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Anotace 

 

V rámci teoretické části této práce bude provedena základní analýza problematiky životních 

cyklů staveb a jejich nákladů, skladby těchto nákladů a způsobu jejich stanovení. V praktické 

části pak budou aplikovány znalosti problematiky, získané v teoretické části pro stanovení 

nákladů životního cyklu dvou možných konstrukčních variant u konkrétního zvoleného 

silničního mostu v předinvestiční části výstavbového projektu, s cílem určení a výběru 

optimální varianty. 
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part of this thesis, knowledge of given problematics earned in the theoretical part will be 

applied  in order to estimate life cycle cost of two possible alternatives of a specific chosen 

road bridge in pre-investment phase of a construction project with a goal of determining 

optimal alternative. 
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Úvod 
Vzhledem ke své geografické poloze v centru Evropy a podlouhlému tvaru území je pro 

Českou republiku jedním z jejích nejzásadnějších odvětví doprava a s ní spojené dopravní 

stavitelství. Jedině soustavnou výstavbou, údržbou a modernizací dopravních komunikací (ať 

už silničních komunikací, železničních koridorů nebo lodních cest) je možné vyhovět 

zvyšujícím se nárokům na rychlost a objem dopravy v rámci celoevropských měřítek. 

Pokud se podíváme blíže na českou síť silnic a dálnic, zjistíme, že v posledních letech 

se intenzita dopravy na území ČR výrazně zvýšila. Například porovnáme-li intenzitu dopravy 

v 3,700 m dlouhém úseku Ostrovačice – Kývalka, nejstarší a nejvytíženější české dálnice D1 

z roku 2010 a 2016, zjistíme, že v roce 2010 byla průměrná denní intenzita 91 820 vozidel 

všech druhů v obou směrech za 24h. V roce 2016 pak vzrostla průměrná denní intenzita na 

124 097 vozidel všech druhů v obou směrech za 24h. V průběhu 6 let se tedy intenzita 

dopravy v tomto úseku navýšila o 35,1 % vzhledem k údajům z roku 2010. Podobný trend je 

pak možné pozorovat i na dalších významných komunikacích České republiky. 

Ministerstvo dopravy ČR prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic ČR na tuto výzvu 

snaží reagovat jednak zkapacitněním současných silnic a dálnic (např. modernizace dálnice 

D1 a její rozšíření o další jízdní pruhy) a jednak také doplňováním české sítě silnic a dálnic 

výstavbou nových úseků dálnic.  

Vzhledem k charakteru stavby nové dálnice z hlediska financování prostřednictvím 

veřejných prostředků je nepochybně jedním z nejzásadnějších faktorů při rozhodování o 

realizaci a její podobě pořizovací cena a náklady na provoz. Ty lze v průběhu rozhodovacího 

procesu významnou měrou ovlivnit jednak vhodným výběrem trasování nové komunikace a 

v následující fázi pak také vhodným výběrem variant konstrukcí jednotlivých částí 

plánovaného úseku. Na výši celkových nákladů se pak významně podílejí hlavně mostní 

konstrukce, a proto je vhodné při volbě variant věnovat zvýšenou pozornost právě jim.   

V této práci bude aplikován jeden z mnoha v současnosti užívaných nástrojů 

pomáhajících při rozhodování o výběru vhodné varianty. Tím je metoda analýzy celoživotních 

nákladů stavby, spočívající ve výběru několika uvažovaných variant, vypočtení jejich 

celoživotních nákladů a vzájemným porovnáním jednotlivých výsledků s cílem výběru 

optimální varianty, což je současně i hlavním cílem této práce.  

Ta je strukturně rozdělena do tří hlavních částí: 

I. Část je zaměřena na mostní konstrukce obecně, s cílem krátce přiblížit historii 

mostního stavitelství ve světě a České republice, rozdělení mostů dle různých hledisek a 

základní mostní terminologii. 

II. Část, také teoretická, je věnována problematice životních cyklů staveb, nákladů na 

životní cyklus staveb a skladbě těchto nákladů. V teoretické rovině také popisuje postup při 

zpracování analýzy celoživotních nákladů stavby. 

Ve III. Části je pak prakticky provedena analýza celoživotních nákladů stavby dvou 

konstrukčních variant dálničního mostu, včetně jejich vzájemného porovnání a doporučení 

optimální varianty. 
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1. Mosty 

1.1 Historie mostů 

Za předchůdce mostů z hlediska jejich funkce překonávání vodních toků je možné 

považovat brody. Brod však z mnoha důvodů svoji funkci nemohl plnit po celý rok: například 

v jarním období, kdy byla zvýšena vodní hladina řeky kvůli tání sněhů nebo v letním období 

přívalových dešťů a následných záplav. Takovéto a podobné události znemožňovaly 

překonávání vodního toku i na dlouhou dobu. Z tohoto důvodu vznikla potřeba hledat jiné, 

stabilnější možnosti, jak spojit oba břehy vodního toku.1 

Prvním stavebním materiálem pro rychlou stavbu pevných mostů bylo nepochybně 

dřevo díky své lehké dostupnosti – buď se nacházelo v blízkém lese, nebo ho bylo možné 

snadno připlavit po přemosťovaném vodním toku. Dřevěné mosty jsou po kamenných 

valounech, rozmístěných náhodně nebo i lidským přičiněním, pravděpodobně nejstaršími 

konstrukcemi mostů. Už spadlý nebo pokácený strom přes potok byl prvním dřevěným 

mostem.2 

Mezi nejstarší historicky doložené dřevěné mosty patří trámový most Pons Sublicius 

přes Tiberu v Římě, postavený v roce 625 př. n. l. Římané jsou také obecně považováni za 

nejzdatnější techniky a inženýry starověku. Římané stavěli jak dřevěné mosty, tak i mosty 

kamenné a dokonce se objevují i římské mostní konstrukce s využitím betonu.3 

Souběžně se dřevem byl od starověku přes středověk až do konce 18. století na celém 

světě nejčastějším materiálem pro stavbu mostů kámen. Zásadní změnu v přístupu ke stavbě 

mostů pak přineslo rozšíření ocelových konstrukcí v průběhu 19. století. Ocel je dnes spolu 

s betonem nejvíce využívaným materiálem pro stavbu mostů. 

S rozvojem techniky už od počátku 19. století rozpětí velkých mostů velmi rychle 

rostla. V roce 1826 překonal most přes úžinu Menai ve Velké Británii rozpětí 177 m. V roce 

1834 dosáhl most Saanebrucke ve Fribourgu ve Švýcarsku rozpětí 274 m. V roce 1848 dosáhl 

most Ohio River ve Wheelingu v USA rozpětí 303 m. V roce 1883 byl postaven Brooklynský 

most v New Yorku s rozpětím téměř půl kilometru, konkrétně 487 m. Kilometrové rozpětí 

překonal svými 1067 m v roce 1931 most George Washingtona v New Yorku a ke dvěma 

kilometrům se rozpětí přiblížilo v roce 1998. Tehdy byl dán do provozu most Akaši Kaikyo 

v Japonsku. Jeho rozpětí je 1990,8 m. 

Z hlediska výšky je historicky nejvyšším kamenným mostem most Puente Nuevo ve 

Španělsku z roku 1793 vysoký 98 m, který byl také prvním mostem na světě s výškou blížící 

se 100 m. K hodnotě 200 metrů se pak přiblížil most v Niouc ve Švýcarsku. Tento most pro 

pěší v kombinaci s trubním vedením dokončený roku 1922 je vysoký 190 m a rekord 

nejvyššího mostu na světě si udržel do roku 1929, kdy jej překonal most Royal Gorge 

v americkém Coloradu s výškou 291 m, kterému světové prvenství vydrželo až do roku 2001, 

kdy byl dokončen most Liuanghe v Číně, vysoký celých 297 m. V současnosti (2017) je pak 

nejvyšším mostem na světě Čínský dálniční most Beipanjiang Duge s výškou mostovky 565 

metrů nad vodní hladinou. 4 

                                            
1 Josef, D.: Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha, 1999. 
2 Kučera, V.: Architektura Inženýrských staveb. Praha, 2009. 
3 Kučera, V.: Architektura Inženýrských staveb. Praha, 2009. 
4 <http://www.highestbridges.com/wiki/index.php?title=Main_Page>, [cit. 2017-20-05] 

http://www.highestbridges.com/wiki/index.php?title=Main_Page
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1.2 Rozdělení mostů 

Podle převáděné komunikace5: 

- mosty pozemních komunikací – mosty PK (dálniční, silniční, místních komunikací),  

- drážní (železniční, tramvajové, metra),  

- vodohospodářské (převádějící plavební kanály, akvadukty),  

- průmyslové (dopravníkové, potrubní),  

- sdružené (převádějící různé druhy komunikací, např. silnici a žele 

Podle materiálu:  

- kamenné,  

- cihelné,  

- betonové (z prostého betonu, železobetonové, předpjaté),  

- kovové (ocelové, z lehkých slitin),  

- dřevěné,  

- z více materiálů (kombinované, např. spřažené ocelobetonové) 

Podle polohy mostovky:  

- mosty s horní mostovkou (většina mostů),  

- s dolní mostovkou (např. obloukové mosty se zavěšenou mostovkou) a 

- mezilehlou mostovkou (mostovka z části podporovaná a z části zavěšená) 

 
Obrázek 1 Mosty dle polohy mostovky6 

Podle geometrie7: 

-  mosty kolmé a šikmé 

- mosty přímé a zakřivené 

 
Obrázek 2 Mosty dle geometrie8 

 

 

 

                                            
5 Kukaň V., Šafář R., Hrdoušek V.: Betonové mosty 10. Praha, 2004 
6 Vlastní zpracování autora, podklad Kukaň V., Šafář R., Hrdoušek V.: Betonové mosty 10. Praha, 2004 
7 Studnička J., Rotter T.: Ocelové konstrukce 30 – Ocelové mosty. Praha, 2001 
8 Studnička J., Rotter T.: Ocelové konstrukce 30 – Ocelové mosty. Praha, 2001 
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Podle doby užívání9:  

- mosty trvalé (se životností 100 let),  

- zatimní (neboli mostní provizoria, např. dočasná náhrada mostu strženého povodní nebo 

při provádění rekonstrukce trvalého mostu)  

- rozebíratelné (vojenské pontonové mosty aj.) 

1.3 Terminologie mostů 

Mostní objekt je objekt, který nahrazuje zemní těleso v místě, kde je třeba překonat 

přírodní nebo umělou překážku přemostěním. Podle druhu se mostní objekty dělí na most, 

lávku nebo propustek.10 

Most je mostní objekt se světlostí jednoho otvoru alespoň 2,01 m. Propustek je mostní 

objekt se světlostí mostního otvoru do 2,00 m včetně.11 

Lávka je mostní objekt, který slouží chodcům, cyklistům nebo k revizím (revizní 

lávka), popř. k jiným účelům12 

Most (lávka) se skládá ze13: 

- spodní stavby,  

- horní stavby (nosná konstrukce a svršek mostu) a 

- mostního vybavení (svodidla, zábradlí, odvodnění, osvětlení, revizní zařízení apod.) 

Úhel křížení je půdorysný úhel, který svírá osa mostu s osou přemosťované překážky 

(<90°)14. 

Šikmost je údaj, charakterizující půdorysnou dispozici mostu vzhledem ke krajní 

opěře. Šikmost levá je, když levá část přemosťované překážky (nebo podpěry, nebo nosné 

konstrukce) je (při pohledu ve směru osy mostu) vzdálena od pozorovatele více než část 

pravá.15 

Stavební výška je výškový rozdíl mezi niveletou mostu a nejnižším bodem nosné 

konstrukce mostu.16 

Konstrukční výška je výška nosné konstrukce.17 

Délka přemostění je vzdálenost mezi líci opěr.18 

Délka mostu je vzdálenost mezi konci mostních křídel (při nestejné délce je to hodnota 

průměrná).19 

Délka nosné konstrukce je vzdálenost mezi osami krajních mostních závěrů. 

 

 

                                            
9 Kukaň V., Šafář R., Hrdoušek V.: Betonové mosty 10. Praha, 2004, str. 5 
10 Kukaň V., Šafář R., Hrdoušek V.: Betonové mosty 10. Praha, 2004, str. 5 
11 Studnička J., Rotter T.: Ocelové konstrukce 30 – Ocelové mosty. Praha, 2001, str. 8 
12 Kukaň V., Šafář R., Hrdoušek V.: Betonové mosty 10. Praha, 2004, str. 5 
13 Kukaň V., Šafář R., Hrdoušek V.: Betonové mosty 10. Praha, 2004, str. 5 
14 Kukaň V., Šafář R., Hrdoušek V.: Betonové mosty 10. Praha, 2004, str. 5 
15 Kukaň V., Šafář R., Hrdoušek V.: Betonové mosty 10. Praha, 2004, str. 5 
16 Kukaň V., Šafář R., Hrdoušek V.: Betonové mosty 10. Praha, 2004, str. 5 
17 Kukaň V., Šafář R., Hrdoušek V.: Betonové mosty 10. Praha, 2004, str. 5 
18 Kukaň V., Šafář R., Hrdoušek V.: Betonové mosty 10. Praha, 2004, str. 5 
19 Kukaň V., Šafář R., Hrdoušek V.: Betonové mosty 10. Praha, 2004, str. 5 



12 
 

Nosná konstrukce se skládá z20: 

-  hlavní nosné konstrukce (spodní stavby),  

-  mostovky,  

-  ztužení,  

-  ložisek  

-  mostních závěrů. 

Spodní stavba se skládá z krajních opěr a u mostů se dvěma a více otvory i z vnitřních 

pilířů. 

Krajní opěry se označují jako pravá a levá podle směru říčního toku nebo 

kilometrování komunikace pod mostem. Opěra se skládá ze základu (plošného nebo 

hlubinného), podpěry s úložným prahem a závěrnou zdí a ze dvou křídel.21 

Křídla jsou nejčastěji rovnoběžná s osou převáděné komunikace a jsou většinou 

vetknutá do podpěry.22 

Vnitřní pilíře se číslují ve směru kilometrování převáděné komunikace. V dolní části 

pilíře je betonový základ, v horní části je úložný práh.23 

Pilíře zavěšených a visutých mostů, které vystupují nad nosnou konstrukci mostu, se 

nazývají pylony. Pylony jsou buď betonové, nebo ocelové. 

