
 

 

  



 



 



Diplomová práce se zabývá optimálním výběrem skladby modernizace ploché střechy 

panelového domu z hlediska minimalizace nákladů v průběhu životního cyklu stavby. 

Na základě teoretických poznatků byl proveden návrh souvrství v různých 

materiálových variantách s odpovídajícím harmonogramem oprav a adekvátním 

způsobem likvidace. K jednotlivým alternativám byly pro různé fáze sestaveny 

položkové rozpočty a na jejich základě stanoveny náklady životního cyklu stavby 

se zohledněním klesající hodnoty peněz v čase. Následoval výběr optimálního řešení 

s ohledem na specifické podmínky dané rozsahem realizace a konkrétní objekt. Volbu 

odůvodňuje související analýza identifikující klíčové položky.  
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The diploma thesis purpose is to choose optimal structure of the modernisation of slab 

block flat roof, according to building life cycle coast minimalisation. Based on the 

theoretical knowledge, the design of the stack was made in different phases and based 

on the building life cycle cost, considering the decreasing value of money over time. The 

selection of the optimal solution followed, taking account the specific conditions of the 

given scope of realization and the specific object. The choice is justified by the related 

analysis of key items.  
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1 Úvod 
 

V 50. letech 20. století bylo socialistické Československo postaveno před nový problém. 
Vzhledem k rostoucí městské populaci bylo nutné vyřešit bytovou krizi způsobenou 
nedostatkem volných jednotek. Řešením se stala výstavba sídlišť, sestávajících z 
bytových domů a objektů občanské vybavenosti. V rámci minimalizace nákladů a 
požadavku na co nejrychlejší postup výstavby, bylo z původních zděných budov 
přistoupeno k tehdy nové technologii – použití prefabrikovaných železobetonových dílců 
a tím pádem stavbě montovaných obytných souborů. S pokračujícím vývojem bylo na 
počátku 90. let představeno několik konstrukčních soustav, které splňovaly požadavky 
kladené v daných lokalitách. 

U zmíněných panelových domů byla nejčastěji navrhovaná plochá střecha s tepelně 
izolačním a hydroizolačním souvrstvím. Zvyšující se požadavky na komfort a také řešení 
defektů, vedly k různým opravám v menším či větším rozsahu. Stáří komponent u budov 
bez dosud provedených revitalizací hraničí s jejich trvanlivostí, a proto je pro udržení 
provozuschopného stavu nezbytná jejich náhrada. Původní skladby navíc neplní svou 
funkci ani požadavky kladené aktuálními normami. Možností, jak problém vyřešit, je celá 
řada, konkrétní návrh často závisí na preferencích projektantů. 

Tato práce se bude zabývat hledáním optimálního konstrukčního řešení střešního pláště 
z několika hledisek: 

- Návrh souvrství splňující požadavky na tepelnou ochranu budov 
- Porovnání variant z hlediska náročnosti finančních nákladů v různých fázích 

životnosti projektu 
- Výběr optimálního technického řešení 

V rámci jednotlivých kapitol budou nejdříve v teoretické rovině popsány jednotlivé fáze 
investičního záměru s důrazem na investiční a provozní část. Dále bude popsán základ 
k tvorbě cen ve stavebnictví. Nabyté informace poslouží k definování ceny. 

S ohledem na stávající stav porovnaný se současnými standardy bude proveden návrh 
několika variant materiálových řešení. Dříve uvedené informace poslouží k sestavení 
položkových rozpočtů pro konkrétní detaily i střešní plášť jako celek. Tímto způsobem 
stanovené náklady stavebního objektu v jednotlivých fázích životnosti vytvoří databázi k 
analýze se záměrem nalézt klíčové úkony z ekonomického hlediska. 

Jak již bylo nastíněno v úvodu, diplomová práce si bere za cíl navrhnout ucelené 
technické řešení s ohledem na minimalizaci nákladů střešního pláště nejen při realizaci, 
ale i v průběhu zbývající doby životního cyklu stavby.  
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2 Fáze projektu 
 

Stavební objekt jakožto projekt, prochází během své životnosti určitým cyklem. Ten bývá 
zahájen v okamžiku formulace cílů a je ukončen likvidací. V průběhu dochází k 
upřesňování formulace dílčích částí a tím i dokonalejšímu odhadu celkových nákladů. 
Obecně platí, že s postupujícím časem v rámci životního cyklu, je na základě 
konkrétnějších informací možné stanovit přesnější odhad nákladů. Mezi další důvody 
patří i jasnější podklady pro investora, poskytující dostatek podkladů k rozhodnutí, zda 
projekt realizovat či nikoliv. 

 

 

Obrázek 1 - Schéma životního cyklu stavebního díla 

 

 Fáze výstavby 
 

Fáze výstavby v sobě zahrnuje činnosti od prvotní myšlenky k realizaci záměru až po 
dokončení a převzetí stavby k užívání. Dále se dělí do následujících dvou úrovní: 

- Předinvestiční fáze 
- Investiční fáze 

V rámci předinvestiční fáze dochází nejprve právě k iniciování projektu, což je de facto 
první myšlenka o možné realizaci. V návaznosti na tuto ideu následuje primární definice 
účelů a cílů projektu. U stavebního objektu tak vznikají požadavky na umístění stavby, 
prostorové uspořádání, či výstupy plynoucí z realizace ve smyslu ekonomického a 
věcného vyjádření. Dochází také k předběžným odhadům nákladů v souladu se 
stupněm studie. Cílem je získat informace a poznatky z technologického a finančního 
hlediska a na jejich základě rozhodnout o realizaci projektu. [1] 

Pokud investor rozhodne o realizaci projektu, následuje fáze investiční. Ta se díky 
vynaložení značného finančního úsilí stává z hlediska nákladů i koordinace 
spolupracujících subjektů nejnáročnější fází projektu. 

V první části dochází k průzkumům na místě budoucího staveniště a specifikaci 
požadavků na provoz a prostorové uspořádání. Na základě těchto poznatků je 
zpracována projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení. Případný 
souhlas příslušného státního orgánu vede k upřesnění konceptu na úroveň jednotlivých 

Životní cyklus stavebního díla

Fáze výstavby

Předinvestiční fáze

Iniciování Definování

Investiční fáze

Plánování Provádění

Užívání stavebního díla

Provozní 
fáze

Provoz

Likvidční 
fáze

Likvidace
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konstrukčních řešení do podoby dokumentace pro provedení stavby (mezistupeň tvoří 
dokumentace pro výběr zhotovitele). Dokumentace, mimo podkladu pro provedení, také 
slouží k sestavení položkového rozpočtu na úrovni konstrukčních prvků. Výsledná cena, 
která vzejde z ocenění rozpočtu zhotovitelem, vstupuje do smlouvy o dílo. Tím pádem 
se jedná o nejpřesnější odhad nákladů před samotnou realizací. Toto tvrzení ovšem platí 
pouze za předpokladu, že investor bude realizaci hradit pouze jednomu dodavateli za 
kompletní stavbu na klíč (od převzetí do předání staveniště) bez možného vzniku 
víceprací. 

Během druhé – realizační části investiční fáze je zhotovena stavba. Na jejím konci 
dochází ke kolaudaci, převzetí díla investorem a zahájení užívání. Případné odlišnosti 
vzniklé oproti projektu pro zhotovení stavby se uvádějí do stavebního deníku a následně 
do dokumentace skutečného provedení. 

Finančním výstupem je skutečná výše nákladů fáze výstavby stavby, která v sobě 
zahrnuje veškeré výdaje na zpracování podnikatelského záměru, definování, 
inženýrskou činnost a realizaci. Náklady na realizaci jsou navázané přímo na nabídkový 
položkový rozpočet, smlouvu o dílo a její dodatky vyvozené v důsledku změn v projektu. 

 

 Užívání stavebního díla 
 

Při zahájení používání stavby začíná provozní fáze. U té je žádoucí, aby měla co nejdelší 
trvání při spotřebovávání co nejmenších nákladů, a naopak generování maximálních 
výnosů. Dobu, během které je objekt vhodný k užívání, je možné prodlužovat pomocí 
běžných oprav, rekonstrukce nebo modernizace. Především rekonstrukce a 
modernizace jsou činnosti náročné jak na technické provedení, tak na finanční zdroje a 
čas. Komplexní a důsledná příprava je z hlediska postupu srovnatelná s fází výstavby. 

Lze proto tvrdit, že za účelem prodloužení délky trvání provozní fáze je možné vytvářet 
podprojekty skládající se z nového cyklu stavebního díla. Provozní a likvidační fáze 
těchto dílčích částí potom budou ovlivňovat totožné fáze v rámci primárního projektu tak, 
jak je schematicky znázorněno na obrázku č. 2. 

 

 

Obrázek 2 - Schéma prodloužení provozní fáze 
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Odlišná situace ovšem nastává ve chvíli rozhodnutí o změně využití objektu. V takovém 
případě stavba vstupuje do zcela nového životního cyklu. Je nezbytné znovu definovat 
cíle, zajistit stavební povolení a vypracovat projektovou dokumentaci.  

Prodlužování životnosti stavebního objektu pomocí modernizací či rekonstrukcí je 
vhodné do okamžiku, kdy již tyto zásahy přestávají být ekonomicky rentabilní nebo dílo 
přestává být způsobilé k dalšímu využívání. 

Během likvidační fáze je objekt zbourán. Náklady související s demolicí, odklizením a 
ekologickou likvidaci stavební suti lze minimalizovat, případně přeměnit na zisk, pomocí 
výnosů z prodeje použitelného materiálu. 

 

 Životnost stavby 
 

Prozatím byl popsán životní cyklus projektu stavby. Životní cyklus stavby vymezuje 
životnost. Ta může být chápána podle několika různých hledisek. V každém případě je 
nejzásadněji ovlivněna jakostí a životností stavebních prvků jednotlivých konstrukcí a 
požadavky na kvalitu realizace ze strany stavitele. Do značné míry závisí i na dokonalosti 
návrhu stavebního díla. Délku životnosti také určuje rozsah běžné údržby a oprav, nebo 
významnější zásahy do objektu jako jsou rekonstrukce nebo modernizace. 

V rámci životního cyklu projektu stavby proto maximalizaci životnosti charakterizuje 
preciznost ve fázi výstavby a důslednost ve fázi užívání. Požadavky ze strany investora 
na maximální možnou životnost však nemusí být a ani nejsou vždy vyžadovány. 
S ohledem na charakteristiku investice je pak záměrně použit takový návrh, který 
optimalizuje vynaložené náklady a vlastnosti zabudovaných konstrukčních prvků. Objekt 
nebo jeho funkční díly tak nejsou předimenzované k dané situaci. 

Pro stanovení předpokládané životnosti existuje řada předpisů, přičemž každý uvádí 
drobně odlišné údaje. Názornost různých přístupů podle posuzovatele ilustrují níže 
uvedené zdroje. Zpracovatel tabulky č. 1 se dlouhodobě věnuje publikační činnosti 
popisující závady, životnost staveb a chování materiálů. Tabulka č. 2 slouží jako podklad 
pro stanovení ceny nemovitosti a jejího opotřebení. 

 

Druh objektu Předpokládaná životnost 
Domy na bázi dřevotřísky 40 let 

Domy dřevěné srubové 60 let 

Domy montované a z betonových dílců 100 let 

Domy postavené po roce 1950 100 let 

Domy zděné masivní stavěné v letech 1930–1950 120 let 

Domy zděné mas. s dřevěnými stropy stavěné před 
r. 1930 

130–150 let 

Tabulka 1 - Předpokládaná životnost domů dle Kupilíka (2005) [2] 
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Objekt Konstrukce Životnost 

Budova, hala, rodinný dům, 
rekreační chalupa, rekreační 
domek 

Betonové a ocelové svislé nosné 100 let 

Ostatní <80 let 

Rekreační a zahrádkářské 
chaty 

Zděné 80 let 

Dřevěné oboustranně opláštěné a 
montované 

60 let 

Ostatní 50 let 

Inženýrské a speciální 
pozemní stavby 

 50–100 let 

Vedlejší stavby a garáže 

Zděné 80 let 

Dřevěné oboustranně opláštěné a 
montované 

60 let 

Ostatní 30–40 let 
Tabulka 2 - Předpokládaná životnost při běžné údržbě [3] 

 

2.3.1 Technická životnost 
 

Technická životnost označuje možnost stavebního objektu plnit požadavky na provoz do 
doby mezního stavu. Je ohraničena dokončením stavby (zpravidla kolaudací a předáním 
stavby stavitelem stavebníkovi) a okamžikem, kdy není schopna plnit svoji funkci. To 
platí za předpokladu, že v průběhu životnosti byla prováděna běžná údržba. V tomto 
stavu objekt není možné používat bez provedení rekonstrukce nebo modernizace. 
Pokyn F (Trvanlivost a směrnice o stavebních výrobcích) směrnice 89/106 EHS definuje 
technickou životnost takto: „Životnost je doba, během níž funkční schopnosti stavby 
budou udrženy na úrovni slučitelné s plněním základních požadavků.“ [4,5,6] 

Podle délky životnosti konstrukčních prvků se dále technická životnost dělí na prvky 
s dlouhodobou a krátkodobou životností. 

 

Dlouhodobá životnost 

Jedná se o konstrukční prvky, které mají technickou životnost nejméně 80 let a 
v průběhu je nelze vyměnit vůbec, nebo jen částečně v rámci generálních oprav. Typicky 
jde o prvky konstrukčního systému se zásadním vlivem na statiku budovy. Může jít o 
základy, svislé a vodorovné nosné konstrukce, schodiště nebo krov. Ze stavebně-
technického hlediska bývají nejvíce ovlivněny těmito faktory: 

- Způsob založení 
- Koncept, konstrukční řešení a kvalita realizace 
- Způsob a intenzita užívání 
- Provádění běžné údržby 
- Provádění modernizací a rekonstrukcí 

Vzhledem k faktu, že jakýkoliv zásadní stavební zásah do těchto konstrukcí znamená 
značnou finanční a časovou zátěž, je nutné před realizací zvážit, zda vynaložené 
náklady vyváží požadovaný užitek. 
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Krátkodobá životnost 

Ostatní prvky, u kterých se předpokládá alespoň jedna výměna v průběhu životnosti 
celého objektu – i přes však mají vliv na celkové. Obvykle náhrady probíhají, dokud je to 
ekonomicky výhodné. Jedná se o omítky, obklady, nátěry (obecně o veškeré povrchové 
úpravy, izolace, klempířské výplně, truhlářské výrobky, nášlapné vrstvy podlah apod.). 

 

2.3.2 Ekonomická životnost 
 

Ekonomická životnost je obvykle kratší než životnost technická a je dána schopností 
stavebního objektu zajistit požadovanou hospodárnost. Tedy do doby, kdy náklady na 
provoz a údržbu převýší plynoucí užitek. V případě, že tento rozdíl začne být výrazný, je 
ekonomicky výhodnější objekt strhnout a vystavět nový. Podobná situace nastává, 
pokud jednoúčelový objekt přestane generovat zisk v důsledku změny vnějších 
podmínek trhu. [7] 

Směrnice EHS obsahuje tuto definici: „Ekonomicky přiměřená životnost předpokládá, že 
budou uvažována všechna příslušná hlediska, jako jsou: náklady na projekt, stavbu a 
užívání; náklady vznikající z provozních překážek; rizika a následky poruchy stavby 
během její životnosti a náklady na pojištění k pokrytí těchto rizik; plánovaná částečná 
obnova; náklady na kontrolní prohlídky, údržbu a opravy; provozní a správní náklady; 
odstranění; hlediska ochrany životního prostředí.“ [6] 

 

2.3.3 Požadovaná životnost 
 

Je zřejmé, že ekonomická životnost tvoří jeden ze stěžejních parametrů, jestliže stavební 
objekt slouží jako podnikatelský záměr. Za účelem snížení nákladů na výstavbu lze 
stavbu navrhnout tak, aby splňovala požadovanou životnost (typicky u jednoduchých 
skladovacích hal apod.). Cílenou redukcí požadavků na komfort prostředí a technických 
parametrů se dá dosáhnout vyžadovaných účinků. 

Mezi další důvody výstavby objektů s požadovanou trvanlivostí patří i využitelnost 
pozemku v budoucnu. V minulosti byl formou budování provizorních staveb k bydlení 
řešen nedostatek bytů (tzv. finské domky, svým způsobem i sídliště s panelovými domy). 
V neposlední řadě budovy splňující požadavky na užívání v současnosti nebudou 
odpovídat kladeným nárokům ze strany příštích generací (aktuálně případ rodinných 
domů z 19. století přestavěných během 50. let 20. století na dvougenerační). 

V dalších částech této práce bude popsána požadovaná životnost funkčních dílů, 
konkrétně pro případ rekonstrukce plochých střech na montovaných budovách 
z betonových dílců. 

 

2.3.4 Morální životnost 
 

Morální životnost je vymezena časem vzniku stavby a okamžikem zastarání (dispoziční 
řešení, styl, standardy a technologie, změny trhu, rozvoj území apod.) [8]. Do značné 
míry ji též ovlivňuje subjektivní vnímání pozorovatele. U některých druhů budov může 
nastat záměrné zkrácení životnosti vlivem morálního zastarání. 
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2.3.5 Prodloužení životnosti 
 

K prodloužení provozní fáze životního cyklu stavby existují tři základní postupy. 

V rámci běžné údržby dochází k čištění a udržování objektu včetně vybavení a zařízení. 
Taktéž se jedná o kontrolu funkčnosti a revizi technologických zařízení, řádnou péči o 
prvky krátkodobé životnosti (nátěry, omítky, podlahy). Zahrnout lze i drobné opravy 
nevyžadující rozsáhlé zásahy. 

Modernizaci tvoří úpravy stavebního objektu, v rámci níž se nahrazují části stavby za 
účelem technologického pokroku, vedoucí k odstranění následků opotřebení 
(technického i morálního), tedy takové změny, během kterých je navýšena hodnota 
hmotného majetku bez změny účelu nebo se rozšíří možnosti jeho použití. 

Rekonstrukcí je míněn proces obnovy stavby do původního stavu – na počátku 
využívání. Stavební práce mají za následek odstranění vlivů opotřebení, v některých 
případech i předchozí zásahy do konstrukcí. Dalším výkladem odvozeným ze zákona o 
daních z příjmu je rekonstrukce definována jako zásah do majetku, který má za následek 
změnu jeho účelu nebo technických parametrů. [9] 

Z výše uvedených faktů lze vyvodit závěr, že pro účely technického návrhu stavebního 
díla je důležité vycházet primárně z požadované životnosti, kterou svým způsobem 
určuje již fáze definování projektu. Tak je zásadně ovlivněno vynaložení dalších nákladů 
v průběhu životního cyklu stavby, tedy ekonomické stránky projektu. 

