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Abstrakt  

 
Hlavním cílem této práce je seznámení s cenami ve stavebnictví a způsobem jejich stanovení. 

Dále představím vybraný památkový objekt – bývalou Zemskou porodnici v Praze známou 

dnes jako Porodnici u Apolináře, zaměřím se na její historii a současný stav. Na základě 

dostupných podkladů bude vypracován rozpočet na rekonstrukci střešního pláště kulturní 

památky v souladu s požadavky Národního památkového ústavu (břidlicová střešní krytina). 

Následně bude provedeno porovnání ceny různých druhů střešních krytin a vyhodnocení 

s ohledem na jejich životnost. 

 
 
Klí čová slova 
Kulturní památka, cena, položkový rozpočet, rozpočtové ukazatele, břidlicová krytina 
  
 
 
 
Abstract 

The main objective of the thesis is to introduce the prices of construction industry and methods 

of their determination. Furthermore I will introduce selected historical monument - the former 

provincial hospital in Prague, well known today as „Porodnice u Apolináře“ and I will focus on 

its history and current status. The budget for the reconstruction of the roof covering of cultural 

heritage will be set up a in accordance with the requirements of the „Národní památkový ústav“ 

(slate roofing) based on available inputs. Then the prices of different types of roofing will be 

compared and evaluated with regard to their lifetime. 
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1. ÚVOD 

Hlavním cílem této diplomové práce je stanovení cen stavebních prací na památkově 

chráněných objektech. Představím vybraný historický objekt – bývalou Zemskou porodnici 

v Praze, známou dnes jako Porodnici u Apolináře. Zaměřím se na její historii a současný stav, 

včetně plánované obnovy střešního pláště. Toto téma bylo zvoleno s ohledem na studijní obor 

Management ve stavebnictví, předešlé studium Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a 

především na můj zájem o historii a architekturu.       

Seznámíme se s cenami ve stavebnictví a způsobem jejich stanovení od fáze investiční po fázi 

likvidační. Dále definuji pojem veřejná stavební zakázka a její rozdělení dle předpokládané 

hodnoty a předmětu plnění. Vysvětlím pojem kulturní památka, právní předpisy související 

s ochranou kulturních památek, povinnosti vlastníka a nejčastější poruchy historických objektů 

a příčiny jejich vzniku. Projdeme si postup v investiční výstavbě od fáze investičního záměru 

až po realizaci stavební zakázky.       

S pomocí softwarového programu KROS plus od společnosti ÚRS Praha, a.s. krok za krokem 

vytvořím položkový rozpočet na rekonstrukci střešního pláště části kulturní památky v souladu 

s požadavky Magistrátu hlavního města Prahy – odboru památkové péče (břidlicová střešní 

krytina).  Za použití Paretova pravidla (známějšího jako pravidla 80/20) zjednoduším rozpočet 

výběrem stěžejních položek a provedu ocenění rekonstrukce střešního pláště ze standardní 

krytiny (pálená taška). S jistotou již teď mohu říci, že cena obnovy střešního pláště z břidlicové 

střešní krytiny bude vyšší, než cena obnovy střešního pláště z pálené tašky, ale domnívám se, 

že srovnávání jen na základě ceny je zavádějící.     

V závěru budou výše uvedené ceny porovnány také na základě předpokládané životnosti. 

Možná pak i přehodnotíme naši averzi vůči zdánlivě nesmyslně náročným materiálovým a 

konstrukčním požadavkům na ochranu kulturních památek, protože z pohledu času a zachování 

architektonicko - historické hodnoty památkových objektů pro budoucí generace zase tak 

nesmyslné nejsou.  
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2. CENA VEŘEJNÉ STAVEBNÍ ZAKÁZKY 

Veřejné zakázky na stavební práce tvoří dlouhodobě zhruba polovinu všech veřejných zakázek. 

Finanční prostředky na jejich realizaci jsou poskytovány ze státního rozpočtu. Státní rozpočet 

České republiky je plán hospodaření České republiky, který schvaluje Poslanecká sněmovna 

Parlamentu České republiky zákonem, jehož návrh vypracovává Ministerstvo financí a 

odsouhlasuje vláda. Přijímání státního rozpočtu popisuje a upravuje zákon o rozpočtových 

pravidlech č. 218/2000 Sb. Účet státního rozpočtu spravuje centrální banka ČR – ČNB. 

Podíváme-li se do minulosti, byl z hlediska hospodaření nejsilnější rok 2008, pak se projevila 

světová finanční krize, která byla přímým důsledkem americké hypoteční krize (v září 2008 

burzy po celém světě zaznamenaly hluboký propad, pražská burza se 10. září propadla na 26ti 

měsíční minimum). České stavebnictví až v roce 2014 překonalo krizi a po pěti letech poklesů 

poprvé vzrostlo o 2,3 %. 

V důsledku světové finanční krize bylo značně omezeno vynakládání finančních prostředků ze 

státního rozpočtu na veřejné zakázky, což se projevilo dramatickým poklesem stavební 

činnosti. Stavební společnosti byly nuceny propouštět své zaměstnance, některé dokonce 

ukončit svou činnost. Cenové nabídky do veřejných soutěží byly sestavovány s minimálními 

maržemi za účelem získání zakázky.   

Dle hodnot stavební produkce, které vychází z dat Českého statistického úřadu a které dosáhly 

svého maxima roku 2008, kdy činily 547,6 miliardy korun, od roku 2014 stavební produkce 

roste a krize ve stavebnictví byla překonána.    

2.1 Veřejná stavební zakázka 
 
Pojem veřejná zakázka definuje Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v ustanovení 

§7tak, že za veřejnou zakázku je považována taková zakázka, která se uskutečňuje na základě 

smlouvy mezi jedním nebo více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek 

či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. 

Podmínkou pro definici veřejné zakázky je tedy vznik písemné smlouvy, z níž vyplyne 

povinnost úplaty a jejímž předmětem bude dodávka, služba nebo stavební práce. Pokud některý 

z těchto znaků nebude naplněn, nejedná se o veřejnou zakázku. 
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2.1.1 Rozdělní veřejných zakázek podle předmětu veřejné zakázky 

Podle předmětu veřejné zakázky se tyto zakázky dělí na veřejné zakázky na služby, dodávky a 

stavební práce. 

• Veřejné zakázky na dodávky 

Předmětem veřejných zakázek na dodávky je koupě věcí, popřípadě nájem věcí.  Pokud je 

pro použití nakupovaného zboží nezbytná montáž, popřípadě uvedení do provozu, pak je 

tato činnost součástí veřejné zakázky na dodávky. 

• Veřejné zakázky na služby 

Předmětem veřejných zakázek na služby je vše, co není charakterizováno jako dodávka 

nebo stavební práce. V praxi však často dochází ke kombinaci dodávek, stavebních prací a 

služeb a při určování druhu veřejné zakázky je rozhodující jednak účel veřejné zakázky a 

jednak hodnota prováděných služeb. Je-li hodnota služeb vyšší, než hodnota dodávek pak 

jde vždy o veřejnou zakázku na služby. 

• Veřejné zakázky na stavební práce  

Předmětem veřejných zakázek na stavební práce je provedení všech stavebních a 

montážních prací včetně dodávek s tím souvisejících, které jsou nezbytné pro plnění účelu 

stavby nebo prováděných stavebních prací, tedy včetně technologie (např. nové stavby, 

stavební změny dokončené stavby, udržovací práce na stavbě, odstranění stávající stavby, 

montážní práce, projektová a inženýrská činnost týkající se výše uvedených prací). [1] 

 
2.1.2 Rozlišení veřejných zakázek podle výše předpokládané hodnoty 

Podle předpokládané hodnoty veřejné zakázky se tyto zakázky dělí na veřejné zakázky malého 

rozsahu, veřejné zakázky podlimitní a veřejné zakázky nadlimitní. Předpokládanou hodnotou 

se vždy rozumí hodnota bez DPH. 

• Veřejná zakázka malého rozsahu 

Tabulka 1 – Veřejné zakázky malého rozsahu 

Předmět veřejné zakázky Zadavatel 
Limit předpokládané hodnoty 

(max.) v Kč 

na služby Pro všechny veřejné zadavatele 2.000.000,- 

na dodávky Pro všechny veřejné zadavatele 2.000.000,- 

na stavební práce Pro všechny veřejné zadavatele 6.000.000,- 
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• Podlimitní veřejné zakázky 

Tabulka 2 – Podlimitní veřejné zakázky 

Předmět veřejné zakázky Zadavatel 
Limit předpokládané 

hodnoty (max.) v 
Kč 

na služby 
Česká republika a státní příspěvkové 
organizace 

3.236.000,- 

na dodávky 
Česká republika a státní příspěvkové 
organizace 

3.236.000,- 

na služby Ostatní veřejní zadavatelé 4.997.000,- 

na dodávky Ostatní veřejní zadavatelé 4.997.000,- 

na stavební práce Pro všechny veřejné zadavatele 125.451.000,- 

 

• Nadlimitní veřejné zakázky - všechny veřejné zakázky přesahující předpokládanou 

hodnotou limity pro podlimitní veřejné zakázky. [1] 

 
2.1.3 Účastníci zadávacího řízení 

Zadavatel veřejných zakázek  

• veřejným zadavatelem je Ministerstvo, jiný správní úřad, územní samosprávný celek, 

statutární město, v případě hlavního města Prahy též městský obvod – městská část, 

Úřad vlády ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, soudy, státní zastupitelství, státní fondy, Fond 

národního majetku ČR, Pozemkový fond ČR, České dráhy, Česká televize, Český 

rozhlas, právnické osoby zřízené zvláštním zákonem hospodařící s prostředky státního 

rozpočtu, státních fondů, příspěvku mezinárodních organizací, rozpočtů krajských 

úřadů nebo územně správních celků. 

• sektorový zadavatel je zadavatel v oblasti energetických zdrojů (plynárenství, 

vodárenství). 

• dotovaný zadavatel je takový zadavatel, který zadává veřejnou zakázku hrazenou z více 

než 50 % z veřejných zdrojů (např. soukromý podnikatel, který bude mít svůj investiční 

projekt částečně hrazený z dotačních zdrojů). 

• centrální zadavatel je zadavatel, který zadává výběrové řízení na veřejnou zakázku za 

jiné zadavatele. 

 

Zájemce o veřejnou zakázku je osoba, která se účastní předkvalifikačního řízení. 
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Uchazeč o veřejnou zakázku je (tuzemská a zahraniční osoba) osoba, která předložila nabídku 

podle podmínek vyhlášených zadavatelem. [1] 

 

2.1.4 Druhy zadávacích řízení 

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách umožňuje zadat veřejnou zakázku několika 

zadávacími řízeními. Každé zadávací řízení má své podmínky pro využití, své výhody a 

nevýhody. 

Zadávací řízení: 

• Otevřené řízení je neomezeným zadávacím řízením, tzn. k podání nabídek je oprávněn 

jakýkoliv podnikatel či jiná osoba, která má zájem o podání nabídky. Je výzvou k podání 

nabídek. 

• Užší řízení - zájemci se nejdříve předkvalifikují. Nabídkového řízení se mohou účastnit 

pouze osoby vyzvané zadavatelem. 

• Jednací řízení s uveřejněním - zájemci se nejdříve předkvalifikují a poté jsou vybraní 

zájemci vyzváni k podání nabídky. Toto výběrové řízení lze použít, pokud v předchozím 

otevřeném, užším řízení nebo soutěžním dialogu byly podány neúplné nebo nepřijatelné 

nabídky a zadavatel podstatně nezmění zadávací podmínky. 

• Jednací řízení bez uveřejnění - zadavatel oznamuje omezenému počtu zájemců svůj 

úmysl zadat veřejnou zakázku. Zadávací řízení lze použít v případě, že v předchozím 

otevřeném řízení nebo užším řízení nebyly podány žádné nabídky nebo nabídky 

splňující zadávací podmínky a zadavatel podstatně nezmění zadávací podmínky, nebo 

veřejná zakázka může být plněna z technických či uměleckých důvodů nebo z důvodu 

ochrany práv z průmyslového a jiného duševní-ho vlastnictví pouze určitým 

dodavatelem, případně je veřejnou zakázku nezbytné zadat v naléhavém případě z 

důvodu krizového stavu a není možno veřejnou zakázku zadat v jiném zadávacím řízení. 

• Soutěžní dialog - toto výběrové řízení je určeno pouze pro zadání VZ se zvláště složitým 

předmětem plnění, kdy veřejný zadavatel není objektivně schopen vymezit technické, 

právní nebo finanční podmínky VZ. 

• Zjednodušené podlimitní řízení - veřejný zadavatel může použít zjednodušené 

podlimitní řízení pro zadání pod-limitní veřejné zakázky na dodávky, služby nebo 

stavební práce, popřípadě lze využít i pro zadání zakázky malého rozsahu. U stavebních 

prací nesmí předpokládaná hodnota nepřesáhnout 20 000 000 Kč bez DPH. 

Zjednodušené podlimitní řízení se zahajuje odesláním písemné výzvy k podání nabídky 

na plnění veřejné zakázky nejméně 5 zájemcům. Ze zákona vyplývá zákaz vyzývat 
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opakovaně stejný okruh zájemců. Uveřejnění zahájení zadávacího řízení může být 

realizováno prostřednictvím internetové stránky, úřední desky, regionálního nebo 

celostátního tisku nebo Obchodního věstníku). [1] 

2.1.5 Základní kritéria pro hodnocení nabídek 

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle jednoho ze dvou základních kritérií - 

ekonomická výhodnost nabídky nebo nejnižší nabídková cena. 

Zákon ani žádný prováděcí předpis nestanovuje závazné postupy pro hodnocení nabídek. Výběr 

kritéria nebo kritérií pro hodnocení závisí na zadavateli. Způsob hodnocení však musí naplňovat 

zákonné zásady transparentnosti, zákazu diskriminace a rovného zacházení. Způsob hodnocení 

musí zadavatel uvést v zadávací dokumentaci. V soutěžním dialogu je základním hodnotícím 

kritériem pouze ekonomická výhodnost nabídky. 

Hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit pouze nabídku 

jednoho uchazeče. O posouzení a hodnocení nabídek pořídí hodnotící komise písemnou zprávu. 

Při hodnocení nabídek podle nejnižší nabídkové ceny se jednotlivé nabídky seřadí podle 

nabídkových cen. Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou je hodnocena jako nejvýhodnější. Pro 

možné hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti je nutné stanovit dílčí kritéria 

hodnocení s vahami v % podle jejich důležitosti. Mezi dílčími kri-térii musí být  vždy nabídková 

cena. Dalšími kritérii mohou být  např.: zkrácení lhůty výstavby, požadavky na údržbu, smluvní 

záruky za jakost, druh a rozsah pojištění předmětu plnění apod. 