Hlavní nosná konstrukce je uložena na podporách mostu a slouží k překlenutí 

překážky. Podle tvaru hlavní nosné konstrukce rozlišujeme mosty trámové, rámové, 

obloukové, zavěšené a visuté.24 

Mostovka přenáší účinky zatížení z mostního svršku na hlavní nosnou konstrukci. 

Mostovka se převážně skládá z příčníků, podélníků a desky mostovky.25 

Ztužení mostu zajišťuje tvar nosné konstrukce a přenáší vodorovné účinky zatížení. 

Rozlišujeme ztužení podélné a příčné.26 

Ložiska přenášejí podporové tlaky hlavní nosné konstrukce na podpory, zajišťují 

polohu mostu a umožňují žádoucí pohyby.27 

Mostní závěry ukončují nosnou konstrukci na obou koncích, umožňují přechod 

z mostu za závěrnou zeď a překrývají dilatační spáry.28 

Mostní svršek spočívá na mostovce a jeho konstrukce závisí na druhu dopravy29: 

- Drážní mostní svršek tvoří kolejnice, upevňovadla, pražce nebo mostnice, kolejové lože, 

pojistné nebo zajišťovací úhelníky, mostní podlaha, kabelový žlab a izolace žlabu 

kolejového lože. 

- Svršek pozemních komunikací zahrnuje vozovkové a izolační souvrství, chodníkové 

vrstvy, obrubníky a římsy.  

                                            
20 Studnička J., Rotter T.: Ocelové konstrukce 30 – Ocelové mosty. Praha, 2001, str. 9 
21 Studnička J., Rotter T.: Ocelové konstrukce 30 – Ocelové mosty. Praha, 2001, str. 8 
22 Studnička J., Rotter T.: Ocelové konstrukce 30 – Ocelové mosty. Praha, 2001, str. 8 
23 Studnička J., Rotter T.: Ocelové konstrukce 30 – Ocelové mosty. Praha, 2001, str. 8 
24 Studnička J., Rotter T.: Ocelové konstrukce 30 – Ocelové mosty. Praha, 2001, str. 9 
25 Studnička J., Rotter T.: Ocelové konstrukce 30 – Ocelové mosty. Praha, 2001, str. 9 
26 Studnička J., Rotter T.: Ocelové konstrukce 30 – Ocelové mosty. Praha, 2001, str. 9 
27 Studnička J., Rotter T.: Ocelové konstrukce 30 – Ocelové mosty. Praha, 2001, str. 9 
28 Studnička J., Rotter T.: Ocelové konstrukce 30 – Ocelové mosty. Praha, 2001, str. 9 
29 Studnička J., Rotter T.: Ocelové konstrukce 30 – Ocelové mosty. Praha, 2001, str. 9 
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Obrázek 3 Základní části mostu30 

 

                                            
30 KARMAZÍNOVÁ, M., SÝKORA, K., ŠMAK, M.: Konstrukce a dopravní stavby – MODUL BO01-M02, 

Konstrukce – Základní typy konstrukcí, konstrukční řešení staveb, mosty. Brno, s. 27 
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2. Životní cyklus staveb 
Životní cyklus staveb je možné definovat jako období mezi vznikem myšlenky na 

realizaci stavby přes přeměnu v záměr, projektování, výstavbu a její užívání a její likvidací.  

 
Obrázek 4 Časová období životního cyklu stavby31 

Životní cyklus staveb se pak dále rozděluje na dílčí části a fáze: 

 
Obrázek 5 Dělení životního cyklu staveb na části32 

Jak zobrazuje obrázek číslo 5 výše, nejvyšším celkem je životní cyklus majetku – 

stavebního díla (jeho rozpětí se shoduje s životním cyklem stavby z obrázku 4), ten se dále 

dělí do dvou dílčích životních cyklů – životní cyklus výstavbového projektu a životní cyklus 

užití stavebního díla. 

Tyto cykly se pak dělí na další jednotlivé fáze – životní cyklus výstavbového projektu 

obsahuje fázi předinvestiční a investiční. Životní cyklus užití stavebního díla se skládá z fáze 

provozní a likvidační. 

 

 

                                            
31 Kuda F., Beránková E., Soukup P.: Facility management v kostce. Praha, 2012, str. 37 
32 Kuda F., Beránková E., Soukup P.: Facility management v kostce. Praha, 2012, str. 37 
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V následujících odstavcích budou podrobně popsány tyto jednotlivé fáze:  

2.1 Životní cyklus výstavbového projektu 

2.1.0 Výstavbový projekt 

Výstavbový projekt lze chápat jako proces transformace investičního záměru 

v provozuschopnou stavbu, prostřednictvím které je dosaženo stanovených cílů projektu. 

Zkráceně je tedy i výstavbový projekt neopakovatelný záměr, časově vymezený termínem 

zahájení a především termínem ukončení.33 

Cíle výstavbového projektu je třeba definovat v samém začátku a to z důvodu jejich 

klíčovosti pro veškeré řízení a koordinaci v průběhu projektu. Cíle výstavbového projektu lze 

dělit dle jejich charakteru na34: 

-  Cíle věcné – definované kvantitativními a kvalitativními údaji – věcnými cíli 

stanovujeme požadavky na velikost a funkce budoucí stavby (např. výkon elektrárny, 

obestavěný prostor, pronajímatelná plocha apod.) 

-  Cíle časové – definované termíny milníků. Vymezují výstavbový projekt v čase (např. 

požadovaný termín zahájení realizace, dokončení, zahájení provozu dokončeného díla 

apod.) 

-  Cíle ekonomické – vyjádřené v peněžních jednotkách. Definují požadavky na 

finanční funkci budoucího díla (např. požadovaný zisk, snížení nákladů na výrobu 

produktu apod.) 

 Cíle by měly být co nejpřesnější a nejkonkrétnější, definovatelné měřitelnými 

parametry, odpovědnostně přidělitelné jedinému subjektu, uskutečnitelné a časově 

vymezitelné. 

Životní cyklus výstavbového projektu je sekvence časových období – fází (příp. etap). 

Běžně se také používá termínu životní cyklus projektu (project life cycle). Probíhá od 

okamžiku vzniku myšlenky na stavbu do dokončení realizace a uvedení do provozu. 

Prostřednictvím fází je strukturován v čase následujícím způsobem: 

2.1.1 Předinvestiční fáze 

Je období od první myšlenky na realizaci projektu a investici do něj přes analýzu 

možných variant z hlediska proveditelnosti a rizik, předběžnou volbu nejvhodnější varianty a 

její specifikaci včetně bližšího rozpracování, odhad očekávané potřeby a tvorby zdrojů až po 

konečné rozhodnutí, zda se v projektu bude pokračovat či nikoliv.  

V této fázi probíhá především sběr informací, jejich analyzování a vyhodnocení 

s cílem akumulovat rozhodující charakteristiky projektu a vyhodnotit s jejich pomocí 

přijatelnost a životaschopnost daného projektu. Výsledkem předinvestiční fáze by měla být 

odpověď na otázky „co“, „proč“, „kde“ a „za kolik“.35  

Vypracovává se několik variant architektonických studií. Po provedení příslušných 

průzkumů a vypracování příslušné dokumentace se vybírá optimální koncepční varianta řešení 

                                            
33 Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. a kolektiv.: Management výstavbových projektů. Praha, 2008, str.29 
34 Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. a kolektiv.: Management výstavbových projektů. Praha, 2008, str.29 
35 Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. a kolektiv.: Management výstavbových projektů. Praha, 2008, str.36 
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výstavbového projektu. Pro varianty se stanovují odhady pořizovacích nákladů, popř. 

celoživotních nákladů stavby. 

Po provedení těchto nezbytných kroků je možné učinit rozhodnutí, jestli projekt bude 

nebo nebude uskutečněn. V negativním případě končí projekt poznáním jeho 

neuskutečnitelnosti nebo neúčelnosti. 

V rámci výběru optimální koncepční varianty se analýza provádí zejména z pohledu: 36 

- Způsobu financování 

- Způsobu organizace řízení výstavbového projektu 

- Architektonického a stavebnětechnického řešení, jehož varianty ovlivňují zejména: 

- Účel a funkční využití stavby  

- Umístění stavby 

- Ekonomické hledisko 

V předinvestiční fázi se také obvykle zpracovává následující dokumentace:37 

- Architektonická studie, marketingová studie, studie proveditelnosti apod. 

- Studie hodnocení vlivů stavby na životní prostředí (EIA, SEA) 

- Územní studie 

- Investiční záměr 

- Dokumentace pro územní řízení 

Obecně je smyslem předinvestiční fáze definovat účel a cíle projektu včetně 

zpracování potřebné dokumentace v takové míře podrobnosti, aby byla jasným podkladem pro 

činnost ve fázi investiční. V předinvestiční fázi je ještě mnoho neznámých, které musí být 

pouze odhadnuty a v dalším průběhu projektu zpřesněny. 

2.1.2     Investiční fáze 

Nastává po učinění rozhodnutí, že v projektu bude pokračováno a je dále rozdělena do 

těchto etap:38 

- Investiční příprava – Od rozhodnutí v rámci předinvestiční fáze, že se 

v projektu bude pokračovat, přes výběr dodavatele a zadání výstavby 

vybranému dodavateli 

- Realizační příprava dodavatelů – od zadání výstavby dodavateli do zahájení 

prací na staveništi 

- Realizace stavby na staveništi – od zahájení prací na staveništi přes 

dokončení, ověření funkčnosti všech částí díla, kolaudaci, až po ukončení 

zkušebního provozu  

 

Etapy investiční přípravy a realizační přípravy dodavatelů jsou tvořeny z největší 

části uzavíráním smluv na zpracování požadované dokumentace a zajištění inženýrských 

činností. Dále je také řešeno finanční a časové plánování projektu a zpracování potřebné 

dokumentace z hlediska legislativy. Nejdůležitějšími milníky těchto etap jsou zajištění 

financování a stavebního povolení. Odpovídá se na otázky „jak“, „kdy“ a „za kolik“ bude 

                                            
36 Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. a kolektiv.: Management výstavbových projektů. Praha, 2008, str.37 
37 Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. a kolektiv.: Management výstavbových projektů. Praha, 2008, str.37 
38 Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. a kolektiv.: Management výstavbových projektů. Praha, 2008, str.32 
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projekt realizován a prostřednictvím výběru vhodného dodavatele také „kdo“ jej bude 

realizovat.39 

 

Způsob výběru dodavatele je odvislý od způsobu financování projektu. Pokud se jedná 

o stavbu financovanou veřejnými prostředky, je investor povinen se řídit zákonem č. 134/2016 

sb. o veřejných zakázkách a jeho příslušnými ustanoveními a podle charakteru zakázky tak 

zvolit odpovídající druh výběrového řízení. Pokud je investorem soukromý subjekt 

hospodařící s neveřejnými zdroji, je zcela na jeho zvážení, jakým způsobem vybere 

dodavatele. 

 

Dále se v těchto etapách také provádí na úrovni větší podrobnosti opětovná analýza a 

optimalizace koncepční varianty projektu vybrané ve fázi předinvestiční a to zejména 

z hlediska architektonického a stavebnětechnického řešení a jejich ekonomických důsledků, 

dále z hlediska způsobu financování projektu a také z hlediska způsobu organizace a řízení 

projektu.  

 

Obecně je účelem těchto fází konkretizovat závěry z fáze předchozí a vytvořit, pokud 

možno, ideální podmínky pro zahájení stavby. Souvisejícími dílčími úkony je zajistit 

financování projektu a stavební povolení, vybrat vhodného dodavatele, uzavřít příslušné 

smlouvy a umožnit započetí realizace na staveništi.40 

 

V etapách investiční přípravy a realizační přípravy dodavatelů je zpravidla 

zpracovávána následující dokumentace:41 

- Dokumentace pro stavební povolení 

- Souhrnný rozpočet celkových nákladů stavby a položkové rozpočty stavebních objektů 

- Dokumentace pro výběr dodavatele (zadávací dokumentace) 

- Plán organizace výstavby – časový a finanční plán, organizace výstavby na staveništi 

- Plán jakosti, kontrolní a zkušební plán 

- Dokumentace pro provedení stavby 

- Dokumentace výrobní přípravy – stavebně – technologický projekt včetně dokumentace 

zařízení staveniště 

- Realizační dokumentace 

- Dokumentace změn 

 

Etapa realizace na staveništi začíná předáním staveniště investorem dodavateli, 

probíhá přes veškeré stavební a montážní práce nutné k dokončení díla, zabudování veškerého 

materiálu, výrobků a zařízení uvedených v dokumentaci pro provedení stavby a končí buď 

kolaudačním souhlasem (u staveb, kde je nutné stavební povolení), oznámením o užívání 

stavebnímu úřadu (stavby na ohlášení) nebo zahájením jejich užívání (u staveb, které 

nevyžadují stavební povolení ani ohlášení).42 

 

Ukončení realizace je podmíněno:43 

                                            
39 Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. a kolektiv.: Management výstavbových projektů. Praha, 2008, str.38 
40 Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. a kolektiv.: Management výstavbových projektů. Praha, 2008, str.40 
41 Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. a kolektiv.: Management výstavbových projektů. Praha, 2008, str.39 
42 Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. a kolektiv.: Management výstavbových projektů. Praha, 2008, str.41 
43 Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. a kolektiv.: Management výstavbových projektů. Praha, 2008, str.41 
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- Dodržením všech závazků zhotovitelů, ke kterým se zavázali příslušnými 

smlouvami 

- Odstraněním všech vad a nedodělků 

- Ověřením funkčnosti díla jako celku a všech jeho dílčích částí 

- Předáním stavby zhotovitelem a její převzetí objednatelem 

- Splněním všech podmínek v rámci kolaudace a získáním kolaudačního 

souhlasu nebo povolením předčasného užívání stavby 

V rámci etapy realizace na staveništi se z pravidla zpracovává následující 

dokumentace:44 

- Související smlouvy 

- Změny a dodatky smluv včetně dokumentace změn 

- Dokumentace jakosti 

- Podklady pro závěrečné vyúčtování stavby 

- Protokol o předání staveniště 

- Protokol o předání stavby 

- Dokumentace skutečného provedení stavby 

- Zápisy z kontrolních dnů a jednání souvisejících se stavbou 

- Stavební deník 

- Fotodokumentace 

Obecně je cílem realizační fáze dokončit stavbu za dohodnutou cenu, v určeném čase a 

požadované kvalitě. Předat ji bez vad, nedodělků a plně funkční objednateli a zajistit 

kolaudační souhlas k provozu stavby.45 Skončením etapy realizace končí také fáze investiční a 

zároveň i životní cyklus výstavbového projektu, následuje životní cyklus užití stavebního díla.  