 

3 Stavební rozpočet 
 

Pro účely stanovení ceny ve fázi výstavby se ve stavebnictví používají tzv. stavební 
rozpočty. Ty určují množství vynaložených finančních zdrojů potřebných k dokončení 
díla v souladu s požadavky investora. Potřeba sestavení vzniká již okamžikem 
definování investičního záměru. S pokračujícím procesem přípravy projektu jsou detaily 
technického řešení upřesňovány stupni projektové dokumentace. Její podrobnost určuje 
i úroveň specifikace v rámci rozpočtu podle obrázku č. 3. 
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Obrázek 3 - Podrobnost rozpočtu podle projektové dokumentace [10] 

 

Smyslem ocenění stavby pomocí stavebních rozpočtů je určení ceny díla postupným 
rozkladem na úroveň jednotlivých materiálů a konstrukcí dle dané struktury. Ta se mění 
v souvislosti s podrobností technické dokumentace. Veškeré druhy rozpočtů principiálně 
vychází z kalkulací nákladů, jde tedy o kalkulované ceny nákladovou metodou. 

 

 Propočet 
 

Prvotní propočet vzniká na základě členění stavby do strukturního plánu výstavby. Ten 
je založen na rozdělení na jednotlivé stavební objekty a jejich ocenění prostřednictvím 
rozpočtového ukazatele stavebních objektů RUSO. Jedná se o soubor 
technickoekonomických parametrů stavby, na jehož základě je cena stanovena 
dlouhodobou statistikou obdobných, již realizovaných objektů. Vzhledem k rozdílným 
standardům ve výstavbě je nutné k informacím přistupovat opravdu pouze orientačně. 
Odchylka skutečné ceny od takto určených propočtů může v konkrétních případech 
dosahovat až 25 % v návaznosti na technické a technologické náročnosti. Běžná 
odchylka je ±15 %. [11] 

Samostatné stavební objekty jsou dále identifikovány podle jednotné klasifikace 
stavebních objektů JKSO. Ačkoliv toto třídění bylo postupně nahrazeno Standardní 
klasifikací produkce SKP a později pro zachování úplnosti Klasifikací stavebních děl CZ-
CC, pro potřeby oceňování se původní metodika stále používá. Důkazem je členění dvou 
nejpoužívanějších cenových soustav v České republice – ÚRS a RTS. CZ-CC však 
vychází z mezinárodního standardu vydaného společností Eurostat a lze proto 
předpokládat, že především u zahraničních investorů bude tato klasifikace 
upřednostněna. Zcela zásadním rozdílem ovšem je, že CZ-CC nezahrnuje stavební 
práce, které jsou obsaženy v SKP. 
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Schéma číselného kódu JKSO je následující [12]: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

kde označuje 

1. 2. 3. obor JKSO, 
4. 5. skupinu a podskupinu jednotlivých druhů staveb, 
6. konstrukčně materiálovou charakteristiku, 
7. druh stavební akce. 

Klasifikace CZ-CC identifikuje objekty podle sekce, oddílu, skupiny, třídy a podtřídy – 
celkově tedy pomocí 6 číslic. 

Začlenění novostavby jednobytového, samostatně stojícího rodinného domu se zděnou 
svislou konstrukcí je pro jednotlivé klasifikace podle obrázku č. 4. 

 

JKSO  CZ-CC  
Obor 803 Sekce 1 

Budovy pro bydlení Budovy 
Skupina 5 Oddíl 1 

Domky rodinné jednobytové Budovy bytové 
Podskupina 3 Skupina 1 

Domky izolované Budovy jednobytové 
Charakteristika 1 Třída 0 

Svislá nosná konstrukce zděná … Budovy jednobytové 
Stavební akce 1 Podtřída 1 

Novostavba objektu … se služebním vybavením 
Kompletní identifikace 803 53 11 Kompletní identifikace 11101 

Obrázek 4 - Schéma začlenění stavby podle JKSO a CZ-CC 

 

K takto identifikovanému objektu je možné přiřadit rozpočtový ukazatel, který definuje 
cenu vzhledem k účelové měrné jednotce (např. Kč/m3). Možnosti oceňovacích 
podkladů reprezentují vlastní cenové databáze, externí cenové soustavy (RTS, ÚRS), 
nebo v případě kombinace CZ-CC a SKP, aktuální data vydané Českým statistickým 
úřadem. Účelové měrné jednotky jsou předepsané pro všechny druhy staveb příbuzných 
oborů. Sloučením stavebních objektů a provozních soborů v rámci projektu vzniká 
stavební celek, který objemově formuluje rozsah výstavby. 

V souladu se zjištěnými hodnotami se výlohy na stavební objekt v Kč vypočítají jako 
součin rozpočtového ukazatele a základní měrné jednotky. 

 

𝑅𝑈 ∗ 𝑂𝑃 = 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑆𝑂 

 

Výsledná částka je jednou z 11 složek celkové ceny stavby strukturované do souhrnného 
rozpočtu, která vychází z ustanovení bývalé vyhlášky č. 5/187 Sb., O dokumentaci 
staveb. 
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 Položkový rozpočet 
 

Jak již bylo uvedeno, výše popsaný souhrnný rozpočet se používá pro stanovení ceny 
stavebního díla v předinvestiční fázi, kdy není zapotřebí znát detaily technologického 
celku do úrovně jednotlivých konstrukčních prvků. Ve chvíli výběru dodavatele stavby, 
případně stavebních prací je projektová dokumentace zpracovaná do takových 
podrobností, že lze určit konkrétní řemeslné a montážní práce, eventuálně materiály. 
Takto strukturované elementy doplněné jednotkovými cenami vzhledem k účelové 
měrné jednotce se seskupují podle funkčních dílů. Souborem informací vzniká položkový 
rozpočet s následujícím členěním [13]: 

- Krycí list 
- Rekapitulace 
- Rozpočtové listy 

Krycí list položkového rozpočtu stavby obsahuje základní identifikaci stavby, investora a 
zhotovitele. Údaje doplňují informace o projektantovi a zhotoviteli samotného rozpočtu. 
Dále je vhodné uvést zdrojovou projektovou dokumentaci. Informace o celkové ceně 
jsou rozčleněny na hrubou stavbu (HSV – hlavní stavební výroba), dokončovací práce 
(PSV – přidružená stavební výroba), hodinovou zúčtovací stavbu (HZS), montáže 
technologických zařízení, vedlejší a ostatní náklady (zařízení staveniště, průzkumy, 
zábory veřejného prostranství apod.). Součty uvedených částek jsou rekapitulovány pro 
potřebu stanovení daně z přidané hodnoty, podle dílčích částí a dílů. 

Do dílů jsou přiřazeny jednotlivé položky podle náležitosti k technologickému celku. 
Jejich seznam s identifikací, měrnou jednotkou, množstvím, jednotkovou a celkovou 
cenou tvoří rozpočtové listy. Klasifikace je prováděna pomocí číselného kódu TSKP 
(Třídník stavebních konstrukcí a prací) ve tvaru [13]: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Kde označuje 

1. skupinu stavebních dílů (pomocná stavební výroba), 
2. stavební díl (izolace), 
3. druh konstrukce nebo práce (izolace proti vodě a vlhkosti), 
4. 5. zpodrobňující charakteristiku (proti zemní vlhkosti, pásy přitavením), 
6. 7. 8. 9. definováno interním systémem ceníku. 

Cenové soustavy vydávané společnostmi RTS a ÚRS navíc obsahují rozšiřující 
označení (např. RT1), které upřesňuje konkrétní typ materiálu případně i spotřebu. 

Při tvorbě položkového rozpočtu se jednotlivé položky opatří pořadovým číslem (ve 
výchozím stavu probíhá automaticky podle logických návazností) a měrnou jednotkou 
(vlastnost určená v datové základně).  

Základní položky jsou následujícího typu: 

Montážní položka – obsahuje práce potřebné k provedení daného úkonu. U dílů hlavní 
stavební výroby zpravidla obsahuje nosný materiál, naopak u PSV téměř vůbec. 
V datové základně ÚRS pojmenování začíná podstatným jménem ve slovesném tvaru, 
u databáze RTS to nemusí být vždy pravidlem. Vždy je vhodné náplň položky ověřit 
buď náhledem do technologického rozboru nebo v podmínkách daného ceníku, pokud 
rozklad norem není k dispozici. 
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Materiálová položka – specifikace – pořizovací cena materiálu, který není součástí 
montážní položky. Množství je navýšeno koeficientem daným příslušnými cenovými 
podmínkami vyjadřujícím ztratné, přesahy nebo prořez. 

Agregovaná položka – slučuje několik montážních a materiálových položek do jednoho 
celku. Vzhledem k obecné normě jejich jednotlivých částí se nehodí k přesnému 
oceňování. Hojně se využívá u nedostatečně popsaných detailů projektové 
dokumentace nebo objemově málo významné položce složitého konstrukčního 
souboru. 

Přesun hmot – respektive suti vyjadřuje náklady v rámci vnitrostaveništní manipulace 
s materiálem (u přesunu suti i mimo staveništní, existují samostatné položky) z první 
skládky na místo zabudování. Jednotlivé stavební díly hlavní stavební výroby jsou 
vyčísleny jako jeden hmotnostní celek, u pomocné stavební výroby vyjádření může být 
provedeno hmotnostně i procentem. 

Následně je vypočteno množství formou tzv. výkazu výměr. Jeho podoba je pro 
veřejné zakázky upravena zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a 
prováděna vyhláškou č. 169/2016 o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Výpočet musí obsahovat odkaz na grafickou nebo textovou část projektové 
dokumentace tak, aby byla umožněna kontrola. Ačkoliv je tato metodika povinná pro 
veřejné zakázky, vzhledem k relativně snadnému ověření výpočtu se běžně využívá i 
v soukromém sektoru. 

Součinem výměry (m.j.) a jednotkové ceny (Kč/m.j.) jsou určeny základní náklady na 
jednotlivé položky (Kč). Rekapitulace probíhá na úrovni stavebního dílu, druhu stavební 
výroby (skupině dílů) a celého rozpočtu. 
 

Na takto sestavený položkový rozpočet lze nahlížet z několika různých pohledů. Pro 
investora je prvotně nejdůležitější slepý rozpočet, který slouží jako zadání do výběrového 
řízení na dodavatele stavby nebo jejich částí. Výrobní rozpočet informuje stavitele o 
množství vynaložených nákladu nutných k dokončení zakázky. Navýšený o procentuální 
sazbu režií a zisku se stává nabídkovým rozpočtem – údajem pro investora o ceně 
realizace. Po vzájemné dohodě nebo úpravě vstupuje smluvní rozpočet do smlouvy o 
dílo jako sjednaná cena stavby. Je ve vlastním zájmu investora, aby vysoutěžená cena 
co nejvíce odpovídala reálným nákladům s ohledem k přiměřenému zisku. 
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Ke shrnutí popsaných poznatků slouží grafické vyjádření vztahu mezi konstrukčními 
prvky, třídníky a klasifikacemi. 

 

ČÁST STAVBY 

 

TŘÍDĚNÍ 

STAVBA - Neexistuje 

TECHNOLOGICKÁ 
ČÁST 

STAVEBNÍ ČÁST JKSO 
Jednotná klasifikace 
stavebních objektů 

 TE1 TE2 TE3 TEi ČTE 
Číselník 

technologických 
etap 

 HKP1 HKPi SHKP 
Číselník hrubých 

konstrukčních prvků 

PS1 PS2 PS3 PSi SD1 SD2 SD3 SDi TSKP 
Třídník stavebních 
konstrukcí a prací 

            CKP 
Cenový konstrukční 

prvek 
Obrázek 5 - Schematický vztah mezi klasifikacemi a prvky [13] 

 

 Kalkulace 
 

Z časového hlediska se kalkulace dělí na předběžnou a výslednou. Předběžná slouží ke 
stanovení nabídkové ceny před zahájením procesu výstavby. Výsledná kalkulace plní 
informační úlohu pro kontrolu řízení spotřeby materiálu a ostatních zdrojů k následnému 
dalšímu řízení výroby. Je založena na principu skutečně zjištěných údajů z realizace. 

Nejběžněji používaným modelem na stanovení ceny ve stavebnictví je nákladově 
orientovaná kalkulace s přirážkou. Princip spočívá ve zjištění nákladů na kalkulační 
jednici (prvek položkového rozpočtu) a následné procentuální navýšení o sazbu režií 
(výrobní a správní) a zisku. Náklady se rozdělují na přímé (přiřaditelné ke konkrétní 
kalkulační jednici přímo a přesně) a nepřímé (společné pro více výkonů). Přesnou 
podobu kalkulačního vzorce určuje podnik. Nezávazná, avšak v ČR běžně používaná 
forma je tato: 

Soubor:  Obsah položky: 
1) Přímý materiál  Nosný a pomocný materiál 
2) Přímé mzdy  Mzdy dělníků za úkon 

3) Ostatní přímé náklady 
 Náklady na stroje, vnitrostaveništní 

přeprava, odvody zdravotního a 
sociálního pojištění 

4) Výrobní režie  Společné náklady výrobního charakteru 

 Vlastní náklady výroby   

5) Správní režie 
 Společné náklady vynaložené na správu 

a vedení podniku 

 Vlastní náklady výkonu   
6) Odbytová režie  Náklady na skladování a prodej výrobků 

 Úplné vlastní náklady výkonu   
7) Zisk   

 Cena bez DPH   
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4 Ceny a rozpočty 
 

Způsob a metodika oceňování stavebního díla se během životního cyklu budovy mění 
podle podrobnosti dostupných informací a jejich zdroji. V rámci předinvestiční a 
investiční fáze jde o neustále se zpřesňující odhady. Reálná cena stavebního objektu 
z pohledu investora vyplývá při provádění díla z přijatých faktur. Na ty navazují náklady 
v provozní fázi spojené s běžnou údržbou a případně významnými zásahy do konstrukcí. 
V likvidační fázi je cena stavebního díla stanovena zbytkovou hodnotou, eventuálně 
výnosy z prodeje znovupoužitelného materiálu. Souhrnně lze ze současné praxe 
vymezit problematiku oceňování na oblast tvorby cen (oceňování ve stavební výrobě) a 
způsoby oceňování (staveb jako nemovitostí). [14] 

 

 Definice cen 
 

Pojem cena obecně vyjadřuje cennost jakýchkoliv statků a je formulována finančními 
prostředky. Určuje potřebné množství peněz vynaložených ke směně za jednotku zboží. 
Pojetí podle marginalistických teorií (subjektivní teorie hodnoty) cenu definuje jako 
subjektivní hodnotu užitku, která vychází z chování spotřebitele. Celková přijatelná cena 
s ohledem na nabídku a poptávku ovlivňuje cenu vstupních nákladů [15]. 

V tržní ekonomice cena splňuje 4 následující úzce související funkce: [16] 

Informační – cena se mění společně s na trhu dostupným množstvím primární suroviny. 
Pokud je zdrojů nedostatek, rostou náklady na získání materiálu a zároveň i výstupní 
cena. V přímé návaznosti pak konzument reaguje hledáním levnější, srovnatelné 
varianty. Vyplývající klesající poptávku po původním výrobku vyvažuje nárůst u některé 
z alternativ. Tímto způsobem vzniklá tržní samoregulace informuje producenty o tom, 
které suroviny by měli využívat a spotřebitelé spotřebovávat. 

Motivační – spotřebitelé motivovaní nárůstem ceny určitého zboží snižují jeho spotřebu 
a hledají vhodnou náhradu. Ve snaze snížit náklady pak výrobce zmenšuje konzumpci 
výchozí suroviny. 

Alokační – výsledkem šíření cenových signálů je přerozdělení výrobních zdrojů (práce a 
kapitálu) výrobce optimálně mezi další možná využití 

Distribuční – v důsledku rostoucí ceny statku se spotřeba mezi spotřebiteli rozprostře 
podle ochoty platit. Dražší zboží si vyberou pouze ti spotřebitelé, kterým přinese největší 
užitek. 

Cena stavebního díla se skládá z vlivu dvou faktorů – vnitřního (nákladová cena) a 
vnějšího (mikroekonomické aspekty). Dále je nutné brát na zřetel vliv času, který je 
netrvalý a nelze jej ovlivnit. To lze provést dvěma způsoby: 

Staticky – vyjádřením v konkrétním okamžiku během životního cyklu stavby 

Dynamicky – vyjádřením v určitém časovém intervalu v rámci kterého se dále vyvíjí 

Výstupní cena stavebního díla je dána vstupy (věcná stránka ceny/vnitřní faktor) 
upravenými o ovlivňující faktory (procesní stránka ceny/vnější faktor). Postupy pro 
výpočet věcné stránky jsou popsány v kapitole Stavební rozpočet. Metody určující cenu 
stavebního díla mají kvantitativní a kvalitativní rozměr. V prvním případě je cena určena 
v číselných jednotkách, ve druhém jsou stanoveny podmínky ceny. 
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Procesní složka ceny sama o sobě nevyjadřuje žádné finanční hodnoty. Je složená 
pouze z faktorů, které ovlivňují nákladovou část a rozhodují o řízení investice. Soubor 
obsahuje tyto činitele: 

Inflace – hodnota peněz není v čase konstantní, vlivem různě působících činitelů se 
mění. Všeobecný nárůst cenové hladiny (snížení kupní síly peněz) je označován právě 
tímto pojmem – opakem je potom deflace. Spotřebitel tak vynakládá za stále stejné 
množství konkrétního zboží nebo služeb čím dál více peněz dané měny. Vyvolaná 
změna za vytyčené období se nazývá mírou inflace. 

Doba návratnosti – v letech stanovená doba, ve které se počáteční náklady na investici 
vyrovnají plynoucím finančním příjmům. Výhodná investice má krátkou dobu návratnosti. 

Výnosnost – procentuálně vyjádřený podíl čistého zisku a velikosti investice, udává 
schopnost dosáhnout zisku s ohledem na počáteční investici. Cílem je, aby tato hodnota 
byla, pokud možno, co nejvyšší. 

Efektivnost investice – posouzení výhodnosti investice za použití doby návratnosti a 
ekonomické efektivnosti investic. Ta se stanoví jako podíl ročního výnosu investice a 
investičního nákladu. Výsledek vyjadřuje možný finanční výnos vztažený na 1 Kč 
vynaloženého nákladu. 

Cenová strategie – politika, se kterou je nákladová složka upravena na odbytovou. 
Charakterizuje, jakým způsobem se bude výrobek chovat na trhu z hlediska ceny. 

 

 

Obrázek 6 - Schéma oceňovacího procesu [14] 

 

Jednotlivé detaily potřebné k sestavení rozpočtu jsou specifikovány se zvyšujícím se 
stupněm zpracované technické projektové dokumentace investičního záměru. Ke 
každému stupni je potom přiřazen rozpočet a druh ceny podle obrázku č. 7. 

 

VSTUPY
Věcná stránka ceny

- Technické specifikace
- Oceňovací podklady

- Odhad
- Propočet
- Rozpočet

- Kalkulace nákladů

VÝSTUPY
Cena

Cena stavebního díla

OVLIVŇUJÍCÍ FAKTORY
Procesní stránka ceny

- Inflace
- Doba návratnosti

- Výnosnost
- Efektivnost investice

- Cenová strategie
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Fáze životního 
cyklu 

Technická 
dokumentace 

Cenová 
dokumentace 

Cena 

Předinvestiční Studie stavby Odhad Odhadovaná 

Investiční 

Pro územní 
rozhodnutí 

Propočet Propočtená 

Pro stavební 
povolení 

Rozpočet předběžný Plánovaná 

Souhrnný rozpočet  

Položkový rozpočet  

Pro zadání stavby Nabídkový rozpočet Nabídková 

Pro provedení 
stavby 

Rozpočet k SoD Smluvní 

Výrobní kalkulace  

Skutečného stavu Výsledná kalkulace  

Výrobní faktura  

Rozpočet k faktuře Fakturovaná 

Provozní 
Opravy, 

rekonstrukce 
Rozpočet dle 

potřeby 
 

Likvidační Bourání, demolice 
Rozpočet dle 

potřeby 
 

Obrázek 7- Dokumentace a cena v životním cyklu stavebního díla [17] 

  

Mimo popsaného chápání lze na cenu pohlížet z hlediska několika dalších pohledů její 

tvorby a funkce. Pro účely této diplomové práce však jsou stěžejní výše uvedené 

poznatky.  Způsoby definování ceny a druhy rozpočtů vzhledem k fázi životního cyklu 

stavebního díla dále rozvíjejí následující podkapitoly. 