Pro možné hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti je nutné stanovit dílčí kritéria 

hodnocení s vahami v % podle jejich důležitosti. Mezi dílčími kritérii musí být  vždy nabídková 

cena. Dalšími kritérii mohou být  např.: zkrácení lhůty výstavby, požadavky na údržbu, smluvní 

záruky za jakost, druh a rozsah pojištění předmětu plnění apod. Hodnotící komise přiřadí 

jednotlivým dílčím kritériím hodnocení v rozsahu 1 až 100 bodů. [1] 

 

2.1.6 Uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 

Smlouva nesmí být uzavřena před uplynutím 15 dnů od doručení oznámení o výběru 

nejhodnějšího dodavatele, v této době mohou ostatní uchazeči podat námitky. Vybraný uchazeč 

má povinnost součinnosti se zadavatelem při dokončení smlouvy. Pokud uchazeč uvedenou 

součinnost neposkytne nebo od zakázky odstoupí, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy  

2. a 3. uchazeče v pořadí. [1] 
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2.1.7 Zrušení zadávacího řízení 

Zadavatel ruší zadávací řízení pokud nebyly podány žádné nabídky, došlo k vyloučení 

všechdodavatelů, či vybraní uchazeči na  1.- 3. místě v pořadí odmítli podepsat smlouvu. 

Zadavatel může zrušit zadávací řízení pokud nebyl naplněn minimální počet zájemců (žádostío 

účast), nabídku podal menší počet zájemců než byl vyzván, 1. a 2. uchazeč v pořadí odmítl 

podepsat smlouvu, došlo k podstatné změně okolností(např. zadavatel neobdrží přislíbenou 

dotaci). [1] 

 

2.1.8 Podání námitek, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

Námitku může podat kterýkoliv uchazeč nebo zájemce, který má nebo měl zájem na získání 

určité VZ, a kterému v důsledku domnělého porušení zákona  zadavatelem vznikla nebo hrozí 

vznik škody. Námitky lze podat proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo 

rozhodnutí o vyloučení z účasti.  

Námitky musí být podány zadavateli do 15 dnů ode dne oznámení o přidělení VZ. Podání 

námitky je podmínkou pro podání návrhu na přezkoumání úkonu zadavatele ve stejné věci. 

Zadavatel je povinen do 10 dnů poslat uchazeči písemné sdělení o své reakci na námitku. Pokud 

zadavatel nerozhodl ve lhůtě 15 dnů, platí, že námitce nevyhověl a nesmí ve lhůtě 60 dnů uzavřít 

smlouvu. 

Uchazeč může podat námitku orgánu dohledu, kterým je Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže. Návrh na řízení o přezkoumání úkonů zadavatele lze podat proti všem úkonům 

zadavatele. Při podání  návrhu na orgán dohledu je uchazeč povinen složit kauci ve výši 1% z 

nabídkové ceny navrhovatele, nejméně 50 000 Kč nejvýše 2 000 000 Kč. V případě, že není 

možné stanovit nabídkovou cenu, je navrhovatel povinen složit 100 000 Kč.Tato kauce se při 

kladném rozhodnutí orgánu dohledu uchazeči vrací, při zá-porně vyřízené námitce se stává 

příjmem státního rozpočtu. [1] 

 

2.2. Cena stavebního objektu  
 
S ohledem na stále vyšší nároky budoucích uživatelů stavebních objektů je nezbytné, aby při 

návrhu a realizaci zakázky byly propojeny složky hospodářské, technické a kulturní. 

Výsledkem je pak stavba, která je důstojným dokladem kulturní i technické vyspělosti 

současnosti. 
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2.2.1 Objekty pozemního stavitelství  

Objekty pozemního stavitelství se zaměřením na investiční výstavbu rozdělujeme na:  

• budovy obytné  

- obytné domy (rodinné a bytové domy)  

- stavby pro individuální rekreaci (chaty, rekreační objekty)  

• stavby občanské  

- stavby pro zdravotní a sociální péči (nemocnice, domy s pečovatelskou službou)  

- školské stavby (mateřské a základní školy, univerzity)  

- stavby pro sport (sportovní stadiony, haly a tělocvičny)  

- stavby pro kulturu (divadla, kina a kostely)  

- stavby pro služby a obchod (obchodní domy, restaurace)  

- stavby pro ubytování (ubytovny, hotely, penziony)  

- budovy pro dopravu (odbavovací haly nádraží a letišť)  

- administrativní budovy (sídla a kanceláře společností)  

• stavby průmyslové  

- výrobní haly, skladovací objekty  

• stavby zemědělské 

- stáje, seníky, skleníky, sklady [2] 

 

2.2.2 Cena stavby dle časového hlediska 

Určování cen stavby je možné rozdělit do čtyř období dle časového hlediska:  

• Předinvestiční – od investičního záměru do zahájení realizace stavby  

• Investiční – od zahájení realizace stavby až po dokončení výstavby  

• Provozní – od dokončení výstavby po celou dobu jejího trvání  

• Likvidační – od zahájení likvidace po ukončení likvidace 

Ve fázi předinvestiční uživatel řeší otázku ekonomické efektivnosti a proveditelnosti stavby a 

podle toho rozhoduje o realizaci projektu. V této fázi se cena stavby určí zjednodušeným 

výpočtem pomocí rozpočtových ukazatelů, které vychází z obdobných, již zrealizovaných 

staveb. Jedná se spíše o odhad budoucích nákladů na realizaci díla.   

Ve fázi investiční se tvoří cena díla přesným určením nákladů dle zhotovené projektové 

dokumentace. Způsobů výpočtů ceny díla existuje několik - lze ji sestavit pomocí rozpočtových 

ukazatelů, ale takto vytvořená cena má pouze orientační charakter. Přesnější způsob je 

vyhotovení rozpočtu pomocí agregovaných položek. Agregovanou položku tvoří souhrn 



 

19 
 

několika prací a využívá se k urychlení práce rozpočtáře. Dalším, ještě preciznějším způsobem 

sestavení ceny stavby, je položkový rozpočet, často tvořený ve specializovaném softwarovém 

programu. 

Ve fázi provozní se užívají metody oceňování nemovitostí určené právními předpisy. V 

současnosti podléhají zákonu č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších 

předpisů. Tyto metody slouží k sestavení ceny pro účely prodeje, dědického řízení, výpočtu 

daní, atd. Jedná se metodu nákladovou, výnosovou, kombinaci nákladové a výnosové metody, 

porovnávací metodu a určení ceny obvyklé.  

Cena stavby ve fázi likvidační se určí podle ceny bouracích a demoličních prací a ceny dále 

použitelného materiálu.  

2.2.3 Cena z pohledu dodavatele 

Metody stanovení ceny z pohledu dodavatele C faktorem určujícím podíl firmy na trhu a 

zároveň určujícím výsledek hospodaření firmy - hlavně zisk. Ceny můžeme dělit na ceny volné 

(smluvní), které jsou na trhu určovány vzájemným vztahem nabídky a poptávky a na ceny 

pevné, které stanoví někdo jiný než prodejce (například ministerstva – ceny MHD).  

Cena je vyjádřením hodnoty výrobku, dodávky, služeb… na trhu. Obecně je výše ceny 

ovlivněna více faktory - věkem zákazníka (vstupné, jízdné),časem prodeje (ovoce podle 

sezónnosti), místem prodeje (Praha a vesnice, stánek a butik), množstvím prodeje, pohotovosti 

při placení (placení ihned, na splátky). Lze specifikovat i vlivy, které ceny snižují, případně 

zvyšují -  spokojenost zákazníka, potřeba okamžitého zisku, snaha o zvýšení podílu na trhu, 

zajištění dlouhodobé perspektivy příjmu, získávání zákazníků konkurence, nadměrná poptávka.    

• Nákladově orientovaná tvorba cen je nejjednodušší a ve stavebnictví nejčastěji 

používaná metodou tvorby cen. Vychází z kalkulace obvykle úplných vlastních 

nákladů, k nimž se přičte žádoucí zisková přirážka podle rozhodnutí vedení firmy.  

• Poptávkově orientovaná tvorba cen, která jako základ ceny bere nejčastěji zákazníkem 

vnímanou hodnotu výrobku. Základem úspěšného použití této metody je přesné zjištění 

názoru kupujícího na hodnotu nabízeného výrobku. Názor kupujícího je možné 

zjišťovat přímým dotazem na přiměřenost ceny nebo prostřednictvím bodového 

ohodnocení různých nabízených výrobků.   

• Konkurenčně orientovaná tvorba cen se odvozuje od úrovně cen účtovaných 

konkurencí. Firma zjistí průměr konkurenčních cen, vyhodnotí přednosti a slabiny 
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vlastního výrobku a cenu stanoví nad nebo pod konkurenční průměr. Tato metoda 

stanovení ceny se používá zejména v prostředí oligopolu (Oligopol je taková struktura 

trhu na straně nabídky, kdy v oboru existuje jen velmi málo výrobních firem, respektive 

těchto pár subjektů dohromady zabírá většinový podíl nabídky). Výhodou je 

jednoduchost - konkurenční ceny jsou obvykle snadno zjistitelnou veličinou, protože 

zákazníci obvykle porovnávají nabídky různých firem. Nevýhodou může být, když 

takto určená cena nepokrývá náklady nebo ziskové cíle firmy. 

• Nabídkové řízení je nejčastěji používaná metoda ve stavebnictví - vyhlásí-li investor 

veřejnou soutěž (tendr) na dodávku investičního celku. Veřejné soutěže nejčastěji 

vypisuje stát, respektive orgány státní správy. Za jinak stejných okolností zakázku získá 

firma, která nabídne nejnižší cenu. Předpokladem úspěšné účasti ve veřejné soutěži je 

přesná kalkulace nejnižší možné ceny, která vychází z odhadu nákladů stavby nebo 

výroby a z odhadu míry pravděpodobnosti, s jakou bude zakázka při různě vysoké 

cenové nabídce získána. [2] 

2.2.4 Tvorba ceny   

Obecně je cena jedním ze čtyř nástrojů marketingového mixu. Má mimořádné postavení mezi 

ostatními nástroji, protože jako jediná představuje zdroj příjmů, kdežto ostatní nástroje jsou pro 

podnikatele výdajem. Cena je z pozice podnikatele jediným nástrojem přinášejícím příjmy, z 

pozice zákazníka je množstvím peněz, kterých se musí vzdát a z pozice konkurence je 

důležitým nástrojem konkurenčního boje.    

Návratnost investic je podnikový cíl, který se často aplikuje u akciových společností (zájmem 

akcionářů je, aby vložený kapitál přinášel vysoký zisk). Obvykle jí stanovujeme jako podíl 

zisku k vlastnímu kapitálu, případně jako poměr zisku k celkovému objemu zakázek (prodeje).  

Než stanovíme konkrétní cenu, konkrétního produktu, musíme zvážit řadu omezujících faktorů, 

mezi které řadíme především poptávku, náklady a konkurenci. Odhad poptávky je důležitým 

bodem procesu stanovení ceny. Je jednodušší standardizované dodávky, mnohem složitěji se 

určuje u atypických dodávek.  

Náklady jsou základem v případě stanovení ceny. Někdy firma může krátkodobě stanovit cenu 

pod úrovní nákladů. Z dlouhodobého pohledu firma, která nabízí dodávky pod své náklady, 

nemůže přežít. V souvislosti s inflací se náklady zvyšují, protože roste cena vstupů, tzn. surovin, 

energie, lidské práce. V tržním prostředí probíhá neustálý boj firem o zákazníka. Z pohledu 

ceny mluvíme o cenové a necenové konkurenci.  



 

21 
 

Při cenové konkurenci je cena hlavním nástrojem soupeření, kdy firmy reagují na poptávku 

cenovými změnami. Vychází se z nákladů, poptávky a konkurenčních cen. Necenová 

konkurence omezuje vliv ceny na regulaci poptávky. Firma se snaží odlišit svou nabídku od 

konkurenčních a získat tak výjimečné postavení. Tato diferenciace je jiný marketingový nástroj 

než cena, setkáváme se s ní například v podobě prodloužené záruky za stavební práce (delší, 

než je stanovena zákonem).    

Nařízení vlády (zákony, vyhlášky) v některých případech omezují volnou tvorbu cen. Často je 

to v zájmu sociálně slabších skupin obyvatelstva (nájemné). Vláda kontroluje ceny  dovážených 

výrobků pod úrovní nákladů nebo pod úrovní cen domácích výrobců. Vlastnímu stanovení ceny 

předchází stanovení celkových nákladů, odhad zájmů ze strany budoucích zákazníků 

(poptávka) a zjištění cen konkurence. [3] 

2.2.5 Stanovení ceny 

S výše uvedenými kroky souvisí tři metody, kterými cenu stanovujeme: 

• Poptávka - využití kapacit v ekonomických výrobních množstvích (nízká cena od 

subdodavatelů) 

• Náklady - upřednostňují dolní mez, pod níž nelze s cenou sestoupit, aby firma neutrpěla 

ztráty.  

• Konkurence - firma hledá přijatelnou cenu (vychází z cen konkurence).   

Nákladové oceňování vychází z celkových nákladů, které zvýšíme o určitou přirážku a tím 

určíme výslednou cenu. Přirážka by měla zajistit firmě přiměřený zisk. Míra zisku by měla být 

vyšší než úrok z peněz, uložených v bance. Často se užívá v maloobchodech (cena není určena 

přirážkou k pořizovací ceně, nýbrž srážky-rabat). Rabat má pokrýt náklady obchodníka, riziko 

prodejního neúspěchu a vytvořit zisk.  

Nákladová metoda má své výhody i nevýhody. Výhody: umožňuje rychlé určení ceny, zajišťuje 

potřebný zisk pro firmu. Je vhodná v inflačním prostředí, kdy ceny vstupů prudce rostou 

(energií, lidské práce) tato metoda je schopna rychle reagovat na tyto změny. Nevýhody: 

nevýhodou je malý ohled na zákazníka a konkurenci.   

Náklady členíme dle nákladových druhů na spotřebu materiálu, odpisy majetku, spotřeba prací 

a služeb subdodavatelů (přeprava…), mzdy a ostatní úhrady pracovníkům za vykonanou práci, 

finanční úhrady (úroky, pojistné…) Účetně dělíme náklady na provozní (běžné náklady, které 
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se vztahují k pravidelně se opakujícím činnostem), finanční (souvisí s finančními operacemi - 

úroky z úvěru) a mimořádné (nepřímo zasahující - pronájem skladu).  