2.2 Životní cyklus užití stavebního díla 

Následuje po skončení životního cyklu výstavbového projektu a je uvažován od chvíle 

předání hotového díla a zahájení jeho užívání přes konec životnosti a rozhodnutí, jak s dílem 

bude dále naloženo po jeho zániku. 

2.2.1     Provozní fáze 

Je uvažována od ukončení zkušebního provozu a převzetí stavby investorem, přes 

užívání investorem po skončení životnosti díla. V rámci provozní fáze je investor (popř. 

vlastník, pokud dojde v průběhu provozní fáze k prodeji stavby) vázán o stavbu 

odpovídajícím způsobem pečovat a zajišťovat tak její provozuschopnost a zabezpečit, aby 

sloužila po celou dobu své návrhové životnosti. Aby vlastník dostál těchto závazků, využívá 

tzv. plán údržby a obnovy, obsahující podrobný harmonogram s načasováním jednotlivých 

aktivit v rámci péče o dílo (více o plánu údržby a oprav viz. kapitola č. 3.3.2 této práce). 

2.2.2 Likvidační fáze 

Probíhá v období od konce životnosti stavby po její likvidaci. V průběhu likvidační 

fáze je rozhodováno, jakým způsobem se vlastník vypořádá s tímto koncem životnosti – zda jí 

odprodá jako celek nebo proběhne její likvidace na jeho náklady. Jak bude naloženo se 

vzniklým odpadem, popř. vyzískaným materiálem v případě úplného odstranění na vlastní 

náklady apod. 

                                            
44 Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. a kolektiv.: Management výstavbových projektů. Praha, 2008, str.42 
45 Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. a kolektiv.: Management výstavbových projektů. Praha, 2008, str.43 
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3. Náklady životního cyklu stavby a jejich analýza 

3.1 Co je analýza nákladů celoživotního cyklu stavby 

Analýza celoživotních nákladů stavby je hodnotící technika aplikovatelná při 

provádění investičních rozhodnutí. Z hlediska časového je využitelná v momentu, kdy je 

investor již rozhodnut, že daný projekt bude realizován a rozhoduje se, jakou podobu projekt 

bude mít. Obecně je jejím účelem porovnání nákladů konkrétních vybraných variant řešení a 

nalezení optimálního způsobu, jak investici realizovat s optimálními náklady tak, aby zvolená 

varianta splnila definované cíle investičního záměru.46 V rámci rozdělení popsaného v druhé 

kapitole této práce se tedy LCCA používá zejména v předinvestiční fázi životního cyklu 

výstavbového projektu. 

V rámci analýzy jsou uvažovány veškeré náklady vyvolané danou variantou, tedy 

nejen náklady na pořízení (provedení) stavby, ale i náklady investora spojené s užíváním, 

údržbou a obnovou stavby a také jejím odstraněním. Dále je pak také možné, a vzhledem ke 

zkušenostem v oboru je to i doporučováno, uvažovat i náklady uživatelů díla vyvolané 

omezeními provozu způsobené v souvislosti s údržbovými aktivitami investora. Stručně 

řečeno analýza celoživotních nákladů stavby začíná definováním uvažovaných variant, které 

by vedly k dosažení definovaných konstrukčních a výkonnostních cílů investice (projektu). 

Pokračuje definováním plánu aktivit jak v rámci realizační fáze, tak ve fázi provozní a 

likvidační pro každou uvažovanou variantu. Poté je provedeno stanovení a sečtení všech 

nákladů na tyto aktivity pro všechny varianty. Po stanovení a sečtení je pak možné provést 

samotnou analýzu a rozhodnout, které z variant je z hlediska nákladů nejefektivnější.47 

Podrobný popis jednotlivých kroků při provádění analýzy je obsažen v kapitole 3.3 této práce. 

  Je důležité dodat, že varianta s nejnižšími celoživotními náklady nemusí být nutně 

zvolena k realizaci, především je před výběrem varianty nutné také uvážit další důležité 

faktory ovlivňující výběr jako rizika, maximální rozpočet projektu nebo politické a ekologické 

vlivy na projekt. Analýza celoživotních nákladů stavby poskytuje důležité informace pro 

podporu celkového rozhodovacího procesu, ale neposkytuje jeho finální odpověď.48 

3.2 Proč používat analýzu celoživotních nákladů stavby 

Rozhodnutí spojená s implementací dopravní stavby obecně vyžadují to, aby bylo 

uvažováno více jejich alternativ. O výběru konkrétní varianty rozhoduje mnoho různých 

faktorů, ale nejdůležitějším z těchto faktorů bývají ve většině případů investorské pořizovací 

náklady.49 

Náklady investora na pořízení stavby ale tvoří pouze část „příběhu“ celého projektu, 

varianta stavby, která bude zvolena, zaváže investora k povinnosti stavbu udržovat a 

obnovovat po celou dobu její životnosti, tedy i vynakládat prostředky nutné k těmto údržbám 

                                            
46 Office of asset Management, U.S. Department of Transportation.: Life-Cycle Cost Analysis 

Primer.Washington, 2002. Str. 7 
47 Office of asset Management, U.S. Department of Transportation.: Life-Cycle Cost Analysis 

Primer.Washington, 2002. Str. 7 
48 Office of asset Management, U.S. Department of Transportation.: Life-Cycle Cost Analysis 

Primer.Washington, 2002. Str. 7 
49 Office of asset Management, U.S. Department of Transportation.: Life-Cycle Cost Analysis 

Primer.Washington, 2002. Str. 9 
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a obnovám. Navíc také ovlivní výši nákladů uživatelů (motoristů užívajících stavbu), 

vzniklých v průběhu provádění údržby a obnovy.50 

Analýza celoživotních nákladů stavby poskytuje prostředky k zahrnutí veškerých 

nákladů spojených se stavbou, tedy jak investorských, tak uživatelských nákladů. Dále také 

struktura a dokumentace procesu analýzy poskytuje investorovi možnosti zkvalitnit způsoby 

spravování veřejného majetku. Dokumentace také může instituci investora sloužit jako 

podklad pro rychlejší zaučení nových zaměstnanců a udržování jejich institucionálních 

znalostí.  51 

Hlavní myšlenkou analýzy celoživotních nákladů stavby je při rozhodovacím procesu 

uvažovat veškeré náklady vzniklé v průběhu stanoveného časového období, ve kterém jsou 

varianty porovnávány. 

3.3 Postup stanovení nákladů životního cyklu stavby 

3.3.1 1. Fáze – Výběr variant konstrukce a stanovení analyzovaného období 

Při rozhodování, zda nějakou variantu zahrneme do analýzy, je nutné posoudit, zda 

uvažovaná varianta splní požadavky stanovené posuzovatelem. V tomto případě jde zejména 

o nároky na funkce budoucí stavby, například pokud se jedná o dopravní stavbu, zda varianta 

má požadovanou přepravní kapacitu apod. 

Při výběru by měly být zvoleny alespoň dvě navzájem se vylučující varianty. 

Po výběru vhodných variant je nutné stanovit období, po které budou varianty 

porovnávány. Dopravní stavby jsou navrhovány tak, aby sloužily po více generací a délka 

analyzovaného období by tak měla být co nejdelší. Doba, po kterou bude daná stavba sloužit 

je dána životností jak celé stavby, tak konkrétními jejími prvky. Na tyto prvky působí mnoho 

vlivů, které oproti návrhové životnosti (o životnosti konstrukcí podrobněji pojednává kapitola 

5 této práce) jejich reálnou životnost snižují a ovlivňují také míru, do jaké je stavba schopna 

plnit svůj účel. Dopady těchto vlivů je možné snížit správnou a včasnou údržbou a opravami. 

Dalším krokem je tedy určení způsobu a rozsahu oprav a obnovy stavby.52 

Různé varianty mají běžně různou dobu životnosti. Analýza celoživotních nákladů 

však, v souladu se snahou porovnat náklady všech variant co nejspravedlivěji, uvažuje stejně 

dlouhé období pro všechny varianty. Toto analyzované období by mělo být dostatečně dlouhé 

a mělo by zahrnovat: 

a) Období pořízení stavby, 

b) Alespoň jednu velkou obnovu stavby zahrnující výměnu některých prvků a 

c) Alespoň jednu velkou údržbu stavby 

Nutno podotknout, že jednotlivé varianty nemusí v průběhu analyzovaného období podstoupit 

stejný počet rekonstrukcí, resp. údržeb.  
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3.3.2 2. Fáze – Sestavení plánu údržby a obnov 

Po výběru vhodných variant, určení analyzovaného období a identifikaci způsobu a 

rozsahu oprav a údržeb je pak dále třeba sestavit jejich časový plán. Sestavením tohoto plánu 

vznikne konkrétní rozpis jednotlivých aktivit a na jeho základě je možné určit, kdy v průběhu 

provozní fáze nastanou výdaje investora spojené s těmito aktivitami. Základním 

předpokladem pro sestavení správného plánu údržeb a oprav je definování maximální 

přípustné míry degradace stavby. Jinými slovy stanovit nejhorší akceptovatelný stav stavby, 

při kterém je jedinou možností její odstranění. Tento stav je pak vhodným rozplánováním 

údržeb a oprav v čase možné oddálit do takové míry, aby stavba byla provozuschopná po 

celou dobu navrhované životnosti.53 

 

 
Obrázek 6 Možný průběh životního cyklu stavby54 

 LCCA vyžaduje, aby načasování těchto údržeb a oprav bylo co nejpřesnější, jelikož 

náklady s nimi spjaté mohou tvořit velkou část celkových nákladů na životní cyklus a jejich 

nepřesné určení by tak mohlo vést k nesprávným výsledkům analýzy. 

 Načasování údržeb a oprav by v ideálním případě mělo vycházet ze zkušeností 

získaných z již realizovaných staveb, například z dat shromážděných investorem. Pokud není 

možné použít spolehlivá data, načasování by mělo být alespoň konzultováno s odborníkem 

v oboru. 

3.3.3 3. Fáze – Určení a výpočet nákladů životního cyklu stavby  

Společným problémem pro mnoho analýz rozhodování a hodnocení je komplikovanost 

při porovnávání projektů, které nejsou měřené ve stejných jednotkách. A to i v případě, kdy 

jsou hodnoty určeny v monetárních jednotkách, jako jsou koruny. Důvody jsou pro to nejméně 

dva:55 

1) Inflace – Výdaje běžně nastávají v různých okamžicích, buď v minulosti, nebo 

v budoucnosti, a jsou tedy měřeny v jiných jednotkách z důvodu změny cen (např. 

koruna z roku 1980 má větší hodnotu než koruna z roku 2017). Koruny, které 

zahrnují vliv inflace nebo deflace se nazývají nominální nebo současné. Koruny, 
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které nezohledňují vliv inflace nebo deflace (jejich kupní síla zůstává neměnná), se 

nazývají konstantní koruny. 

2) Diskontování – Náklady nebo výnosy (v konstantních korunách) vznikající 

v různých časových obdobích – v minulosti, současnosti a budoucnosti – nemohou 

být porovnávány bez zahrnutí nákladů obětovaných příležitosti. Náklady obětované 

příležitosti, tak jak jsou aplikovány vzhledem k současným a budoucím nákladům 

a výnosům, reprezentují druhý nejlepší možný způsob, jak mohlo být s 

finančními prostředky naloženo. V případě LCCA je jako druhý nejlepší způsob 

naložení s finančními prostředky uvažováno zhodnocení určitou úrokovou mírou. 

Analyticky jsou přizpůsobování inflaci a diskontování dvě kompletně samostatné 

záležitosti a neměly by být zaměněny pokusy je obě spočítat najednou. Namísto toho by 

budoucí náklady a výnosy měly být vyjádřeny v konstantních korunách a poté diskontovány 

do současných korun diskontní mírou, která odráží hodnotu nákladů obětovaných příležitosti 

(známé jako reálná diskontní míra).56  

Pokud jsou budoucí náklady a výnosy známé v nominálních korunách, převod do 

konstantních korun může být proveden pomocí použití následujících indexů:57 

Korunyzákladní rok = Koruny v roce vzniku nákladů/výnosů x (Cenový index v základním roce) 

     (Cenový index v roce vzniku nákladů) 

Reálná diskontní míra používaná v LCCA se z pravidla pohybuje v rozmezí 3 – 5%, 

reprezentuje více úrokovou míru vypůjčených zdrojů než inflaci. Pomocí použití reálné 

diskontní míry lze provést následující transformace pro usnadnění porovnávání konstantních 

korun různých projektů:58  

- Přesunutí v čase -  Jednotlivé číslo je možné „přesunout v čase“ dopředu nebo 

dozadu, aniž by se měnila jeho hodnota. 

- Stanovení současné hodnoty – Libovolné množství hodnot z různých časových 

období je možné sloučit do jediné ve zvoleném okamžiku. 

Současnou hodnotu je možné stanovit pomocí vzorce: 

 

Kde: 

PV = současná hodnota 

FV = budoucí hodnota 

r = reálná diskontní míra 

n = rok od počátku, ve kterém nastane zkoumaný náklad 
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Tento vzorec lze v rámci LCCA pak dále modifikovat následujícím způsobem: 

 

 Kde: 

Σ LCC = suma všech nákladů životního cyklu = BC + MRC + UC + TC 

přičemž: 

BC = Náklady na pořízení stavby 

MRC = Náklady na údržbu a obnovu 

UC = Provozní náklady 

TC = Náklady spjaté s koncem životnosti 

3.3.3.1 Náklady na pořízení stavby 

Jsou náklady, které musí investor vynaložit na to, aby bylo možné stavbu uvést do 

provozu, tedy veškeré náklady v rámci investiční fáze výstavbového projektu. 