Principy stanovení nákladů jsou zobecněny podle dostupných cenových databází 
společností RTS a ÚRS. Jedná se tedy o průměrné ceny odpovídající danému druhu 
stavby. Přesné hodnoty v reálných situacích vždy stanovuje nabídkový rozpočet, 
případně smlouva o dílo. 

 

 Náklady životního cyklu stavby 
 

Efektivnost investice je z hlediska nákladů v průběhu celého životního cyklu posuzována 
již v předinvestiční fázi. Vhodnou optimalizací lze náklady upravit tak, aby provoz objektu 
byl po zabudování jednotlivých materiálů co nejvýhodnější. Pro hodnocení 
podnikatelských záměrů ve stavebnictví se osvědčily následující čtyři skupiny 
nákladových metod. [18] 

Metoda CMA – analýza minimalizace nákladů – identifikace nákladů v životním cyklu 
budovy a hledání takové varianty, při které bude jejich vynaložení v průběhu životnosti 
co nejnižší. Základ metody formuje definice současných a budoucích nákladů 
přidružených k technickým parametrům. Tyto výnosy jsou spojeny jak s investičními 
náklady, tak s výlohami na provoz a údržbu stavebního objektu. Pro správné 
vyhodnocení je nezbytné stavbu rozčlenit do funkčních dílů a u nich stanovit cyklus a 
rozsah oprav. 

Ukazatel výpočtů nákladů životního cyklu stavby (BLCC, Building Life Cycle Costs) 
funguje na matematickém principu ukazatele čisté současné hodnoty využívaném pro 
hodnocení efektivnosti podnikatelských záměrů. Budoucí výnosy a náklady (C) jsou jeho 
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pomocí převedeny na současnou hodnou pomocí diskontního faktoru. Ten lze vyjádřit 
tímto vztahem: 

 

𝑓 =
1

(1 + 𝑟)𝑖
 

 

 Kde r vyjadřuje diskontní sazbu a i počet let, během kterých je investice hodnocena. 

Výpočet ukazatele nákladů životního cyklu stavby (Kč) je potom následující: 

 

𝐵𝐿𝐶𝐶 =  ∑
1

(1 + 𝑟)𝑖

𝑛

𝑖=0

∑ 𝐶𝑖𝑗

𝑡

𝑗=1

 

 

Metoda CBA – analýza nákladů a užitků – postup se používá převážně při hodnocení 
veřejných investic a mimo sledování nákladů má za cíl klasifikovat celospolečenské 
užitky plynoucí z realizace podnikatelského záměru v provozní fázi. Tyto projekty často 
nejsou koncipovány, aby vytvářely finanční zisky. Metoda tak umožňuje vyhodnotit 
neziskovou investici standardními postupy. 

Metoda CEA – analýza efektivnosti nákladů – vyhodnocení, jak při co nejmenším 
nákladu maximalizovat efektivnost při dodržení požadované funkce a kvalitativní úrovně. 
Možnou alternativou je dosažení nejvyšších možných užitků při spotřebě předem 
stanovených nákladů. Metoda je využívána v případech, kdy peněžní vyjádření užitků 
není optimální a místo něj je použito naturálních jednotek. 

Metoda CUA – analýza užitečnosti nákladů – vícekriteriální hodnocení, při kterém je 
matematicky stanovena nejvýhodnější varianta z hlediska sledovaných parametrů. 
Efektivnost projektu je vyjádřena mírou uspokojení potřeb spotřebitele (užitkem) v podílu 
s investičními náklady. 

 

 Předinvestiční fáze 
 

V předinvestiční fázi jsou vynaloženy nejdříve náklady na zpracování případové studie, 
případně další investice (např. nákup pozemku). Teprve na základě vyhotovených 
dokumentů se rozhoduje o realizaci projektu. 

Studie zpracované v předinvestiční fázi mají za cíl vytyčit smysl investice a možnosti, jak 
ho dosáhnout. Zvolená varianta dále detailně analyzuje situaci na trhu a stanovuje 
náklady a přínosy projektu v celém jeho životním cyklu. Veřejně prospěšné projekty 
navíc zkoumají společenské příležitosti a dopady a definují jejich beneficienty. 
Ekonomické kategorie jsou kvantifikovány do podoby finančních toků, na základě 
kterých lze dále sestavit finanční plán. Tato část dokumentu slouží mimo jiné jako 
podklad pro peněžní ústavy k rozhodnutí o tom, zda projekt podpořit úvěrem či nikoliv. 
Součástí zprávy bývá i technické a technologické řešení rozvržené do strukturního plánu 
výstavby, návrh organizačního členění průběhu realizace a její harmonogram. Soubor 



26 
 

informací slouží jako podklad k sestavení propočtu a stanovení prvotních odhadů ceny. 
[19] 

 

 Investiční fáze 
 

Dosud vynaložené náklady v rámci předinvestiční fáze byly pouze investičního 
charakteru. Ve fázi plánování je tomu podobně s tím rozdílem, že výstupy rozhodují o 
dodavateli stavební části. Stanovené výdaje tak nejblíže odpovídají budoucí skutečnosti. 
Realizované výlohy pokrývají některé hlavy ze souhrnného rozpočtu jako například 
nákup pozemků, inženýrskou činnost spojenou se zpracováním projektové 
dokumentace, jednání s orgány státní správy na úseku územního plánování a 
stavebního úřadu nebo přípravou výběrového řízení na dodavatele stavby [13, 15]. 

Různé druhy stavebních rozpočtů mají právě v této fázi životního cyklu stavby značný 
vliv na rozhodování o dalším postupu. Ocenění stavby může probíhat pomocí cenových 
ukazatelů, položkových rozpočtů, porovnávací metodou posouzením cenových nabídek 
z obdobných realizací, nebo tvorbou vlastních agregovaných položek. Zjednodušeně 
jsou na základě propočtu spolu se zvyšujícím se stupněm projektové dokumentace 
postupně zpracovány další rozpočty až do úrovně položkového rozpočtu. Po ocenění 
dodavatelem obsahuje plánovanou (nabídkovou) cenu, která vstupuje do smlouvy o dílo 
– jedná se tedy o smluvní cenu, klíčovou pro realizaci. 

V průběhu výstavby se v návaznosti na rozestavěnost a podmínky stanovené smlouvou 
(zpravidla však jedenkrát měsíčně) sestavuje tzv. soupis prací, který vyjadřuje postup 
realizace ve sledovaném období. Za jeho zpracování odpovídá zhotovitel, po kontrole a 
případně korekci ze strany investora nebo jeho zástupce slouží jako podklad k fakturaci. 
Tato evidence probíhá paralelně z obou smluvních stran. Pro objednatele je kontrolou 
sjednaných cen a množství, pro dodavatele správností přípravy výroby z hlediska 
plánovaných spotřeb výkonů a materiálů. Výstup z realizace se rovná skutečně ceně, 
kterou tvoří suma veškerých přijatých faktur a oproti smluvní ceně je upravena o změny 
projektu vyvolané v průběhu výstavby (vícepráce a méněpráce). 

Hodnotu stavebního díla v průběhu výstavby tedy určují skutečně vynaložené finanční 
prostředky formující věcnou stránku ceny. V této fázi však již cenu nemovitosti z tržního 
hlediska ovlivňují i další aspekty. Ty často nejsou vyjádřeny konkrétní částkou, ovlivňují 
však výslednou hodnotu z pozice koeficientů. Jedním ze způsobů jejich vyjádření může 
být zákon o oceňování majetku s příslušnými prováděcími vyhláškami. Metody ocenění 
jsou definovány jako nákladová, výnosová nebo porovnávací. Přípustná je i jejich 
kombinace, případně při oceňování nemovitostí hojně používaná obecná cena. 

Nákladový způsob – základní cena stavby stanovená nákladovým způsobem se zjišťuje 
jako součin měrných jednotek a ceny za měrnou jednotku určenou podle druhu a účelu 
užití stavby. Poté je upravena o opotřebení stavby v procentech s ohledem na skutečné 
stáří a předpokládanou životnost lineární nebo analytickou metodou. Takto spočítanou 
cenu stavby upravuje koeficient dle polohy a trhu, který se různí v závislosti na lokalitě a 
jeho hodnotu stanovuje aktuální prováděcí vyhláška. Rozestavěné stavby jsou oceněny 
podle projektové dokumentace schválené stavebním úřadem a podle stupně 
rozestavěnosti je jejich hodnota snížena o podíly chybějících a nedokončených 
konstrukcí. Nákladový způsob vychází z reprodukční ceny (za kolik by bylo možné danou 
stavbu v daném místě postavit), neudává však reálnou cenu nemovitosti s ohledem na 
podmínky místního trhu a ta zpravidla bývá společně s výnosovým nejvyšší zjištěná. 
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Výnosový způsob – způsob stanovení ceny výnosovou metodou se používá v investiční 
fázi. Používá se pro oceňování nemovitostí, které v dané chvíli životního cyklu slouží 
jako předmět podnikání a z jejich provozu tedy plynou příjmy. Výchozí podmínkou je, 
aby v okamžiku ocenění bylo pronajato alespoň 80 % podlahové plochy. Cena 
nemovitosti se stanoví jako podíl ročního nájemného a míry kapitalizace. Roční nájemné 
určuje nájemní smlouva, pokud je částka výrazně nižší než je běžné, používá se 
doložená obvyklá cena. Nájemné nezahrnuje služby související s používáním 
nemovitosti, jako jsou například daně, energie, pojistné, ostraha a podobně. Míra 
kapitalizace je procentuálně uváděná hodnota úrokové míry s pohyblivou hladinou podle 
platné prováděcí vyhlášky.  

Kombinace nákladového a výnosového způsobu – způsob stanovení ceny je kombinací 
nákladového způsobu, ze kterého vychází cena stavby a výnosového způsobu. Při 
použití této metody se analyzuje možný rozvoj okolí, tím pádem i změna podmínek 
ocenění nemovitosti. Těmito změnami je chápán výrazný dopad na výnosnost vlivem 
budoucí změny charakteru okolní výstavby vyvolané změnou územního plánu. Způsob 
ocenění vychází z předpokladu, že s rostoucí pronajímatelnou plochou roste i její kvalita 
a tím pádem i výnosy. 

Porovnávací způsob – cena se určuje jako součin obestavěného prostoru, základní 
upravené ceny stavby a indexů trhu a polohy pozemku. Základní upravenou cenou 
ovlivňuje index konstrukce a vybavení, který v porovnání s obdobnými stavbami snižuje 
nebo naopak zvyšuje jejich hodnotu. Předmětná nemovitost je porovnávána s cenami 
obdobných nemovitostí realizovaných (koupených a prodaných na trhu) v přiměřeném 
časovém horizontu. 

Obecný způsob – na rozdíl od výše uvedených způsobů není tato metoda ošetřena 
žádnou vyhláškou. Spočívá na principu sestavení vlastního vzorku srovnatelných 
objektů v dané lokalitě. Zdrojem může být databáze soudních znalců nebo zveřejněné 
inzeráty realitních kanceláří. S rozšiřujícím se počtem porovnatelných subjektů roste i 
přesnost znaleckého odhadu. Na základě vybraných vlastností je dále stanovena 
průměrná cena nemovitosti a z ní určená cena posuzované nemovitost.  

Použití uvedených metod z jejich podstaty a postupu výpočtu je přípustné pro stanovení 
cen pro kompletní budovy nebo významné části, a to v průběhu realizace pro účely 
ocenění rozestavěné stavby, nebo v provozní fázi pro ocenění používaného díla. Pro 
úplnost jsou uvedeny, ale dále nevyužity. Modernizace či rekonstrukce vybraných 
konstrukcí ovlivňují cenu téměř nepatrně, i když mohou značně zvyšovat komfort 
používání statku. 

Z důvodu plánování budoucích výdajů v průběhu životního cyklu by součástí investiční 
fáze měla být i detailní analýza a možné ocenění v provozní a likvidační fázi. Výsledky 
průzkumu je pak vhodné zohlednit v návrhu. 

 

 Provozní fáze 
 

Náklady v provozní fázi za srovnatelné období zdaleka nedosahují takové výše, jako 
v předchozích etapách životního cyklu. I přesto mohou při dlouhém životním cyklu 
nabývat značného objemu a není proto možné je zanedbávat. Tyto výdaje lze rozdělit 
do tří základních skupin podle skutečností, které je vyvolávají. [20] 

Náklady související s technickými parametry budovy – náklady jsou v podstatné míře 
ovlivněny návrhem konstrukčního řešení budovy a použitými materiály při realizaci. 
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Kvalitní výrobky s vyššími pořizovacími náklady obvykle kladou nižší nároky na údržbu 
a obnovu a tím pádem snižují náklady vynaložené v budoucnu. Jakost celku je však dána 
i precizností zabudování. Tyto vlastnosti jsou úzce spjaty s životností jednotlivých 
funkčních dílů. Finanční prostředky jsou vynaloženy s cílem zachovat plnou funkčnost 
konstrukčních prvků v časovém úseku ekonomické efektivnosti (jedná se například o 
udržovací nátěry, čištění). Po této lhůtě je nutné provést modernizaci nebo rekonstrukci. 
Náklady na ně taktéž spadají do této kategorie. 

Náklady provozní – výdaje vyvolané běžným fungováním stavebního celku. Do této 
kategorie patří činnost vykonávaná za účelem správy technické infrastruktury. Zajištění 
plynulého provozu, požadovaného stavu infrastruktury budovy, světelné hospodářství, 
nakládání s komunálním a tříděným odpadem, případně i nebezpečným, pokud vzniká 
z podstaty provozu. Dále pravidelné provádění úklidu a čištění včetně dodávky 
potřebného vybavení. Nezbytnou součástí je i umožnění spotřeby energií (voda, 
elektřina, plyn a další). Tyto aktivity garantuje pověřený personál. 

Náklady administrativní – mimo zajištění provozu z hlediska technického existuje řada 
administrativních činností, které je potřeba zajistit. Zvláště pokud je účelem stavby 
produkovat příjmy. Náklady jsou tvořeny mzdami pracovníků, kteří obstarávají účetní 
evidenci, správu, řízení a využití objektu. Do těchto výdajů se počítá i pojištění, platba 
daní a právní služby. 

Sestavením plánu výnosů a nákladů na základě posouzení ekonomických aspektů 
porovnatelných budov, lze odhadovat a následně řídit vývoj finančních toků a 
udržitelnost investice v dlouhodobém horizontu. Predikce doplněná o skutečné hodnoty 
získané rozborem účetních výkazů slouží k rozhodování na střednědobé až operativní 
úrovni. 

Pro stanovení aktuální hodnoty budovy s ohledem na opotřebení jsou používány 
způsoby ocenění nemovitostí popsané v dřívější části této kapitoly. 

 

 Likvidační fáze 
 

V likvidační fázi jsou hlavními nositeli nákladů práce na demolici a poplatky za uložení 
vzniklých odpadů. I přes to, že ekonomické užívání stavby již neprobíhá, lze plánované 
výdaje snížit o prodej znovu použitelných součástí objektů. V případě odpadů se dá 
minimalizace výdajů dosáhnout vhodným návrhem v procesu plánování tak, že použitý 
materiál bude možné na konci životnosti recyklovat a pomocí cílevědomé úpravy znovu 
použít jako druhotnou surovina. To se týká například kovů, papíru, dřeva nebo plastů. 
Naopak nerecyklovatelné nebo jen velmi obtížně recyklovatelné jsou materiály 
z nebezpečných prvků eventuálně materiály znečištěné. 

Při oceňování pomocí cenových ukazatelů a položkových rozpočtů je nutné na základě 
cenových podmínek rozlišovat, zda se jedná o celkovou demolici objektu nebo bourání 
konstrukcí. Demolicí objektů se rozumí odstranění celého objektu (úplná), případně části 
objektu oddělené svislými rovinami, nebo vodorovnými rovinami vzdálenými alespoň o 
výšku jednoho podlaží. Bourání se vymezuje pouze na určité konstrukce. V cenové 
databázi ÚRS tyto úkony pro hlavní stavební výrobu zaštiťuje ceník 800–6 Demolice 
objektů, respektive 801–3 Budovy a haly – bourání konstrukcí. Demontáže konstrukcí 
přidružené stavební výroby jsou obsaženy v jednotlivých dílech. Ceníky vydávané RTS 
bývají vzhledem k zařazení dle třídníku stavebních konstrukcí číselně označeny shodně 
jako u konkurence, liší se však název ceníku 801–3 Bourání a podchycování konstrukcí. 
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Cenová databáze rovněž zahrnuje agregované položky, položky pro rychlé rozpočtování 
neexistují. 

Mimo již zpracovaných databází a směrných cen se pro ocenění likvidace stavby 
používají vlastní R-položky, případně posouzení na základě skutečných nákladů 
z realizací obdobných zakázek porovnávací metodou. 

Rostoucí tlak na snižování ekologické zátěže přispívá k rozšiřování specializovaných 
firem, které se zabývají zpracováním vybouraných hmot. Vzniklé recykláty jsou dále 
využívány jako druhotné suroviny pro opětovné použití s podobnou funkcí (zeminy 
apod.) nebo pro výrobu zcela odlišných produktů. Výnosy z prodeje vybourané suti těmto 
subjektům redukují náklady na demolici. Kladné finanční toky lze vytvořit i z prodeje 
předmětů ve slušném technickém stavu (např. zařizovací předměty, očištěné keramické 
výrobky, výplně otvorů). Hodnotu je možné stanovit na základě pořizovacích nákladů 
snížených o opotřebení. 

Z hlediska oceňování nemovitosti dle prováděcí vyhlášky k zákonu o oceňování majetku 
lze na objekt v likvidační fázi nahlížet jako na stavbu určenou k odstranění. U té se cena 
stanoví jako obvyklá cena použitelného materiálu z demolice snížená o náklady na 
zbourání, odvoz, úklid a úpravu terénu. Pokud náklady převyšují potenciální příjmy, je 
hodnota nulová. [3] 

 

5 Skladba plochých střech 
 

Zastřešení panelových domů je po konstrukční stránce ve většině případů řešeno 
plochou střechou. Existují však i případy, kdy již na novostavbě objektu byla realizována 
střecha sklonitá. Především v průběhu 90. let navíc došlo k rozšíření různých typů 
nástaveb, původní unifikace se tím pádem tříští na množství specifických variant. I přes 
to převažuje stav, kdy na původní souvrství ploché střechy byly postupem času 
dodatečně přidávány nové vrstvy za účelem zlepšení tepelně izolační funkce a opravy 
hydroizolace. Hlavní funkcí skladby ploché střechy je eliminovat úniky tepla z objektu a 
zamezit vnikání vody do interiéru. 

