i jeho potenciální 
řešení. Spolu s kontrolou přes kamerový systém 
je možné toto vše provést ještě před fyzickou 
návštěvou stavby a identifikovat jakékoliv problémy 
s přístupem na místo či bezpečností.

Změní se i zážitek vlastníků stavby. Získají přístup 
k nevídanému množství dat, např. k informacím o 
obsazenosti budovy, jejích nejvytíženějších částech, 
energetické náročnosti, spotřebě vody či chování 
uživatelů. To vše bude přinášet stále významnější 
výhody. Díky přístupu k těmto informacím budou 
vlastníci i jejich projektoví partneři schopni činit 

lepší a informovanější rozhodnutí o budově i okolní 
infrastruktuře. Tím budou moci snižovat náklady 
a zlepšovat současnou kapacitu budovy, aniž by 
to mělo dopad na koncového uživatele; případně 
budovu vylepšovat, aby ještě zvýšili její hodnotu.

Když chytré a propojené předměty propojíme
s cloudem, budou dodavatelé moci shromažďovat, 
analyzovat, kontrolovat a řídit do té doby skrytá 
data získaná ze vzdálených výrobků. Společnost 
Panoramic Power, která dodává software pro 
správu energií, například propojila platformu pro 
analýzu spotřeby na úrovni jednotlivých zařízení 
s cloudovým BIM portfoliem firmy Autodesk. Její 
klienti nyní mohou odhalit nedostatky ve svých 
prostorách či u svého vybavení, zlepšit využívání 
staveb a snížit provozní náklady.24

2. Od stavebních služeb
k „budově jako službě“
Internet věcí stále více propojuje svět kolem nás. 
Získaná data by nám mohla pomoci lépe předpovídat 
budoucí poptávku, a to do nejmenších detailů. 
Zároveň bychom data o užívání budov mohli použít 
v nových projektech a navrhovat tak efektivnější 
budovy.

Taková recyklace informací dodavatelům přinese 
nové obchodní příležitosti. Jakmile informace o 
stavbě propojíme s dalšími velkými soubory dat, 
například údaji o demografii, ekonomickém růstu 
či bohatství, dodavatelé lépe pochopí nadcházející 
poptávku po stavbách. Mohl by tak být alespoň 
částečně vyřešen jeden z přetrvávajících problémů 
v odvětví – nejisté množství projektů. Stavební 
firmy by se mohly zaměřit na konkrétní příležitosti
a mnohem sebevědoměji do nich investovat.
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Data získaná díky internetu věcí ale nebudou 
přínosná jen pro individuální stavby. Mohla by také 
podpořit dodavatele, aby navazovali s klienty nové 
vztahy založené na přínosech projektu, nikoliv na 
jeho ceně či hodnotě. Se vzrůstajícím rizikem a 
vyšší komplexitou městského prostředí bude kladen 
větší důraz na to, jak dosáhnout výsledného řešení, 
aniž by byl projekt nevýdělečný či jiným způsobem 
neprůchozí. Žádná budova neexistuje sama o sobě. 
Proto bude důležité pochopit, jak je překládaný 
návrh fyzicky i jinak propojen s okolními systémy. 

Díky datům získaným z internetu věcí budou klienti 
za pomoci dodavatelů schopni získat odpověď na 
existenční otázky – „Co bychom měli postavit?“, 
„Proč bychom měli stavět?“ nebo dokonce „Máme 
vůbec stavět?“. 