Z kalkulačního hlediska můžeme účelově členit náklady na přímé a nepřímé. Dle vztahu k 

objemu dodávek a prací jsou náklady fixní (náklady, které se změnou objemu nemění  - 

nájemné, odpisy) a variabilní (náklady, které se změnou objemu mění). Tyto můžeme ještě dále 

dělit na proporcionální náklady – mění se stejným tempem jako objem produkce (spotřeba 

materiálu); progresivní náklady – jejichž celková výše roste rychleji než objem produkce; 

degresivní náklady - jejichž celková výše roste pomaleji než objem produkce.  

Kalkulační vzorec pro tvorbu finální ceny lze vystihnout následovně:  

 

Obrázek 1- Kalkulační vzorec 

Zdroj:http://business.center.cz/business/pojmy/p1974-kalkulacni-vzorec.aspx 

Poptávkové oceňování se obrací přímo k zákazníkovi. Vychází z hodnocení, zjišťuje, kterak 

jsou cenové nabídky vnímány a porovnává je s nabídkou konkurence. Jsou užívány nástroje 

marketingového výzkumu, pomocí nichž - odhadujeme tedy poptávku. Pomocí marginální 

analýzy hledáme cenu, která umožní nejvyšší zisk. Problémem bývá nestabilita poptávky. Tato 

metoda se užívá často.   

Soutěživé oceňování vychází primárně z cen konkurentů. Firma musí uvážit cenové cíle, pozici 

v rámci konkurence na trhu a své finanční možnosti. Nižší cena se používá v případě, že máme 
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nízké náklady a agresivní cíle. Cena vyšší se užívá, jestliže se firma těší dobré pověsti a je 

schopna nabídnout výhodnější podmínky než konkurenční společnosti.    

Speciálním případem při tvorbě ceny jsou slevy a srážky z cen. Může se jednat o množstevní 

slevy - při větším odběru materiálu je cena za kus nižší, nebo slevy sezónní – ty dává firma v 

období poklesu prodeje - mimo hlavní sezónu, jsou patrné například v zimě u firem, které 

nabízejí dodávku a montáž oken. Tady bych ráda zmínila fakt, který mi prozradil majitel 

společnosti zabývající se dodávku a montáž oken – inzerované bombastické slevy v zimních 

měsících jsou jen dobře promyšleným marketingovým tahem – vždy je důležité vzít rozum do 

hrsti a přemýšlet, zda základ ceny, ze kterého dodavatel slevu poskytuje, je vůbec reálný!  

Dále se můžeme setkat s tzv. funkčními slevami – ty poskytuje výrobce distributorům jako 

odměnu za určité marketingové a obchodní činnosti, které za něho provádějí (skladování, 

rozvoz). Mnohdy se můžeme setkat i s cenovou srážkou - jako odměnou za rychlé proplácení 

faktur.  

Využití psychologie při tvorbě cen - zaokrouhlené ceny nebo ceny s lichými čísly dosahují 

požadovaného psychologického efektu - liché ceny dělají dojem výhodné koupě, naopak sudé 

ceny představa kvality a prestiže; obchody s módním zbožím vyšší třídy. Zákazníci si stanovují 

určité kritické cenové hladiny, které odrážejí podle nich vhodné a přijatelné úrovně cen (10, 

100, 1000,- Kč), cena musí ležet pod těmito kritickými body. Cenová taktika lichých cen 

umožňuje cenové úpravy, které spíše ujdou pozornosti nás zákazníků, nebo jsou alespoň jimi 

tolerovány (např. zvýšení ceny z 65,90 na 69,90 Kč).  [4] 
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3. CENA STAVEBNÍCH PRACÍ NA KULTURNÍCH PAMÁTKÁCH 
 
3.1 Kulturní památka 
 
3.1.1 Vymezení kulturní památky 

Národní kulturní památka (NKP) je kulturní památka, která je nejvýznamnější součást 

kulturního bohatství národa. Památkový objekt je takový objekt, který je součástí registru 

Ministerstva kultury - Ústřední seznam kulturních památek ČR. K roku 2013 je počet těchto 

památek 272. Nejvíce je jich umístěno v Praze (47), poté s odstupem následuje Brno (9) a 

Olomouc (5). V České republice prohlašuje národní kulturní památky svým nařízením vláda 

České republiky.  

Za kulturní památky prohlašuje Ministerstvo kultury České republiky nemovité a movité věci, 

popřípadě jejich soubory, které jsou významnými doklady historického vývoje, životního 

způsobu, tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich 

hodnoty historické, umělecké, vědecké a technické, které mají přímý vztah k významným 

osobnostem a historickým událostem  

Ministerstvo kultury si před prohlášením věci za kulturní památku vyžádá vyjádření krajského 

úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Archeologický nález prohlašuje 

ministerstvo kultury za kulturní památku na návrh Akademie věd České republiky.  Pokud nejde 

o národní kulturní památku, může Ministerstvo kultury z mimořádně závažných důvodů 

prohlášení věci za kulturní památku zrušit na žádost vlastníka kulturní památky nebo 

organizace, která na zrušení prohlášení věci za kulturní památku prokáže právní zájem, nebo z 

vlastního podnětu [5]. 

3.1.2 Ochrana kulturní památky  

Právní předpis upravující v České republice ochranu kulturních památek je Zákon č. 20/1987 

Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb. ve znění 

zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 146/2001 

Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 

Sb., zákona č. 3/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 240/2005 Sb., zákona č. 186/2006 

Sb., zákona č. 203/2006 Sb. a zákona č. 158/2007 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 1. 1988. 

Hned v § 1 je deklarován zájem státu na ochraně kulturních památek. Dále jsou specifikovány 

povinnosti, které by měl stát i vlastník kulturní památky plnit za účelem ochrany kulturního 

dědictví. 
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Povinnosti stanovené vlastníkovi kulturní památky zákonem o  státní památkové péči 

představují omezení vlastníkových práv zakotvených v  § 123 zákona č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Vlastník kulturní památky je podle § 9 zákona o státní 

památkové péči povinen o svoji kulturní památku pečovat – udržovat ji v  dobrém stavu 

a  chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením. Užívat ji může 

pouze tak, aby ji užíváním nepoškozoval, tedy pouze způsobem, který odpovídá technickému 

stavu, památkové hodnotě a významu kulturní památky. Povinnost pečovat o svou kulturní 

památku a chránit ji nese vlastník na své náklady [5]. 

 

V § 14 výše uvedeného zákona jsou specifikovány možné zásahy, se kterými se můžeme 

v rámci zachování kulturního dědictví setkat a to: 

• Obnova (údržba, oprava, rekonstrukce, restaurování nebo jiná úprava kulturní památky) 

• Oprava (odstranění následků poškození nebo opotřebení - například doplnění chybějící 

části střešní krytiny) 

• Rekonstrukce (konstrukční a technologické zásahy přinášející změnu technických 

parametrů nebo změnu její funkce kulturní památky - například adaptace objektu 

továrny na restauraci) 

• Restaurování (vztahuje se na výtvarné umění, jedná se souhrn výtvarných, 

uměleckořemeslných a technických prací, které zachovávají původní strukturu) 

• Údržba (odstranění nežádoucích změn vyvolaných užíváním - například nátěr fasády 

domu) 

• Jiná úprava (definována jako modernizace budovy při nezměněné funkci - § 9 odst. 1 

vyhlášky č. 66/1988 Sb.). „Modernizace budovy při nezměněné funkci“ je taková 

úprava kulturní památky, při které se její části nahrazují modernějšími částmi, zvyšuje 

se její vybavenost nebo se rozšiřuje její využitelnost, a to aniž se mění její funkce 

(například zavedení ústředního topení namísto lokálního vytápění kamny, adaptace 

půdy činžovního domu pro obytné účely apod. [5]. 

3.1.3 Stupně ochrany kulturní památky 

• Kulturní památka (vyhlášena vládou České republiky jako nejvýznamnější součást 

kulturního dědictví) 

• Národní kulturní památka (vyhlášena vládou České republiky jako nejvýznamnější 

součást kulturního dědictví, rozdíl oproti kulturní památce tvoří předepsaný přísnější 

stupeň ochrany) 
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• Památková rezervace (území, na kterém se nachází soubor nemovitých kulturních 

památek) 

• Vesnická památková rezervace (území se soubory lidové architektury) 

• Památková zóna (území se zachovanou urbanistickou strukturou, nemusí být přítomny 

kulturní památky) 

• Ochranné pásmo (území omezující nepřiměřenou zástavbu v bezprostředním okolí 

kulturní památky) [5] 

 

3.2 Postup vlastníka kulturní památky před rekonstrukcí  
 
3.2.1 Průzkum historických památek 

Před samotným plánováním rekonstrukce historického objektu je potřeba jeho důkladné 

zmapování, zpracování dokumentace stávajícího stavu a zaměření, spočívající ve znázornění 

polohy, tvaru a rozměrů. Výkresy se vyhotovují v měřítku, které umožňuje zřetelné vepsání kót 

a znázornění měřeného objektu nebo jeho částí, obvykle 1 : 50, 1 : 100 a u detailů důležitých 

částí 1 : 25 až 1 : 1. 

 

Dalším důležitým vypovídajícím materiálem je Stavebně historický průzkum (SHP) objektu, 

který zjišťuje vazby dispoziční i konstrukční, materiál a technologie jeho zpracování i výtvarný 

výraz vývojových období ve vazbě na prostředí vzniku. Kromě fotodokumentace a grafické 

části s nárysem uličního a dvorního průčelí, půdorysy všech podlaží v měřítku 1 : 100 (1: 200), 

by měl obsahovat i dějiny objektu. 

 

3.2.2 Projektová dokumentace historických památek 

Pokud plánujeme rekonstrukci historického objektu, který vyžaduje Ohlášení nebo Stavební 

řízení dle §4 či §8 Zákona č. 183/2006 Sb. - o územním plánování a stavebním řádu, je nezbytné 

zpracování projektové dokumentace v předepsaném rozsahu. Kromě běžného rozsahu 

používaném při zpracování projektové dokumentace na nehistorický objekt (situace objektu a 

širší vazby na okolí, charakter stavebních změn a jejich rozsah, popisu konstrukcí a jejich 

použití, technické vybavení, technologická zařízení, finanční náklady), je nutno vypracovat 

architektonické řešení funkční náplně a provozních vazeb s dopadem na historickou dispozici 

a výraz objektu. 
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3.2.3 Stanoviska dotčených orgánů státní správy 

Pokud vlastník kulturní památky, která se nachází na území hlavního města Prahy, plánuje 

rozsáhlejší opravy, je potřeba v první řadě zpracovat architektonický záměr, řekněme studii 

s textovým popisem a výkresovou částí v přiměřeném rozsahu, kterou je nutno konzultovat 

s odborným pracovištěm Národního památkového ústavu (NPÚ). Dle povahy plánovaného 

zásahu si obvykle pracovníci NPÚ vyžádají vizualizaci, pro možnost lepšího posouzení našeho 

záměru.  

 

Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že tyto konzultace jsou nanejvýš přínosné, neboť jsou 

během nich nastaveny limity, jejichž respektování při zpracování projektové dokumentace 

v předepsaném rozsahu dle Zákona č. 183/2006 Sb. - o územním plánování a stavebním řádu 

(Stavební zákon), obvykle zajistí hladký průběh řízení. Projektová dokumentace se podává ve 

dvou identických vyhotoveních na Magistrát hlavního města Prahy (MHMP), který předává 

jeden výtisk k vyjádření odbornému pracovišti NPÚ. Na základě stanoviska NPÚ vydává 

MHMP své stanovisko, obvykle v předepsané lhůtě do 60 dnů. 

 

Výše uvedený postup je racionální z ekonomických důvodů, pokud MHMP zamítne 

architektonickou studii, jejíž cena se pohybuje v řádu desítek tisíc, je to určitě menší zlo, než v 

případě zamítnutí projektové dokumentace, na jejíž vypracování musel vlastník kulturní 

památky s ohledem na rozsah plánovaných prací zaplatit cenu v řádu stovek tisíc korun. Pokud 

plánovaný zásah do kulturní památky vyžaduje Ohlášení nebo Stavební řízení dle §4 či §8 

Stavebního zákona, je nezbytné výše uvedené stanovisko MHMP k žádosti přiložit.  

 
3.3 Obnova kulturní památky 
 
Pojmem obnova kulturní památky se rozumí oprava objektu a zamezení chátrání za 

předpokladu zachování historické a architektonické hodnoty.  

 

Vzhledem k rozmanitosti charakterů kulturních památek je nutné posuzovat každou stavbu 

individuálně s ohledem na okolní prostředí, stavební vývoj a způsob využití objektu. Obecně 

platné podmínky pro všechny kulturní památky neexistují. Na základě pečlivého 

zdokumentování objektu je nutno vyhodnotit, zda bude k obnově objektu stačit 

zakonzervování, nebo je nutno přistoupit k rekonstrukci, která by měla být prováděna šetrně a 

s ohledem na autenticitu kulturní památky. 
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Rekonstrukcí by neměl být narušen ráz historického prostředí, měla by být prováděna za použití 

tradičních materiálů a řemeslných metod. Historické konstrukce, obvykle z přírodních 

materiálů, by neměly být nahrazovány materiály novodobými, obvykle syntetickými.  

 
3.4 Poruchy stavebních konstrukcí historických staveb 
 
3.4.1 Základní rozdělení poruch historických staveb 

Obecně můžeme poruchy objektů rozdělit na poruchy viditelné, kde je pouhým okem patrné 

poškození objektu (trhliny v konstrukcích, nepřirozené průhyby konstrukcí, koroze, průsaky 

vlhkosti) a poruchy neviditelné, obvykle o to více závažné (koroze výztuže a porucha struktury 

materiálů pod omítkami, snížení stability konstrukce). 

 

3.4.2 Příčiny vzniku poruch historických staveb 

Příčinou vzniku poruch historických staveb může být vliv zatížení konstrukce (objekt je 

využíván k jinému účelu, než byl postaven – mokré provozy, dynamické namáhání 

instalovanými stroji), změna základových poměrů (pohyby půdy způsobené dodatečným 

zatížením – přístavby, v důsledku poddolování, posuvem po zvodnělých vrstvách), stárnutí a 

opotřebení použitých materiálů (účinkem prostředí a namáhání dochází ke křehnutí materiálů 

vlivem vnitřních strukturálních změn), vlhkost (voda srážková, vzlínající), změny teplot (mění 

nám objem konstrukcí, pokud je špatná dilatace, vznikají trhliny), působení dřevokazných hub 

a devastující konstrukční zásahy (neodborné uzavření stěn neprodyšnými nátěry, nevhodně 

použité tepelné izolace na vnitřním povrchu stěn způsobující kondenzaci vlhkosti uvnitř zdiva, 

bodové zatížení klenby). Další z možností vzniku poruch jsou živelné pohromy jako povodně 

a požáry. 