Pro účely analýzy byly vybrány typizované konstrukční systémy, které se vyskytují na 
brněnském sídlišti Vinohrady. Následující kapitola popisuje konkrétní materiálové řešení 
původního stavu, následných oprav a potenciální novou modernizaci. Skladba je 
popisována ve směru od interiéru nahoru. Popis objasňuje, jakým způsobem jsou dané 
vrstvy řešeny v rámci položkového rozpočtu, který slouží jako podklad pro stanovení 
nákladů. 

 

 Nosná konstrukce 
 

Řešení nosné konstrukce ovlivňuje statiku celého objektu. Vzhledem k náročnosti její 
náhrady a teoreticky stejné životnosti jako u ostatních nosných prvků konstrukce, se 
proto v rozborech uvažuje pouze s jejím vyspravením. 

Na vybraných objektech funkci této vrstvy plní železobetonové panely o tloušťce 
150 mm, uložené na obvodových panelech. Častým problémem, který se vyskytuje při 
rekonstrukcích a proto je nutné na něj brát zřetel, je výskyt nerovností v místě styků 
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jednotlivých panelů. Tyto mezery lze vyplnit cementovou směsí, čímž vznikne rovný 
povrch vyžadovaný pro realizaci následujících vrstev.  

Elektroinstalace světelných obvodů v posledním patře byla při výstavbě realizována 
vedením těchto rozvodů po střešním panelu a následným zabetonováním. Výsledkem 
tohoto řešení jsou „obrácené fabiony“ kopírující trasu kabeláže. Zásahy do 
elektromontáží je nutné zvažovat samostatně, proto s nimi není uvažováno v analýzách. 
Nerovnosti se dají vyrovnat doplňující vrstvou tepelné izolace o tloušťce 50 mm 
položenou na pojistné hydroizolaci. Popsaný způsob je obsažen i v navrhovaném řešení 
rekonstrukce. 

Při odlehčení panelů v důsledku odebrání stávajícího souvrství, může dojít zejména u 
menší konstrukční tloušťky (objekty vystavené v 60. a 70. letech disponují nosnou 
konstrukcí o mocnosti 120 mm) k vydutí železobetonových desek. Eliminace těchto 
defektů musí být operativně řešena návrhem dodatečného přitížení s ohledem na statiku 
budovy. Efektivní řešení nabízí například uložení válcovaných profilů volně na dílce. 

 

 Spádová konstrukce 
 

Spádové konstrukce plní úlohu spočívající ve vytvoření podmínek pro funkční odvádění 
vody ze střešního pláště do místa odtoku. Pro odvodnění plochých střech panelových 
domů se běžně používá vnitřní kanalizace tvořená svislým vedením z litinového potrubí, 
umisťovaná z důvodu snadného přístupu v případě havárie do prostoru schodiště. 

Napojení na svrchní část souvrství – hydroizolaci, bývá realizováno pomocí 
systémových manžet pevně spojených s hrdlem vpusti. Spádování do tohoto místa 
střechy je provedeno pomocí střešního žlabu, respektive vytvořením spádu do středové 
vpusti („do psaníček“). Norma ČSN 73 1901 – Navrhování střech – Základní ustanovení 
klade na návrh spádové vrstvy takové nároky, aby se na povrchu krytiny netvořily louže, 
které se podle přílohy G stejné normy obvykle vyskytují při sklonu střechy do 3 %. 
Z technických listů výrobků, které byly pro účely analýzy použity vyplývá, že při sklonu 
menším než 1 % nemohou být garantované vlastnosti uváděné výrobcem a na vady díla 
se tedy nevztahuje záruka. Podle vzorků projektové dokumentace realizovaných staveb 
dostupných při hledání podkladů k tvorbě diplomové práce platí, že ve většině případů 
zůstalo zachováno původní spádování, respektive bylo naprojektováno nové v případě 
provedení kompletní skladby. 

Způsob realizace této vrstvy je možný v zásadě těmito způsoby: 

- Vytvořením monolitické vrstvy 
- Násypem 
- Použitím spádových klínů z materiálu tepelné izolace 

Z uvedených variant byly při výběru návrhu vyloučeny dvě ze zmiňovaných možností. 
Vytvoření monolitické vrstvy není vhodné z důvodu statického zatížení střešního pláště 
a omezeným možnostem aplikace ve výškách. Ačkoliv na trhu již existují betonové směsi 
s upravenými tepelně izolačními vlastnostmi (Poriment PS, výrobce Českomoravský 
beton a.s.), jsou jejich technické parametry z hlediska součinitele tepelné vodivosti stále 
téměř o 245 % horší než klasický stabilizovaný polystyren. Při referenční tloušťce 
pěnového polystyrenu 100 mm je pak při nejlepších vlastnostech cementové pěny 
potřebná tloušťka při zachování tepelně izolačních vlastností téměř 2,5krát vyšší a 
hmotnost více než 50násobně. Shodné nevýhody má i aplikace násypu. Podklad pro 
hodnoty je uveden v tabulce č. 3. 
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Vrstva Tloušťka [m] λ [W/mK] Hmotnost [kg] 

EPS 100 S 0,1000 0,037 1,800 

Poriment 0,2432 0,090 97,297 
Tabulka 3 - Porovnání vlastností EPS a Poriment PS 

 

Stávající spádování je zpravidla zajištěno vrstvou násypu. Běžně využívanými materiály 
v období realizace byla škvára (v dnešní době považovaná za nebezpečný odpad 
nákladný na likvidaci), písek, štěrk a keramzit. Nesoudržnost a notná objemová hmotnost 
těchto prvků značně ovlivňuje možnosti stabilizace navazujících vrstev. Plnoplošné 
přitížení je vyloučeno z důvodu přetížení stropních panelů. Při kotvení je nezbytně nutná 
přítomnost dostatečně únosné vrstvy nad touto. Riziko ponechání spočívá ve spádu, 
který nedostatečně plní funkci odvodu vody a vznikající nerovnosti. 

Při výpočtu množství materiálu v položkových rozpočtech bylo zvoleno vyšší ztratné, než 
podmínkami ceníku RTS předepsané 2 %. Toto množství není reálně dosažitelné 
vzhledem k převládající technologii výroby spádových klínů, kdy jsou desky formátovány 
do rozměrů 1000x1000 mm a v úžlabí se ručně dořezávají dle potřeby. Tím vzniká 
situace, kdy polovina desky není dále použitelná a je proto určená k likvidaci. Z tohoto 
důvodu bylo přikročeno k vlastnímu výpočtu, kdy k průměrné tloušťce tepelné izolace 
bylo koeficientem přidáno 20 % jako ztratné. Konkrétní popis výpočtu průměrné tloušťky 
spádování do psaníček je popsán u volby délky kotevních prvků. Nadbytečná spotřeba 
je některými producenty materiálu řešena upravenou výrobou, kdy jsou úžlabí tvarována 
v předstihu. Technologie je však na trhu stále minoritní. 

 

 Tepelná izolace 
 

Tepelná izolace zamezuje úniku tepla střešním pláštěm. Mimo požadavky na tepelně 
izolační vlastnosti a tím pádem i minimální tloušťku, patří mezi další parametry minimální 
pevnost v tlaku, která definuje následný provoz na střeše. 

Z hlediska poměru požadovaných vlastností a ceny jsou v současné době běžně 
používány materiály jako expandovaný polystyren a desky z minerálních vláken. 
V analýzách budou proto posuzovány pouze tyto dvě varianty. V modernizaci 
panelových domů převládá polystyren, minerální vata je využívaná spíše u 
průmyslových objektů s vyššími požadavky na požární bezpečnost. Další použitelné 
alternativy jako PIR desky, pěnové sklo nebo extrudovaný polystyren jsou vzhledem 
k vlastnostem vhodné pro jiné druhy staveb a provozu. 

Požadavky na realizaci spočívají především v pokládání více vrstev tak, aby byly jejich 
spáry vzájemně prostřídané (spáry tvoří tvar písmene T). Desky jsou kladeny na sraz. 
Důvodem je eliminace tepelných mostů a zvýšení odolnosti souvrství proti mechanickým 
pohybům zapříčiněných například sáním větru. Ani jeden z uvedených materiálu není 
uzpůsobený na dlouhodobé působení vody. Desky z minerálních vláken jsou však kvůli 
své otevřené struktuře více náchylné na účinky vlhkosti, při vystavení rychle ztrácí své 
tepelně izolační vlastnosti. Materiál je nutné aplikovat na vysušený podklad z důvodu 
rizika výskytu vlhkosti v uzavřeném souvrství a následné degeneraci materiálu a vzniku 
plísní. [21] 

Tepelně izolační funkci během 60. let plnil částečně spádový násyp, hlavním materiálem 
však byly plynosilikátové tvárnice. Ty se časem ukázaly jako zcela nevyhovující i 
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z důvodu navázání vlhkosti a následně vznikajícím hnilobným procesům. Během 
energetické krize v 70. letech prošly skladby střešních plášťů panelových domů revizí 
s výsledkem zvětšení tloušťky tvárnic. Později navíc byly opatřené kompletizovanými 
tepelně izolačními dílci Polsyd, tvořenými vrstvou expandovaného polystyrenu 
s nakašírovaným asfaltovým pásem. Výrobky produkované v prvních letech po uvedení 
vykazují rozměrovou nestálost a vznik trhlin. Dílce byly i nadále vyvíjeny a hojně 
používány až do začátku 21. století. Dnes je aplikace nahrazována montáží čistých 
polystyrenových desek a následnému položení samolepících asfaltových pásů. 

Při návrhu modernizace pro účely analýzy bylo zvoleno souvrství z expandovaného 
polystyrenu a alternativně z desek z minerální vaty. Jako spádová vrstva v obou 
případech slouží klíny z polystyrenu, příčinou je mnohonásobně vyšší cena minerální 
vaty. Souvrství je navrženo tak, aby se, pokud možno, skládalo ze dvou vrstev se spoji 
kladenými na vazbu. 

 

 Hydroizolační vrstva 
 

Hydroizolace střešního pláště zamezuje vnikání vody ze srážek do interiéru budovy. 
V případě plochých střech je řešena souvrstvím, které plní tuto funkci. V konstrukčním 
řešení panelových domů je nejčastěji používaná povlaková krytina provedená 
z asfaltových pásů nebo fólie. 

Asfaltové pásy mohou být modifikované nebo oxidované. První jmenované sice mají 
vyšší pořizovací náklady, na druhou stranu jsou však více přizpůsobitelné a je možné 
provádět aplikaci i při nižších teplotách. Zmiňovanou elasticitu umožňuje výztužná 
vložka. Ve většině případů se používá kombinace dvou vrstev, kdy druhá položená je 
odolná vůči UV záření. V kombinaci s expandovaným polystyrenem se používá 
samolepící asfaltový pás. Toto seskupení nahrazuje dříve uplatňované kompletizované 
tepelně izolační dílce. 

Montáž probíhá na připravený rovný povrch buď samolepícím pásem, nebo přitavením 
na podkladní nátěr z asfaltové emulze. Jednotlivé pásy se pokládají s přesahem, který 
se zavaří a upraví válečkem. Čelní spoje musí být prostřídány a boční upraveny tak, aby 
horní pás ve směru proti spádu překrýval spodní. Podkladní a krycí vrstva (případně i 
další) jsou mezi sebou celoplošně nataveny. V místech přechodu vodorovných ploch na 
svislou je nutné umístit atikový klín z minerální vaty. [21] 

Fólií je na trhu dostupných několik, liší se bází, na které jsou založeny. Vzhledem 
k dostupnosti, ceně a snadné manipulaci se nejhojněji vyskytují mPVC fólie. Zde je oproti 
asfaltovým pásům nutné dbát na eliminaci přímého kontaktu s expandovaným 
polystyrenem, který působí degeneraci povlakové krytiny. Tato separace je řešena 
pomocí podkladní netkané textilie. Pásy fólie se rovněž překládají s přesahem podle 
shodných pravidel, které byly popsány výše u živičných krytin. V nich je proveden spoj 
horkovzdušným přístrojem. Některé druhy fólie v technologických předpisech umožňují 
provést spoj lepením, kdy jsou k sobě dva pásy hydroizolace přichyceny naleptáním 
povrchu. V pásu mezi okrajem fólie a spojem jsou v případě stabilizace kotvením 
umístěny kotevní prvky. Ukončení je řešeno pomocí systémových lišt z poplastovaného 
plechu. [21] 

Za připravený podklad je považována rovná vrstva, v případě kladení na stávající 
souvrství z asfaltových pásů s odstraněnými a vyrovnanými boulemi, bez ostrých 
výstupků, zbavená volných nečistot. Odvod vody musí být zajištěn pomocí spádování do 
daného místa. Musí být zajištěna dostatečná stabilizace a zároveň únosnost pro novou 
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kotevní techniku. Z důvodu v minulosti používaného řešení náběhových klínů na atiku 
z betonu bylo navrženo jejich odstranění. Takto provedený detail často vlivem rozpadu 
materiálu, nezvládá přenášet působící tahové síly způsobené sáním větru, což je 
příčinou havárie hydroizolace. Uvedené podmínky dále specifikují platné normy a 
požadavky stanovené výrobcem v technických listech použitých materiálů. 

V rámci historického vývoje byly asfaltové pásy používány v hydroizolačním souvrství od 
60. let až do současnosti. Postupem času se však měnila technologie a hlavně 
používané materiály. IPY opatřené nátěrem postupně nahradila kombinace několika 
pásů s vložkou. Relativně snadná oprava nátěrem nebo natavením další vrstvy 
v minulosti vedla k tomu, že se na střechách objektů, které doposud neprošly 
modernizací, nachází nefunkční hydroizolace složená z nesmyslného množství různých 
materiálů. U vznikajících poruch jsou tak řešeny pouze důsledky a nikoliv samotná 
příčina spočívající v možném defektu jiných komponent skladby, než právě svrchní 
vrstvy. K rozšíření mPVC fólií se ve větším měřítku přistoupilo až po roce 1990, zejména 
u kompletních oprav střešního pláště. 

 

 Stabilizace 
 

Stabilizace vrstev zajišťuje přichycení k podkladu a zamezuje tak nežádoucímu pohybu 
jednotlivých komponent především v důsledku sání větru. Příručka pro navrhování 
„Střechy s povlakovou hydroizolační vrstvou“ definuje možnosti stabilizace následovně: 

- Kotvení 
- Lepení 
- Přitížení 

Pro zachycení účinků větru není možné v odlišných oblastech střechy použít kombinaci 
uvedených možností stabilizace. Je však možné celoplošně sloučit více způsobů fixace 
k podkladu. Běžně používaným řešením je lepení tepelné izolace a následné přitížení 
hydroizolační vrstvy dle kotevního plánu. 

Pro kotvení je přípustné použití prvků, které jsou certifikovány pro uplatnění na plochých 
střechách. Nelze aplikovat fasádní hmoždinky nebo další výrobky, které nejsou tvarem 
a plochou kotvícího talířku přizpůsobeny k této funkci. Zabudovaný materiál musí splnit 
atesty prováděné specializovanými zkušebnami podle předpisů ETAG 006 nebo UEAtc. 
Dalšími předpoklady jsou odolnost povlakové vrstvy vůči účinkům bodového statického 
a dynamického namáhání kotevním prvkem (zejména odolnost proti protržení a pevnost 
ve spojích), ochrana prvku pro působení agresivních a korozivních vlivů prostředí a 
dostatečná, pomocí výtažných zkoušek ověřená, únosnost vrstvy, do které je souvrství 
kotveno. Kotevní délka je stanovena na základě zmíněných testů. 

Kotevní technika je na trhu k dostání ve dvou variantách. Jedná se o kovové nýty se 
zatloukacím trnem a pevnou podložkou (obrázek č. 8a). Další možností je kombinace 
šroubů vhodných pro konkrétní podkladní vrstvu a podložku. V případech, kdy je mezi 
kotvenou vrstvou a podkladem jistá vzdálenost tvořená například tepelnou izolací, je 
podložka nahrazena plastovým teleskopem (obrázek č. 8b). Díky němu se snižuje 
potřebná délka šroubu. Plastové prvky zahrnují i řadu kotev pro sanaci a stabilizaci do 
starých lepenek (obrázek č. 8c). Na následujícím obrázku jsou uvedeny jednotlivé typy 
výrobku s dodávanými rozměry (kotevní délka zahrnuta v kótě). 
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Obrázek 8 - Celokovový nýt se zatloukacím trnem (a), komplet teleskopu a šroubu (b), sanační vrut (c) [22] 

  

Výpočty nákladů zahrnují kombinaci plastových teleskopů a ocelových šroubů GBST 
určených ke kotvení do betonu. Na základě předchozích zkušeností při zpracování 
bakalářské práce, kdy cenu montáže mPVC fólie v ploše ve značné míře ovlivňovala 
cena kotevních prvků [23], bylo vytvořeno cenové porovnání zvolené možnosti 
s ocelovým nýtem. Při použití plastového kompletu úspora na 1 ks výrobku činní 40%. 
V porovnání s ostatními možnostmi stabilizace by tak toto řešení bylo za stejné 
funkčnosti nepřiměřeně dražší. Při doteplení stávající skladby tuto volbu nahrazují 
sanační vruty PTV POWER SK-RB. Vzhledem ke standardní délce prvku do 150 mm lze 
s touto variantou uvažovat při stabilizaci dodatečné tepelné izolace o tl. 100 mm. Toto 
srovnání je uvedeno v tabulce č. 4. 

 

Varianta 
Tloušťka TI 

[mm] 
Typ 

Rozměr 
[mm] 

Cena 
[Kč/kus] 

Rozdíl 
[%] 

Zatloukací nýt 420,00   36,90 0 

 
 nýt NTT 8x460 36,90  

 
 podložka napevno 0,00  

Šroub + teleskop 420,00   22,10 40 

 
 šroub GBST 6x70 3,20  

 
 teleskop 400 18,90  

Tabulka 4 - Srovnání zatloukacího nýtu a šroubu s teleskopem 

 

Tvar navrženého úžlabí znemožňuje stanovení průměrné tloušťky tepelné izolace jako 
prostý průměr minimální a maximální výšky. Součet těchto dvou hodnot byl proto 
namísto koeficientu 0,5 násoben hodnotou 2/3, která je odvozena z výpočtu působící 
síly nerovnoměrného zatížení. Ztratné je dle položkové databáze ve výši 5 %, stejně jako 
u podobných materiálů. V diplomové práci však není řešená skutečná potřeba množství 
pro realizaci. V okrajových oblastech střechy s větší tloušťkou izolantu je totiž umístěno 
větší množství kotevních prvků než v ploše. 

Stabilizace souvrství pomocí lepidel zahrnuje zpracování za studena pomocí materiálů 
na bázi polyuretanu a za horka užitím asfaltového nátěru AOSI. Z hlediska náročnosti 
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na technologickou kázeň při provádění, nároky na podklad a cenu je volba asfaltového 
nátěru výhodnější pro všechny dostupné typy materiálu tepelné izolace s ohledem na 
kompatibilitu s materiálem podkladní vrstvy. Vzhledem k degeneraci mPVC fólií při 
přímém kontaktu s lepidly je nutné používat speciální výrobky s nakašírovaným 
separačním vliesem. 