Nejzásadnějšími jsou náklady spojené se samotnou výstavbou díla. Tyto náklady lze 

nejspolehlivěji určit sestavením výkazu výměr a oceněním tohoto výkazu výměr 

jednotkovými cenami. Jednotkové ceny se určují v rámci tzv. cenových soustav. 

Hlavními cenovými soustavami používanými v České republice v rámci dopravních 

staveb v současnosti jsou:59 

a) V úrovni DÚR Sborník DUR, 

b) v úrovni DSP Sborník DSP a 

c) v úrovni prováděcí dokumentace pak OTSKP – SPK (neboli Oborový třídník 

stavebních konstrukcí a prací – stavby pozemních komunikací) a OTSKP – ŽS pro 

železniční stavby. 

Sborníky DUR a DSP byly vytvořeny agregací položek cenové soustavy OTSKP, jsou 

schválené centrální komisí ministerstva dopravy a poslední aktualizace proběhla v roce 2016. 

Jak sborníky, tak třídník OTSKP zpracovává společnost IBR Consulting, s.r.o., která také 

provádí jejich každoroční aktualizaci.60  

3.3.3.2 Náklady na údržbu a obnovu stavby, provozní náklady 

Jsou náklady, vzniklé v provozní fázi životního cyklu užití stavby. Je možné je dále 

rozdělit na náklady na údržbu a obnovu stavby a provozní náklady. 

Náklady na údržbu a obnovu stavby jsou takové náklady, které se investor zavázal 

vynaložit provozováním stavby a které souvisí s řádnou péčí o dílo. Tyto náklady jsou 

stanoveny oceněním údržbových a obnovovacích aktivit stanovených v 1. a 2. fázi analýzy 

v rámci určení údržbových a obnovovacích aktivit a sestavením jejich časového plánu.  

Provozní náklady lze dále rozdělit do dvou kategorií, a to na provozní náklady 

investora a provozní náklady uživatelů stavby.  
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Do provozních nákladů investora spadají v případě dopravních staveb náklady na 

pravidelné revize konstrukcí, náklady na zajištění sjízdnosti v zimním období, náklady na 

spotřebu elektrické energie technologiemi instalovanými v rámci stavby, náklady na mzdy 

zaměstnanců dispečinku v případě tunelových staveb apod. 

Provozní náklady uživatelů zahrnují jednak jejich náklady související přímo 

s užíváním stavby v běžném režimu a také dodatečné náklady vzniklé v důsledku opatření a 

omezení spojených s činnostmi investora v rámci údržeb a obnov stavby. 

3.3.3.3 Náklady na odstranění stavby 

 Náklady na odstranění stavby jsou takové veškeré náklady, které musí investor 

vynaložit jednak na odstranění stavby. Dále do nákladů na odstranění také patří náklady 

spojené s likvidací vzniklých odpadů. Další podstatnou částí nákladů na odstranění stavby 

jsou pak také náklady spojené se sanací terénu a jeho uvedení do původního stavu před 

vznikem stavby. 

3.3.4 4. Fáze – Analýza výsledků 

Po provedení určení a výpočtu LCC pro všechny uvažované varianty nastává poslední 

fáze, kterou je interpretace a analýza dosažených výsledků. Podrobnost této analýzy závisí na 

jejích požadovaných výsledcích. 

V případě úplně základní analýzy je možné porovnat pouze současné hodnoty 

jednotlivých alternativ a vybrat z nich tu ekonomicky nejvýhodnější.  

Po porovnání současných hodnot je dále možné provést podrobnou analýzu 

s rozborem všech druhů nákladů na jejich základní součásti a ty poté porovnávat. Díky tomuto 

rozboru je pak možné identifikovat konkrétní příčiny rozdílných nákladů daných variant. 

V případě, že je v rámci výpočtů provedeno i stanovení uživatelských nákladů, lze na 

základě analýzy určit, jak velký dopad má daná varianta na uživatele a jejich náklady a 

rozhodnout tak o její vhodnosti. 61 

Pokud provedeme detailní rozbor nákladů na údržbu a obnovu stavby, je možné přesně 

identifikovat ty prvky stavby, které jsou na údržbu a obnovu ekonomicky nejnáročnější, a je 

tedy vhodné jim již při návrhu a realizaci stavby věnovat zvýšenou pozornost.  

4. Životnost stavebních konstrukcí 
Životnost konstrukce je definována dobou, po kterou je schopna plnit svoji 

požadovanou funkci za předpokladu odpovídající péče v předpokládaných podmínkách.  

Životnost stavebních konstrukcí se pak rozlišuje z několika hledisek62: 

- Technická životnost – Doba od dokončení stavby do jejího zchátrání a 

technického zaniknutí za předpokladu běžné údržby. Obvykle vyšší než 

ekonomická životnost. 

- Ekonomická životnost – Doba od dokončení stavby do chvíle ztráty ekonomické 

užitečnosti a smysluplnosti, tzn. chvíle, kdy dochází k trvalé ztrátě výnosů nebo ke 

ztrátě využitelnosti změnou vnějších podmínek bez možnosti dalšího využití. 
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- Morální životnost – Doba od dokončení stavby do chvíle jejího zastarání – 

přestane vyhovovat dispozičním řešením, stylem, užitými technologiemi apod. 

- Právní životnost – Souvisí s otázkami stavebního práva a vývojem území. 

Při navrhování stavby je pak volena životnost návrhová – doba, po kterou investor 

požaduje, aby budoucí stavba byla schopna sloužit, tedy nedošlo ke konci ani jedné z výše 

uvedených životností. Jak je patrné z následující tabulky, mostní konstrukce spadají do 

kategorie 5, jejich návrhová životnost je tedy uvažována na 100 let.  

Kategorie návrhové 

životnosti 

Informativní návrhová 

životnost (v letech) 
Příklady 

1 10 dočasné konstrukce(1) 

2 10 až 25 
vyměnitelné konstrukční části, např. jeřábové nosníky, 

ložiska 

3 15 až 30 zemědělské a obdobné stavby 

4 50 budovy a další běžné stavby 

5 100 
monumentální stavby, mosty a jiné inženýrské 

konstrukce 

(1) Konstrukce nebo jejich části, které mohou být demontovány s předpokladem dalšího použití, se nemají 

považovat za dočasné 

Tabulka 1 Informativní návrhové životnosti konstrukcí63 

Životnosti jednotlivých prvků v rámci mostních konstrukcí jsou pak dle technických 

kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb určeny následovně: 

Životnost nosných částí trvalých mostů: 

„Nosné části trvalých mostů jsou navrhovány na předpokládanou dobu životnosti, což 

je doba, po kterou má mostní konstrukce sloužit požadovaným účelům za předpokladu řádné 

údržby bez potřeby výměny nosné konstrukce, úpravy zesílením, rozšířením, změnou 

podepření konstrukce či změnou rozpětí“64 

Životnost ostatních částí trvalých mostů: 

„Veškeré konstrukční části mostních objektů s životností nižší než předpokládaná doba 

životnosti (tj. především mostní svršek, ložiska, mostní závěry a vybavení mostu) musí být 

navrženy tak, aby byly trvale udržovatelné, opravitelné nebo vyměnitelné při přiměřené výši 

vynaložených nákladů na výstavbu a údržbu“65 

V případě zatímních mostních objektů a provizorií: 

„Životnost zatímních mostních objektů, mostních provizorií a předpokládaná doba 

životnosti mostních objektů rekonstruovaných se stanoví dle požadavků objednatele 

uvedeného v ZOP-D a/nebo v ZTKP-D podle účelu objektu a ekonomického posouzení. Přitom 

je třeba u stávajících mostů ověřit statické působení a zatížitelnost, funkčnost mostního svršku 
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objekty a konstrukce. Praha, 2006, s. 6 
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a vybavení, případně provést prognózu chování konstrukce na základě diagnostického 

průzkumu a případně stanovit zbytkovou dobu životnosti.“66 

V případě všech výše uvedených typů betonových konstrukcí mostů pak dále na 

základě použitého betonu, okolního prostředí a dalších vlivů stanovuje minimální životnosti 

tabulka č. 18-2 TKP – kapitoly 18 – Betonové konstrukce a mosty. V případě ocelových 

konstrukcí je životnost určena přílohou 3 – část 3.1 kapitoly TKP. Životnost je pak dále řešena 

v TP 175. 

5. Použitý software - EstiCon
®

 

EstiCon® je software vyvíjený a distribuovaný společností IBR Consulting, s.r.o. 

Tento program slouží jako nástroj pro oceňování stavební produkce v různých fázích 

výstavbového projektu, od nejméně podrobné – ve fázi záměru projektu, přes podrobnější – 

při dokumentaci v úrovni územního rozhodnutí až po úroveň nejpodrobnější – tedy v úrovni 

jednotlivých položek pro tvorbu zadávací dokumentace stavby pro výběrové řízení.67 

V rámci oceňování software pracuje se všemi cenovými soustavami uvedenými 

v kapitole 3.3.3.1, tedy jak s CS DÚR nebo DSP tak i s OTSKP-SPK, popř. OTSKP-ŽS. 

V případě potřeby je pak možné importovat i vlastní cenové soustavy. Další užitečnou funkcí 

je možnost importu rozpočtů z jiných rozpočtovacích programů pomocí převodního formátu 

XC4.68 

V současné době je EstiCon® distribuován v podobě online aplikace přístupné na 

adrese https://app.esticon.cz, do které má klient zřízen přístup pomocí emailu, na který je 

vázána poskytnutá licence a soukromého hesla. 

Úroveň této licence se liší podle toho, jaké služby si klient zakoupí. Podle toho má pak 

přístup k jednotlivým modulům aplikace. 

Z hlediska této práce je nejdůležitější modul LCC, tedy celoživotních nákladů staveb.  

V rámci tohoto modulu lze sestavovat plán údržby a obnovy stavby pro libovolný počet 

variant stavby, který je možné poté i ocenit podle zadaných parametrů (včetně míry inflace a 

diskontní míry) a získat tak celkové LCC na zvolenou délku predikce. Tento plán je 

sestavován pomocí tzv. elementů – jednotlivých prvků stavby. Tyto elementy mají unikátní 

parametry, z nichž nejdůležitější je z hlediska LCC životnost. Dále lze mezi jednotlivými 

elementy přidávat vazby, tzn. určit, které elementy v rámci stavby mají být vyměňovány 

zároveň. Tyto elementy je opět možné používat již zpracované v rámci software nebo 

pracovat s vlastními. 69 Praktickému využití elementů a práci s nimi se dále věnuje kapitola 6. 

této práce. 

 
Obrázek 7 Logo Software EstiCon®70 

 

                                            
66 Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – Mostní 

objekty a konstrukce. Praha, 2006, s. 3. 
67 Interní firemní data společnosti IBR Consulting, s.r.o. 
68 Interní firemní data společnosti IBR Consulting, s.r.o. 
69 Interní firemní data společnosti IBR Consulting, s.r.o. 
70 Interní firemní data společnosti IBR Consulting, s.r.o. 

http://support.townlife.com/index.php?pg=kb.page&id=112
http://support.townlife.com/index.php?pg=kb.page&id=112
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6. Most přes údolí, polní cestu a vodoteč 

 6.1 Vstupní podmínky analýzy 

 Dokumentace v rámci obdržených podkladů pro praktickou část práce je v úrovni 

dokumentace pro územní řízení. Od tohoto faktu je pak odvislý způsob stanovení jednotlivých 

nákladů. V této práci tedy bude použit Sborník DÚR v cenové úrovni 2017. Dále pak bylo 

nutné provést určitá zjednodušení, aby bylo možné všechny náklady spolehlivě stanovit, na 

tyto zjednodušení je v průběhu práce vždy upozorněno. 

 Z hlediska určení výše nákladů jsou veškeré výpočty prováděny v konstantních 

korunách. To znamená, že není uvažován vliv inflace a úroková míra je uvažována jako 0%. 

Software použitý k analýze sice nabízí možnost tyto faktory uvažovat, ale vzhledem 

k hlavnímu cíli práce, kterým je porovnání dvou variant konstrukcí a složitosti problematiky 

predikce míry inflace na takto dlouhé období, byly tyto vlivy zanedbány. 

6.2 Výběr variant - shodné technické parametry 

Předmětem praktické analýzy je most převádějící dálnici kategorie R21,5/100, 

přemosťovanou překážkou je údolí s polní cestou a vodotečí. Porovnávány budou dvě varianty 

lišící se pouze v typu nosné konstrukce mostovky. Jedná se o most o šesti polích, jejich délka 

je 32,000 m + 4 x 42,000 m + 32,000 m, celková délka mostu včetně závěrných zdí je tedy 

249,050 m. Největší výšku má most v místě křížení s vodotečí s výškou nivelety 20,850 m. 

Prostorově je most řešen jako dva samostatné souběžné mostní objekty, vzájemně od sebe 

dilatované zrcadlem o šířce 200 mm.  

Obě varianty mají shodně řešenou spodní stavbu. Ta odpovídá klasickému uspořádání 

(krajní opěry a mezilehlé pilíře). Krajní opěry, závěrné zdi a křídla mají založení hlubinné a 

jsou založeny na pilotách, mezilehlé pilíře jsou pak založeny plošně na patkách. Samotné 

pilíře tvoří železobeton, mají čtvercový půdorys o rozměrech 1800 x 1800 mm a jejich výška 

je variabilní v závislosti na konkrétní konstrukční výšce v místě výskytu pilíře. Mostní závěry 

jsou řešeny jako povrchové, celková délka 50 m. 

Vrstvy vozovky mostního svršku v obdržené dokumentaci nejsou definovány, proto 

budou v obou variantách uvažovány shodně jako obecná „Asfaltová mostovka třívrstvá na 

mostě“. Dále mostovka obsahuje čtyři prefa + monolitické římsy, vnější plných profilů o šířce 

1550 mm, vnitřní o šířce 1150 mm. Vnitřními římsami dále probíhají 2 x 3 chráničky průměru 

110/94 mm pro převedení kabelových vedení. 

V rámci mostního vybavení je most osazen čtyřmi jednostrannými mostními svodidly, 

úroveň zadržení těchto svodidel opět v obdržené dokumentaci nebyla definována, proto bude 

pro obě varianty uvažována shodně jak H2. Celková délka těchto svodidel je 928 m. Most je 

dále také osazen dvěma ocelovými zábradlími na vnějších stranách obou mostů. Výška 

zábradlí je 1100 mm a celková délka 464 m.  