Technologie nám pomáhá si uvědomit, jak jsou 
stavby používány, jak fungují v průběhu svého 
životního cyklu a jaké jsou náklady s nimi spojené. 
Nyní se mohou dodavatelé vydat proti proudu 
do neprobádaných oblastí, jakou je například 
„nemovitost jako služba“.  
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Přichází „éra 
propojenosti“ 
Stavebnictví se musí změnit. Pokud zvážíme 
předpokládaný nárůst poptávky po budovách a 
infrastruktuře, zjistíme, že současný způsob zadávání 
zakázek, obchodní normy, firemní strategie a úroveň 
produktivity jsou jednoduše neudržitelné. Městské 
prostředí je stále komplexnější, a proto bude čím dál 
obtížnější zajistit, aby světové populaci poskytovalo 
očekávanou kvalitu života i ekonomickou prosperitu. 
Pokud se nezvýší efektivita budov a úroveň 
produktivity, bude stejně náročné i přitáhnout tolik 
potřebný kapitál pro stavební projekty. Pro vstup na trh 
budoucnosti bude potřeba splnit následující podmínky: 
odstranit rizika a nejistotu spojenou s projekty, 
zdokonalit realizaci staveb a finanční výkonnost 
dodavatelů, zvýšit výnosnost projektů, vymýtit rozdíly 
mezi plánovaným a reálným výkonem budovy a v rámci 
odvětví strategicky přemýšlet i jednat. Technologie nám 
tyto cíle pomůže splnit.

Navrhování, stavba i provoz budov prochází třemi 
revolučními technologickými změnami, díky 
nimž v odvětví zavládnou nové poměry. Začíná 
éra propojenosti, v níž bude mít každý dodavatel 
demokratický přístup k propojeným zdrojům, a to 
nezávisle na velikosti své firmy, její tržní hodnotě či 
regionu a odvětví, v nichž působí:

 Propojené týmy•
Možnost v reálném čase dynamicky propojovat 
týmy lidí, a to navzdory geografickým či obchodním 
překážkám. Propojené týmy nahradí asymetrický 
způsob spolupráce, který je pro odvětví typický. 
Digitální tržiště práce a crowdsourcingové 
platformy zase vyřeší problém s nedostatečným 
přístupem k talentovaným pracovníkům a zvýší 
nabídku dostupné kvalifikované pracovní síly.

 Propojená data•
Možnost řešit komplexní problémy v procesu 
navrhování. Díky propojení nekonečné výpočetní 
kapacity cloudu, big data a chytrých algoritmů 
bude možné činit ta nejvhodnější rozhodnutí ve 
všech oblastech navrhování, od budov po firemní 
strategie.

 Propojené výsledky•
Možnost „začínat od konce“. Digitální svět bude 
hladce propojen se světem skutečným za pomoci 
nástrojů pro zachycení reality, herních enginů 
a virtuální či rozšířené reality. Projektové týmy 
budou moci prozkoumávat a pilovat jednotlivé 
varianty v kontextu systémů, do nichž bude 
projekt v reálném světě zasazen – na materiální, 
environmentální, ekonomické i společenské 
úrovni.

 •  Propojená realizace
Možnost realizovat stavbu od počítačového 
návrhu až po dokončenou budovu s minimálním 
množstvím reálných „dodělávek“, bez plýtvání, 
zbytečných režijních nákladů a problémů
s dodavatelským řetězcem, to vše díky digitální 
výrobě, počítačem řízené prefabrikaci 
a mikrotovárnám.

 •  Propojené stavby
Možnost digitálně propojit stávající budovy a 
infrastrukturu, abychom do detailů pochopili, 
jak tyto stavby fungují, jak jsou užívány a 
jak interagují s okolními systémy. Na základě 
získaných dat bude možné upravovat budoucí 
projekty a zlepšovat městské prostředí.

 •  Propojený kapitál
Možnost rychle propojit projektové návrhy
s vyčleněnými finančními prostředky a snížit 
rizika, to vše díky vysoce digitalizované realizaci 
projektů a informacím o fungování staveb 
v průběhu jejich životního cyklu získaných 
analýzou dat. Crowdfunding a počítačové 
odhady hodnoty existujících budov nám umožní 
propojit projektové návrhy s novými zdroji 
kapitálu. 

Jak se mají dodavatelé na nadcházející éru 
propojenosti připravit? Zaprvé je potřeba si 
uvědomit, že tentokrát nejde jen o postupné 
zlepšování současné praxe. Stojíme na prahu 
skutečné revoluce. Zadruhé, v nové éře neobstojíte, 
pokud nepřejdete na informační modelování budov. 
Jestli jste to ještě neudělali, zaveďte jej co nejdříve. 
Konečně zatřetí, stavte se k novým technologiím 
strategicky. Konkurenční prostředí se brzy převrátí 
vzhůru nohama.
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