Přitížení lze uskutečnit další vrstvou ve skladbě střešního pláště. Varianty zahrnují 
vegetační substrát, prané těžené kamenivo nebo dlažba. V každém případě je však 
nutné vytvořit ochrannou vrstvu pomocí geotextílie. Vzhledem k zatížení nosných 
konstrukcí je s touto variantou nutné počítat již při návrhu stavebního díla. Při 
rekonstrukcích stávajících objektů je tak využití tohoto řešení v celé ploše velice náročné 
na realizaci. 

Norma ČSN EN 1991-1-4 rozděluje plochu střechy do tří různých oblastí s různými 
účinky sání větru. Pro účely posouzení výhodnosti stabilizace byly vzhledem 
k náročnosti, zejména u nepravidelných objektů, výpočty zjednodušeny. Půdorysný tvar 
je uvažován jako obdélník posuzovaný na působení větru ze směru kratší i delší strany. 
Oblasti mají rozměry vždy podle nejméně příznivých hodnot. Množství materiálu 
potřebného ke stabilizaci je převzato z přibližných doporučených hodnot pro objekt 
s nejbližší vyšší výškou. [21] Lokální přitížení nahrazuje v jednotlivých zónách stanovené 
množství kotevních prvků pomocí násobení vrstev a zhušťování rastru. Na základě takto 
stanovených veličin byl sestaven návrh potřeby materiálu [příloha č. 3] a následně 
promítnut do normy spotřeby konkrétních položek zahrnutých v cenové kalkulaci. 
Součástí tohoto výkazu je i stanovení potřebné délky a typu kotev. Uváděné návrhy mají 
pouze informační charakter, přesný výpočet a posouzení není předmětem této práce. 
Před realizací je nutné provést statický návrh dle platných norem a ověřit únosnost 
podkladu výtažnou zkouškou při kotvení. 

 

 Pojistná hydroizolace 
 

Pojistnou hydroizolací je zpravidla vrstva v přímém kontaktu s podkladní konstrukcí. 
Z materiálového hlediska se v současné době často používají asfaltové pásy. Vzhledem 
k jejich následnému zakrytí a ochrannou před klimatickými vlivy bývají použity výrobky, 
na které jsou kladeny nižší nároky než na hlavní hydroizolaci. Při stabilizaci kotvením se 
doporučuje použít modifikované pásy, které se stáhnou okolo procházejících šroubů a 
minimalizují tak případné proniky vlhkosti. 

Při rekonstrukcích střešního pláště s odebráním stávající hydroizolace není možné 
skladbu rozebrat v plné ploše z důvodu ochrany majetku proti následkům možného 
zatečení do konstrukce. Je proto nutné postupovat po etapách, kdy právě obnažený 
podklad bude v co nejkratší době opatřen provizorní hydroizolační vrstvou řádně 
napojenou na stávající krytinu. Po dokončení nového souvrství dále plní pojistnou funkci. 
Vlivem zvýšeného pohybu na střeše během montážních prací, zvláště pak při manipulaci 
se sutí, dochází k většímu opotřebení než za běžného provozu. Použitý materiál tak 
musí splňovat vyšší požadavky na odolnost vůči mechanickému poškození a proti 
statickému a dynamickému namáhání. Navíc je vhodné volit takový materiál, který 
umožňuje snadnou opracovatelnost konstrukcí nad úrovní roviny nosné konstrukce, což 
téměř vylučuje výrobky s kovovou nosnou vložkou. 

Ve výpočtech aplikovaného množství je uvažováno vytažení na svislou plochu všech 
vystupujících konstrukcí 50 mm nad maximální úroveň tepelné izolace. Tato výška je 
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dále zaokrouhlena na nejbližší vyšší decimetry. Požadavky na podklad jsou podobné 
jako u hlavni hydroizolační vrstvy. 

 Klempířské konstrukce 
 

Klempířské výrobky slouží na plochých střechách především jako prostředek k ukončení 
hydroizolace. Profily z poplastovaných plechů jsou nezbytně nutné k systémovému 
řešení povlakové vrstvy v koutech, tvořených přechodem vodorovných a svislých ploch. 
Zatmelené stěnové lišty plní funkci ukončení na vystupujících konstrukcích. Ukončení na 
atikách lze řešit systémovou okapnicí, což znamená snížení celkových nákladů oproti 
variantám oplechování z jiných materiálů. U asfaltových pásů je nutné nahradit 
zmíněnou okapnici komplexním řešením celé koruny atiky. Návrh musí zamezit přímému 
kontaktu výrobků, u kterých by mohly vznikat degenerační procesy. Jedná se zejména 
o bitumenovou korozi, při které jsou kovové povrchy napadeny kyselinami vylučovanými 
z asfaltových pásů louhováním vlivem dešťů. Dostatečnou ochranu poskytuje již vrstva 
nátěru. Hydroizolace na stěnách jsou opatřeny dvěma kusy lemovacích profilů, přičemž 
jeden plní funkci přítlačné lišty zamezující nadměrné odchlípnutí asfaltového pásu od 
svislé konstrukce. Krycí lišta zamezuje vniku vody do konstrukce shora. 

Zatmelení spár mezi oplechováním a stěnou je mnohdy příčinou zatékání do skladby 
střechy i z důvodu nízké trvanlivosti používaných tmelů vlivem UV záření, změn teplot a 
posunu prvků způsobených dilatací. Stále častěji se proto přistupuje k technickému 
řešení, kdy je prvek zasunut do výřezu v podkladu a následně přetmelen. Provedení 
takového detailu zamezuje vniku deště do konstrukce tím, že voda stékající po fasádě 
nemá možnost vstoupit za hydroizolaci. Realizace je však značně pracná v případech, 
kdy je podklad tvořen pevným materiálem – v případě rekonstrukcí panelových domů 
nezateplenou konstrukcí strojovny výtahu. Při ukončení na kontaktní zateplovací systém 
tato komplikace odpadá. Norma pro provádění systému ETICS vydaná v říjnu 2017 však 
neumožňuje přerušení výztužné tkaniny vyžadované při zářezu klempířských prvků. 

 

 Ostatní 
 

Mimo uvedené vrstvy a konstrukce se na plochých střechách vyskytuje řada dalších 
detailů. Odtok vody do kanalizace je řešen střešním vtokem, svod do konkrétního místa 
zajišťuje dostatečné spádování. Zajistit odvodnění je nutné i u pojistné hydroizolační 
vrstvy. Komplet lze sestavit z plastové vpusti opatřené manžetou z materiálu, ze kterého 
je odvodňovaná plocha vyhotovena (spodní vrstva – bitumenový pás) a nástavce 
s manžetou z materiálu hlavní hydroizolační vrstvy. Prodloužení kompenzuje tloušťku 
tepelné izolace. Toto řešení však vyžaduje vybourání konstrukce okolo svislého 
svodného vedení a je tak vhodné spíše pro novostavby. Při rekonstrukcích toto 
seskupení lze nahradit sanační vpustí, jejíž vyústění je opatřeno gumovým těsněním 
zamezujícím vzdutí odpadní vody. Součástí obou variant je ochranný koš zabraňující 
vniku hrubých nečistot do kanalizace. 

V návrhu řešení je uvažováno s umístěním vpusti do stávajícího místa. Byla sestavena 
i varianta rozpočtu, kdy bude vtok přesunut do středu střechy pro rovnoměrné 
spádování. Vzhledem k obtížnému čištění a snížení účinné tloušťky tepelné izolace bylo 
od tohoto provedení v analýzách odstoupeno. 

Veškeré trubní a další prostupy musí být systémově opracovány tvarovkami se 
stahovacím kovovým páskem. Tvarovky lze nahradit řešením připraveným na stavbě, 
což však vyžaduje zvýšenou preciznost izolatéra a jeho zkušenosti. Jelikož jsou prostupy 
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častým místem zatékání do skladby, je vhodné jejich počet snížit na co nejnižší. Při 
repasi VZT komor je žádoucí boční vývody narovnat a nahradit svislými. 

Na základě poznatků získaných při zpracovávání bakalářské práce [23], že z pohledu 
tepelného odporu konstrukce je při volbě materiálu a tloušťky tepelné izolace vhodné 
z hlediska pořizovací ceny a požadovaných vlastností volit expandovaný polystyren na 
úkor extrudovaného. Proto je uvažováno pouze s touto jednou variantou. 

Na atikách případné tepelné mosty eliminuje dodatečné zateplení z vnitřní a horní strany. 
Tepelná izolace na koruně ve spádu zajišťuje odtok vody do plochy střechy, OSB 
výdřeva slouží jako podklad pro kotvení oplechování. Pro stanovení detailu atiky je 
uvažováno se zateplením z expandovaného polystyrenu 80 mm ze strany do střechy a 
spádovým klínem v mocnosti 80-100 mm (přibližně odpovídá minimálnímu požadavku 
3%). Předpokládaná tloušťka kontaktního zateplovacího systému byla po interní analýze 
objednávek materiálu firmou zaměřující se na regeneraci panelových domů stanovena 
na 140 mm. Celková šířka atiky uvažovaná ve výpočtech včetně atikového panelu 
tloušťky 190 mm je tak celkově 410 mm. Uvažovaná rozvinutá šířka klempířských 
výrobků je zvolena jako nejbližší vyšší uvedená v cenové databázi. Materiálová volba 
koresponduje s obvykle používaným oplechováním fasádních prvků respektive 
systémovému řešení povlakové krytiny. 

 

6 Náklady stavebního objektu 
 

Pro stanovení nákladů stavebního objektu byl nejdříve sestaven položkový rozpočet 
stavby, rozčleněn na 3 dílčí části. Další podúroveň tvoří již specifické řešení, které 
stanovuje náklady na určitou část konstrukce ve fázích životního cyklu. Tyto varianty 
jsou agregovány do kompatibilních celků, jejichž kombinace je přípustná z hlediska 
použitých materiálů. Celková cena vstupuje do finančního plánu projektu, kde jsou 
zahrnuty výdaje v jednotlivých letech životnosti a následně stanoveny náklady životního 
cyklu stavby, vyjadřující výhodnost zvolené kombinace z hlediska minimalizace nákladů. 

Postupně byly tímto způsobem stanoveny náklady pro objekty realizované v roce 1985 
v Brně – Vinohradech. Použitá konstrukční soustava je typu B 70 R ve variantách řadové 
zástavby o čtyřech a osmi nadzemních podlažích a dvanáctipatrového věžového bloku. 
Analýza je zpracována pro krajní sekce. 

 

 Položkový rozpočet stavby 
 

Položkový rozpočet byl sestaven prostřednictvím specializovaného informačního 
systému BUILDpower S společnosti RTS, a.s. a obsahuje položky zahrnuté v související 
databázi. Tyto úkony jsou oceněny pomocí aktuální cenové soustavy k období, ve 
kterém byla diplomová práce zpracovávána (RTS 17/II). Případnou upravenou normu 
položky indikuje změněné rozšiřující označení z Rxx na Txx. Jedná se především o 
stabilizaci k podkladu pomocí kotevní techniky. Cena je v těchto případech kalkulovaná, 
náklady na mzdy a materiál jsou převzaty z cenové databáze. Kalkulované režie a zisk 
jsou nastaveny dle podmínek – tj. režie správní 20 %, výrobní 36 % a zisk 9 %. 

Obsah rozpočtů odpovídá náplni práce, popsané v předchozí kapitole. Položky jsou 
ručně řazeny tak, aby jejich pořadí odpovídalo umístění v souvrství ve směru od nosné 
konstrukce vzhůru. Počítané výměry jsou stanoveny na základě všeobecných podmínek 
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k použitým ceníkům. Takto stanovené zásadní předpoklady zahrnují například 
neodečítavé konstrukce o ploše menší než 2 m2 (VZT šachty, na kterých se předpokládá 
pouze částečný zásah). Naopak se u těchto konstrukcí uvažuje s přípočtem za vyvedení 
izolace do výšky vyšší než 200 mm (navrženo 30 cm). Repase VZT jednotek není 
diplomovou prací řešena, realizace je předpokládaná při komplexní rekonstrukci 
vnitřních rozvodů. Mimo uvedené vytažení hydroizolace je možné komoru obalit 
tepelnou izolací pro eliminaci tepelných mostů a následně zaizolovat povlakovou 
krytinou. Alternativně lze vodorovnou plochu opatřit krytinou z plechu. 

Základní struktura rozpočtu je rozčleněná na 3 dílčí části – realizace, údržba a oprava, 
demontáž a likvidace. Tímto způsobem jsou pokryty veškeré náklady, které mohou 
v průběhu životnosti vznikat a které je nutné zohlednit. 

Další úrovní je vyčíslení konkrétních nákladů pro jednotlivé úkony, které jsou rozčleněny 
podle funkce ve střešní skladbě a podle variant materiálového řešení. Pro snazší 
orientaci jsou rozpočty členěny podle kódu, kde znaky v pořadí zahrnují tyto informace: 
rozsah, část skladby, variantu, podvariantu. Vzhledem k rozsahu je níže uveden pouze 
příklad pro realizaci (obrázek č.9), který zároveň slouží jako návrh pro modernizaci 
střešního pláště. Kompletní číselník je součástí přílohy č. 4. 

 

Rozsah Část skladby Varianta Podvarianta 

Realizace 

Povlaková krytina 
PVC fólie Na původní skladbu 

Asfaltový pás Po vybourání 

Tepelná izolace 

EPS 
Doteplení tl. 100 mm 

Doteplení tl. 160 mm 

Minerální vata 
Zateplení tl. 210 mm 

Zateplení tl. 260 mm 

Příprava podkladu 

Pojistná 
hydroizolace 

Zateplení tl. 210 mm 

Zateplení tl. 260 mm 

Vyrovnání podkladu 

 
Klempířské prvky 

VIPLANYL 

Titanzinek 

Lakovaný pozink 

Hliník 

Zdravotechnika 
Sanační vpusť 

 
Přespádování 

Opracování atiky 
Na původní skladbu 

 
Po vybourání 

Stabilizace 

Kotvení 

TI tl. 100 mm 

TI tl. 160 mm 

TI tl. 210 mm 

TI tl. 260 mm 

Přitížení 
Celoplošně 

Lokálně 

Lepení 

PUR 

PUK 

AOSI 
Obrázek 9 - Schéma rozdělení nákladů 



39 
 

Účelem sestavení položkových rozpočtů je stanovení nákladů na jednotlivé montážní 
etapy a úkony v rámci plánované životnosti stavebního objektu. Tyto částky je dále nutné 
průběžně vynakládat na zabezpečení provozuschopného technického stavu a prevenci 
zkrácení možné doby použitelnosti vlivem zanedbané péče. V krajním případě může 
vést i k havárii se značnými negativními dopady. 

Použité materiály zahrnují sortiment společnosti Stavebniny DEK a.s., které se zabývají 
dodávkou a návrhem střech již od roku 1993 a řadí se tak v tomto oboru mezi 
nejvýznamnější subjekty. 

 

 Realizace 
 

Položkové rozpočty jsou rozděleny do funkčních dílů. Zde dále na montážní práce, které 
zahrnují i pomocný materiál, nosný materiál a přesun hmot. Ten je uváděn v tunách a 
obsahuje kompletní manipulaci s veškerým materiálem uvedeným v daném funkčním 
dílu. Náklady potřebné na zřízení, provoz a likvidaci nejsou v cenách zahrnuty, stejně 
jako případné poplatky za zábory veřejného prostranství. 

Rekonstrukce střešních plášťů se v současné době realizují ze 3 hlavních důvodů. 
Prvním jsou poruchy hydroizolační úlohy střešního pláště, kdy do konstrukce vniká voda. 
To má za důsledek poškození majetku, který je součástí bytových jednotek v posledním 
podlaží. Zvýšená vlhkost dále podporuje vznikl plísní, které jsou příčinou ohrožení 
zdraví. Materiály vystavené těmto vlivům ztrácejí své vlastnosti a neplní tak účel, za 
kterým byly navrženy. Druhým důvodem jsou nedostatečné tepelněizolační vlastnosti 
nesplňující současné normy, které neposkytují dostatečný tepelný komfort. Snížená 
spotřeba energií, které jsou zpravidla rozpočítávány podle podlahové plochy pro celý 
stavební objekt, přímo ovlivňuje všechny obyvatele domu. Poslední zmíněnou příčinou 
je havárie jinak vyhovující konstrukce. 

V návaznosti na výše uvedené proto byly navrženy varianty, které: 

1. Obnoví hydroizolační funkci povlakové krytiny 
2. Zvýší tepelně izolační vlastnosti budovy 

Jako materiál hydroizolace byly zvoleny fólie na bázi měkčeného PVC, kterých je na trhu 
široký sortiment, jsou snadno k sehnání, lehce zpracovatelné a cenově dostupné. 
Druhou variantou jsou díky historickému vývoji a podobným technickým vlastnostem 
asfaltové pásy. 

U výtahové šachty věžové varianty budovy bylo uvažováno pouze s vyspravením 
stávajícího povrchu a následným provedením nove hydroizolační vrstvy. U sekcí o osmi 
NP je strojovna výtahu umístěna v suterénu objektu, nad úroveň vodorovné plochy 
střešního pláště vystupuje pouze dojezd. Po zateplení je uvažováno s jeho kompletním 
zakrytím tepelnou izolací. Nižší tloušťku tepelné izolace bude kompenzovat použití 
materiálu s menší tepelnou vodivostí, například PIR deska. V analýzách tato úprava není 
zahrnuta. 

Doplnění tepelné izolace je uvažováno pomocí zateplení stávajícího střešního pláště 
izolantem o tloušťkách 100 mm a 160 mm. Tyto vlastnosti byly zvoleny na základě 
rozborů projektových dokumentací rekonstrukce střech za posledních 10 let a ověřeny 
podle doporučených hodnot součinitelů prostupů tepla. K výpočtům tepelného odporu 
konstrukce byla použita norma ČSN EN ISO 6946, výpočtová tepelná vodivost 
z firemních podkladů výrobců materiálu a z tabulek normy ČSN 73 0540-4. Vypočtené 
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doporučené hodnoty odpovídají aktuálním požadavkům plynoucích z normy ČSN 73 
0540-2:2011. 

K těmto dvěma možnostem bylo dále stanoveno ekvivalentní řešení, během kterého 
bude odebrána stávající skladba pláště až na nosnou konstrukci a následně provedena 
zcela nová. Důvodem je možné překročení navrhované únosnosti stropních panelů při 
stabilizaci pomocí přitížení. Při zvažování takovéto realizace je nezbytně nutné provést 
statické posouzení a dopady stavebního zásahu. 

Alternativu k expandovanému polystyrenu tvoří desky z minerálních vláken. Veškeré 
výpočty týkající se požadavků na tloušťku tepelné izolace jsou součástí přílohy č. 2. 

Rozpočet pro přípravu podkladu zahrnuje pouze stavební úpravy nosné konstrukce, jako 
je vyplnění spár mezi stropními panely betonovou směsí a dalších nerovností vrstvou 
polystyrenu. Samostatně je oceněna likvidace betonových náběhových klínů. Další 
úkony, jako je odstranění stávajícího souvrství nebo jeho vyspravení, demontáže 
klempířských konstrukcí jsou vedeny v části demontáže a likvidace. 