Odvodnění mostu je řešeno kombinací podélného sklonu v rozmezí od 1,6% do 2,5% 

a příčného konstantního sklonu 2,5% směrem od pravého k levému mostu. Dešťová voda je 

svedena do systému odvodňovačů zaústěných do sběrného potrubí, které je za opěrou 1 

zaústěno do šachty kanalizace hlavní trasy. 
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Obrázek 8 Podélný řez mostem přes údolí, polní cestu a vodoteč71 

 

                                            
71 Projektová dokumentace mostu 
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V nosné konstrukci mostovky spočívá hlavní rozdíl porovnávaných variant. Varianta 

A sestává z železobetonového monolitického předpjatého dvoutrámu, variantu B pak tvoří 

spřažená ocelobetonová konstrukce.  

6.2.1 Výběr variant – specifikace varianty A – Železobetonový předpjatý 

monolitický dvoutrám 

Nosnou konstrukci v případě této varianty tvoří dva souběžné železobetonové 

monolitické předpjaté dvoutrámy s vyloženými konzolami. Jedná se o spojitý nosník o šesti 

polích. 

 

Obrázek 9 Příčný řez mostovkou varianty A72 

 K této variantě také přísluší výkaz výměr v příslušné podrobnosti. Tento výkaz výměr 

je shrnut v následující tabulce: 

Položka mj Počet mj 

Zemní práce m3 17 433 

Izolace m2 5 696 

Základy hlubinné m 420 

Základy m3 1 448 

Opěry, pilíře m3 1 276 

Mostovka (nosná konstrukce) m2 5 570 

Vozovka m2 4 577 

Římsa m3 488 

Zábradlí, svodidla m 1 478 

Mostní závěry m 50 

Tabulka 2 Výkaz výměr varianty A73 

                                            
72 Projektová dokumentace mostu 
73 Projektová dokumentace mostu 
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6.2.2 Výběr variant – specifikace varianty B – Spřažená ocelobetonová nosná 

konstrukce 

Ve variantě B je nosná konstrukce řešena spřaženou ocelobetonovou konstrukcí 

trámového typu. Jedná se o spojitý nosník o šesti polích. Ocelová část nosné konstrukce je pro 

levou i pravou mostní konstrukci shodná. Tvoří ji dvojice svařených ocelových I nosníků. 

Spřažená deska je navržena ze železobetonu.  

 

Obrázek 10 Příčný řez mostovkou varianty B74 

 K této variantě také přísluší výkaz výměr v příslušné podrobnosti. Tento výkaz výměr 

je shrnut v následující tabulce: 

Položka mj Počet mj 

Zemní práce m3 17 433 

Izolace m2 5 696 

Základy hlubinné m 420 

Základy m3 1 448 

Opěry, pilíře m3 1 276 

Mostovka (nosná konstrukce) m2 5 570 

Vozovka m2 4 577 

Římsa m3 488 

Zábradlí, svodidla m 1 478 

Mostní závěry m 50 

Tabulka 3 Výkaz výměr varianty B75 

                                            
74 Projektová dokumentace mostu 
75 Projektová dokumentace mostu 
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6.3 Stanovení analyzovaného období 

Jak je možné odečíst z tabulky 1 v kapitole 4, analyzovaná konstrukce svým 

charakterem spadá do kategorie č. 5 - monumentální stavby, mosty a jiné inženýrské 

konstrukce a její návrhová životnost je tedy uvažována na 100 let. Vzhledem ke snaze 

maximálně poukázat na rozdíl v celoživotních nákladech obou variant, byla délka 

analyzovaného období zvolena shodně s návrhovou životností, tedy 100 let. Analyzované 

období je pro obě varianty uvažováno shodně. 

6.4 Sestavení plánu údržby a oprav 

 Dosavadní kroky analýzy bylo možné provést společně pro obě varianty. Při 

sestavování plánu údržby a oprav je však již nutné přihlédnout ke specifikům obou variant, 

tento krok tedy bude rozdělen na dvě části, pro každou variantu konstrukce zvlášť. Sestavení 

proběhne za pomocí software EstiCon®. 

 V rámci software EstiCon® je možné pro sestavení plánu údržby a oprav využít tzv. 

elementy. Elementy představují jednotlivé části analyzované stavby jako např. nosná 

konstrukce, spodní stavba, mostní vybavení apod. Každý element je definován svými atributy. 

Atributy elementu nesou informace o jeho chování v průběhu životního cyklu stavby a jejich 

správné nastavení je tedy stěžejní při provádění analýzy. Těmito atributy jsou: 

- Základní údaje o elementu: 

- Značka a název  

- Měrná jednotka 

- Životnost v letech 

- Množství m.j. 

- Doplňující popis 

- Informace o výměně elementu: 

- Cena bourání (v Kč/m.j.) 

- Cena dodávky (v Kč/m.j.) 

- Cena montáže (v Kč/m.j.) 

- Cena dalších pomocných nákladů (v Kč/m.j.) 

- Cena celkem (v Kč) 

- Vyměňované množství celkem (v m.j.) 

- Celkem za element (v Kč) 

- Informace o údržbách elementu: 

- Seznam prováděných činností v rámci údržby 

- Jejich cenu za měrnou jednotku v Kč/m.j. 

- Perioda provádění činnosti 

- Počáteční rok činnosti údržby 

- Konečný rok činnosti údržby 
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6.4.1 Plán údržby a obnovy varianty A – Monolitický dvoutrám 

Pro sestavení plánu údržby a oprav varianty A byly za použití jejich doporučených 

návrhových životností do analýzy zahrnuty následující elementy: 

zn. elementu 
název 

elementu 
podrobná specifikace elementu 

životnost 

[roky] 

počet výměn v 

analyzovaném 

období 

205 Spodní stavba Spodní stavba betonová 100 0 

252 
Mostní 

ložiska 
Hrncové ložisko do 2,5 MN 30 3 

302 
Nosná 

konstrukce 
Monolit. Betonová deska - dvoutrám 100 0 

400 římsy Římsa prefa + monolit, š. 1500 mm 50 1 

420 

Mostní 

zábradlí a 

svodidla 

Svodidlo ocelové jednostranné mostní, 

úroveň zadržení H2 
30 3 

420 

Mostní 

zábradlí a 

svodidla 

Ocelové zábradlí 30 3 

464 
Mostní 

závěry 

Mostní závěr povrchový, dl. 

Dilatačního celku do 340 m  (posun do 

240 mm) 

30 3 

489 

Vozovka + 

izolace na 

mostech 

Asfaltová vozovka 3vrstvá na mostě 30 3 

493 
Odvodnění 

mostů 
Odvodňovací potrubí sklolaminát 30 3 

Tabulka 4 Uvažované elementy pro variantu A a jejich doporučené hodnoty životností76 

Po vložení dat do software EstiCon® vznikl následující harmonogram výměn 

jednotlivých elementů: 

 

Obrázek 11 Harmonogram výměn elementů varianty A při použití jejich doporučených návrhových životností77 

                                            
76 Vlastní zpracování autora 
77 Vlastní zpracování autora 
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Jak je z výše uvedeného harmonogramu patrné, při použití doporučených životností, 

která je u elementů 252, 422, 428, 464, 489 a 493 30 let a u elementu 404 50 let, vznikne 

přibližně v polovině životního cyklu mostu potřeba dvou zásadních výměn elementů 

vyžadujících rozsáhlé omezení provozu na mostě. Tyto výměny by proběhly poměrně krátce 

po sobě, konkrétně během 10 let. To se jeví jako poměrně nešťastné. Dalším aspektem je 

zůstatková kondice jednotlivých elementů na konci životnosti mostu. Ta je v případě 

elementů 252, 422, 428, 464, 489 a 493 66,6%, tedy na konci životnosti by byl potenciál třetí 

výměny těchto elementů využit pouze z jedné třetiny. 

Pokud bude ovšem návrhová životnost elementů č. 252, 422, 428, 464, 489 a 493 

upravena na 25 let, vyjde potřeba jejich druhé výměny na 50. rok životního cyklu, tedy na 

stejný rok, jako vychází výměna elementu č. 404. Touto úpravou tak dojde k významnému 

snížení negativního dopadu těchto výměn na uživatele mostu. Dále touto úpravou dojde 

k efektivnějšímu využití třetí výměny elementů č. 252, 422, 428, 464, 489 a 493, jelikož jejich 

zůstatková kondice na konci životního cyklu mostu bude rovna 0%, tedy budou maximálně 

využity. Zároveň také snížením návrhové životnosti dojde pouze k mírné negativní změně 

finančního dopadu na náklady na údržbu a opravy, jelikož počet výměn a údržbových akcí 

zůstanou nezměněny.  

Po provedení výše popsaných úprav tedy vznikne následující harmonogram výměn 

elementů: 

 

Obrázek 12 Harmonogram výměn elementů při použití optimalizovaných návrhových životností78 

 Na následující straně se pak nachází přehledová tabulka použitých elementů varianty 

A s jejich životnostmi a četnostmi jejich výměn a údržbových aktivit.

                                            
78 Vlastní zpracování autora 
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zn. 

elementu 
název elementu podrobná specifikace elementu 

životnost 

[roky] 

údržby 

počet výměn v 

analyzovaném 

období 

popis aktivity 
počáteční 

rok 
perioda 

počet v 

analyzovaném 

období 
 

205 Spodní stavba Spodní stavba betonová 100 
sanace 30 30 2 

0 
omytí vodou 5 5 19 

252 Mostní ložiska Hrncové ložisko do 2,5 MN 25 čištění 2 2 46 3 

302 
Nosná 

konstrukce 
Monolit. Betonová deska - dvoutrám 100 

sanace 30 30 2 
0 

400 římsy Římsa prefa + monolit, š. 1500 mm 50 

nátěr obrubníku 5 5 18 

1 sanace 20 20 3 

čištění tlakovou 

vodou 1 1 98 

420 
Mostní zábradlí a 

svodidla 

Svodidlo ocelové jednostranné mostní, úroveň 

zadržení H2 
25 

nátěr 15 15 2 
3 

mytí 1 1 96 

420 
Mostní zábradlí a 

svodidla 
Ocelové zábradlí 25 

nátěr 15 15 2 
3 

mytí 1 1 96 

464 Mostní závěry 
Mostní závěr povrchový, dl. Dilatačního celku 

do 340 m  (posun do 240 mm) 
25 

výměna 

gumových 

profilů 15 15 2 3 
čištění tlakovou 

vodou 1 1 96 

489 

Vozovka + 

izolace na 

mostech 

Asfaltová vozovka 3vrstvá na mostě 25 

obnova obrusné 

vrstvy 10 10 6 3 

čištění 1 1 96 

493 
Odvodnění 

mostů 
Odvodňovací potrubí sklolaminát 25 

čištění 1 1 96 
3 

Tabulka 5 Přehled použitých elementů pro variantu A – Monolitický dvoutrám 
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6.4.2 Plán údržby a obnovy varianty B – Spřažená ocelobetonová konstrukce 

 Pro sestavení plánu údržby a oprav varianty B byly za použití jejich doporučených 

návrhových životností do analýzy zahrnuty následující elementy: 

zn. 

elementu 

název 

elementu 
podrobná specifikace elementu 

životnost 

[roky] 

počet výměn v 

analyzovaném 

období 

205 Spodní stavba Spodní stavba betonová 100 0 

252 Mostní ložiska Hrncové ložisko do 2,5 MN 30 3 

312 
Nosná 

konstrukce 

Ocelové nosníky (pod monolitickou 

deskou) 
100 

0 

0 

313 
Nosná 

konstrukce 
Monolitická deska (nad ocelovými nosníky) 100 0 

400 římsy Římsa prefa + monolit, š. 1500 mm 50 1 

420 

Mostní 

zábradlí a 

svodidla 

Svodidlo ocelové jednostranné mostní, 

úroveň zadržení H2 
30 3 

420 

Mostní 

zábradlí a 

svodidla 

Ocelové zábradlí 30 3 

464 Mostní závěry 
Mostní závěr povrchový, dl. Dilatačního 

celku do 340 m  (posun do 240 mm) 
30 3 

489 

Vozovka + 

izolace na 

mostech 

Asfaltová vozovka 3vrstvá na mostě 30 3 

493 
Odvodnění 

mostů 
Odvodňovací potrubí sklolaminát 30 3 

Tabulka 6 Uvažované elementy pro variantu B a jejich doporučené hodnoty životností79 

Po vložení dat do software EstiCon® vznikl následující harmonogram výměn 

jednotlivých elementů: 

 

Obrázek 13 Harmonogram výměn elementů varianty B při použití jejich doporučených návrhových životností80 

                                            
79 Vlastní zpracování autora 
80 Vlastní zpracování autora 
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 Jak je z předcházejícího obrázku zřejmé, dochází k obdobné kolizi v rámci harmonogramu 

jako v případě varianty A: 

 Při použití doporučených životností, která je u elementů 252, 422, 428, 464, 489 a 

493 30 let a u elementu 404 50 let, vznikne přibližně v polovině životního cyklu mostu 

potřeba dvou zásadních výměn elementů, vyžadujících rozsáhlé omezení provozu na mostě. 

Tyto výměny by proběhly poměrně krátce po sobě, konkrétně během 10 let. To se jeví jako 

poměrně nešťastné. Dalším aspektem je zůstatková kondice jednotlivých elementů na konci 

životnosti mostu. Ta je v případě elementů 252, 422, 428, 464, 489 a 493 66,6%, tedy na 

konci životnosti by byl potenciál třetí výměny těchto elementů využit pouze z jedné třetiny. 

 Po tomto zjištění tedy byla opět provedena optimalizace návrhové životnosti elementů 

č. 252, 422, 428, 464, 489 a 493 ze 30 let na 25. Optimalizovaný harmonogram výměn 

elementů pak vypadá následovně: 

 
Obrázek 14 Harmonogram výměn elementů varianty B při použití jejich doporučených návrhových životností.81 

Na následující straně se opět nachází přehledová tabulka použitých elementů varianty 

B s jejich životnostmi a četnostmi jejich výměn a údržbových aktivit.