 

3.4.3 Projevy poruch historických staveb 

Mezi časté projevy poruch patří trhliny v nosných i nenosných částech konstrukce, koroze 

železných prvků konstrukce, rozpad zděných konstrukcí, deformace konstrukcí jako je boulení, 

průhyby a stlačení, hniloba a výkvěty, které vznikají rozpouštěním solí obsažené ve 

zdivu  vlivem působení vody nebo vlhka a tvoří bílé skvrny.  

 

3.4.4 Závažnost poruch historických staveb 

Poruchy historických staveb můžeme rozdělit do tří kategorií dle závažnosti a z toho 

vyplývající rychlosti potřeby poruchu řešit: 
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• Poruchy drobné = vady, které nesnižující použitelnost objektu, například vady estetické, 

jejich okamžitá odstranění není nezbytně nutné 

• Poruchy hlavní, které jsou z provozního hlediska závažné, mohou vést k selhání 

nosného prvku a je tedy nutný včasný odborný zásah vedoucí k odstranění poruchy 

• Porucha kritická, je vyhodnocena na základě odborného posouzení a zkušeností, objekt 

nelze dále užívat a je nutný okamžitý odborný zásah vedoucí k odstranění poruchy  

 

3.5 Opravy střešních krytin historických staveb 
 

Základní funkcí každé střechy je ochrana objektu před povětrnostními vlivy. K nejčastějším a 

nejzávažnějším poruchám staveb patří zatékání, proto je nezbytné udržovat střechy v dobrém 

technickém stavu. Při obnově nejen střešních konstrukcí je potřeba postupovat tak, aby 

nedocházelo k znehodnocení vzhledu architektonické památky. 

 

Není-li střecha památkového objektu znehodnocena z dob minulých umístěním nevhodné 

krytiny, není nutné krytinu při rekonstrukci vyměňovat za novou v celém rozsahu. Lepší 

variantou je lokální výměna dožilých prvků za nové, ale stejné. Snažíme se dodržet nejen druh, 

barvu, ale i formát krytiny. U pálených tašek bobrovek dbáme na tvar ukončení a způsob 

pokládky, u střešních šablon z břidlice dbáme na tloušťku, rozměry a způsob pokládky.  

 

Pokud se již daná krytina, která je pro konkrétní stavbu typická, nevyrábí, je nutno zvolit 

vhodnou krytinu náhradní, v případě výjimečných historických objektů je potřeba zajistit 

výrobu této (původní) krytiny. Obecně lze říci, že pálené tašky s drážkami a osinkocementové 

(eternitové) šablony nelze považovat za adekvátní náhradu starších krytin typu bobrovek, 

prejzů, břidlice a šindele. S použitím náhradních krytin lze souhlasit jen u méně významných 

staveb, které jsou sice v ochranném pásmu či památkové zóně, ale nejsou příliš pohledově 

exponovány.  

 

V průběhu prováděný stavebních prací na obnově střešního pláště je nezbytné chránit krov a 

interiér budovy zakrytím před působením povětrnostních vlivů.    

 
Střešní krytiny dělíme na spalné (došky, šindel) a nespalné (prejzy, bobrovky - krytiny 

vyrobené z pálené hlíny, dále přírodní břidlice, osinkocementové šablony a plech). Právě 
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slaměné nebo rákosové došky byly, s výjimkou horských oblastí, do počátku 19. století 

nejrozšířenější krytinou. 

 

Typy nejčastějších historických střešních krytin: 

• Došky – výroba z žitné slámy, rákosu a kukuřice. Lehká krytina, dobré izolační 

vlastnosti, životnost 15 – 30 let, nevýhody hořlavost a hniloba    

• Břidlice – kamenná krytina, která se těží v lomech – bloky se štípou na tenké desky a 

dále opracovávají dle šablon, dříve ručně, dnes strojově, životnost 100 – 150 let, 

výhodou je variabilní opracování a vyskládání téměř jakéhokoli tvaru střech, volská oka 

atd. 

• Bobrovka - plochá hladká keramická taška, různé varianty zakončení - nejčastěji 

zakulacená   

• Prejzy – keramické dvojdílné střešní tašky – spodní část (korýtko), horní část (prejza), 

obvyklé pro sakrální stavby 

• Osinkocementové šablony (známé spíše jako eternit), v minulosti obsahovali jedovatý 

azbest, často byly použity k opravám břidlicových střech 
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4. CENA JAKO PODKLAD PRO VYHODNOCENÍ INVESTI ČNÍHO 
ZÁM ĚRU 
 
Každá stavba prochází životním cyklem, kde na začátku je předinvestiční fáze, ve které probíhá 

iniciování projektu. Další následuje fáze investiční, kde se odehrává plánování a provádění 

(realizace) stavby. Poté fáze užívání (provozování) a nakonec likvidace. S těmito fázemi života 

stavby jsou spojeny různé metody oceňování.  

 

Cena stavby je nejpodstatnější informací pro investora před započetím výstavby. Odvíjí se 

zejména od použitých materiálů a technologií. Požadavky investorů jsou kladeny na efektivnost 

a kvalitu díla. Proto volba stavební společnosti, která má dílo realizovat, hraje významnou roli. 

Cílem stavební firmy je vytvořit zisk, cílem investora je postavit nemovitost za odpovídající 

náklady. Zde nastává střet, kdy je třeba dojít ke kompromisu. A právě to je hlavním úkolem 

rozpočtářů.  

 

4.1. Investiční strategie 
 
Ať už plánujeme investici financovanou z vlastních zdrojů, nebo dáváme dohromady podklady 

pro žádost o přidělení grantu či dotace, patří rozhodování o investicích mezi důležité strategické 

rozhodování managementu  podniku, neboť jsou rozhodnutími o budoucím vývoji podniku a 

jeho efektivnosti. V investiční strategii formulujeme postupy, jak dosáhnout vytýčených cílů, 

případně se jim alespoň přiblížit.  

 

Z mého pohledu je nejdůležitější fáze předinvestiční, která vychází z technicko -  technologické 

studie zahrnující zdůvodnění projektu, technický projekt, organizační projekt, lidské zdroje, 

časový harmonogram a hodnocení rizik projektu. Na základě této studie je rozhodnuto o 

projektu – zda bude nebo nebude realizován. 

 

4.1.1 Hodnocení efektivnosti investice 

Ve své praxi k hodnocení efektivnosti nejčastěji používám dobu návratnosti finančních 

prostředků, případně stanovuji průměrnou výnosnost. Doba návratnosti investičního projektu 

je doba, za kterou se investice splatí z peněžních příjmů, které investice zajistí, zjednodušeně 

ze svých zisků po zdanění a odpisů. Za efekt investice je tedy považován nejen zisk po zdanění, 

ale i odpisy. Čím je kratší doba návratnosti, tím je investice hodnocena příznivěji.  
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Průměrná výnosnost investice považuje za efekt z investice zisk, který investice přináší. Jde o 

průměrný roční zisk po zdanění, který jedině může zobrazit přínos investice pro podnik. Protože 

jde o roční zisk, může být tato metoda aplikována bezprostředně i na investiční varianty 

s různou životností, podobně jako průměrné náklady. [6]  

 

Investiční záměr popisuje, co bude žadatel projektem realizovat a zároveň slouží jako podklad 

pro hodnocení hospodárnosti. Investiční záměr stanoví závazné technické, ekonomické a 

časové parametry navrhovaného projektu.  

 

4.1.2 Investiční výstavba 

 
Investiční výstavba představuje rozsáhlejší investice. Účastníkem investiční výstavby je 

investor, projektant, dodavatel. Předpokladem pro zajištění investiční výstavby je její zajištění 

po stránce technické, organizační a ekonomické. 

 
     
4.2 Postup od investičního záměru k realizaci zakázky 
 
4.2.1 Investiční záměr 

Jak již vyplývá z výše uvedeného § 9 zákona o státní památkové péči, vlastník kulturní památky 

je povinen o svoji kulturní památku pečovat – udržovat ji v  dobrém stavu a  chránit ji před 

ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením. Tuto povinnost pečovat o  kulturní 

památku nese vlastník na své náklady. 

 
V případě, že správce kteréhokoliv objektu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze nahlásí tzv. 

nežádoucí událost související s technickým stavem daného objektu, je na nás, pracovnících 

Oddělení stavební údržby a investic, ji řešit. Jedná – li se o havárii, např. prasklé vodovodní 

potrubí, je nutné ji řešit bezodkladně. V případě špatného technického stavu části objektu, je 

potřeba řádně zmapovat rozsah poškození, stanovit předpokládanou hodnotu investice a 

naplánovat optimální načasování rekonstrukce s ohledem na možnosti čerpání finančních 

prostředků a uzávěry klinik. 

  

Vzhledem k finančním nákladům na udržení konkurenceschopnosti naší nemocnice, je 

vydávána nemalá částka na nákup nové zdravotnické techniky na úkor investicím stavebním. 

Nacházíme se v městské památkové zóně a nejeden objekt nese štítek „kulturní památka“, proto 

je potřeba hledat i jiné zdroje financování než jen vlastní zdroje.  
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Pro vypracování Investičního záměru je potřeba specifikovat název akce, přesné umístění 

objektu a podstaty stavebních prací a v neposlední řadě je nutné stanovit i předpokládanou 

hodnotu investice. Uvědomme si, že jsme ve fázi investičního záměru, který musí být nejprve 

posouzen investiční komisí a následně doporučen ke schválení statutárnímu orgánu, po jehož 

odsouhlasení lze začít s realizací akce, na jejímž počátku je teprve zpracování studie či 

projektové dokumentace. V tento okamžik přichází na řadu cenové ukazatele nebo také ceny 

podle účelových jednotek, které jsou základním prvkem pro první propočet ceny stavby.  

 
Z výše uvedeného vyplývá, že předpokládanou hodnotu investice není možné stanovit ve fázi 

tvorby investičního záměru na základě ocenění položkového rozpočtu, protože ve chvíli vzniku 

investičního záměru žádný neexistuje. Nezbývá tedy než se spolehnout na propočet orientační 

ceny dle cenových ukazatelů ve stavebnictví pro aktuální rok. Úskalí této metody je hned ve 

dvou bodech: 

1) v našem případě se jedná o rekonstrukce a nikoliv stavby „na zelené louce“, nikdy se 

nedá předem odhadnout, co se objeví po otevření konstrukcí a z toho plynoucí nárůst 

ceny. Jsme zdravotnické zařízení, tak je kladen důraz na minimální délky odstávky 

jednotlivých oddělení a jen v opravdu nezbytných případech jsou povoleny průzkumné 

sondy. 

2) Cenový ukazatel není nastaven na zdravotnická zařízení a zároveň na památkově 

chráněné objekty. 

Předpokládaná cena se tedy stanovuje vždy individuálně s přihlédnutím k charakteru objektu a 

dále ze zkušenosti s obdobným rozsahem stavebních prací z let minulých. Následná 

konkrétní cena stavby je vždy cenou smluvní a vyplyne z cenové nabídky uchazeče vybraného 

investorem v rámci veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací.  Stanovení ceny by mělo 

respektovat zákonné normy a předpisy, především Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

4.2.2 Projektová příprava 

Je-li investiční záměr kladně vyhodnocen, začíná se s projektovou přípravou, která obnáší 

přípravu podkladů pro veřejnou zakázku na dodavatele projektové dokumentace. Po řádném 

výběrovém řízení a uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace nastává již 

dříve zmiňované kolečko NPÚ – MHMP OPP. Po předání zpracované projektové dokumentace 

v souladu s uzavřenou smlouvou, je možné začít s přípravou dokumentace pro výběrové řízení 

na dodavatele stavebních prací. Součástí těchto podkladů je projektová dokumentace a výkaz 
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výměr, který v rámci veřejné zakázky uchazeči o zakázku ocení a spolu se všemi požadovanými 

přílohami předloží v termínu pro podání cenových nabídek. 

 

4.2.3 Realizace 

Na základě rozhodnutí komise o výběru dodavatele stavebních prací je uzavřena smlouva o 

dílo. Vybraný dodavatel obvykle zpracuje časový harmonogram s uzlovými body, za jehož 

nedodržení má právo investor udělit peněžitou sankci. Tento harmonogram bývá obvykle 

součástí smlouvy o dílo. Staveniště je protokolárně předáno, vytyčeny napojovací body a 

realizace začíná. Vzhledem k tomu, že nerealizujeme stavby na zelené louce, ale 

rekonstruujeme historické objekty, téměř u všech akcí se vyskytne potřeba víceprací, které 

nebyly známy před odhalením svislých a vodorovných konstrukcí. V takovém případě musí 

dodavatel předložit položkový výkaz výměr na vícepráce, který po odsouhlasení investorem 

slouží jako podklad pro uzavření dodatku. 

 

Stavba nekončí převzetím stavby, ani odstraněním vad a nedodělků či úspěšným kolaudačním 

řízením, nýbrž zařazením do hmotného investičního majetku, teprve pak je možno celou akci 

úspěšně uzavřít. 
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5. VYBRANÁ KULTURNÍ PAMÁTKA 
 
5.1 Kulturní památka – Porodnice u Apolináře 
 
Areál bývalé Zemské porodnice, dnes známé jako Porodnice u Apolináře, se nachází téměř 

v centru hlavního města Prahy na adrese Apolinářská 441/18, Praha 2, katastrální území Nové 

Město. Je zde příznivá dopravní dostupnost metrem linky C i tramvajemi – zastávka I. P. 

Pavlova a autobusovou linkou č. 291, která spojuje většinu areálů Všeobecné fakultní 

nemocnice v Praze, zastávka Apolinářská. 