Součástí sestavených nákladů není řešení nadstřešních konstrukcí (VZT jednotky, 
výlezy, stožáry STA) a vedení (hromosvod, kabeláž telefonních operátorů). 

6.2.1 Údržba a oprava 
  

Práce jsou oceněny montážními položkami, případně navýšeny potřebnými příplatky. 
Materiál je uveden zvlášť, pokud není součástí montážní položky. Přesuny hmot ve 
funkčních dílech jsou vyjádřeny procentuálně z celkové ceny z důvodu relativně malého 
množství potřebného materiálu a naopak značné pracnosti. 

Za účelem zajištění maximální spolehlivosti a životnosti střešního pláště je nutné 
dodržovat pravidelnou údržbu. Základem jsou prohlídky střechy alespoň 2x ročně, 
během kterých jsou kontrolovány průchodnosti vpustí a výskyt hrubých nečistot. 1x ročně 
je dále nutná vizuální kontrola svrchní vrstvy hydroizolace, napojení na prostupující 
konstrukce a související ukončení, spojů, tmelení a strojního zařízení nebo vedení. Při 
výskytu extrémních klimatických jevů probíhá revize individuálně, částečně je však 
možné ji sloučit s úkony realizovanými během běžných kontrol. Náklady na tuto činnost 
byly stanoveny jako hodinové sazby, běžná kontrola je uvažována jako hodinová, 
důkladná s délkou trvání hodinu a půl. Konkrétní časy je však nutné upravit podle 
zjištěných skutečností po prvním provedení, pro každý objekt i stejného typu se mohou 
značně lišit v souvislosti na řešení dalších detailů a umístěním jiných zařízení na střeše 
budovy. Mimo uvedené kontroly je každý rok provedeno pročištění vpustí spočívající 
v odstranění hrubých nečistot ze záchytného koše. Způsob provedení kontroly a 
případné odstranění poruchy je uvedené v následujících tabulkách č. 5 a 6. [21, 24] 

 

Předmět kontroly Způsob opravy 

Kontrola spojů špachtlí/jehlou Opětovné provedení spoje 

Napojení na svislé a prostupující konstrukce 
(přítlačné a krycí lišty, stahovací pásky, 

zatmelení) 

Odstranění tmelu a následné nové provedení, 
náhrada stahovacích pásek 

Kontrola trhlinek a boulí Prořezání a odstranění boulí, přeplátování 
Tabulka 5 - Kontrola střechy podle funkce – krytina [25] 
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Předmět kontroly Způsob opravy 

Porušené nátěry klempířských konstrukcí Očištění, nátěr 

Průchodnost odvodnění Pročištění 

Umístění stabilizačních dlaždic Přemístění 

Čistota střešního pláště Očištění tlakovou vodou 

Návaznost vpusti na potrubí Vyříznutí, nové osazení, zapravení 

Přídržnost kotvících lišt 
Odstranění fólie, připevnění prvků, nová 

hydroizolace 
Tabulka 6 - Kontrola střechy podle funkce – ostatní [25] 

 

Každých pět let je k běžné kontrole navíc uvažováno s kompletním očištěním střešního 
pláště tlakovou vodou. Při provádění je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nebyla 
poškozena povlaková izolace. Součástí této obnovy je i přetmelení spár na 
prostupujících konstrukcích a výměna podkladní geotextilie umístěné pod dlažbou 
v plném rozsahu. 

Po deseti letech provozu dochází k opravě hydroizolace v rozsahu 5%. To zahrnuje 
opětovné provedení spoje, zaplátování trhlin a u asfaltových pásů prořezání a odstranění 
boulí. Uvedené úkony jsou preventivního charakteru a při správném technologickém 
provedení bez poruch materiálu a výskytu zvláštních okolností by tak neměla nastat 
situace, kdy by k nim mělo dojít. 

Veškeré uváděné náklady souvisejí s technickými parametry návrhu. Provozní výlohy 
představují pravidelné obhlídky a údržbu proveditelnou svépomoci, bez speciálního 
vybavení. Výdaje vynaložené na administrativní činnost nejsou do finančních plánů 
zahrnuty. 

Z navržených variant klempířských prvků vyžaduje odstranění nátěru a jeho opětovné 
provedení po 15 letech od uvedení do provozu pouze lakovaný pozink. Životnost 
povrchové úpravy ostatních prvků je shodná nebo delší než další vrstvy skladby pláště. 
Při jejich příští výměně tak bude s největší pravděpodobností probíhat i kompletní 
rekonstrukce střechy. 

I přes to, že předpokládaná životnost betonových konstrukcí je 50 let, realizací řádných 
a cyklicky prováděných oprav lze dosáhnout životnosti 80–90 let. Tyto práce je 
doporučeno provádět pro navazující konstrukce společně. V následujících tabulkách č. 7 
a 8 jsou uvedeny předpokládané životnosti konstrukcí a výrobků uvedených 
v položkových rozpočtech. 
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Konstrukční část Ztráta funkce 
Odhad cyklu obnovy 

[roky] 
Provedená opatření 

Tmelené spáry 
Trhliny v tmelu, 

odtržení od 
některého z povrchů 

2-3 
Odstranit tmel, nově 

zatmelit 

Nátěry klempířských 
prvků 

Odlupování 3-5 Očištění, nový nátěr 

Dlažba na podložkách 
položená na textilii 

Zanesení organickým 
spadem, zápach z 

tlení, náletová 
vegetace 

5 
Přeložení dlažby, 

výměna nebo 
vyčištění textilie 

Tabulka 7 - Orientační cykly údržby a obnovy vybraných konstrukcí [25] 

 

Výrobek 
Informativní návrhová životnost 

[roky] 

Dlažba na podložkách 10 (uvažováno 25 let) 

Dlažba lepená 25 

Povlaková krytina 25 

Tepelněizolační výrobky 25 

Nosná vrstva 50 
Tabulka 8 - Informativní návrhová životnost vrstev střechy s povlakovou hydroizolační vrstvou při normální 
životnosti stavby [21[ 

 

Havarijní stavy, za které je považována škoda v rozsahu vyžadující specializovaný 
zásah nejsou do plánu údržby a oprav zahrnuty a je proto nutné je kalkulovat 
individuálně. Veškeré úkony mimo běžnou údržbu jsou navrženy podle informativní 
životnosti prvků. Pokud však aktuální stav nevykazuje známky poruch i po dosažení 
uváděné doby, je možné obnovu těchto konstrukcí odsunout. 

 

6.2.2 Demontáž a likvidace 
 

Poslední skupina položkových rozpočtů zahrnuje demontáž a likvidaci zabudovaných 
materiálů. Dílčí části jsou opět rozděleny podle navazujících prací a číselného kódu. 
Náklady pak obsahují bourací práce a přesun sutí. Přesun suti je členěn na 
vnitrostaveništní vodorovný a svislý. Mimo základní položky jsou použity i příplatky za 
zvětšené vzdálenosti, které jsou zohledněny v indexu položky. V rámci horizontálního 
přesunu po staveništi je uvažováno s maximální vzdáleností 45 m (10 m + 5 m x 3). 
Vertikálně o počet nadzemních podlaží zvětšených o 1, čímž je brána v úvahu i střecha. 
Celkový odvoz demontované hmoty je rozdělen podle způsobu likvidace, 30 km (1 km + 
1 km x 29) při odvozu na skládku, respektive 0 km pro vybrané recyklovatelné materiály. 

Veškeré demontážní hmotnosti položek jsou upraveny podle celkové montážní 
hmotnosti ze souvisejících materiálů z realizace a přepočteny na měrnou jednotku 
odstranění. Výjimkou je bourání stávající skladby, kdy je váha odpadu převzatá 
z katalogů RTS. Hmotnost lepidel je z důvodu malého množství zanedbána. 
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Odpady byly dále klasifikovány v souladu s vyhláškou č. 93/2016 Sb. a bezpečnostními 
listy k materiálům, které vydává jejich výrobce. Ceny za uložení jsou použité z aktuální 
cenové databáze. 

Materiály určené k výkupu jsou tvořeny kovovými výrobky mimo spojovací prvky, mPVC 
fóliemi a neznečištěnými polystyreny. V případě kotvení asfaltových pásů lze touto 
cestou likvidovat pouze spodní vrstvu tepelné izolace. Ve skladbách, které jsou 
stabilizované lepením, je recyklace z důvodu znečištění nemožná. Množství 
znečištěných a nezávadných hmot je vyjádřeno indexem. 

Materiál na bázi plastu byl v minulosti vykupován a likvidován v Číně. Poté, co tamní 
vláda oznámila konec dovozu vytříděných odpadů, zůstává prakticky jediným možným 
způsobem druhotného využití drcení a opětovná produkce původních výrobků. České 
firmy na tuto situaci reagovaly zastavením výkupů, likvidace je však dále možná bez 
poplatků přímo v místě stavby. V rozpočtech jsou proto náklady na mimostaveništní 
přesun a uložení hmot uvažovány jako nulové. U kovových prvků je zahrnut odvoz na 
skládku s příslušným výnosem aktuálním v prosinci 2017. 

 

 Kombinace 
 

Doposud popsaným způsobem stanovení nákladů bylo sestaveno celkem 273 
položkových rozpočtů. Pomocí kombinace použitelných variant a následného přiřazení 
nákladů na realizace a demontáž spojenou s likvidací ke konkrétním objektům došlo 
k výrazné redukci, nezbytně nutné pro další analýzy. Toto spojení je kategorizováno do 
skupin popsaných níže. Podrobná identifikace připojených číselných hodnot zajišťuje 
číselný kód definovaný v metodice sestavení položkového rozpočtu. Z důvodu přebírání 
některých nákladů z rozpočtů určených k údržbě, kde jsou ceny vztaženy k jednici, je 
výpočet rozšířen o množství a měrnou jednotku. Vzhledem k povaze zpracování 
finančních rozvrhů se u většiny hodnot jedná o komplet. V návaznosti na plán oprav jsou 
náklady na údržby k variantám přiřazeny až ve finálním návrhu. 

Přípravy podkladů zahrnují odstranění a likvidaci přebytečných konstrukcí a vrstev 
skladby. U aplikace nového hydroizolačního povlaku na stávající obsahují prořezání 
boulí na asfaltových pásech v rozsahu 5 % z celé plochy, včetně očištění od nečistot 
tlakovou vodou na celé střeše. Oplechování lemování zdí a atik je uvažováno z pozinku. 
K této kombinaci jsou přiřazeny pouze náklady na realizace, které jsou však vyjádřeny 
na základě položkových rozpočtů pro demontáž a likvidaci. 

Pro pojistnou hydroizolaci je uvažováno s variantami pro různé tloušťky zateplení. 
Klempířské konstrukce jsou posuzovány zvlášť, poplastované plechy jsou v navržené 
podobě použitelné pouze s mPVC fólií. Za účelem možnosti porovnání výhodnosti 
variantních řešení oplechování, obsahuje rozpočet nákladů na materiál VIPLANYL 
odečet rohové lišty, která je uvedena v provedení hydroizolační vrstvy pro fólii, kde 
zajišťuje řádné ukončení v případě použití jiného než systémového řešení. 

Nejpočetnější skupina kombinací obsahuje sloučení tepelné izolace a hydroizolace. 
Pojímá provedení povlakové krytiny z fólie nebo asfaltových pásů. Vrstva navazuje na 
desky z minerální vaty, případně expandovaného polystyrenu. Dále je aplikovaná 
stabilizace, při realizaci jako samostatná položka, při demontáži jako součást tepelné 
izolace z důvodů možnostem nakládání s odpady. V této úrovni jsou zahrnuty i možnosti, 
které není možné v reálu použít (montáž samolepících pásu ve výškách nad 25 m bez 
přikotvení). Ukázka stanovení kombinace je znázorněna v tabulce č. 9. 
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Číslo Popis MJ 
B70R - ŘADA - 4 NP 

Množství 
[-] 

Cena/MJ 
[Kč] 

Cena celkem 
[Kč] 

Hydroizolace po vybourání - zateplení EPS tl. 210 mm, PVC fólie, kotvení 

 Realizace    471 073,01 

1.1ab 
Povlaková krytina - po 
vybourání - PVC fólie 

komplet 1,00 174 766,06 174 766,06 

1.2ac 
Tepelná izolace - EPS tl. 210 
mm 

komplet 1,00 230 885,95 230 885,95 

1.7ac 
Stabilizace - kotvení - TI 210 
mm 

komplet 1,00 65 421,00 65 421,00 

 Demontáž a likvidace    17 212,37 

3.1abb 

Povlaková krytina - po 
vybourání - PVC fólie - 
kotvená TI 210 mm 

komplet 1,00 7 156,07 7 156,07 

3.2aca 
Tepelná izolace - EPS tl. 210 
mm - volně 

komplet 1,00 10 056,30 10 056,30 

Tabulka 9 - Kombinace – ukázka 

 

 Stanovení nákladů životního cyklu stavby 
 

Pro výše uvedené kombinace byly stanoveny náklady životního cyklu stavby. Ty jsou 
stanoveny pro varianty provedení pouze nové hydroizolační vrstvy, doteplení stávající 
skladby pomocí izolace o tloušťkách 100 mm a 160 mm, a nakonec odebrání stávajícího 
souvrství a realizaci nové skladby v mocnostech od 210 mm a 260 mm. Posouzení 
klempířských konstrukcí proběhlo zvlášť a k finální realizaci byla vybrána pouze varianta 
s nejnižšími celkovými náklady. 

Vypočtený ukazatel je vyjádřen sumou nákladů vzniklých v jednotlivých letech provozu 
převedených na současnou hodnotu pomocí diskontního faktoru. Uvažovaný diskontní 
faktor je konstantní v průběhu celého posuzovaného období – 5 %. Lhůta, ve které je 
provoz analyzován, odpovídá předpokládané životnosti klíčových vrstev – tepelné izolaci 
a povlakové krytině, tedy 25 let. V roce, ve kterém byla uskutečněna realizace, nejsou 
plánovány žádné další výdaje. Z toho plyne, že předání díla investorovy podle této práce 
připadá na přelom třetího a čtvrtého čtvrtletí. V posledním roce životnosti probíhá 
demolice a likvidace, která tvoří jediný náklad. 

Vzhledem k velkému množství často se opakujících dat jsou v přílohách uváděny pouze 
vybrané roky. Všechny použité varianty vyžadují náklady na realizaci v 0. roce a na 
demontáž a likvidaci v roce posledním. Mezi tím probíhá údržba v souladu s předchozím 
návrhem. U klempířských konstrukcí je každé 3 roky obnoveno přetmelení napojení na 
vystupující konstrukce. Na povlakové krytině každoročně provedena prohlídka spolu 
s vyžadujícími úkony, jedenkrát za 5 let výměna dílčích části po 10 letech dílčí oprava 
hydroizolace v ploše. Zakryté konstrukce nejsou v plánu uvažovány. Princip výběru 
reprezentativních let je graficky znázorněn v následující tabulce č. 10. 

 

Konstrukce 0. rok 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 

Klempířské výrobky Realizace - - Údržba - 

Hydroizolace Realizace Údržba Údržba Údržba Údržba 



45 
 

Konstrukce 5. rok 10. rok 15. rok 24. rok  

Klempířské výrobky - - 
Nátěr 

(lakovaný 
pozink) 

Likvidace  

Hydroizolace 
Důkladná 

údržba 
Oprava Údržba Likvidace  

Tabulka 10 - Zjednodušený plán údržby 

 

Na závěr byly sloučeny sobě odpovídající kombinace přípravy podkladu, společných 
úkonů, skladby tepelné izolace a povlakové krytiny a klempířských prvků. Z technicky 
přípustných variant pak nejnižší částka značí nejvýhodnější řešení z hlediska 
minimalizace nákladů. Komplexní výsledky jsou podrobeny rozboru v následující 
kapitole. 

 

7 Analýza nákladů 
 

Podkladem pro analýzu nákladů životního cyklu stavby (BLCC, Building Life Cycle 
Coast) při minimalizaci nákladů tvoří vypočtené hodnoty z předchozí kapitoly. Nezbytnou 
součástí jsou plány nákladů. Pomocí doplňujících mezisoučtů budou jednotlivé varianty 
řešení porovnávány a dále rozebírány. Částky uváděné v této části práce, pokud není 
uvedeno jinak, jsou již diskontované, uváděné průměrné BLCC jsou stanoveny 
aritmeticky. Vzhledem k množství porovnávaných hodnot jsou v hlavní částí této práce 
předloženy pouze souhrnné výsledky. 

Ve zvolené metodě stanovení nákladů se ukázalo, že zcela zásadním způsobem 
ovlivňuje výběr vhodného návrhu cena realizace. Stejně vysoké náklady v rámci 
vymezeného období postupně ztrácí na významu účinkem klesající časové hodnoty 
peněz. S délkou cyklu 25 let je degrese částek opravdu výrazná. Pokud by mezi 
jednotlivými fázemi byly nominální náklady v poměru 1:1:1, diskontováním se poměr 
mění na 1:0,59:0,31. Výlohy na likvidaci tak nemají ani třetinovou váhu v porovnání 
s cenou pořízení. 

 

 Klempířské prvky 
 

Z provedeného výpočtu nákladů životního cyklu stavby vyplývá, že na jednotlivých 
objektech se navržené varianty liší mezi sebou v průměru o 2,29 %. Významně nízkou 
hodnotou z řady vyčnívá řešení z poplastovaných plechů, s celkovou částkou až 
4násobně menší než u ostatních možností. To je dáno systémovou návazností, a tedy 
menší rozvinutou šířkou u termoizolačních fólií, které ovšem nelze použít v případě 
izolace střešního pláště asfaltovými pásy. Z toho vyplívá, že v případě realizace 
hydroizolace z mPVC fólií poskytuje dané východisko nejvýhodnější výsledky.  

Pro objekty s živičnou krytinou je nejpříznivější z posuzovaných možností verze 
z lakovaného pozinku, i přes navýšené nominální náklady na údržbu oproti ostatním 
variantám o odstranění a opětovné nanesení ochranného nátěru v 15. roce provozu. 
Další výdaje na servis se ve všech příkladech rovnají. Způsob a technologie 
prováděných úkonů jsou identické a spočívají v náhradě tmelu v návaznosti na ukončení 
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hydroizolace na stěnách. Rozdílné ceny likvidací zapříčiňují pouze náklady na likvidaci 
ovlivněné demontážní hmotností. 

 

Varianta 
 

Objekt 

VIPLANYL 
[Kč] 

Titanzinek 
[Kč] 

Lakovaný 
pozink 

[Kč] 

Hliník 
[Kč] 

4 NP – řadový 8 340,30 71 436,95 33 394,82 35 965,73 

8 NP – řadový 15 610,37 130 544,71 61 323,30 66 041,44 

12 NP – věžový 27 991,10 183 002,87 91 179,43 98 021,14 
Tabulka 11 - BLCC – Klempířské prvky 

  

Pořízení je z finančního pojetí u lakovaného pozinku s hliníkem rozdílné přibližně o 7 %, 
což je v celkových částkách celé regenerace poměrně zanedbatelná částka. Diference 
mezi lakovaným pozinkem a titanzinkem více než 54 % bezvýznamná není. 