                                            
81 Vlastní zpracování autora 
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zn. elementu 
název 

elementu 
podrobná specifikace elementu 

životnost 

[roky] 

údržby 

počet výměn v 

analyzovaném 

období 

popis aktivity 
počáteční 

rok 
perioda 

počet v 

analyzovaném 

období 
 

205 Spodní stavba Spodní stavba betonová 100 
sanace 30 30 2 

0 

omytí vodou 5 5 19 

252 Mostní ložiska Hrncové ložisko do 2,5 MN 25 čištění 2 2 45 4 

312 
Nosná 

konstrukce 
Ocelové nosníky (pod monolitickou deskou) 100 

nátěr ocelové 

konstrukce 30 30 2 
0 

omytí vodou 5 5 19 0 

313 
Nosná 

konstrukce 
Monolitická deska (nad ocelovými nosníky) 100 

sanace betonu 30 30 2 
0 

400 římsy Římsa prefa + monolit, š. 1500 mm 50 

nátěr obrubníku 5 5 18 

1 sanace 20 20 3 

čištění tlakovou 

vodou 1 1 98 

420 

Mostní 

zábradlí a 

svodidla 

Svodidlo ocelové jednostranné mostní, úroveň zadržení 

H2 
25 

nátěr 15 15 1 
4 

mytí 1 1 95 

420 

Mostní 

zábradlí a 

svodidla 

Ocelové zábradlí 25 
nátěr 15 15 1 

4 

mytí 1 1 95 

464 Mostní závěry 
Mostní závěr povrchový, dl. Dilatačního celku do 340 

m  (posun do 240 mm) 
25 

výměna gumových 

profilů 15 15 1 
4 

čištění tlakovou 

vodou 1 1 95 

489 

Vozovka + 

izolace na 

mostech 

Asfaltová vozovka 3vrstvá na mostě 25 

obnova obrusné 

vrstvy 10 10 5 4 

čištění 1 1 95 

493 
Odvodnění 

mostů 
Odvodňovací potrubí sklolaminát 25 

čištění 1 1 95 
4 

Tabulka 7 Přehled použitých elementů pro variantu B – Spřažená ocelobetonová konstrukce 
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6.5. Stanovení celoživotních nákladů 

Obdobně jako v případě sestavení plánu údržby a oprav v předešlé fázi analýzy, bude i 

pro stanovení nákladů životního cyklu použit software EstiCon®. V něm je možné určit 

náklady ve všech fázích životního cyklu, tzn. jak náklady na pořízení stavby, tak i náklady na 

její údržbu a odstranění v likvidační fázi.  

Náklady na pořízení stavby 

 Metoda stanovení nákladů na pořízení stavby se liší podle podrobnosti dokumentace, 

která odpovídá fázi, ve které se projekt v danou chvíli nachází. Pokud se projekt nachází ve 

fázi záměru nebo zpracovávání dokumentace pro územní rozhodnutí, což je i případ této 

analýzy, probíhá stanovení nákladů pomocí volby zatřídění daného stavebního objektu do 

příslušné třídy. Třídy vycházejí z klasifikace JKSO. Tímto zatříděním je zároveň i stanoven 

cenový ukazatel stavebního objektu v tis. Kč/mj. Po vynásobení počtu mj. příslušným 

cenovým ukazatelem je pak získán celkový náklad na pořízení stavebního objektu. Na 

výsledné náklady mají pak vliv ještě další faktory: umístění stavby (v extravilánu nebo 

intravilánu) a míra ovlivnění nákladů riziky. V této práci je pak uvažován pouze vliv umístění 

stavby, míra ovlivnění riziky je zanedbána. 

 Náklady na údržbu a obnovu stavby, na provoz 

 Náklady na obnovu a údržbu stavby budou stanoveny opět v rámci software EstiCon. 

Stanovení proběhne oceněním všech obnovovacích a údržbových aktivit jednotlivých 

elementů naplánovaných v rámci kapitoly 6.4 této práce měrnými cenami. Provozní náklady 

obecně obsahují pravidelné revize mostu a zajišťování jeho sjízdnosti v zimním období. 

Vzhledem k faktu, že provozní náklady jsou v porovnání s ostatními nízké a pro obě varianty 

by byly shodné, nejsou předmětem řešení této analýzy.   

 Náklady na odstranění stavby 

Náklady na odstranění stavby budou taktéž stanoveny pomocí software EstiCon. 

V tomto případě, pokud se jedná o bourací práce, budou jednotkové ceny těchto prací 

stanoveny z rozpadu jednotkové ceny za výměnu bouraného elementu – z položky „výměna“ 

lze zjistit i náklady na pouhé odstranění elementu. Pokud tato informace nebude u některého 

z elementů k dispozici, bude náklad na odstranění stanoven pomocí odpovídající položky 

v cenové soustavě OTSKP-SPK.  

6.5.1 Celoživotní náklady varianty A 

6.5.1.1 Náklady na pořízení stavby 

Předmětná varianta stavby sestává pouze z jediného stavebního objektu – mostu. 

Stanovení nákladů na pořízení varianty A tedy proběhlo v souladu s popisem v předchozí 

kapitole, tedy určením potřebných vlastností stavebního objektu a vynásobením výměry 

cenovým ukazatelem. 

Zadány byly následující vstupní parametry: 

Název a značka SO: SO 101 – Most přes údolí, polní cestu a vodoteč – betonový dvoutrám 

Staničení: od km 145,401 do km 145,633 

Území: Extravilán 

Kod zatřídění SO: 821 113 N1 
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Popis zatřídění SO: MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE 

         MONOLIT BET PŘEDPJATÁ NOV – DESKA, TRÁM 

Na základě těchto parametrů byla určena m.j. a cenový ukazatel: 

Měrná jednotka: m2 

Cenový ukazatel: 31 tis. Kč/ m2 

        Po vynásobení výměry cenovým ukazatele pak byly určeny pořizovací 

náklady varianty:  

        Pořizovací náklady = cenový ukazatel x výměra* 

        Pořizovací náklady =  31 * 5 570 = 170 843 tis. Kč = 170 843 000 Kč 

*pozn.: Tato výměra je pro obě analyzované varianty konstrukce shodná, jelikož je stanovena 

jako půdorysná plocha nosné konstrukce.  

6.5.1.2 Náklady na obnovu a údržbu stavby 

     Jak již bylo zmíněno výše, stanovení nákladů na obnovu a údržbu stavby byly 

určeny oceněním plánu údržby a oprav sestaveného v kapitole 6.4 měrnými cenami. 

V následující tabulce jsou vyobrazeny měrné ceny jednotlivých aktivit v rámci elementů 

varianty A konstrukce: 

zn. 

elementu 
podrobná specifikace elementu 

měrná 

jednotka 

měrná cena 

na výměnu 

elementu 

[kč/m.j.] 

údržby měrná 

cena 

aktivity 

[kč/m.j.] 
popis aktivity 

205 Spodní stavba betonová m2 0 
sanace 234 

omytí vodou 40 

252 Hrncové ložisko do 2,5 MN kus 91 650 čištění 200 

302 Monolit. Betonová deska - dvoutrám m2 0 sanace 234 

400 Římsa prefa + monolit, š. 1500 mm m3 23 834 

nátěr obrubníku 244 

sanace 3 312 

čištění tlakovou 

vodou 
136 

420 
Svodidlo ocelové jednostranné 

mostní, úroveň zadržení H2 
m 4 360 

nátěr 500 

mytí 32 

420 Ocelové zábradlí m 3 530 
nátěr 550 

mytí 44 

464 

Mostní závěr povrchový, dl. 

Dilatačního celku do 340 m  (posun 

do 240 mm) 

m 84 930 

výměna gumových 

profilů 
2 000 

čištění tlakovou 

vodou 
200 

489 Asfaltová vozovka 3vrstvá na mostě m2 1 104 

obnova obrusné 

vrstvy 
550 

čištění 5 

493 Odvodňovací potrubí sklolaminát m 2 135 čištění 82 

Tabulka 8 Přehled jednotkových cen   výměn a údržbových aktivit  elementů použitých v rámci Varianty A82 

                                            
82 Vlastní zpracování autora 
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Dalším vstupním parametrem pro správné určení výše nákladů na údržbu a obnovu stavby 

je výkaz výměr pro jednotlivé elementy. Tento výkaz výměr je zpracován v následující tabulce: 

zn. elementu podrobná specifikace elementu 
měrná 

jednotka 

výměra 

celkem 

205 Spodní stavba betonová m2 1385 

252 Hrncové ložisko do 2,5 MN kus 28 

302 Monolit. Betonová deska - dvoutrám m2 8493 

400 Římsa prefa + monolit, š. 1500 mm m3 441 

420 Svodidlo ocelové jednostranné mostní, úroveň zadržení H2 m 928 

420 Ocelové zábradlí m 464 

464 
Mostní závěr povrchový, dl. Dilatačního celku do 340 m  

(posun do 240 mm) 
m 50 

489 Asfaltová vozovka 3vrstvá na mostě m2 4577 

493 Odvodňovací potrubí sklolaminát m 232 

Tabulka 9 Výkaz výměr pro obnovu a údržbu varianty A83 

Po vložení těchto dat do software proběhl výpočet nákladů, jejichž kumulovaný 

průběh je zobrazen v grafu na následující straně. Po sečtení všech nákladů na údržbu a obnovu 

v průběhu analyzovaného období vyjde celková suma za tyto náklady pro variantu A, která je 

rovna: 

Náklady na obnovu a údržbu = MRCA = 283 670 762 Kč 
 

                                            
83 Vlastní zpracování autora 
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Graf 1 Kumulativní průběh výše nákladů na údržbu a obnovu varianty A v analyzovaném období84 

 

                                            
84 Vlastní zpracování autora, tiskový výstup software EstiCon® 
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6.5.1.2 Náklady na odstranění stavby 

Náklady na odstranění varianty A budou stanoveny tak, jak je uvedeno v kapitole 

6.5, tedy stanovením jednotkové ceny odstranění elementu a oceněním výkazu výměr těmito 

cenami. Přehled odstraňovaných elementů s výkazem jejich výměr a jednotkovými cenami na 

odstranění je shrnut v následující tabulce:  

zn. 

elementu 

podrobná specifikace 

elementu 

měrná 

jednotka 
výměra 

měrná cena 

odstranění 

elementu 

[kč/m.j.] 

způsob určení j.c. 

205 Spodní stavba betonová m3 3 144 5 520 

Položka z OTSKP-SPK č. 

966168 - BOURÁNÍ 

KONSTRUKCÍ ZE 

ŽELEZOBETONU S 

ODVOZEM DO 20KM 

252 Hrncové ložisko do 2,5 MN kus 28 450 Z rozpadu ceny za výměnu 

312 
Ocelové nosníky (pod 

monolitickou deskou) 
t 8 013 3 170 Z rozpadu ceny za výměnu 

313 
Monolitická deska (nad 

ocelovými nosníky) 
m3 1 995 5 520 

Položka z OTSKP-SPK č. 

966168 - BOURÁNÍ 

KONSTRUKCÍ ZE 

ŽELEZOBETONU S 

ODVOZEM DO 20KM 

400 
Římsa prefa + monolit, š. 1500 

mm 
m3 441 4 550 Z rozpadu ceny za výměnu 

420 
Svodidlo ocelové jednostranné 

mostní, úroveň zadržení H2 
m 928 310 Z rozpadu ceny za výměnu 

420 Ocelové zábradlí m 464 230 Z rozpadu ceny za výměnu 

464 

Mostní závěr povrchový, dl. 

Dilatačního celku do 340 m  

(posun do 240 mm) 

m 50 2 730 Z rozpadu ceny za výměnu 

489 
Asfaltová vozovka 3vrstvá na 

mostě 
m2 4 577 104 Z rozpadu ceny za výměnu 

493 
Odvodňovací potrubí 

sklolaminát 
m 232 355 Z rozpadu ceny za výměnu 

Tabulka 10 Přehled  jednotkových cen   odstranění  elementů použitých v rámci Varianty A85 

 V likvidační fázi životního cyklu stavby je však kromě odstranění konstrukcí provést 

ještě další, doplňující činnosti. Tyto činnosti budou oceněny pomocí určení odpovídající 

položky cenové soustavy OTSKP-SPK. Předmětné další činnosti uvažované ve variantě A 

jsou uvedeny v následující tabulce: 

položka OTSKP-SPK 
měrná 

jednotka 
výměra 

jednotková 

cena 

18230 - Rozprostření ornice v rovině m3 681,890 159 

12283 - Odkopávky a prokopávky obecné tř. II m3 2476,150 250 

17411 - Zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním m3 2476,150 105 

17481 - Zásyp jam a rýh z nakupovaných materiálů m3 3939,350 600 

18242 - Založení trávníku hydroosevem na ornici m2 3409,450 17 

18247 - Ošetřování trávníku m2 3409,450 4 

Tabulka 11 Přehled  jednotkových cen dalších prací spjatých s odstraněním použitých v rámci Varianty A86 

                                            
85 Vlastní zpracování autora 
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Po ocenění výkazů výměr byly pro variantu A stanoveny následující náklady na 

odstranění stavby: 

náklady na odstranění elementů 

zn. 

elementu 
podrobná specifikace elementu cena celkem 

205 Spodní stavba betonová + základy 17 354 880,00 Kč 

252 Hrncové ložisko do 2,5 MN 12 600,00 Kč 

302 Monolit. Betonová deska - dvoutrám 24 716 352,00 Kč 

400 Římsa prefa + monolit, š. 1500 mm 2 006 550,00 Kč 

420 Svodidlo ocelové jednostranné mostní, úroveň zadržení H2 287 680,00 Kč 

420 Ocelové zábradlí 106 720,00 Kč 

464 
Mostní závěr povrchový, dl. Dilatačního celku do 340 m (posun 

do 240 mm) 
136 500,00 Kč 

489 Asfaltová vozovka 3vrstvá na mostě 476 008,00 Kč 

493 Odvodňovací potrubí sklolaminát 82 360,00 Kč 

náklady celkem za odstranění elementů: 45 179 650,00 Kč 

náklady na další stavební práce spojené s odstraněním stavby 

položka OTSKP-SPK cena celkem 

18230 - Rozprostření ornice v rovině 108 420,51 Kč 

12283 - Odkopávky a prokopávky obecné tř. II 619 037,50 Kč 

17411 - Zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním 259 995,75 Kč 

17481 - Zásyp jam a rýh z nakupovaných materiálů 2 363 610,00 Kč 

18242 - Založení trávníku hydroosevem na ornici 57 960,65 Kč 

18247 - Ošetřování trávníku 40 913,40 Kč 

náklady celkem za další stavební práce spojené s odstraněním stavby: 3 449 937,81 Kč 

Tabulka 12 Náklady na odstranění stavby Varianty A87 

 Sečtením nákladů na odstranění elementů a nákladů na další stavební práce spojené 

s odstraněním stavby byla získána výše celkových nákladů na odstranění stavby varianty A: 

 

Náklady na odstranění stavby = 

 TCA=45 179 650,00 Kč+3 449 937,81 Kč = 48 629 587,81 Kč 

  

 

                                                                                                                                        
86 Vlastní zpracování autora  
87 Vlastní zpracování autora 
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6.5.2 Celoživotní náklady varianty B 

6.5.2.1 Náklady na pořízení stavby 

Předmětná varianta stavby sestává pouze z jediného stavebního objektu – mostu. 