 

Obrázek 2 - Porodnice u Apolináře, Apolinářská 441/18 Praha 2 
Zdroj: http://www.mapy.cz 

 
Porodnice u Apolináře, ve které sídlí Gynekologicko – porodnická klinika Všeobecné fakultní 

nemocnice a 1. Lékařské fakulty, je pro svoji architektonickou hodnotu a význam v dějinách 

lékařství zapsána na seznamu nemovitých kulturních památek pod číslem 40134/1-1244od roku 

1958. Zároveň se nachází v památkové rezervaci hl. m. Prahy, která je od roku 1993 prohlášena 

za památku světového kulturního dědictví UNESCO, a je chráněna dle zákona a nařízení vlády 

č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze. Areál porodnice si od doby 

vzniku zachoval charakteristickou podobu celého objektu, včetně střešního pláště tvořeného 

břidličnou krytinou z masivního kamene. 
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Obrázek 3 - Porodnice u Apolináře 
Zdroj: Fotodokumentace autorka 

 
 
Výše uvedený seznam nemovitých kulturních památek v části Nové Město v hlavním městě 

Praze vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona  

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední 

organizace státní památkové péče. 

Obrázek 4 - Záznam z evidence kulturních památek 
Zdroj: http://monumnet.npu.cz 
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Obrázek 5 - Historická pohlednice „Zemská porodnice na Karlově“ 

Zdroj: http://www.apolinar.cz 
 

5.2 Historie objektu 
 
5.2.1 Předchůdkyně Zemské porodnice 

V roce 1789 byla v Praze otevřena veřejná porodnice v barokní budově bývalého kanovnického 

domu u kostela sv. Apolináře, v Apolinářské ulici 10. Probíhaly zde anonymní porody a v rámci 

objektu byl rovněž nalezinec, kde mohly chudé ženy odložit své dítě. Postupem času se ovšem 

budova stávala z hygienického i prostorového hlediska nevyhovující, a proto byla roku 1867 

zahájena hned v sousedství stavba moderní Královské české zemské porodnice U Apolináře. 

 
5.2.2 Zemský výbor Království českého 

Roku 1863 pověřil Zemský výbor Království českého významného stavitele Josefa Hlávku, aby 

vypracoval projekt, podle kterého bude postavena nová Zemská porodnice. Nový objekt měl 

sloužit pro diagnostiku a léčbu ženských onemocnění a především pro porodnickou péči. 

Zemský výbor si vymínil, že stavba bude provedena z režných neomítnutých cihel, neboť 

tehdejší odborníci byli přesvědčeni, že z hlediska přenosu infekce je to nejvhodnější řešení. 

Rodičky často po porodu umíraly na následky puerperální sepse, tzv. horečky omladnic – 

septický stav vznikající z endometritidy (zánět děložního hrdla) navazující na porod nebo 

potrat. Z výše uvedených důvodů obsahovalo architektonické zadání řadu hygienicko-

preventivních opatření, která měla zamezit šíření infekcí a jejich smrtelným následkům.  
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5.2.3 Stavitel PhDr. h. c. a Dr. Techn. h. c. Josef Hlávka 

Výrazný český architekt, stavební podnikatel, politik a mecenáš se narodil 15. února 1831 

v západočeských Přešticích do rodiny nemajetného úředníka rakouského mocnářství Antonína 

Hlávky a Anny, rozené Stachové. 

 

Po ukončení studia na gymnáziu v Klatovech, studoval obor pozemní stavitelství na pražské 

polytechnice a následně obor architektura na Vídeňské akademii výtvarných umění. O 

prázdninách si přivydělával na studium jako zednický učeň, následně stavbyvedoucí a díky své 

píli a talentu byl obsazen na post ředitele kanceláře u česko-vídeňského stavitele Františka 

Šebka, který při svém odchodu do penze Hlávkovi odkázal celou svou stavební kancelář. PhDr. 

h. c. a Dr. Techn. h. c. Josef Hlávka si velmi brzy vydobývá pověst solidního a renomovaného 

stavitele. 

 

Ministerstvem kultury a vyučování byl v roce 1860 vyzván k vypracování projektu bukovinské 

rezidence pro řecko-katolického biskupa v Černovicích (dnešní ústřední budova university na 

Ukrajině), v roce 1861 vyhrává soutěž na výstavbu Dvorní opery ve Vídni a v roce 1863 přijímá 

zakázku na projekt a realizaci Zemské porodnice. 

 
Obrázek 6 - Josef Hlávka 

Zdroj: http://www.earch.cz 
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5.2.4 Výstavba Zemské porodnice 

Inspiraci pro návrh Zemské porodnice hledal architekt Josef Hlávka zejména v zahraničních 

nemocnicích - v Bruselu, Vídni a Paříži. Stavební práce probíhaly v letech 1867 – 1870 a 

výsledná stavba byla v době svého vzniku považována za největší porodnici v Evropě. 

Konstrukce budovy byla velmi náročná kvůli technicky složitému způsobu ventilace a vytápění.   

 

Stejně jako to známe z dnešní doby, už i v minulosti se nedařilo plnit předpokládané termíny 

výstavby a s tím souviselo i navýšení předpokládaného rozpočtu. Výstavba Zemské porodnice 

se protahovala, mimo jiné kvůli opožděným dodávkám cihel – cihelna nedodávala správné 

tvarovky v požadované kvalitě.  

 

V roce 1870 se architekt Hlávka psychicky zhroutil a ochrnul, dozor nad stavbou převzal jeho 

žák Čeněk Gregor, který stavbu dokončil s pětiletým zpožděním. Toto prodloužení doby 

výstavby se negativně projevilo na rozpočtu -  z původně plánovaných 400 tis. zlatých se 

celkové náklady vyšplhaly na více než milion zlatých (900 tis. zlatých za vlastní stavbu a 101 

tis. zlatých za úpravu interiérů). 

 

První novorozenec se zde narodil 26. dubna 1875 a Národní listy (české noviny, vycházející v 

letech 1861–1941) 28. dubna 1875 otiskly stručnou zprávu: „Nová porodnice již odevzdána jest 

svému účelu. Předevčírem večer přijala prvého novorozence, holčičku. Matka její jest Barbora 

Koutná z Rožmitálu.“ 

 

Kapacita nemocničních lůžek byla 376. V budově Zemské porodnice se nacházely tři kliniky: 

Klinika lékařská, babická a porodnická. V babické klinice působily především porodní báby. 

Součástí nemocnice byl také nalezinec. 

 
5.2.5 Druhá světová válka 

Začátek druhé světové války je datován k 1. září 1939, den kdy bylo Polsko napadeno 

nacistickým Německem. Po více jak pěti letech trvajících bojů byla v lednu 1945 Sověty 

prolomena německá obranná linie. V únoru 1945, přesněji od 13. do 15. února probíhalo tzv. 

kobercové bombardování německých Drážďan letectvem spojenců. Souhrou nešťastných 

událostí (špatné počasí, rozbitý palubní radiolokátor) došlo k politováníhodnému omylu – 

krátce po poledni dne 14. února americké bombardéry svrhly bomby na Prahu v oblasti 

Zlíchova, Pankráce, Nového Města a Vinohrad. Pobořeno bylo přes padesát domů. Značně byl 

poškozen Emauzský klášter a Divizní nemocnice na Karlově náměstí (budova dnešní  
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III. Interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze), dále pak Faustův dům, Vinohradská 

synagoga a Zemská porodnice.  

 
Obrázek 7 - Zemská porodnice – následky bombardování 14. února 1945 

Zdroj: http://multimedia.ctk.cz 
 

5.2.6 50. léta 20. století - současnost 

Patrně nejzajímavější částí Zemské porodnice je kaple sv. Kříže, která je umístěna v průčelí 

objektu. Strop kaple je tvořen unikátní diamantovou neboli hvězdicovou sklípkovou klenbou, 

která je svedena na středový sloup. Tento druh klenby je typický pro období pozdní gotiky, 

ostré hrany klenby často vytvářejí složité vzory. Malířská výzdoba je z roku 1902 dle návrhu 

Adolfa Liebschera a Adolfa Korbera. V kapli se nachází mramorová křtitelnice, kredenční 

mramorový oltář, novogotická dubová zpovědnice a kůr s varhanami, jejichž píšťaly jsem měla 

to potěšení rozeznít. 

 

Od 50. let 20. stol. sloužila kaple jako sklad materiálu. Pod dohledem Státního ústavu 

památkové péče byla kaple v roce 1997 zrestaurována a je využívána ke křtům, pořádání 

koncertů a konferencí.  
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Obrázek 8 - Kaple sv. Kříže – sklípková klenba (pohled z obou stran), mramorová křtitelnice 

Zdroj: Fotodokumentace autorka 
 

Budova porodnice byla po stránce vnitřního uspořádání opakovaně přizpůsobována měnícím 

se nárokům na porodnickou, gynekologickou a neonatologickou péči. Veškeré opravy a 

rekonstrukce směřovaly k tomu, aby v historicky cenném a ojedinělém objektu byly zajištěny 

odpovídající podmínky pro špičkovou léčebnou péči a aby interiér splňoval nároky i pro 

novodobou výuku a praxi studentů lékařské fakulty, lékařů a porodních asistentek. 
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Obrázek 9 - Kaple sv. Kříže – varhany 

Zdroj: Fotodokumentace autorka 
 
 
 
5.3 Popis objektu 
 
Pro vnější vzhled budovy zvolil architekt Josef Hlávka novogotický sloh, ve kterém dokonale 

skloubil německou pobaltskou gotiku (štíty porodnice) s českou gotikou (arkýř kaple sv. Kříže). 

Stavba je provedena z červených režných pálených cihel bez omítnutí a je tvořena šesti pavilóny 

s jedenácti trakty s vnitřním obdélníkovým nádvořím. Tyto trakty, vedoucí do různých částí 

nemocnice, jsou navzájem propojeny chodbami. 

 

Pokoje s lůžky pacientek jsou vzhledem ke slunečnímu svitu situovány k jihu a v severní části 

je umístěno zdravotnické a hospodářské zázemí. V případě vypuknutí epidemie se dala 

jednotlivá postižená křídla uzavřít do karantény, aniž by byl zásadně narušen chod celé 

porodnice.  

 

Ve vstupním průčelí objektu se nacházejí tři rizality (z italského risalto – výstupek, označení 

pro středovou nebo postranní část průčelí stavby, která vystupuje po celé výšce z líce zdiva, a 

to až o hloubku jedné okenní osy). Středový rizalit je rozšířen o monumentální polygonální 

arkýř ústavní kaple zasvěcené sv. Kříži, která deklaruje, že život nevzniká jen fyzickým 

narozením, ale i křtem. Mimo jiné se v areálu porodnice nacházela také prádelna, kuchyň a 

strojovna. 
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Obrázek 10 – Historicky zachycený půdorys 1. NP 

Zdroj: http://www.asorkd.cz  

 

5.4 Vlastník objektu 
 
Objekt bývalé Zemské porodnice je v majetku České republiky s právem hospodaření 

Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.  V návaznosti na znění zákona č. 219/2000 Sb., o 

majetku České republiky, v platném znění, a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, pečuje Všeobecná fakultní 

nemocnice v Praze o zachování majetku a jeho údržbu, a pokud to připouští jeho povaha, i o 

jeho zlepšení.  

 

Dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, je-li kulturní památka ve státním 

vlastnictví, je povinností organizace, která kulturní památku spravuje nebo užívá, vytvářet 

všechny potřebné předpoklady pro její zachování, udržování v dobrém stavu a ochranu před 

ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením. 

 

Všeobecné fakultní nemocnice v Praze byla založena císařem Josefem II., který po svém 

nástupu na trůn v roce 1781 vydal tzv. direktivní pravidla, v nichž bylo stanoveno, jakým 

způsobem mají být vybudovány zdravotní ústavy. Všeobecné nemocnice měly pečovat o chudé 
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nemocné, v porodnicích měly rodit nemajetné rodičky. Součástí nemocnice měly být i 

nalezince, sirotčince, chorobince pro chudé, chronicky nemocné pacienty a blázince. 

 

 
Obrázek 11 – Letecký pohled na průčelí budovy 

Zdroj: http://www.prague.eu 
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6. ROZPOČET STAVEBNÍCH PRACÍ NA OBNOVU ČÁSTI OBJEKTU 
  
6.1 Vybraná část objektu 
 
6.1.1 Tradiční stavitelství 

Předmětem památkové ochrany kulturních památek je objekt jako celek, zejména pak jeho 

historické svislé i vodorovné konstrukce (například zdivo, klenby, trámové stropy), dále pak 

veškeré autentické prvky a konstrukce nosné i výplňové (například cihelné fasády, glazované 

tvarovky, břidlicová střešní krytina). Při obnově historických staveb je potřeba hledat tradiční 

řešení, která požadavku památkové péče vyhoví.  

 

V tradičním stavitelství se na základě letitých zkušeností postupně dospělo k optimálním 

technickým řešením. Metodou pokus – omyl, bylo řešení, které se osvědčilo, vypilováno 

k dokonalosti, od neosvědčených řešení bylo upuštěno. Užití tradičních materiálů a postupů je 

opodstatňováno staletou zkušeností a zároveň se tak udržuje tradiční řemeslo, znalost výroby a 

zpracování, které by jinak propadlo v zapomnění. Obvykle se jedná o postupy a materiálová 

řešení, která se běžně neužívají v soudobé stavební výrobě, takže jejich ocenění je tvořeno 

individuálně.   

 
6.1.2 Část objektu 

Areál bývalé Zemské porodnice, dnes známé jako Porodnice u Apolináře, byl postaven 

pavilónovým způsobem. Pavilony symetricky vybíhají v počtu tří kusů na každou stranu. Při 

nešťastném kobercovém náletu, provedeném spojeneckými letadly dne 14. února 1945, byla 

poškozena západní část objektu. S ohledem na možnost vyhodnocení oceňované části objektu, 

volím pavilon F7, nacházející se ve východní části areálu, na jehož střeše se nachází z velké 

části původní břidlicová střešní krytina.  
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Obrázek 12 - Porodnice u Apolináře – orientační plán 

Zdroj: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 

 

6.1.3 Střecha je základ 

Zatékání poškozenými střechami je nejčastější příčinnou poruch a destrukcí architektonických 

památek. Celkové opravy střechy by měly být upřednostněny před opravami jinými, např. fasád 

a interiérů. [7] 

 

Velkou roli na vnějším působení historické památky sehrává tvar střechy i použitý materiál a 

barva krytiny. Kromě funkce estetické plní střecha daleko podstatnější funkci - technickou. 

Chrání objekt před povětrnostními vlivy a jejich důsledky. Na střeše do jisté míry závisí 

životnost celého objektu. Průběžným monitorováním a následnými drobnými opravami 

můžeme předejít závadám konstrukce. 

 

Střecha se skládá z nosné konstrukce (krovu) a střešního pláště. Tradiční dřevěný krov přenáší 

zatížení do svislých nosných konstrukcí (obvodové zdi) a nese střešní plášť. Střešní plášť je 

obvykle složen z několika vrstev (bednění, latě, krytina). Střešní krytina zavírá skladbu střechy 

a chrání tak před povětrnostními vlivy. 