Stanovením průměrných hodnot nákladů pro dílčí etapy životního cyklu, získaných 
v rámci výpočtu BLCC, bylo zjištěno, že s výjimkou varianty poplastovaných plechů 
odpovídá na vybraných objektech průměrně 88 % veškerých, v průběhu životního cyklu 
vynaložených, nákladů na realizaci, dalších 11 % na údržbu dle navrženého plánu a 
pouze 1 % na likvidaci. Tyto čísla dokládá i následující graf č. 1, kde části vyjadřují 
průměrný náklad pro zkoumaný typ stavebního objektu. 

 

 

Graf 1 - Průměrné náklady – klempířské prvky 

 

Pořadí variant z hlediska realizačních nákladů odpovídá závěrům stanoveným analýzou 
v celém životním cyklu. Při likvidaci hliníkového oplechování však může být dosaženo 
nejvyšších výnosů. Důvodem je vysoká cena výkupu materiálu, v porovnání s ostatními 
materiály více než 10násobná (27 Kč/kg oproti 2,5 Kč/kg). I přes to tyto příjmy nepokryjí 
zvýšenou investici do pořízení. Domněnka uvedená v úvodních kapitolách této práce, 
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podle které je možné výnosy z prodeje znovupoužitelného materiálu překonat náklady 
na demontáž, se tak ukázala jako nerealizovatelná ve většině případů navrženého 
konstrukčního řešení. 

Cílem diplomové práce je najít řešení s minimálními náklady v průběhu životního cyklu. 
Na základě uvedených poznatků budou další analýzy prováděny pouze ve variantách 
oplechování z poplastovaného plechu u mPVC fólií a z lakovaného pozinkovaného 
plechu při realizaci povlakové krytiny z asfaltových pásů. 

 

 Oprava hydroizolační vrstvy 
 

Oproti klempířským konstrukcím má na výběr konstrukčního řešení vliv výšková úroveň, 
ve která se plochá střecha nachází. Z analýzy vyplývá, že pro 2 nižší objekty je 
výhodnější použít kombinaci dvou natavených asfaltových pásů na úkor fólie. U vyšší 
budovy je však stejná varianta náročnější na pořízení. Navržené komplety se průměrně 
liší o 9,24 %, což je vyšší hodnota než u oplechování. Zejména u rozsáhlých objektů 
může mít rozhodnutí o použitém materiálu významné finanční dopady. Společné úkony 
tvoří přibližně 1/6 celkové ceny, zbylé složky závisí na členitosti střechy. 

Nominální náklady na likvidaci jsou u fólií o polovinu nižší. Pořizovací cena je o pětinu 
vyšší než u asfaltových pásů v součtu s klempířskými výrobky. Výdaje za údržbu se i 
přes rozsáhlejší úpravy živičných povrchů dají prohlásit za identické. 

 

Varianta 
Objekt 

mPVC 
[Kč] 

AP 
[Kč] 

4 NP – řadový 349 313,06 322 160,65 

8 NP – řadový 680 168,86 607 279,15 

12 NP – věžový 646 901,39 712 575,48 
Tabulka 12 - BLCC – Oprava hydroizolační vrstvy 

 

Porovnáním průměrných nákladů čtyřpodlažního a osmipodlažního objektu podle fází 
projektu je zřejmé, že i v tomto případě k nejvyšším výdajům dochází během realizace, 
průměrně 80,68 %. Hydroizolační vrstva fólie vyžaduje částku vyšší o 18 194,44 Kč 
(3,26 %), než alternativa. Vlivem plánovaných oprav, zejména pak ve větším rozsahu 
v každém 5. a 10. roce, bude v průběhu provozu spotřebováváno více finančních zdrojů 
(15,28 %), než k závěrečné demontáži a likvidaci (3,01%). Zde jsou celkové náklady pro 
variantu z asfaltových pásů vyšší o 1,2 %. Z dlouhodobého hlediska jsou i přes vyšší 
útraty za údržbu výhodnější asfaltové pásy. Pro objekty o 12 podlažích však tyto 
poznatky neplatí, náklady pro všechny fáze životnosti jsou nižší. 
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Graf 2 - Průměrné náklady – oprava hydroizolační vrstvy – 4 a 8 NP 

 

 

Graf 3 - Průměrné náklady – oprava hydroizolační vrstvy – 12 NP 

 

Zatímco u ostatních objektů se ceny za realizaci povlakové krytiny bez klempířských 
výrobků mezi oběma variantami liší přibližně o 20 %, u věžových objektů je tento rozdíl 
pouze 0,5 %. Důvodem je nutnost kotvit asfaltové pásy k podkladu v důsledku 
vysokého sání větru, kdy přilnavost vrstvy tyto negativní vlivy není schopná pokrýt. 
Systémové oplechování je ve stejném případě o 70 % levnější než z lakovaného 
pozinku. Kompletním řešení z mPVC fólie tak lze dosáhnout úspory 9,22 %. 

 

 Doplnění tepelné izolace tl. 100 mm 
 

Při doteplení střešního pláště bylo porovnáváno řešení expandovaným polystyrenem 
tloušťky 100 mm s deskami z minerálních vláken o ekvivalentní mocnosti. Vzhledem 
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k dostupným materiálům musela být mocnost druhé varianty navýšena na 120 mm. 
Kvůli omezeným délkám vyráběného kotevního materiálu zahrnuje čedičová vata 
stabilizaci pouze lepením a přitížením. Z analýzy vyplývá, že v souboru zkoumaných 
objektů neexistuje situace, kdy by za účelem minimalizace nákladů bylo výhodnější 
použít minerální vatu. Rozdíly mezi technologicky stejným řešením se pohybují 
v rozmezí 9,73 – 17,77 %. 

Nominální náklady na realizaci zateplení ovlivňuje pouze nákupní cena materiálu, 
pracnost je shodná u obou možností. Při kladení na sucho rozdíl činí 102 276 Kč 
(bezmála 40 %). V případě likvidace je schodek 32 821 Kč, více než 4násobně dražší 
demontáž a uložení izolace z kamenné vaty. 

U dvou nižších objektů je rozdíl mezi nejlevnější (asfaltový pás s lepením na AOSI) a 
nejdražší variantou (bodově přitížení asfaltový pás) provedení pomocí expandovaného 
polystyrenu průměrně 11,70 %. Při konstrukční výšce nad 25 m činí maximální rozdíl 
9,02 % mezi bodovým přitížením fólie a kotveným pásem. 

 

Varianta 

 

Objekt 

EPS, mPVC, 
kotvení 

[Kč] 

EPS, mPVC, 
přitížení 
bodové 

[Kč] 

EPS, AP, 
kotvení 

[Kč] 

EPS, AP, 
přitížení 
bodové 

[Kč] 

4 NP – řadový 423 881,67 436 262,86 453 353,25 465 778,62 

8 NP – řadový 833 315,38 851 546,25 893 795,14 912 363,50 

12 NP – věžový 762 095,69 753 475,61 828 161,57 820 091,43 

Varianta 

 

Objekt 

EPS, AP, PUR 
[Kč] 

EPS, AP, PUK 
[Kč] 

EPS, AP, 
AOSI 
[Kč] 

MV, mPVC, 
přitížení 
bodové 

[Kč] 

4 NP – řadový 446 963,07 426 529,59 417 177,28 503 338,60 

8 NP – řadový 878 026,29 832 182,40 794 025,51 985 544,76 

12 NP – věžový x x x 854 279,93 

Varianta 

 

Objekt 

MV, AP, 
přitížení 
bodové 

[Kč] 

MV, AP, PUR 
[Kč] 

MV, AP, PUK 
[Kč] 

MV, AP, AOSI 
[Kč] 

4 NP – řadový 528 850,86 514 038,81 493 605,33 484 253,02 

8 NP – řadový 1 034 132,24 1 012 024,81 1 012 024,81 928 024,03 

12 NP – věžový 908 496,41 x x x 
Tabulka 13 - BLCC – Doplnění tepelné izolace tl. 100 mm 

 

Z průměrných nákladů plyne, že 84,64 % výdajů během doby životnosti je určeno 
k úhradě realizace. Vyšší cenu termoplastů v tomto případě způsobuje omezená 
možnost stabilizace, vyloučením lepení zůstávají pouze finančně náročnější varianty 
kotvení a bodového přitížení. Z hlediska použití pojiv se rozdíly pohybují v rozmezí 
5,87 % - 10,08 %. Oproti variantě s asfaltovým lakem je užití PUR lepidla nejméně 
výhodné. 

Kumulované náklady na provoz jsou ve všech případech velice podobné a pohybují se 
okolo částky 83 092,36 Kč. Procentuálně vyjádřeno jsou výdaje rovny 11,06 % z 
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celkových, důvodem této podobnosti je plán údržby v uvedeném objemu u všech 
variant srovnatelný. 

Náklady na bourání se značně liší v závislosti na použité povlakové krytině, tepelném 
izolantu a způsobu stabilizace. Největší zátěž rozpočtu je zapříčiněna minerální vatou 
(až 50 151,65 Kč). Nezanedbatelnou položku tvoří demontáž bodového zatížení (s 
kompletní skladbou až 50 663,05 Kč). Naopak nejnižší výdaje vyžaduje likvidace 
kotvená mPVC fólie na expandovaném polystyrenu – 28 024,73 Kč za splnění stejných 
podmínek, jako u opačných extrémů. 

 

Graf 4 - Průměrné náklady – Doplnění tepelné izolace tl. 100 mm - 4 a 8 NP 
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Graf 5 - Průměrné náklady – Doplnění tepelné izolace tl. 100 mm - 12 NP 

 

Ideální variantou pro objekty nižší než 25 m, z hlediska minimalizace nákladu životního 
cyklu stavby, je při zateplení stávajícího střešního pláště dodatečnou vrstvou izolantu 
živičná krytina s expandovaným polystyrenem, přičemž jednotlivé vrstvy jsou lepeny 
asfaltovým prostředkem. Ve vyšších výškových úrovních dominuje lokálně přitížená 
termoplastová fólie se stelným materiálem tepelné izolace. 

 

 Doplnění tepelné izolace tl. 160 mm 
 

Oproti předchozí variantě není možné navrženou skladbu stabilizovat pomocí sanačních 
vrutů. Ze zbývajících možností je opět vhodnějším materiálovým řešením tepelná izolace 
z expandovaného polystyrenu (rozdíl až 29,12 %). U objektů nad výšku 25 m tak lze 
aplikovat pouze stabilizaci lokálním přitížením. Preference plastové fólie před živičnou 
krytinou cílí k úspoře přibližně 7 %. Na nižších budovách optimální kombinaci 
reprezentuje lepení asfaltovým lakem a povlaková vrstva z asfaltového pásu 
s průměrnými náklady životního cyklu stavby 653 154,70 Kč.  Druhá v pořadí je náhrada 
AOSI za lepidlo PUK s částkou 676 909,30 Kč (rozdíl 3,51 %). 
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Tabulka 14 - BLCC – Doplnění tepelné izolace tl. 160 mm 

 

Průměrné náklady na realizaci z celkových výdajů pro toto řešení jsou podobné se 
zateplením izolantem tl. 100 mm – 84,79 %. Konkrétní částky vymezené na běžný 
provoz s identickým plánem údržby analogicky odpovídají. V rámci řešené varianty se 
jedná o přibližně 10,22 % celkových výdajů. Zbylých 4,99 % pojme likvidace, pro kterou 
platí již dříve zmíněné zásady. 

 

 

Graf 6 - Průměrné náklady – Doplnění tepelné izolace tl. 160 mm - 4 a 8 NP 
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Varianta 

 

Objekt 

EPS, mPVC, 
přitížení 
bodové 

[Kč] 

EPS, AP, 
přitížení 
bodové 

[Kč] 

EPS, AP, PUR 
[Kč] 

EPS, AP, PUK 
[Kč] 

4 NP – řadový 468 403,28 497 749,55 479 103,48 458 670,00 

8 NP – řadový 914 512,44 974 602,47 940 992,48 895 148,59 

12 NP – věžový 799 963,85 865 714,50 x x 

Varianta 

 

Objekt 

EPS, AP, 
AOSI 
[Kč] 

MV, mPVC, 
přitížení 
bodové 

[Kč] 

MV, AP, 
přitížení 
bodové 

[Kč] 

MV, AP, PUR 
[Kč] 

4 NP – řadový 449 317,69 542 771,50 572 117,78 553 471,71 

8 NP – řadový 856 991,70 1 148 996,91 1 209 086,94 1 175 476,96 

12 NP – věžový x 907 486,70 973 237,35 x 

Varianta 

Objekt 

MV, AP, PUK 
[Kč] 

MV, AP, AOSI 
[Kč] 

  

4 NP – řadový 533 038,23 523 685,92   

8 NP – řadový 1 129 633,07 1 091 476,18   

12 NP – věžový x x   
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Graf 7 - Průměrné náklady – Doplnění tepelné izolace tl. 160 mm - 12 NP 

 

Nejvýhodnější možností pro objekty vyšší než 25 m nabízí provedení tepelné izolace 
prostřednictvím expandovaného polystyrenu se vzájemně prolepenými vrstvami 
s mPVC fólií a bodovým přitížením. U ostatních budov je hydroizolace nahrazena 
živičnou krytinou a stabilizací lepením asfaltem. 

 

 Zateplení tepelnou izolací od tl. 210 mm 
 

Oproti předchozím kombinacím realizace nového zateplení pojímá bourání stávajících 
konstrukcí. Tyto přípravné práce zaujímají 21,71 % z veškerých nákladů vzniklých 
v průběhu předpokládané doby životnosti a rovněž přes 20 % pořizovací ceny realizace. 
Dalším nezanedbatelným úkonem je provedení pojistné hydroizolace, které zahrnuje 
přibližně 11,10 %. Průměrná částka nákladů životního cyklu stavby činí 1 127 147,39 Kč. 
Uvedené konstrukce jsou po dokončení zakryté, a proto není uvažováno s jejich 
údržbou. 

Ze základen počítaných hodnot byl vyjmut návrh celoplošného přitížení, u kterého 
průměrné BLCC dosahují 5 110 336,59 Kč. Důvodem vysoké finanční náročnosti je 
značná počáteční investice a vyžadované údržby. Ty u ostatních variant kolísají okolo 
8,87 %, v tomto případě je podíl 51,14 % z celkového peněžního objemu. 

Principy vhodného výběru po stránce materiálu tepelné izolace již byly okomentovány a 
popsány v předchozích variantách rekonstrukce, dále se nemění. 

U věžového objektu lze prokázat, že ačkoliv kumulované nominální náklady návrhu 
dosahují nejnižší z možných úrovní, nejedná se o nejvýhodnější východisko z hlediska 
minimalizace nákladů životního cyklu po časovém zhodnocení peněz. Částka potřebná 
k pořízení kotveného souvrství s mPVC fólií činí 784 608 Kč, na údržbu 144 968 Kč a na 
likvidaci 32 587 Kč. Náklady lokálně přitížené variantě jsou 750 266 Kč, 159 656 Kč a 
88 758 Kč. Ačkoliv vyšší výdaje v počátku životního cyklu kompenzují úspory 
v následujících etapách (36 517 Kč), klesající hodnota financí nedokáže schodek pokrýt 
a první alternativa tak končí ve ztrátě 8 645 Kč. 
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Varianta 

 

Objekt 

EPS, mPVC, 
kotvení 

[Kč] 

EPS, mPVC, 
přitížení 
plošně 

[Kč] 

EPS, mPVC, 
přitížení 
bodové 

[Kč] 

EPS, AP, 
kotvení 

[Kč] 

4 NP – řadový 828 768,40 2 125 865,51 842 413,11 859 121,55 

8 NP – řadový 1 675 411,42 6 079 012,66 1 721 767,88 1 737 597,43 

12 NP – věžový 1 446 410,34 5 899 620,09 1 437 766,21 1 514 216,98 

Varianta 

 

Objekt 

EPS, AP, 
přitížení 
plošně 

[Kč] 

EPS, AP, 
přitížení 
bodové 

[Kč] 

EPS, AP, PUR 
[Kč] 

EPS, AP, PUK 
[Kč] 

4 NP – řadový 2 156 241,28 872 222,94 853 576,87 833 143,39 

8 NP – řadový 6 141 100,07 1 782 752,44 1 749 142,45 1 703 298,56 

12 NP – věžový 5 966 877,15 1 504 209,34 x x 

Varianta 

 

Objekt 

EPS, AP, 
AOSI 
[Kč] 

MV, mPVC, 
kotvení 

[Kč] 

MV, mPVC, 
přitížení 
plošně 

[Kč] 

MV, mPVC, 
přitížení 
bodové 

[Kč] 

4 NP – řadový 823 791,08 939 217,84 2 236 314,95 954 142,93 

8 NP – řadový 1 665 141,67 1 895 382,48 6 298 983,72 1 944 593,56 

12 NP – věžový x 1 605 763,63 6 058 973,37 1 599 218,44 

Varianta 

 

Objekt 

MV, AP, 
kotvení 

[Kč] 

MV, AP, 
přitížení 
plošně 

[Kč] 

MV, AP, 
přitížení 
bodové 

[Kč] 

MV, AP, PUR 
[Kč] 

4 NP – řadový 969 005,05 2 266 124,78 983 952,76 965 306,69 

8 NP – řadový 1 956 465,65 6 359 968,29 2 005 578,12 1 971 968,13 

12 NP – věžový 1 672 756,34 6 125 416,51 1 665 661,57 x 

Varianta 

Objekt 

MV, AP, PUK 
[Kč] 

MV, AP, AOSI 
[Kč] 

  

4 NP – řadový 944 873,21 935 520,90   

8 NP – řadový 1 926 124,24 1 887 967,35   

12 NP – věžový x x   
Tabulka 15 - BLCC – Zateplení tepelnou izolací od tl. 210 mm 

 

Porovnáním nákladů životního cyklu s nutnými výdaji na realizaci bylo zjištěno, že 
vzestupné pořadí výhodnosti je z pohledu obou veličin shodné. Pro objekty o 4 NP a 
8 NP tvoří nejekonomičtější variantu živičná krytina se stabilizací tepelné izolace 
lepením asfaltovým lakem AOSI (823 791,08 Kč), následně povlaková vrstva 
z termoplastů kotvená k podkladu (828 768,40 Kč – rozdíl 0,6 %). Při aplikaci ve výšce 
nad 25 m je vhodné volit lokálně přitíženou skladbu (1 437 766,21 Kč), případně 
kotvenou (1 446 410,43 Kč – rozdíl 0,60 %), v obou případech s fólií. 

Jak již bylo naznačeno dříve, celkové náklady vynaložené na plnění plánu oprav tvoří 
8,87 % (82 202,48 Kč). Tyto výdaje jsou nejnižší u kotvených fólií, nepatrně vyšší u 
asfaltových pásů. Nárůst přibližně o 10,71 % vyžadují bodově přitížené skladby. 
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Vzhledem k nižší spotřebě materiálů pro stabilizace je i přes to návrh vhodný pro 
vysoké, nepravidelné objekty. 