Stanovení nákladů na pořízení varianty A tedy proběhlo v souladu s popisem v předchozí 

kapitole, tedy určením potřebných vlastností stavebního objektu a vynásobením výměry 

cenovým ukazatelem. 

Zadány byly následující vstupní parametry: 

Název a značka SO: SO 101 – Most přes údolí, polní cestu a vodoteč – ocelobetonová 

spřažená konstrukce 

Staničení: od km 145,401 do km 145,633 

Území: Extravilán 

Kod zatřídění SO: 821 116 N 

Popis zatřídění SO: MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE 

          SPŘAŽENÁ OCELOBET – NOV 

        Na základě těchto parametrů byla určena m.j. a cenový ukazatel: 

Měrná jednotka: m2 

Cenový ukazatel: 38 tis. Kč/ m2 

       Po přenásobení výměry cenovým ukazatele pak byly určeny pořizovací 

náklady varianty:  

        Pořizovací náklady = cenový ukazatel x výměra* 

        Pořizovací náklady =  38 * 5 570 = 212 206 tis. Kč = 212 206 000 Kč 

*pozn.: Tato výměra je pro obě analyzované varianty konstrukce shodná, jelikož je stanovena 

jako půdorysná plocha nosné konstrukce
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6.5.2.2 Náklady obnovu a údržbu stavby 

Tyto náklady byly určeny stejným způsobem jako v případě varianty A, tedy 

oceněním plánu údržby a oprav sestaveného v kapitole 6.4 měrnými cenami. V následující 

tabulce jsou vyobrazeny měrné ceny jednotlivých aktivit v rámci elementů varianty B 

konstrukce: 

zn. 

elementu 
podrobná specifikace elementu 

měrná 

jednotka 

měrná 

cena na 

výměnu 

elementu 

[kč/m.j.] 

údržby 
měrná 

cena 

aktivity 

[kč/m.j.] 
popis aktivity 

205 Spodní stavba betonová m2 0 
sanace 234 

omytí vodou 40 

252 Hrncové ložisko do 2,5 MN kus 91 650 čištění 200 

312 
Ocelové nosníky (pod monolitickou 

deskou) 
m2 0 

nátěr ocelové 

konstrukce 620 

omytí vodou 40 

313 
Monolitická deska (nad ocelovými 

nosníky) 
m2 0 

sanace betonu 234 

400 Římsa prefa + monolit, š. 1500 mm m3 23 834 

nátěr obrubníku 244 

sanace 3 312 

čištění tlakovou 

vodou 136 

420 
Svodidlo ocelové jednostranné mostní, 

úroveň zadržení H2 
m 4 360 

nátěr 500 

mytí 32 

420 Ocelové zábradlí m 3 530 
nátěr 550 

mytí 44 

464 
Mostní závěr povrchový, dl. Dilatačního 

celku do 340 m  (posun do 240 mm) 
m 84 930 

výměna gumových 

profilů 2 000 

čištění tlakovou 

vodou 200 

489 Asfaltová vozovka 3vrstvá na mostě m2 1 104 

obnova obrusné 

vrstvy 550 

čištění 5 

493 Odvodňovací potrubí sklolaminát m 2 135 čištění 82 

Tabulka 13 Přehled jednotkových cen výměn a údržbových aktivit  elementů použitých v rámci Varianty B88 

Po vložení těchto dat do software proběhl výpočet nákladů, jejichž kumulovaný 

průběh je zobrazen v grafu na následující straně. Po sečtení všech nákladů na údržbu a obnovu 

v průběhu analyzovaného období vyjde celková suma za tyto náklady pro variantu B, která je 

rovna: 

Náklady na obnovu a údržbu = MRCB = 282 567 098 Kč

                                            
88 Vlastní zpracování autora 
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Graf 2  Kumulativní průběh výše nákladů na údržbu a obnovu varianty B v analyzovaném období89 

 

 

                                            
89 Vlastní zpracování autora, tiskový výstup software EstiCon® 
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6.5.2.3 Náklady na odstranění stavby 

Náklady na odstranění stavby varianty B budou stanoveny stejným způsobem, jako 

v případě varianty A, tedy tak, jak je uvedeno v kapitole 6.5, tzn. stanovením jednotkové ceny 

odstranění elementu a oceněním výkazu výměr elementů těmito cenami. Přehled 

odstraňovaných elementů s výkazem jejich výměr a jednotkovými cenami na odstranění je 

shrnut v následující tabulce: 

zn. 

elementu 

podrobná specifikace 

elementu 

měrná 

jednotka 
výměra 

měrná 

cena 

odstranění 

elementu 

[kč/m.j.] 

způsob určení j.c. 

205 Spodní stavba betonová m3 3 144 5 520 

Položka z OTSKP-SPK 

č. 966168 - BOURÁNÍ 

KONSTRUKCÍ ZE 

ŽELEZOBETONU S 

ODVOZEM DO 20KM 

252 Hrncové ložisko do 2,5 MN kus 28 450 
Z rozpadu ceny na 

výměnu 

312 
Ocelové nosníky (pod 

monolitickou deskou) 
t 8 013 3 170 

Z rozpadu ceny na 

výměnu 

313 
Monolitická deska (nad 

ocelovými nosníky) 
m3 1 995 5 520 

Položka z OTSKP-SPK 

č. 966168 - BOURÁNÍ 

KONSTRUKCÍ ZE 

ŽELEZOBETONU S 

ODVOZEM DO 20KM 

400 
Římsa prefa + monolit, š. 

1500 mm 
m3 441 4 550 

Z rozpadu ceny na 

výměnu 

420 

Svodidlo ocelové 

jednostranné mostní, úroveň 

zadržení H2 

m 928 310 
Z rozpadu ceny na 

výměnu 

420 Ocelové zábradlí m 464 230 
Z rozpadu ceny na 

výměnu 

464 

Mostní závěr povrchový, dl. 

Dilatačního celku do 340 m  

(posun do 240 mm) 

m 50 2 730 
Z rozpadu ceny na 

výměnu 

489 
Asfaltová vozovka 3vrstvá na 

mostě 
m2 4 577 104 

Z rozpadu ceny na 

výměnu 

493 
Odvodňovací potrubí 

sklolaminát 
m 232 355 

Z rozpadu ceny na 

výměnu 

Tabulka 14 Přehled  jednotkových cen   odstranění  elementů použitých v rámci Varianty B90 

 Stejně jako v případě varianty A, i v tomto případě je třeba v likvidační fázi životního 

cyklu stavby, kromě odstranění konstrukcí, provést ještě další, doplňující činnosti. Tyto 

činnosti budou oceněny pomocí určení odpovídající položky cenové soustavy OTSKP-SPK. 

Předmětné další činnosti uvažované ve variantě B jsou uvedeny v tabulce na následující 

straně. 

 

 

                                            
90 Vlastní zpracování autora 
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položka OTSKP-SPK 
měrná 

jednotka 
výměra 

jednotková 

cena 

18230 - Rozprostření ornice v rovině m3 681,890 159 

12283 - Odkopávky a prokopávky obecné tř. II m3 2476,150 250 

17411 - Zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním m3 2476,150 105 

17481 - Zásyp jam a rýh z nakupovaných materiálů m3 3939,350 600 

18242 - Založení trávníku hydroosevem na ornici m2 3409,450 17 

18247 - Ošetřování trávníku m2 3409,450 4 

Tabulka 15 Přehled  jednotkových cen dalších prací spjatých s odstraněním použitých v rámci Varianty B 

Po ocenění výkazů výměr byly pro variantu B stanoveny následující náklady na 

odstranění stavby: 

náklady na odstranění elementů 

zn. 

elementu 
podrobná specifikace elementu cena celkem 

205 Spodní stavba betonová 17 354 880,00 Kč 

252 Hrncové ložisko do 2,5 MN 12 600,00 Kč 

312 Ocelové nosníky (pod monolitickou deskou) 25 402 097,60 Kč 

313 Monolitická deska (nad ocelovými nosníky) 11 013 504,00 Kč 

400 Římsa prefa + monolit, š. 1500 mm 2 006 550,00 Kč 

420 Svodidlo ocelové jednostranné mostní, úroveň zadržení H2 287 680,00 Kč 

420 Ocelové zábradlí 106 720,00 Kč 

464 
Mostní závěr povrchový, dl. Dilatačního celku do 340 m  (posun do 

240 mm) 
136 500,00 Kč 

489 Asfaltová vozovka 3vrstvá na mostě 476 008,00 Kč 

493 Odvodňovací potrubí sklolaminát 82 360,00 Kč 

náklady celkem za odstranění elementů: 56 878 899,60 Kč 

náklady na další stavební práce spojené s odstraněním stavby 

položka OTSKP-SPK cena celkem 

18230 - Rozprostření ornice v rovině 108 420,51 Kč 

12283 - Odkopávky a prokopávky obecné tř. II 619 037,50 Kč 

17411 - Zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním 259 995,75 Kč 

17481 - Zásyp jam a rýh z nakupovaných materiálů 2 363 610,00 Kč 

18242 - Založení trávníku hydroosevem na ornici 57 960,65 Kč 

18247 - Ošetřování trávníku 40 913,40 Kč 

náklady celkem za další stavební práce spojené s odstraněním stavby: 3 449 937,81 Kč 
Tabulka 16 Náklady na odstranění stavby Varianty B 

Sečtením nákladů na odstranění elementů a nákladů na další stavební práce spojené 

s odstraněním stavby byla získána výše celkových nákladů na odstranění stavby varianty B: 

 

Náklady na odstranění stavby = 

 TCB=56 878 899,00 Kč+3 449 937,81 Kč = 60 328 837,41 Kč 
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6.6 Analýza výsledků stanovení nákladů varianty A konstrukce 

V rámci předešlé kapitoly byly stanoveny náklady na životní cyklus stavby varianty 

A. Jejich hodnoty jsou následující:  

 Pořizovací náklady = 170 843 000,00 Kč 

 Náklady na obnovu a údržbu = 283 670 762,00 Kč 

 Náklady na odstranění stavby = 48 629 587,81 Kč 

 Náklady na životní cyklus varianty A = 503 143 349,81 Kč 

Procentuální zastoupení jednotlivých druhů nákladů v rámci celkové sumy zobrazuje 

graf 3 Skladba celoživotních nákladů varianty A. Z něj vyplývá, že největší měrou se na 

celoživotních nákladech podílí náklady na obnovu a údržbu stavby, ty tvoří celých 56,37 % 

z celkové částky. Následují náklady na pořízení stavby s podílem 33,95 % z celkových 

nákladů. Poslední část, náklady na odstranění stavby pak tvoří zbylých 9,68 % celkových 

nákladů. 

 

Graf 3 Skladba nákladů životního cyklu varianty A91 

Nejzásadnější položkou jsou tedy náklady na obnovu a údržbu stavby, ty je možné 

dále rozdělit na obnovu (výměnu) elementů a jejich pravidelnou údržbu. Z celkových 

283 670 762,00 Kč pak s celkovým nákladem 64 645 878,00 Kč tvoří 22,78 % náklady na 

výměnu. Zbylých 219 024 884,00 Kč (77,21 %) je vyvoláno pravidelnou údržbou elementů.  

Skladbu nákladů na obnovu a údržbu graficky zobrazuje graf 4 Skladba nákladů na 

obnovu a údržbu stavby varianty A. Z tohoto grafu vyplývá, že největší podíl na těchto 

nákladech mají elementy vozovky a římsy. Náklady na údržbu a výměnu vozovky tvoří celých 

36,74 %, římsy 22,87 %. Nejméně naopak do nákladů zasahují elementy spodní stavby, 

odvodnění a ložiska (2,86 %, 3,02 % resp. 3,09 %). Procentuální zastoupení všech elementů 

dále zobrazuje tabulka 17. 
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Graf 4 Skladby nákladů na údržbu a obnovu stavby varianty A92 
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Popis elementu výměna údržba celkem % z celku 

Spodní stavba 0,00 Kč 8 099 480 Kč 8 099 480 Kč 2,855% 

Ložiska 7 698 600,00 Kč 1 075 200 Kč 8 773 800 Kč 3,093% 

Nosná konstrukce mostovky 

- ŽB Dvoutrám 
0,00 Kč 23 848 344 Kč 

23 848 344 Kč 8,407% 

Římsy 10 510 794,00 Kč 54 387 648 Kč 64 898 442 Kč 22,878% 

Svodila mostní 12 138 240,00 Kč 18 470 912 Kč 30 609 152 Kč 10,790% 

Ocelové zábradlí 4 913 760,00 Kč 11 677 952 Kč 16 591 712 Kč 5,849% 

Mostní závěry 12 739 500,00 Kč 5 320 000 Kč 18 059 500 Kč 6,366% 

Vozovka 15 159 024,00 Kč 89 068 420 Kč 104 227 444 Kč 36,742% 

Odvodňovací potrubí 1 485 960,00 Kč 7 076 928 Kč 8 562 888 Kč 3,019% 

Tabulka 17 Procentuální zastoupení všech elementů ve skladbě nákladů na údržbu a obnovu stavby varianty A93 

Co se týče nákladů na odstranění stavby, lze je také rozdělit. A to na náklady 

spojené přímo s demolicí stavby a na další související práce. Do těchto souvisejících prací 

byly v analýze zahrnuty zejména zemní práce potřebné k uvedení terénu do původního stavu 

(rozprostření ornice, zásyp jam a šachet, vysazení trávníku apod.) Skladba nákladů na 

odstranění stavby varianty A je zobrazena na grafu 18 Skladba nákladů na odstranění stavby 

varianty A. Při tomto rozdělení silně převažují náklady na odstranění elementů, tvoří 92,91 % 

z celkové sumy. Podrobné procentuální zastoupení všech elementů a stavebních prací 

zobrazuje tabulka 18. 