 

47 
 

 
 

Obrázek 13 - Schéma šikmého střešního pláště s konstrukčními detaily (1 – štít, 2 – hřeben,  
3 – úžlabí, 4 - nároží, 5 – vikýř, 6 – komín, 7 – střešní okno, 8 – střešní výlez, 9 – okapový 
systém, 10 – hromosvod, 11 – anténní komplet, 12 – stoupací plošina, 13 – odvětrací prvek, 

14 – proti sněhový hák, 15 – odvětrávací komplet 
Zdroj: Prof. Ing. Petr Hájek, CSc. a kolektiv, Pozemní stavitelství II, Praha 2007 

 

Výměnou tradiční střešní krytiny za novodobé napodobeniny znehodnotíme historickou 

podobu objektu. Obnova střešní krytiny by tedy měla být provedena z totožného materiálu, 

ideálně za použití alespoň části zdravých šablon stávajících. Krytinu dělíme na spalnou, která 

lehce hoří (např. došky, šindel) a nespalnou, která vykazuje lepší protipožární vlastnosti 

(břidlice, pálené tašky, eternit, plech).  

 

6.1.4 Břidlicové střechy 

Břidlice je přírodní materiál vyrobený samotnou přírodou procesem trvajícím několik milionů 

let. Štípatelné břidlice jsou přírodním stavebním materiálem, jehož použití na krytí střech je 

historicky doložitelné od starověku, a jsou příkladem vysoké estetiky a dlouhé životnosti. 

Důkazem je množství břidlicových střech, které jsou i po více jak sto letech od jejich pokládky 

schopny plnit svou funkci ochrany objektů před klimatickými vlivy. Volba břidlicové střechy 

představuje vždy větší investici než střecha tašková nebo šindelová, a proto je velmi důležité 

znát původ břidlice a její kvalitu.  

 

Přírodní břidlice je usazená, částečně metamorfovaná hornina s jemnou zrnitostí vznikající z 

jílovců a prachovců. Vlastnosti břidlice ovlivňuje především minerální složení, struktura a 

textura. Vyniká dobrou opracovatelností, což zahrnuje jak snadné štípání a řezání, tak třeba 

tvoření děr pro následné umístění hřebíků, taktéž výbornou mechanickou pevnost a pružnost. 
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Vzhledem k rozmanitosti tvarů a formátů se břidlicová krytina dobře přizpůsobí téměř všem 

tvarům střechy a lze ji použít i na provedení detailů (úžlabí, vikýře, štíty, komíny). 

 

Méně jakostní levnější břidlice má sklony k "rezivění" a praskání. Pro výběr kvalitní břidlice 

nestačí znát jen zemi původu, ale i přesnou lokalitu a důl. Solidní prodejce k  břidlici připojí 

platný průkaz původu, ES prohlášení o shodě na materiál a certifikát dle EN ČSN 12326 - 

Výrobky z břidlice a přírodního kamene pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady. Některé 

přírodní břidlice mají mimo EN 12326 i rozšířený (přísnější) certifikát o francouzskou normu 

FN EN, která posuzuje i lokalitu těžby a dolu. Břidlice té nejvyšší kvality je označována: A1-

T1-S1 (A1 – břidlice s velmi malou nasákavostí = mrazuvzdorná; T1 – břidlice nemá sklony 

k reznutí; S1 – břidlice odolává vlivům prostředí = odolává chemickým změnám). 

 
6.1.5 Břidlicové šablony 

Střešní krytinu lze vyrábět pouze z tence vrstevnaté sedimentární horniny (jílovité břidlice) 

nebo metamorfitu s dobře vyvinutou plošně paralelní texturou (fylity), kterou lze štípat na tenké 

desky o tloušťce 4 – 10 mm, ale zároveň vykazuje dostatečnou odolnost vůči povětrnostním 

vlivům, pevnost v tahu za ohybu a náležitý vzhled. Nařezané desky břidlice se štípají na 

krytinové desky, které jsou následně osekány podle plechové šablony na požadovaný tvar. 

Tvarování se v minulosti provádělo ručně, v současnosti se používá strojního způsobu.  

 

Otvory pro hřebíky se vyrábí pomocí vidiových vrtáků – taška je položena na dřevo nebo do 

písku a z rubové strany provrtána. Vrták, který projde krytinou, vyštípne kousek břidlice z lícní 

strany, čímž se vytvoří zahloubení pro hlavičku hřebíku. Jednotlivé tašky jsou zpravidla 

upevněny dvěma hřebíky v ploše a minimálně 3-4 hřebíky v detailech, pro dosažení optimální 

pevnosti. Na běžné krytině jsou vyhotovené otvory již z výroby. U osekávaných kamenů si 

pokrývač připraví otvory dle potřeby. Hřebíky na přichycení krytiny by měly být měděné nebo 

alespoň jinak povrchově upravené proti korozi, aby nedocházelo k situacím, že krytina je 

v pořádku, ale doslouží spojovací materiál a tím je předčasně ukončena životnost střechy. 

 

Barva břidlice je obvykle v odstínech tmavě šedé až černošedé barvy a má nezaměnitelný 

hedvábný lesk. Z pohledu chemického složení nám pigmenty oxidů dvojmocného železa (FeO) 

vytváří šedou až černou barvu, nicméně s rostoucím podílem pigmentů oxidů trojmocného 

železa (Fe3O2) se barva břidlice mění na zelenou a až do červena (tyto se však pro svůj velmi 

vzácný výskyt a z toho plynoucí obtížnou dostupnost a vysokou cenu, používají jen zcela 

výjimečně). 
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Obrázek 14 - Příklady formátů břidlicové střešní krytiny a – čtverec, b – čtverec se zkoseným 
rohem, c – čtverec s obloukovým řezem, d – čtverec se dvěma zkosenými rohy, e – obdélník, f 
– obdélník se zkosenými rohy, g – obdélník gotický, h – osmiúhelník, ch – kosočtverec se 
zkosenými rohy, i – kosodélník, j, k – šupiny 
Zdroj: http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/stavebni_dekoracni.html 
 
  

 
Obrázek 15 - Formáty břidlicové střešní krytiny  

Zdroj: http://www.vlamax.cz/userFiles/stresni-bridlice.jpg 
 

6.1.6 Pokládka břidlicové střechy 

Střecha z přírodní břidlicové krytiny je vzhledem k mnoha možnostem způsobů krytí vhodná 

prakticky na jakkoli složitou střechu domu. Základní rozdělení způsobů pokládky je na 
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jednoduché krytí (spuštění paty horního kamene přes kámen spodní) nebo dvojité krytí (první 

řadu kamenů překrývají další dvě následující, což zajišťuje vyšší pevnost a voděodolnost krytí). 

U obou těchto způsobů je pak vždy několik dalších druhů krytí.  

Podklad pro položení břidlicové krytiny by měl být ze zdravých a nejlépe širokých prken. 

Ačkoliv je přírodní břidlice kámen, netřeba se bát nadměrného zatížení střešní konstrukce. 

Průměrná hmotnost okolo 30kg na m2, nedosahuje ani hmotnosti klasických pálených 

taškových krytin (okolo 40 kg na m2).  

 
Obrázek 16 - Způsoby položení břidlicové střešní krytiny  

Zdroj: J. Krofta, I. Šula, J. Lisková, J. Řapek, A. Přikryl, B. Švarc, Stavitelství, Praha 1954 
 
 

Montáž břidlicové střešní krytiny vyžaduje určité znalosti a zkušenosti, což je dáno její 

variabilitou a přizpůsobivostí. Převážně složitější střechy je vhodné svěřit odborným firmám 
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s několikaletou praxí. Obvykle dodavatel břidlice by měl na základě zkušeností 

doporučit specializované pokrývačské společnosti s dlouholetou praxí na trhu. 

 

 
6.2 Střecha pavilonu A7 Porodnice u Apolináře 
 

6.2.1 Technické a konstrukční řešení stavby 

Architektonické řešení střešního pláště se dochovalo v téměř autentické podobě. V době svého 

vzniku se jednalo o téměř klasické výtvarné a technické pojetí materiálové skladby střešního 

pláště z masivní břidlice, které se uplatňovalo prakticky po celou druhou polovinu 19. století.   

 

Na střešní plášť byly použity obdélníkové šablony formátu 300 x 400 mm, proměnné tloušťky 

8,5 až 22 mm, které měly zajistit delší životnost konstrukce. Architektonické pojetí stavby v 

duchu severoněmecké neogotiky není zakončeno očekávaným staroněmeckým krytím střešního 

pláště, ale bylo provedeno jednoduchým úhlopříčným krytím obdélníkem ve stoupajících 

řadách. Historická břidlice je šedé barvy s výrazným reznutím, které je způsobeno oxidací 

příměsí v kameni. Břidlice vykazuje znaky nepravidelného štípání, jsou patrné velké tloušťkové 

rozdíly na jednotlivých koncích. V současnosti je břidlice částečně zvětralá a vykazuje výrazné 

znaky po příměsích oxidovatelného pyritu (rezavé skvrny). Šablony byly připevněny hřeby, 

v době výstavby pravděpodobně kovanými. Lemování hřebene a štítů bylo vytvořeno pomocí 

břidlicových šablon, úžlabí jsou vykládána plechem. 

 

 
Obrázek 17 - Břidličná šablona z konce 19. stol. 

Zdroj: Fotodokumentace autorka 
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Obrázek 18 - Detail poškození střešního pláště 

Zdroj: Fotodokumentace autorka 
 
 
6.2.2 Postup prací 

Komplexní výměna břidlicové krytiny střešního pláště bude prováděna dodavatelským 

způsobem. V první řadě bude sejmuta stávající krytina s ohledem na minimalizaci poškození a 

zachování maximálního množství břidličných šablon. Nepoškozené a pevné břidličné šablony 

budou znovu použity tak, že v ideálním případě bude z takto přebraných historických šablon 

zakryta vždy ucelená část střešního pláště. Nepoužité přebrané kameny budou uschovány na 

deponii.  

 

Před realizací bude postaveno lešení, řádně zabezpečen objekt zařízení staveniště a po rozkrytí 

střešní konstrukce bude ta přiměřeně zabezpečeně proti povětrnostním vlivům. Na obnovu 

střešního pláště bude použita nová masivní přírodní břidlice šedé barvy, tloušťka kamenů bude 

přizpůsobena původní historické krytině – minimální tloušťka bude 9 mm a velikost šablon 

bude 300 x 400 mm. Způsob opracování šablon bude vycházet z řemeslného zpracování 

dochovaných originálů. Kameny budou položeny jako v minulosti jednoduchým úhlopříčným 

krytím obdélníkem ve stoupajících řadách pod úhlem cca 35°.  

 

Pro přichycení břidličných kamenů budou použity měděné hřebíky rozměrů 3,1 x 45 mm. 

Hřebíky budou mít sekaný dřík a velikost jejich hlavy bude mít průměr minimálně 8 mm. Úseky 

při hřebeni, na nárožích a při okapu budou ohraničeny tzv. lemovkou, úžlabí budou vykryta 



 

53 
 

měděným plechem, budou osazeny nové měděné nástřešní žlaby. Po demontáži stávající 

hydroizolace je nutné provést výměnu části poškozeného prkenného bednění napadaného 

hnilobou nebo houbou, následně bude instalována nová hydroizolace střešního pláště 

z asfaltové lepenky. Poškozené, rozpadlé nebo chybějící zdivo komínů a stěn bude doplněno, 

hloubkově spárováno. Komínové lávky budou obnoveny, případně osazeny nové v místech, 

kde chybí a budou opatřeny novým zábradlím. 

 
 
6.3 Propočet 
 

Rozpočtování nejen v oblasti stavebnictví znamená sestavení souhrnu všech nákladů, jejichž 

vznik předpokládáme v souvislosti s plánovanou činností. Pro snadnější orientaci všech 

zúčastněných tyto náklady roztřídíme do příslušných stanovených skupin.  

 
6.3.1 Propočet orientační ceny 

Propočet nákladů na realizaci stavby slouží ke stanovení orientační ceny ve stádiu plánování. 

Tato cena je stanovena pomocí rozpočtových ukazatelů a slouží mimo jiné pro výpočet ceny 

projektových a průzkumných prací včetně stanovení výše rozpočtové rezervy.  

 

Ceny projektových prací se pohybují kolem 5 - 10% z ceny stavby. Je-li do stavební části 

zahrnuta i část technologická, určuje se cena i z této části. Mnohem podrobnější výpočet ceny 

projektových prací umožňuje tzv. Výkonový a honorářový řád, který vydala Česká komora 

autorizovaných inženýrů a techniků nebo sazebník UNIKA. Výše honoráře je přímo ovlivněna 

složitostí stavby, která ovlivňuje i výši rozpočtové rezervy, jež se pohybuje od 10 do 15%, u 

rekonstrukcí může být stanovena i vyšší sazba. 

 
6.3.2 Cenové ukazatele 

Na základě dlouhodobých statistik cen stavebních objektů jsou na tzv. reprezentativních 

položkových rozpočtech sledovány náklady dle druhu stavby a následně jsou z těchto cenových 

údajů stanoveny průměrné hodnoty cen za měrnou jednotku. Vzhledem k tomu, že tyto cenové 

údaje se odvíjí od staveb realizovaných v minulosti a slučují ceny různorodých (co do 

standardu) stavebních objektů, musíme k této ceně přistupovat pouze jako k ceně informativní, 

neboť je stanovena na základě minimálních údajů o stavbě.  

 

Cena stavebního objektu propočtem je tedy cenou orientační, stanovená pomocí ukazatelů 

průměrné orientační ceny případně dle jednotné klasifikace stavebních objektů (JKSO). 
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Tabulka 3 - Cenové ukazatele ve stavebnictví 

Zdroj: http://stavebnistandardy.cz 
 

  
 

• Základní struktura třídění cenových ukazatelů vychází z JKSO: 

801 – Budovy občanské výstavby 

802 – Haly občanské výstavby 

803 – Budovy pro bydlení 

811 - Haly pro výrobu a služby 

812 - Budovy pro výrobu a služby 

813 - Věže, stožáry, komíny 

814 - Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy 

815 - Objekty pozemní zvláštní 

822 - Komunikace pozemní a letiště 

827 - Vedení trubní dálková a přípojná 

 

• Konstrukčně materiálová charakteristika: 

1 - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků 

2 - svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová 

3 - svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná 

4 - svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových 

5 - svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných 

6 - svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk 

7 - svislá nosná konstrukce kovová 

8 - svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty 

9 - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů [8] 
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6.3.3 Stanovení výsledné ceny 

Cena základních rozpočtových nákladů je dána součinem rozsahu našeho objektu v příslušných 

účelových měrných jednotkách a zatříděného cenového ukazatele. 