 

 

Graf 8 - Průměrné náklady – Zateplení tepelnou izolací od tl. 210 mm - 4 a 8 NP 

 

Graf 9 - Průměrné náklady – Zateplení tepelnou izolací od tl. 210 mm - 12 NP 
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Optimálním řešením realizace byla stanovena tepelná izolace z EPS. Povlaková 
krytina je tvořena do výšky 25 m živičnou krytinou a stabilizací nátěrem AOSI, nad tuto 
úroveň plastovou fólií s lokálním přitížením. 

 

 Zateplení tepelnou izolací od tl. 260 mm 
 

Poznatky zjištěné z analýzy nového zateplení provedeného na nosnou vrstvu se opírají 
o informace uvedené v předchozí variantě. Z důvodu zcela rozdílné ceny je z dalších 
popisů vyňato celoplošné přitížení. Pořadí výhodnosti aplikovatelných řešení se opakuje 
podle menší tloušťky návrhu, náročnost z hlediska celkových nákladů životního cyklu 
stavby se hodnoty mění v rozmezí procentuálních hodnot 3,37 – 5,02 (průměrná hodnota 
4,17 %) směrem nahoru. Výraznější nárůst je patrný u kotvených skladeb, což zřejmě 
zapříčiňuje vyšší pořizovací ceny kotevního materiálu. Naopak malé změny lze 
pozorovat u bodového přitížení, kde jsou rozdílné pouze ceny za montáž a materiál 
svrchní vrstvy, stejně jako za údržbu. 

 

Varianta 

 

Objekt 

EPS, mPVC, 
kotvení 

[Kč] 

EPS, mPVC, 
přitížení 
plošně 

[Kč] 

EPS, mPVC, 
přitížení 
bodové 

[Kč] 

EPS, AP, 
kotvení 

[Kč] 

4 NP – řadový 872 567,06 2 163 445,76 879 993,37 902 845,57 

8 NP – řadový 1 760 981,81 6 152 134,15 1 795 231,51 1 823 168,43 

12 NP – věžový 1 516 652,12 5 954 980,97 1 493 082,64 1 584 586,93 

Varianta 

 

Objekt 

EPS, AP, 
přitížení 
plošně 

[Kč] 

EPS, AP, 
přitížení 
bodové 

[Kč] 

EPS, AP, PUR 
[Kč] 

EPS, AP, PUK 
[Kč] 

4 NP – řadový 2 193 746,90 909 803,20 891 157,13 870 723,65 

8 NP – řadový 6 214 222,17 1 856 216,07 1 822 606,09 1 776 762,20 

12 NP – věžový 6 022 366,20 1 559 525,77 x x 

Varianta 

 

Objekt 

EPS, AP, 
AOSI 
[Kč] 

MV tl. 220 
mm, mPVC, 

kotvení 
[Kč] 

MV tl. 220 
mm, mPVC, 

přitížení 
plošně 

[Kč] 

MV tl. 220 
mm, mPVC, 

přitížení 
bodové 

[Kč] 
4 NP – řadový 861 371,34 985 020,02 2 275 898,73 993 709,04 

8 NP – řadový 1 738 605,31 1 985 766,26 6 376 918,60 2 022 126,48 

12 NP – věžový x 1 679 038,63 6 117 367,48 1 657 348,45 

Varianta 

 

Objekt 

MV tl. 220 
mm, AP, 
kotvení 

[Kč] 

MV tl. 220 
mm, AP, 
přitížení 
plošně 

[Kč] 

MV tl. 220 
mm, AP, 
přitížení 
bodové 

[Kč] 

MV tl. 220 
mm, AP, PUR 

[Kč] 

4 NP – řadový 1 014 807,23 2 305 708,56 1 023 518,87 1 004 872,81 

8 NP – řadový 2 046 849,42 6 437 903,16 2 083 111,05 2 049 501,06 

12 NP – věžový 1 746 031,35 6 183 810,62 1 723 791,58 x 
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Varianta 

Objekt 

MV tl. 220 
mm, AP, PUK 

[Kč] 

MV tl. 220 
mm, AP, AOSI 

[Kč] 
  

4 NP – řadový 984 439,33 975 087,02   

8 NP – řadový 2 003 657,17 1 965 500,28   

12 NP – věžový x x   
Tabulka 16 - BLCC – Zateplení tepelnou izolací od tl. 260 mm 

 

Oproti zateplení tloušťkou od 210 mm byl zjištěn nulový nárůst nákladů na údržbu, což 
je způsobeno naprosto stejným plánem údržby. Celkové průměrné nárůsty na realizaci 
činí 4,38 %. Jedna z příčin ceny byla popsaná již výše, další způsobuje zvýšení objemu 
zabudovaného materiálu tepelné izolace. Zvýšení u výdajů na likvidaci dosahuje u 
extrudovaných polystyrenů přibližně 1,38 % a u minerální vaty 4,88 %. 

 

Graf 10 - Průměrné náklady – Zateplení tepelnou izolací od tl. 260 mm - 4 a 8 NP 
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Graf 11 - Průměrné náklady – Zateplení tepelnou izolací od tl. 210 mm - 12 NP 

Ideální variantu tvoří kombinace pěnového polystyrenu stabilizovaného s asfaltem 
oxidovaným stavebně izolačním a živičnou hydroizolací (objekty do 25 m), respektive 
totožná tepelná izolace s termoplasty, lokálně přitížená. 

 

 Rozbor klíčových položek 
 

Doposud byly analyzovány pouze ucelené kombinace variant. Z publikovaných výsledků 
je zřejmé, že zásadní význam z kompletního objemu nákladů tvoří několik klíčových 
položek. V následující části proto budou tyto elementy podrobněji zkoumány za účelem 
závěrečného zhodnocení, vzhledem k výraznému podílu realizačních nákladů na 
úplných součtech, především v rozpočtech pro provedení. Posouzení úkonů s jedním 
navrženým řešením není provedeno. 

V případě klempířských výrobků již bylo naznačeno, že výběr materiálového řešení 
závisí na technologii provedení povlakové vrstvy. K termoplastům nemá smysl 
z hlediska nákladů přiřazovat jiné než systémové řešení. U živičné krytiny, i přes vyšší 
provozní náklady, ideální vlastnosti nabízí lakovaný pozinkovaný plech. Ostatní 
materiály dle dostupných informací výrobců materiálu vyžadují úpravy až po skončení 
životnosti funkčních součástí skladby střechy, náklady na pořízení jsou však s ohledem 
na jednotkovou cenu nižší o více než 55 %. Nižší rozvinutá šířka o 2 cm vzhledem 
k finančním rozdílům nehraje podstatnou roli. 

Ceny bourání jsou u všech variant stejné. Výnosy z prodejů druhotných surovin sice 
existují, pokryjí však náklady na odvoz a nepatrně sníží cenu demontážních prací, u 
hliníkových výrobků kompletně. Vzhledem k celkové ceně díla je lze zanedbat. 
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Název položky 
Jednotková 
cena [Kč] 

Rozdíl 
[%] 

Výnos 
z likvidace 

[Kč/m] 

Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 600 mm 833,00 0,00 3,81 

Oplechování zdí z lak.Pz plechu, rš 580 mm 392,50 55,55 1,77 

Oplechování zdí včetně rohů z Al, rš 600 mm 446,00 49,49 73,70 
Tabulka 17 - Srovnání jednotkových cen klempířských prvků 

 

Cena montáže tepelné izolace je shodná, dokud se jedná o pevné desky kladené shora. 
Náklady na pořízení materiálu se ukázaly jako rozhodující. Navržené řešení uvažuje 
s aplikací desek z expandovaného polystyrenu a ekvivalentu z minerální vaty. Ta má 
sice velice podobné tepelně izolační vlastnosti, je však několikanásobně dražší (až o 43 
%). Pro srovnání byla do souhrnu začleněna i spádová deska z polystyrenu o teoretické 
tloušťce 160 mm. Ceny polystyrenů výrobci a prodejci uvádí v kubických metrech 
vzhledem k rozšířené zakázkové výrobě. Položka „Deska z minerální plsti“ agreguje 
cenu podkladní vrstvy o nižší pevnosti Isover R a roznášecí Isover S. 
 

 

Název položky 
Jednotková 
cena [Kč] 

Rozdíl [%] 

Deska izolační stabilizov. EPS 100, tl. 160 mm 326,00 43,06 

Deska spádová EPS 100 BACHL, tl. 160 mm 361,60 36,84 

Deska z minerální plsti, tl. 2x80 mm 572,50 0 
Tabulka 18 - Srovnání jednotkových cen tepelné izolace 

 

Materiál z minerálních vláken lze recyklovat pouze jako odřezy z výroby. Demontovaný 
ze stavby je nutné uložit na skládku, stejně jako polystyren znečištěný například lepidly 
nebo asfalty. Ačkoliv vzhledem k aktuální situaci na trhu plastů v současnosti téměř 
neprobíhá výkup, možností jejich opětovného použití jsou poměrně široké. Důraz na 
ekologickou výstavbu má spíše charakter osobního přesvědčení než ekonomický. 

 

Název položky 
Cena uložení na skládku 

[Kč/t] 

Čistý expandovaný polystyren 0 

Znečištěný expandovaný polystyren 1 235,00 

Desky z minerální plsti 1 235,00 
Tabulka 19 - Srovnání jednotkových cen likvidace tepelné izolace 

 

V rámci celkové analýzy nákladů životního cyklu stavby bylo u staveb do střešní roviny 
ve výškové úrovni 25 m zjištěno, že z hlediska realizačních výdajů je výhodnějším 
řešením hydroizolační vrstvy použití asfaltových pásů.  
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Z níže přiložených tabulek je patrná zvýšená materiálová náročnost živičné krytiny, o 
více než 23 %. Rozdíl v cenách umocňuje zahrnutí oplechování, a naopak snižuje 
nepatrně nákladnější montáž mPVC fólie. Celkový rozdíl nákladů na identickém objektu 
čítá 26 006 Kč. Průměrná cena kompletace se tak na vodorovné ploše 246,762 m2 rovná 
721,15 Kč/m2 respektive 826,54 Kč/m2. Aplikace kotevních prvků vyžaduje navýšení 
částky o 247,71 Kč/m2. Uvedenými argumenty je potvrzena výhodnost povlakové krytiny 
z plastových fólií v případech, kdy je stabilizace zajištěna přitížením. To se vztahuje i 
k situacím, kdy by alternativní řešení asfaltových pásů bylo nutné kotvit k podkladu. 
Náklady vyvolané způsobem zajištění skladby proti účinkům sání větru mají vliv na 
výhodnost zvolené varianty. Dostatečné podklady představují stěžejní prvek při 
rozhodování. 

 

Název položky 
Objektová 

cena 
[Kč] 

Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 11 954,40 

Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 41 035,71 

Fólie izolační DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm š. 1600 mm, PVC-P s PES 
výztuží, šedá 

78 017,43 

Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP 11 140,01 

Ostatní 35 803,89 

Cena celkem 177 951,44 
Tabulka 20 - Cena realizace mPVC fólie 

 

Název položky 
Jednotková 

cena 
[Kč] 

Povlaková krytina střech do 10°,samolepicím pásem 25 216,79 

Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 28 670,11 

Pás modif. asfalt samolep Glastek 30 sticker plus 52 290,40 

Pás modif. asfalt Elastek 40 special dekor modroze 57 484,81 

Ostatní 40 295,35 

Celkem 203 957,46 
Tabulka 21 - Cena realizace asfaltového pásu 

Posledním klíčovým parametrem je způsob stabilizace souvrství. V předchozím odstavci 
bylo také prokázáno, že v případech, kdy je stabilizace zajištěna lepením, je vhodné plně 
využívat výhod asfaltových pásů spočívajících v přilnavosti k povrchu podkladní vrstvy 
bez dalších speciálních úkonů. Celoplošná stabilizace betonovými dlaždicemi není pro 
realizaci na střechách panelových domů vhodná z důvodu vysokých celkových nákladů. 
Ze zbývajících možností zbývá lepení, kotvení, případně lokální přitížení. 

Rozborem položek obsažených v cenové databází RTS, 712 37 2111.R00 (6 ks/m2 
kotev do betonu) a 712 37 3111.R00 (8 ks/m2), byla určena časová náročnost montáže 
1 ks teleskopické kotvy. Po dosazení průměrného hodinového výdělku příslušné tarifní 
skupiny je stanovená cena montáže. Uvažovaným materiálem je vrut POWER 150 
(nejlevnější z navrhované kotevní techniky). Podle návrhu stabilizace [příloha č. 3] je pro 
zajištění soudržnosti s podkladem vyžadováno 1 995 ks kotev, cena za kompletní 



61 
 

stabilizace střešního pláště tak činí 49 057 Kč. Uvedená hodnota je nákladovou cenou 
bez jakýchkoliv dalších složek kalkulované částky. Kalkulace ceny za nanesení lepidla 
byla provedena obdobným způsobem na základě analýzy položek 713 14 1151.R00, 
713 14 1124.R00, 713 14 1125.R00 a 713 14 1111.R00. Převzetím hodnot materiálu 
z cenové základny a potřebného množství z výpočtu stabilizace byly stanoveny částky 
za dodávku a montáž jednotlivých typů lepení. 

Tímto způsobem byly stanoveny vlastní položky zahrnující skutečnou spotřebu 
spojovacího materiálu. Následná analýza prokázala, že vysoká cena kotvení není 
způsobena pracností a tím pádem odpovídajícím navýšením montážní složky, nýbrž 
právě pořizovacími náklady spojovacího materiálu. 

 

Číslo Název položky MJ 
Množství 

[-] 
Cena/MJ 

[Kč] 
Cena celkem 

[Kč] 

712372411T00 
Kotvení krytina střech do 10° 

fólie, 8 kotvy/m2, na beton 
m2 1,00000 262,56 262,56 

713144111T00 
Izolace tepelná střech plně 

lep.asfaltem, 1vrstvá 
m2 1,00000 50,28 50,28 

713144124T00 
Izolace tepelná střech na pruhy 

lepidla, 1vrstvá 
m2 1,00000 111,06 111,06 

713144125T00 
Izolace tepelná střech, desky, na 

lepidlo PUK 
m2 1,00000 70,61 70,61 

Obrázek 10 - Přehled vlastních položek pro stabilizaci 

Ačkoliv se některé varianty prokázaly jako zcela nevhodné, nemusí tomu tak být 
ve všech situacích. Náklady jsou v této práci posuzovány pouze podle jejich celkové 
výše. Důvody pro zvolení dražších variant mohou být estetické, vyžadované legislativou 
nebo z jiných technických důvodů. Celoplošné přitížení betonovou dlažbou zejména u 
nízkých budov může otevřít další možnosti provozu a využití a v závěru vést až 
k celkovému navýšení finální hodnoty nemovitosti. 
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8 Závěr 
 

V úvodních kapitolách diplomové práce byl čtenář seznámen s teorií životního cyklu 
stavebního díla. Jednotlivé etapy zahrnují i konkrétní popis a definice. Z uvedených tezí 
čerpá praktická část základní informace. Specifikace možných zásahů vedoucích 
k prodloužení životnosti jsou dále použity pro návrh a zpracování použitelných řešení. 

Vzhledem k zaměření na ekonomickou stránku stavebního projektu je dále popsán 
princip tvorby rozpočtů v různých fázích životního cyklu. Způsoby stanovení hodnoty se 
rozvíjejí v obecné rovině, ale i na konkrétních modelových situacích. Z popsaných metod 
jsou vybrány ty nejvhodnější s ohledem na vytyčené cíle práce pro použití. 

Následující část popisuje principy návrhu plochých střech a uvádí do souvislostí 
historické postupy, se kterými je možné se při realizacích setkat. Vysvětluje důvody 
výběru specifických variant a příčiny zamítnutí jiných řešení, u kterých je již v tomto bodě 
zřejmé, že nepovedou ke stanovené minimalizaci nákladů. 

Na základě doposud sepsaných poznatků jsou sestaveny položkové stavební rozpočty, 
které zahrnují veškeré náklady spojené s realizací, údržbou a následnou demontáží a 
likvidací. Jako vzorové objekty posloužily panelové domy uvedené do provozu v roce 
1985 a realizované v konstrukční soustavě B 70 R v Brně – Vinohradech. Pro simulaci 
různých omezujících podmínek zkoumaný soubor zahrnuje objekty o čtyřech a osmi 
nadzemních podlažích umístěných do řadového bloku. Třetí objekt tvoří sekce věžového 
bloku o 12 NP. Mimo členění podle fází životního cyklu, je celek dělen podle konstrukcí 
tak, aby mohly být kompatibilní prvky skládány jako stavebnice. Tyto elementy jsou 
následně spojeny do ucelených variant z hlediska minimalizace nákladů a oceněny 
stanovenými náklady. 

Analýza je prováděna metodou minimalizace nákladů a vyhodnocována pomocí 
ukazatele nákladů životního cyklu stavby (BLCC). Časová hodnota peněz je vyjádřena 
diskontním faktorem 5 %. 

Výpočty a souvisejícím komentářem bylo prokázáno, že základním rozhodujícím 
faktorem je výšková úroveň budovy. Důvodem jsou omezení, které je nutné od výšky 25 
m aplikovat. Pro nižší objekty je optimálním řešením souvrství ve složení 
expandovaného polystyrenu s povlakovou krytinou z asfaltových pásů. Volné vrstvy jsou 
mezi sebou a k podkladu přilepeny asfaltovým lakem AOSI. Klempířské prvky tvoří 
lakovaný pozink. Budovy stavěné nad zmiňovanou úroveň pak vyžadují kotvení živičné 
krytiny, čímž odpadá ekonomická výhodnost asfaltových pásů. V tomto případě je 
nejvýhodnější variantou prolepení vrstev tepelné izolace PUR lepidlem v kombinaci 
s bodově přitíženou mPVC fólií. 

Přínos diplomové práce spočívá v návrhu ekonomicky nejvýhodnějšího řešení z několika 
různých variant. Mimo usnadnění výběru technologie při rekonstrukcích střešního pláště 
předkládá informace o nákladech, které bude nutno v průběhu životnosti dále 
vynakládat. Výpočty mohou sloužit k pohotovému stanovení orientační ceny, nejsou 
však vhodné jako podklad pro smluvní rozpočty. I přes to, že je panelová výstavba do 
určité míry unifikovaná, existuje značné množství zdánlivě nevýznamných rozdílných 
detailů, kterou mohou cenu razantně změnit. 
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AOSI asfalt oxidovaný – stavebně izolační 

BLCC build Ing life cycle cost 

DPH daň z přidané hodnoty 

DPS dokumentace provedení stavby 

DSP dokumentace pro stavební povolení 

DUR dokumentace územního rozhodnutí 

EPS expandovaný polystyren 

HSV hlavní stavební výroba 

HZS hodinová zúčtovací sazba 

JKSO jednotná klasifikace stavebních objektů 

m.j. měrná jednotka 

OP obestavěný prostor 

OPN ostatní přímé náklady 

OSB dřevoštěpná deska 

PIR polyisokyanurát 

PS provozní díl 

PSV přidružená stavební výroba 

PVC polyvinylchlorid 

PZN přímé zpracovací náklady 

RU rozpočtový ukazatel 

RUSO rozpočtový ukazatel stavebního objektu 

sb. Sbírka 

SD stavební díl 

SKP standartní klasifikace produkce 

SO stavební objekt 

STS studie stavby 

TE technologická etapa 

TOV technickoorganizační varianta 

VRN vedlejší rozpočtové náklady  
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