 

CENA = ROZSAH OBJEKTU x CENOVÝ UKAZATEL 
 
Výsledek propočtu je uváděn dle použitých účelových měrných jednotek: 

• m3 obestavěného prostoru (m3 OP) u pozemních staveb - obestavěný prostor je 

prostorové vymezení stavebního objektu ohraničeného vymezujícími plochami   

• m délky trasy (m DT) u liniových staveb  

• m2 upravované plochy (m2 UP) u inženýrských staveb – tzv. zastavěná plocha je plocha 

půdorysného řezu vymezená vnějším obvodem svislých konstrukcí 

Cenové ukazatele nám dávají hodnotu pouze Základních rozpočtových nákladů (ZRN). Ale 

nedílnou součástí rozpočtu jsou i Vedlejší rozpočtové náklady (VRN), které si musíme v rámci 

odhadu dokalkulovat s přihlédnutím k aktuálním podmínkám té které stavby (zábory Technické 

správy komunikací, zařízení staveniště…). Dále není v kalkulované ceně zahrnuta rozpočtová 

rezerva, která je její nezbytnou součástí a umožňuje snadnější řešení problémů víceprací. Ceny 

podle cenových ukazatelů jsou cenami bez DPH. Následně se skutečná budoucí cena může od 

propočtu podle cenových ukazatelů lišit až o 25%, dle technické a technologické náročnosti 

realizace a dle požadavků investora na vybavení (standard případně nadstandard). V praxi je 

nutno kalkulovat s odchylkou +/- 15%. 

 

6.4 Rozpočet 
 
6.4.1 Možnosti sestavení rozpočtu 

Rozpočtováním nazýváme postupy spojené se stanovením ceny stavebních prací a objektů. 

Nezabývá se podrobnými kalkulacemi (spotřeba materiálu, cena za práci lidí a strojů), ale 

využívá již vykalkulovaných cen. Tyto ceny jsou uváděny jako ceny orientační (směrné) ve 

veřejně publikovaných oceňovacích podkladech (např. spol. ÚRS Praha, RTS Brno) a jsou 

obvykle dvakrát ročně (1. ledna a 1. června) aktualizovány. Rozpočtáři mohou stanovovat cenu 

nabídkového rozpočtu také dle vlastní databáze jejich stavební společnosti. 

 

Rozpočet nám na rozdíl od propočtu udává přesnou cenu, je stanoven na základě položkového 

rozpočtu – ocenění výkazu výměr pomocí TSKP (třídníku stavebních prací a konstrukcí). Pro 

investora je sestavován souhrnný rozpočet ke kontrole výše celkových nákladu na realizaci 
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stavby na úrovni zhotovení dokumentace ke stavebnímu povolení. K určení rozpočtové ceny 

stavebního objektu je sestaven položkový rozpočet, kde jsou dílčí části objektu (agregované 

položky - položky v rozpočtu, které se skládají z několika prací, jedná se o soubor spolu 

souvisejících činností) nebo stavební práce (položky) oceněny příslušnými agregovanými nebo 

jednotkovými cenami. Součtem těchto rozpočtových cen nám udává cenu stavební části. 

 

Položkové rozpočty sestavujeme pro každou oceňovanou položku na základě souslednosti čtyř 

kroků:  

NAJÍT → OVĚŘIT → SPOČÍTAT → ZAPSAT 

 
6.4.2 Položkový rozpočet 

Na základě projektové dokumentace je sestaven výkaz výměr. Zde platí přímá úměrnost, čím 

kvalitněji zpracovaná projektová dokumentace, tím přesnější výkaz výměr neboli položkové 

vyjádření jednotlivých stavebních a montážních prací v měrných jednotkách (m2, m, kusy, m3, 

t, příp. soubory). Je nezbytné, aby výkaz výměr byl zpracován v souladu s technologickým 

postupem výstavby – návaznost prací.  

 

Společně s výkazem výměr se zpracovává i položkový rozpočet, což je vlastně položkové 

vyjádření jednotlivých stavebních a montážních prací, které je doplněno o jednotkové ceny za 

příslušné měrné jednotky prací a dodávek. Jednotlivé položky rozpočtu obsahují slovní popis, 

výměru v množstevních jednotkách, jednotkovou cenu v Kč/m.j., náklad celkem za výměru v 

Kč. Dále je v položkovém rozpočtu uvedena rekapitulace jednotlivých stavebních oddílů dle 

druhů prací (např. zemní práce) a souhrnná cena díla. 

 
6.4.3 Rozpočtové náklady 

Rozpočet stavebního díla se skládá ze základních rozpočtových nákladů (ZRN) a vedlejších 

rozpočtových nákladů (VRN). Vedlejší rozpočtové náklady lze vypočítat procentní přirážkou 

k základním rozpočtovým nákladům. Jedná se o náklady zohledňující podmínky výstavby na 

dané stavbě, obvykle do nich řadíme náklady na zařízení staveniště, mimostaveništní dopravu 

a případně i náklady související s prováděním prací na historických objektech. 

 

Základní rozpočtové náklady jsou tvořeny součtem nákladů na práce hlavní stavební výroby 

(HSV), přidružené stavební výroby (PSV) a náklady na dodávky a montáže.  

 
 



 

57 
 

6.5 Rozpočtový software 
 

Pro usnadnění práce používají zhotovitelé rozpočtů k jejich sestavení speciální softwary. 

Jednotkové ceny jsou vydávány v podobě ceníků (Sborník plánovaných cen materiálů, ÚRS 

Praha a. s.), které vytvářejí odborné organizace na základě reálných tržních cen. Mezi 

poskytovatele softwaru patří ÚRS Praha, a s. (KROS plus), RTS Brno, a. s., (BUILDPower) a 

Callida, s. r. o., (Callida). Vzhledem ke skutečnosti, že ve své praxi se nejčastěji setkávám se 

softwarovým programem KROS plus, budu se v následující části své diplomové práce zabývat 

právě tímto programem. 

 
6.5.1 KROS plus 

Cenová soustava ÚRS (CS ÚRS) je ucelený systém informací, metodických návodů a postupů 

pro stanovení ceny stavebního díla. Všechny informace jsou integrovány do strukturované 

multimediální databáze. CS ÚRS pomáhá investorům, projektantům i dodavatelům ve všech 

fázích výstavby - při přípravě stavby i její realizaci. Slouží jako zdroj informací o cenách 

materiálů, výrobků, stavebních prací. [4]. 

 

Softwarový program KROS plus byl vyvinut nástupnickou organizací Ústavu racionalizace ve 

stavebnictví, společností ÚRS Praha, a.s. po roce 1992. Společnost se zabývá inženýrskou a 

poradenskou činností s orientací na oceňování stavební produkce – tvorbou Cenové soustavy 

ÚRS, distribucí stavebních softwarové řady KROS a poradenstvím v oblasti stavební 

ekonomiky. 

 
6.5.2 Propočet stavby krok za krokem 

Propočet nákladů na realizaci stavby slouží ke stanovení orientační ceny ve stádiu plánování 

investice. I v této fázi je možné použít softwarový program KROS Plus. Zvolíme si v „Seznamu 

zakázek“ ikonu „Zakázka“ a po jejím otevření vybereme „RUSO“ a následně „Převzít 

z RUSO“, jak je vidět na obrátku 19. Jedná se o ukazatele průměrné rozpočtové ceny na 

měrovou a účelovou jednotku. 

 

Následně se nám objeví databáze rozpočtových ukazatelů, kde si podle skupin třídění cenových 

ukazatelů vybereme druh objektu a následně máme na výběr ze vzorových objektů, kde se 

pomocí záložky „Obrázek“ (najdeme zde schematický půdorys a řez objektem) a záložky 

„Poznámka“ (slovní popis), můžeme dozvědět více o charakteristice objektu, patrné na obrázku 

20.  
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Obrázek 19 - Propočet stavby pomocí RUSO 

Zdroj: KROS plus společnosti ÚRS Praha, a.s. 

Pro vytvoření co nejpřesnějšího propočtu je potřeba vybrat objekt co možná nejpodobnější. 

Následně provedeme výběr tlačítkem „Vyber ukazatele“, vyplníme do kolonky „Rozpočet 

ukazatele“ naše hodnoty obestavěného prostoru a nezapomeneme stisknout tlačítko „Přepočti“. 

 

Obrázek 20 - Propočet stavby – rozpočet ukazatele – export vybraných dat 
Zdroj: KROS plus společnosti ÚRS Praha, a.s. 
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Poté, co přepočítáme všechny nám známé položky našeho objektu, je na našem uvážení, zda 

chceme do propočtu zapsat všechny položky „Zapsat všechny položky“, nebo pouze námi 

označené „Zapiš označené položky“.  

 

Po potvrzení výběru v „Seznamu zakázek“ se nám zobrazí propočet, který můžeme nadále 

editovat či exportovat. 

 

Vzhledem k ojedinělosti prací na historických objektech, nejsou námi plánované práce na 

obnově střešní krytiny ani zdánlivě podobné některému ze vzorových objektů. 

 

6.5.3 Položkový rozpočet stavby krok za krokem 

Po jednoduché instalaci softwaru a následném spuštění programu klikneme na ikonu 

znázorněnou na obrázku 21 „Založ stavbu“. Vyplníme základní údaje o názvu a umístění 

stavby, personální zastoupení investora, dodavatele, projektanta a vzhledem k možné přenesené 

daňové povinnosti nezapomeneme nastavit sazbu DPH. Námi založené stavby se zobrazují v 

„Seznamu zakázek“ a kdykoliv se k nim můžeme vrátit a editovat je. 

 

 
Obrázek 21 - Založení stavby 

Zdroj: KROS plus společnosti ÚRS Praha, a.s. 
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Navigační systém je velmi přehledný, pokud si nevíme rady, stiskneme „F1“ a zobrazí se nám 

v samostatném okně nápověda. Po výběru „Ceníku materiálů“ nebo „Ceníku prací“, který se 

nachází v pravé spodní části obrazovky, se nám zobrazí v levé straně aplikace přehledný 

seznam ceníků a po vybrání hledaného i jednotlivé příslušné položky, názorné na obrázku 22. 

Stačí učinit výběr, doplnit „Množství“ (příslušný počet měrných jednotek) a tlačítkem „OK“ 

přidat položku do rozpočtu.  

 

Jsme-li zkušení uživatelé, můžeme položky vyhledávat podle kódu v kolonce „Kód položky“. 

Méně zdatní uživatele využijí možnosti dohledání slov z názvu položky pomocí vepsání do 

„Popisu“ a následného výběru.  

 

 

Obrázek 22 - Ceník prací 
Zdroj: KROS plus společnosti ÚRS Praha, a.s. 

Dvojklikem na položku se nám objeví okno „Oprava položky“, ze kterého je pro nás asi 

nejpodstatnější záložka, „Výkaz výměr“ a „ TOV“. Ve „Výkazu výměr“ si můžeme lehce 

pomocí matematických funkcí vypočítat z příslušných kót v projektové dokumentaci, počet 

měrných jednotek. Pokud si nevíme rady, jaké hodnoty z projektové dokumentace použít, je 

v pravé části okna „Způsob měř.“, neboli praktická nápověda znázorněna na obrázku 23, jak 

spočítat například plochu střešního pláště, od kolika m2 se odečítají prostupy atd. Takto 

sestavený výkaz výměr může sloužit jako podklad ke kontrole počtu měrných jednotek. 
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Obrázek 23 - Výkaz výměr 

Zdroj: KROS plus společnosti ÚRS Praha, a.s. 

 

„TOV“ neboli technicko - organizační varianta, je sborník potřeb a nákladů (SPON), který nám 

u dané položky podrobným rozborem uvádí jednotlivé složky přímých i nepřímých nákladů 

(konkrétní profese, stroje a materiály, včetně výkonových a spotřebních norem). 

 

 

Obrázek 24 - Technicko – organizační položky 
Zdroj: KROS plus společnosti ÚRS Praha, a.s. 
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Pokud žádná z položek v nabídce neodpovídá našemu zadání, je zde možnost jako na obrázku 

25, vytvořit položku vlastní, tzv. R položku. Kurzorem označíme místo v položkovém rozpočtu, 

kam bude naše položka vložena a stiskneme funkční klávesu „F3“. Aplikace nám nabídne 

možnosti nového vložení - konstrukci nebo materiál. Provedeme výběr dle potřeby a do nového 

okna doplníme požadované hodnoty položky (popis, MJ, cena, atd.). Výběr potvrdíme 

tlačítkem „OK“. 

Obrázek 25 – Založení R položky 
Zdroj: KROS plus společnosti ÚRS Praha, a.s. 

 

Po zadání všech požadovaných položek do položkového rozpočtu je žádoucí před jeho 

exportem provést kontrolu, zda nedošlo při zadávání k chybě jako je duplicita položek, nulová 

množství atd. Použijeme tlačítko „Kontrola rozpočtu“ nacházející se v horní liště aplikace. 

 

Pro export rozpočtu použijeme tlačítko „Tisk“, následně se objeví okno s nabídkou možností a 

dle zaškrtnutí parametrů můžeme exportovat výkaz výměr, slepý rozpočet atd. ve formátu .xls, 

.pdf, či přímo tisknout, jak je možné vidět na obrázku 26. 
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Obrázek 26 – Tisk, export 
Zdroj: KROS plus společnosti ÚRS Praha, a.s. 

 

6.6 Rozpočet na obnovu střešní krytiny – břidlice 
 
Při obnově historických staveb je potřeba hledat řešení, která vyhoví požadavku památkové 

péče. Ve většině případů je potřeba volit jiné postupy a jiná materiálová řešení, než jaká se 

běžně užívají. Z výše uvedeného vyplývá, že cenová kalkulace je téměř vždy dělaná na míru 

daného objektu. Rozpočtové softwary nám nenabízí adekvátní položky, které by bylo možno 

použít. Proto sestavení takového rozpočtu je doslova mravenčí práce. 

 

6.6.1 Požadavky magistrátu hlavního města Prahy – odboru památkové péče 

Vzhledem k nutnosti postupovat při provádění stavebních prací na kulturní památce v souladu 

se stanoviskem Magistrátu hlavního města Prahy – odboru kultury a památkové péče, byl 

zpracován v květnu 2014 Ing. Janem Chaloupským architektonicko-historický a technický 

průzkum břidlicové střešní krytiny, v jehož závěru se píše o nutnosti výměny dožilé břidlicové 

střešní krytiny. Následně byla zpracována zjednodušená projektová dokumentace pro ohlášení 

stavby. Dalším krokem plánovaným na rok 2016 je vytvoření dokumentace pro realizaci stavby, 
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na jejímž základě bude v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vybrán 

dodavatel stavebních prací. 

Dle závazného stanoviska č.j.: S-MHMP 769219/2014 ze dne 19.6.2014 je provedení 

navrhovaných prací v rozsahu předloženém v návrhu přípustné za podmínek: 

• S ohledem na význam objektu bude použita přírodní břidlice. 

• Při opravě částí krovu poškozených vlivem zatékání nebo napadených dřevokaznými 

houbami či hmyzem, budou použity klasické tesařské postupy. Na základě provedených 

průzkumů bude před zahájením realizace zpracován detailní návrh obnovy krovu včetně 

fotodokumentace a bude předložen k posouzení MHMP OPP. 

• Střešní sněhové zachytávače budou osazeny pouze v místě stávajících střešních 

sněhových zachytávačů. 

• Bude zpracován detailní návrh řešení skladby kamene (specifikace rozměrů, 

schematický návrh kladečského plánu s výškovým a šířkovým překrytím kamenů) 

včetně detailního návrhu řešení oplechování, který bude předložen k posouzení MHMP 

OPP v samostatném správním řízení 

 
6.6.2 Podklady pro vytvoření rozpočtu 

Dostupné podklady, ze kterých jsem vycházela při sestavování rozpočtu, jsou: 

• Technická zpráva k architektonicko-historickému a technickému průzkumu břidlicové 

střešní krytiny Ing. Jana Chaloupského 

• Výkresy pasportizace objektu 

• Výkres rozvinutého střešního pláště 

• Závazné stanovisko Magistrátu hlavního města Prahy – odboru památkové péče,  

č.j.: S-MHMP 769219/2014 ze dne 19.6.2014 

• Vlastní fotodokumentace 

Na základě projektové dokumentace nebo zaměření skutečného stavu na staveništi je možné 

sestavit položkový rozpočet, který je souhrnem jednotlivých položek prací a materiálů. 

Položkový rozpočet tvoříme na základě sestavení výkazu výměr, který nám určuje potřebné 

množství materiálu v daných měrných jednotkách a rovněž slouží jako podklad pro výpočet 

stavebních prací. 

 

 



 

65 
 

6.6.3 Rozpočet 

Střechy z přírodní břidlice vynikají dlouhou životností, variabilitou, vynikající tepelnou a 

zvukovou izolací. Vzhledem k ojedinělosti prací na historických objektech, není část položek, 

potřebných k sestavení rozpočtu v aplikaci KROS plus, k dispozici, jak je patrné na obrázku 

27. Po zadání položky „Montáž krytiny z přírodní břidlice tl. 8 – 10 mm“, se zobrazilo okno: 

„Práce vyžaduje specifikovaný materiál, který se v databázi nenachází. Do rozpočtu ho budete 

muset vložit ručně.“ Skutečně, pod kódem břidlicové krytiny 583 890010 až 583 890570 sice 

najdeme různé velikosti a tvary šablon, ale pouze v tloušťce 4 – 6 mm, která je pro náš záměr 

obnovy historické střešní krytiny nedostatečná. Z výše uvedených důvodů jsem musela na 

základě informací o cenách od dodavatelů břidlicové krytiny vytvořit vlastní „R“ položku. 

 

 

Obrázek 27 – Materiál není v databázi 
Zdroj: KROS plus společnosti ÚRS Praha, a.s. 

 

Na základě výkresu rozvinutého střešního pláště, který jsem pečlivě okótovala, jsem vypočetla 

potřebný počet množství materiálu a souvisejících prací k námi zamýšlené obnově střešního 

pláště. Některé položky jsou oceněny jako soubor, například zařízení staveniště, které patří 

mezi vedlejší rozpočtové náklady, inspiraci pro určení ceny jsem čerpala z již realizovaných 

akcí podobného charakteru v minulosti. Výsledný rozpočet je předložen jako příloha číslo 4. 
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Obrázek 28 – Krycí list rozpočtu 
Zdroj: KROS plus společnosti ÚRS Praha, a.s. 
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6.6.4 Střešní krytina Naturaflex 

Střešní krytina Naturaflex je klasifikována jako tzv. lehká břidlice, někdy se setkáváme 

s pojmenováním umělá. Materiálově se jedná o kompozitní výrobek vycházející z 60% podílu 

přírodního materiálu a zbytek tvoří polypropylén a polyetylén. Neobsahuje žádné umělé 

barvivo, a tak je barva krytiny dána použitou břidlicí. Výsledná střešní krytina odolá vodě i 

ohni, mrazu a prakticky jakémukoliv počasí. Umělá břidlice je dobře opracovatelná. Výrobce 

uvádí životnost 40 let. 

 
Obrázek 29 – Naturaflex – lehká břidlice 

Zdroj: http://www.krytiny-strechy.cz 

 

 
Obrázek 30 – Naturaflex – lehká břidlice - vlastnosti 

Zdroj: http://www.krytiny-strechy.cz 
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6.6.5 Pálená střešní krytina 

Pálená střešní taška patří mezí tradiční střešní krytiny, které vynikají dlouhou životností a 

vysokou odolností. Společnost Tondach Česká republika s. r. o. na svých webových stránkách 

uvádí životnost 80 – 100 let. Zadáme-li v jejich vyhledávači příslušná kritéria (tvar a barva 

podobná břidlicové krytině), zobrazí se nám nabídka na obrázku 30. 

 
 Obrázek 31 – Pálené střešní tašky Tondach 
Zdroj: http://www.tondach.cz/stresni-krytiny 

  
Obrázek 32 – Pálené střešní tašky Tondach Figaro - vlastnosti 

Zdroj: http://www.tondach.cz/stresni-krytiny 

6.7 Porovnání střešních krytin: břidlice – lehká břidlice – pálená taška 
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6.7.1 Paretovo pravidlo 

Italský ekonom, sociolog a politolog Vilfredo Federico Damaso Pareto, narozený v polovině19. 

století, na základě pozorování formuloval „Pravidlo 80/20“, 80% důsledků vyplývá z 20% 

příčin. V praxi se tedy snažíme odhalit ony příčiny, které nám tak podstatně ovlivňují výsledek. 

[9] 

 

Domnívám se, že výše uvedené lze aplikovat při porovnání jednotkových cen za dodávku a 

montáž klasické břidlice, lehké břidlice a pálené tašky, neboť většina položek z rozpočtu se 

nemění - zařízení staveniště, oplechování, demontáže, oprava komínových těles atd., to jsou 

položky, které musí být realizovány, ať už použijeme jakoukoliv střešní krytinu. Krytiny byly 

vybrány s ohledem na tvar a barvu připomínající přírodní břidlici. 

 

6.7.2 Vlastnosti střešních krytin 

Tabulka 4 – Porovnání vlastností střešních krytin 

  

Tondach pálená 
taška Figaro Deluxe 

Naturaflex - lehká 
břidlice Přírodní břidlice 

Přírodní vzhled ne ano ano 

Tloušťka šablony 6 mm 4,5 mm 8 - 10 mm 

Cena nízká střední vysoká 

Obtížnost montáže snadná náročná na množství náročná na provedení 

Materiál pálená hlína 60% břidlice + 40 % PE přírodní 

životnost 100 let 40 let 150 let 

Hmotnost kg/m2 42,5 8 32 

Pokládka na laťování bednění bednění 
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7. VYHODNOCENÍ 
 
7.1 Srovnání cen 

Střešní plášť z přírodní břidlice je zcela ekologický a lety prověřený materiál. Tato krytina dává 

svým sametovým nádechem stavbám luxusní vzhled, je velmi odolná vůči povětrnostním 

vlivům, ale jak vidíme na obrázku 3, bohužel i dost drahá. Vzhledem k velkému množství 

dodavatelů je na trhu i velké množství různě kvalitních kamenů, pokud si přejeme, aby naše 

střecha byla navždy, je zapotřebí pátrat nejen po certifikovaném materiálu, zaručující dlouhou 

životnost, ale i po certifikovaném odborníkovi z cechu pokrývačů, protože položení přírodní 

břidlicové střechy je umění a je potřeba odborníka, který umí s kameny zacházet, štípat je atd. 

Renomované společnosti zabývající se dovozem certifikované břidlice nejvyšší kvality, na 

svých webových stránkách přímo uvádějí kontakty na prověřené pokrývačské společnosti, jež 

kvalitu provedení díla zaštiťují taktéž certifikáty v daném oboru.  

V ceně montáže přírodní břidlice se počítá s položením přibližně 16 kusů břidlicových šablon 

na m2. To je také důvod, proč je položka za montáž lehké břidlice o téměř 0,- Kč vyšší, neboť 

této střešní krytiny se na m2 spotřebuje přibližně 26 kusů. Standardní pálená taška Figaro deluxe 

nás příjemně překvapí nízkou cenu za montáž, která je způsobena jiným prováděním montáže 

než u předešlých dvou krytin a to pokládkou na laťování. 

 
 

Obrázek 33 – Graf srovnání ceny dodávky a montáže 
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Společná cena dodávky a montáže znázorněná na obrázku 34 vyplývá již z výše uvedeného. 

Popravdě jsem očekávala, že střešní krytina z přírodní břidlice skončí jako absolutní cenový 

vítěz s nejvyšší cenou za položku dodávka + montáž, ale jsem zklamaná výší ceny. Vzhledem 

k tomu, že ceníková cena za dodávku m2 krytiny, nebyla k dispozici v požadované tloušťce  

8 – 10 mm v aplikaci KROS plus, byla tato cena stanovena na základě cen od potenciálních 

dodavatelů, a proto se domnívám, že v dnešní době konkurenčních bojů o získání stavební 

zakázky, by se dala cena v rámci výběrového řízení stlačit minimálně o 10 – 15% níž, což už 

je hranice 1500,- Kč za m2. 

 
 

Obrázek 34 – Graf srovnání cen 
 
 
Je nesmyslné porovnávat různé druhy střešní krytiny pouze na základě ceny. Dokonce ani 

záruka garantovaná dodavatelem není to správné porovnávací měřítko, mnohem zajímavější je 

porovnání cen s ohledem na předpokládanou životnost střešní krytiny.  

 

Pro názornost jsem si spočítala jakýsi řekněme index ceny za 100 let, je to v podstatě cena m2 

krytiny vztažená k její životnosti. Původně jsem stanovila pouze index ceny za 100 v propočtu 

s rozpočtovou cenou, jak je patrné na obrázku 35, ale má domněnka ohledně konkurenčního 

boje o získání stavební zakázky mě donutila udělat ještě jeden výpočet, který vidíme na obrázku 

36 a o kterém se domnívám, že je vzhledem k výše uvedeným skutečnostem reálnější. 
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Obrázek 35 – Graf – index ceny vztažený na 100 let 
 
Porovnáváme-li ceny za m2 materiálu vztažené na dobu předpokládané životnosti střešní 

krytiny, je cenový rozdíl mezi nejlevnější z výběru pálenou taškou a přírodní břidlicí téměř 

dvojnásobný.  

 

 
 
 

Obrázek 36 – Graf – předpokládaný index ceny vztažený na 100 let 
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Oproti tomu lehká (uměla) břidlice, která se na začátku jevila jako nejvýhodnější kompromis 

řešení mezi kvalitou a cenou, vychází téměř dvojnásobně dráž než přírodní břidlice, jak je na 

první pohled patrné z obrázku 37. 

 
 

 
 
 

Obrázek 37 – Graf – porovnání cen vztaženo na 100 let 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

74 
 

8. ZÁVĚR 
 
Stanovení ceny stavebních prací na historickém objektu není jednoduchá záležitost. Prakticky 

neexistují rozpočtové ukazatele ani adekvátní ceny v rozpočtových softwarech, kterých 

bychom se mohli přidržet. Vždy je potřeba individuální posouzení a kalkulace v kontextu celé 

historické stavby jako celku.  

 

Při provádění rekonstrukcí historických objektů je potřeba se obrnit značnou dávkou trpělivosti, 

neboť lze předpokládat časově delší období od přípravné fáze stavby až po konec realizace, 

oproti běžně prováděným rekonstrukcím na objektech bez památkové ochrany, a to vzhledem 

k množství odborníků z památkových institucí, co se nám budou vyjadřovat téměř ke všemu. 

Dále je nutno počítat s vyššími finančními náklady za práci i materiál. V dnešním uspěchaném 

světě vidím přínos závazných stanovisek a pokynů vydávaných institucemi památkové péče 

právě v udržení tradičních řemesel a materiálů alespoň při obnově historických staveb.   

 

Jedním z mnoha úkolů památkové péče je dohled nad zachováním autenticity historických 

staveb. Pravděpodobně se všichni shodneme, že výměna tradiční krytiny za novodobé 

napodobeniny je znehodnocujícím zásahem do historické podoby stavebního díla. Navíc jsme 

si právě ověřili, že zdánlivě levnější řešení použitím napodobeniny původní střešní krytiny je 

naprosto neekonomické, neboť vztaženo k předpokládané životnosti střešní krytiny, vychází 

téměř na dvojnásobek ceny tradiční krytiny. Musím se přiznat, že toto zjištění mi udělalo radost. 
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ČSN 73 1901 - Navrhování střech - základní ustanovení. 

http://www.vlamax.cz/userFiles/stresni-bridlice.jpg 

http://www.ceskestavby.cz/clanky/myty-fakta-o-stresni-bridlici-21863.html 
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10. SEZNAM ZKRATEK 
 
%   Procento 

CCA   Cirka 

CZ-CC  Klasifikace stavebních děl 

ČR   Česká republika 

ČNB  Česká národní banka 

DPH   Daň z přidané hodnoty 

DT  Délka trasy 

HSV   Hlavní stavební výroba 

Kč   Koruna česká 

KG   Kilogram 

M.J.  Měrná jednotka 

M2   Metr čtvereční 

MHMP Magistrát hlavního města Prahy 

NKP  Národní kulturní památka 

NP    Nadzemní podlaží 

NPU   Národní památkový ústav 

OP  Obestavěný prostor 

PE  Polyethylen 

PSV    Přidružená stavební výroba 

SW  Software 

TOV  Technicko – organizační položky 

TSKP  Třídník stavebních konstrukcí a prací 

Tzv.   Takzvaný 

UP  Upravované plochy 

VRN    Vedlejší rozpočtové náklady 

ZRN   Základní rozpočtové náklady 
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