 

Graf 5 skladby nákladů na odstranění stavby varianty A94 
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Popis elementu celkem % z celku 

Spodní stavba 17 354 880,00 Kč 35,69% 

Ložiska 12 600,00 Kč 0,03% 

Nosná konstrukce mostovky - ŽB Dvoutrám 24 716 352,00 Kč 50,83% 

Římsy 2 006 550,00 Kč 4,13% 

Svodila mostní 287 680,00 Kč 0,59% 

Ocelové zábradlí 106 720,00 Kč 0,22% 

Mostní závěry 136 500,00 Kč 0,28% 

Vozovka 476 008,00 Kč 0,98% 

Odvodňovací potrubí 82 360,00 Kč 0,17% 

popis položky 

  18230 - Rozprostření ornice v rovině 108 420,51 Kč 0,22% 

12283 - Odkopávky a prokopávky obecné tř. II 619 037,50 Kč 1,27% 

17411 - Zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním 259 995,75 Kč 0,53% 

17481 - Zásyp jam a rýh z nakupovaných materiálů 2 363 610,00 Kč 4,86% 

18242 - Založení trávníku hydroosevem na ornici 57 960,65 Kč 0,12% 

18247 - Ošetřování trávníku 40 913,40 Kč 0,08% 

Tabulka 18 Procentuální zastoupení všech elementů a stavebních prací ve skladbě nákladů na odstranění stavby 

varianty A95 

Jak je z tabulky 18 patrné, největší vliv na výši nákladů na odstranění stavby mají 

demolice elementu nosné konstrukce s 50,83 % z celkových nákladů a demolice elementu 

spodní stavby s 35,69 %. Dohromady tak tvoří celých 86,52 %. 

Shrnutí analýzy LCC varianty A 

V průběhu analýzy byly zjištěny následující zásadní skutečnosti: 

- Celkové náklady životního cyklu pro variantu A konstrukce jsou rovny 503 143 349,81 Kč. 

- Na jejich výši mají největší vliv náklady na údržbu a obnovu stavby. S celkovou výší 

283 670 762,00 Kč tvoří 56,38% celkových nákladů.  

- Největší vliv na výši nákladů na údržbu a obnovu stavby varianty A mají údržbové aktivity 

spojené s vozovkou a říms (36,74 % resp. 22,88 %). 

- Navzdory původnímu předpokladu má údržba nosné konstrukce na výši nákladů na údržbu 

a obnovu poměrně nízký vliv – tvoří 8,4 % z celkové sumy. 

- Naopak v rámci nákladů na odstranění stavby hraje nosná konstrukce zdaleka největší roli, 

tvoří 50,83% celkové sumy nákladů na odstranění. 
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6.7 Analýza výsledků stanovení nákladů varianty B konstrukce 

V rámci kapitoly 6.5 této práce byly stanoveny náklady na životní cyklus stavby 

varianty B. Jejich hodnoty jsou následující:  

 Pořizovací náklady = 212 206 000,00 Kč 

 Náklady na obnovu a údržbu = 282 567 098,00 Kč 

 Náklady na odstranění stavby = 60 328 837,41 Kč 

 Náklady na životní cyklus varianty B = 555 101 935,41 Kč 

Procentuální zastoupení jednotlivých druhů nákladů v rámci celkové sumy zobrazuje 

graf 6 Skladba celoživotních nákladů varianty B. Z něj vyplývá, že, stejně jako v případě 

varianty A, se největší měrou na celoživotních nákladech podílí náklady na obnovu a údržbu 

stavby, ty tvoří 50,90 % z celkové částky. Následují náklady na pořízení stavby s 

podílem 38,23 % z celkových nákladů. Poslední část, náklady na odstranění stavby tvoří 

zbylých 10,87 % celkových nákladů. 

 

Graf 6 Skladba nákladů životního cyklu varianty B96 

Obdobně jako u varianty A, i zde jsou nejzásadnější položkou náklady na obnovu a 

údržbu stavby, ty je možné opět dále rozdělit na obnovu (výměnu) elementů a jejich 

pravidelnou údržbu. Z celkových 282 567 098,00 Kč pak s celkovým nákladem 64 645 878,00 

Kč tvoří 22,87 % náklady na výměnu. Zbylých 217 921 220,00 Kč (77,12 %) je vyvoláno 

pravidelnou údržbou elementů.  

Skladbu nákladů na obnovu a údržbu graficky zobrazuje graf 7 Skladba nákladů na 

obnovu a údržbu stavby varianty B. Z tohoto grafu vyplývá, že největší podíl na těchto 

nákladech mají elementy vozovky a římsy. Náklady na údržbu a výměnu vozovky tvoří celých 

36,86 %, římsy 22,97 %. Nejméně naopak do nákladů zasahují elementy spodní stavby, 

odvodnění a ložiska (2,86 %, 3,03 % resp. 3,35 %). Procentuální zastoupení všech elementů 

dále zobrazuje tabulka 19. 
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Graf 7 Skladba nákladů na údržbu a obnovu stavby varianty B 
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Popis elementu výměna údržba celkem % z celku 

Spodní stavba 0,00 Kč 8 099 480 Kč 8 099 480 Kč 2,866% 

Ložiska 7 698 600,00 Kč 1 075 200 Kč 8 773 800 Kč 3,105% 

Nosná konstrukce mostovky 

- Ocel. nosníky (pod 

deskou) 

0,00 Kč 13 267 680 Kč 

13 267 680 Kč 4,695% 

Nosná konstrukce mostovky 

- ŽB deska (nad nosníky) 
0,00 Kč 9 477 000 Kč 

9 477 000 Kč 3,354% 

Římsy 10 510 794,00 Kč 54 387 648 Kč 64 898 442 Kč 22,967% 

Svodila mostní 12 138 240,00 Kč 18 470 912 Kč 30 609 152 Kč 10,833% 

Ocelové zábradlí 4 913 760,00 Kč 11 677 952 Kč 16 591 712 Kč 5,872% 

Mostní závěry 12 739 500,00 Kč 5 320 000 Kč 18 059 500 Kč 6,391% 

Vozovka 15 159 024,00 Kč 89 068 420 Kč 104 227 444 Kč 36,886% 

Odvodňovací potrubí 1 485 960,00 Kč 7 076 928 Kč 8 562 888 Kč 3,030% 

Tabulka 19 Procentuální zastoupení všech elementů ve skladbě nákladů na údržbu a obnovu stavby varianty B97 

Stejně jako v případě varianty A, i variantu B lze z hlediska nákladů na odstranění 

stavby rozdělit na náklady spojené přímo s demolicí stavby a na další související práce. Do 

těchto souvisejících prací byly v analýze zahrnuty zejména zemní práce potřebné k uvedení 

terénu do původního stavu (rozprostření ornice, zásyp jam a šachet, vysazení trávníku apod.) 

Skladba nákladů na odstranění stavby varianty B je zobrazena na grafu 8 Skladba nákladů na 

odstranění stavby varianty B. Při tomto rozdělení silně převažují náklady na odstranění 

elementů, tvoří 94,28 % z celkové sumy. Podrobné procentuální zastoupení všech elementů a 

stavebních prací zobrazuje tabulka 20. 

 

Graf 8 Skladba nákladů na odstranění stavby varianty B98 
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Popis elementu celkem % z celku 

Spodní stavba 17 354 880,00 Kč 28,77% 

Ložiska 12 600,00 Kč 0,02% 

Nosná konstrukce mostovky - Ocel. nosníky (pod 

deskou) 
25 402 097,60 Kč 

42,11% 

Nosná konstrukce mostovky - ŽB deska (nad nosníky) 11 013 504,00 Kč 18,26% 

Římsy 2 006 550,00 Kč 3,33% 

Svodila mostní 287 680,00 Kč 0,48% 

Ocelové zábradlí 106 720,00 Kč 0,18% 

Mostní závěry 136 500,00 Kč 0,23% 

Vozovka 476 008,00 Kč 0,79% 

Odvodňovací potrubí 82 360,00 Kč 0,14% 

popis položky 

  18230 - Rozprostření ornice v rovině 108 420,51 Kč 0,18% 

12283 - Odkopávky a prokopávky obecné tř. II 619 037,50 Kč 1,03% 

17411 - Zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním 259 995,75 Kč 0,43% 

17481 - Zásyp jam a rýh z nakupovaných materiálů 2 363 610,00 Kč 3,92% 

18242 - Založení trávníku hydroosevem na ornici 57 960,65 Kč 0,10% 

18247 - Ošetřování trávníku 40 913,40 Kč 0,07% 

Tabulka 20 Procentuální zastoupení všech elementů a stavebních prací ve skladbě nákladů na odstranění stavby 

varianty A99 

Jak je z tabulky 20 patrné, největší vliv na výši nákladů na odstranění stavby mají 

demolice elementů nosné konstrukce – ocelové nosníky a ŽB deska s 60,37 % z celkových 

nákladů a demolice elementu spodní stavby s 28,77 %. Dohromady tak tvoří celých 89,14 %. 

Shrnutí analýzy LCC varianty B 

V průběhu analýzy byly zjištěny následující zásadní skutečnosti: 

- Celkové náklady životního cyklu pro variantu B konstrukce jsou rovny 555 101 935,41 Kč. 

- Na jejich výši mají největší vliv náklady na údržbu a obnovu stavby. S celkovou výší 

282 567 098 Kč tvoří 50,90% celkových nákladů.  

- Největší vliv na výši nákladů na údržbu a obnovu stavby varianty B mají údržbové aktivity 

spojené s vozovkou a říms (36,87 % resp. 22,97 %). 

- Navzdory původnímu předpokladu má údržba nosné konstrukce na výši nákladů na údržbu 

a obnovu poměrně nízký vliv – tvoří 8,05 % z celkové sumy. 

- Naopak v rámci nákladů na odstranění stavby hraje nosná konstrukce zdaleka největší roli, 

tvoří 60,37% celkové sumy nákladů na odstranění. 
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7. Vzájemné porovnání celoživotních nákladů varianty 

A a B konstrukce 
 

Pokud porovnáme celkové náklady životního cyklu obou variant, zjistíme 

následující: 

Celoživotní náklady varianty A = LCCA = 503 143 349,81 Kč 

Celoživotní náklady varianty B = LCCB = 555 101 935,41 Kč 

To znamená, že celkově je dražší varianta B – Ocelobetonová spřažená konstrukce 

a to o 51 958 585,60 Kč. V procentuálním vyjádření je toto navýšení rovno 10,33 % oproti 

variantě A – Železobetonový monolitický dvoutrám. Jednotlivé rozdíly v nákladech uvádí 

následující tabulka: 

varianta 
náklady na 

pořízení 

náklady na údržbu a 

obnovu 

náklady na 

odstranění stavby 
celkem 

varianta A 170 843 000,00 Kč 283 670 762,00 Kč 48 629 587,81 Kč 503 143 349,81 Kč 

varianta B 212 206 000,00 Kč 282 567 098,00 Kč 60 328 837,41 Kč 555 101 935,41 Kč 

Rozdíl v % 24,21% -0,39% 24,06% 10,33% 

Tabulka 21 Porovnání nákladů na životní cyklus stavby varianty A s náklady varianty B100 

Náklady na pořízení stavby 

Náklady na pořízení jsou v případě varianty B o 24,21 % vyšší, než v případě 

varianty A. Vzhledem ke způsobu určení těchto nákladů pomocí cenového ukazatele lze 

konstatovat, že hlavním faktorem způsobujícím tyto vyšší náklady je právě vyšší cenový 

ukazatel varianty B. Hlavní důvod vyšších nákladů bude pravděpodobně ve vyšší ceně 

materiálu a větší náročnosti při realizaci nosné konstrukce. Vzhledem k velkému rozdílu 

pořizovacích nákladů (24,21%, resp. 41 363 000 Kč), lze z tohoto hlediska doporučit 

variantu A jako výhodnější. 

Náklady na údržbu a obnovu 

V případě nákladů na údržbu a obnovu stavby naopak varianta B vychází 

oproti variantě A o 0,39 % levněji. Tyto náklady byly určeny v závislosti na jednotlivých 

elementech přiřazených dané variantě. Jelikož část elementů je pro obě varianty shodných a 

jejich náklady tak vycházejí totožně, je možné je z porovnání vyloučit a zaměřit se pouze na 

elementy, které jsou pro každou z variant různé. Jedná se o různá řešení nosné konstrukce 

mostovky a těmito elementy jsou: 

Varianta A:  302 – Monolitická ŽB deska – dvoutrám 

Varianta B:  312 – Ocelové nosníky pod monolitickou deskou 

   313 – Monolitická deska nad ocelovými nosníky 

Všechny tyto elementy mají životnost 100 let, což odpovídá životnosti celé stavby 

a zároveň i délce analyzovaného období. Jelikož mají všechny náklady na obnovu 0 Kč 

(nebudou vyměňovány) a mají i stejnou měrnou jednotku pro údržbu (m2 viditelné plochy), je 

možné se soustředit pouze na porovnání nákladů na údržbu těchto prvků. Porovnání ilustruje 

tabulka na následující straně. 
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Varianta element m.j. výměra 

jednotková 

cena na 

údržbu 

[Kč/m.j.] 

celkem za 

údržbu 

[Kč] 

A 
Nosná konstrukce mostovky - ŽB Dvoutrám m2 8493 234 1 987 362 

celkem za variantu A: 8493 - 

 

B 

Ocelové nosníky (pod monolitickou deskou) m2 1266 660 835 560 

Monolitická deska (nad ocelovými nosníky) m2 3375 234 789 750 

celkem za variantu B: 4641 - 1 625 310 

Tabulka 22 Porovnání nákladů na údržbu rozdílných elementů varianty A a varianty B101 

Jak je z tabulky patrné, element nosné konstrukce varianty A má o téměř polovinu 

větší výměru než oba elementy nosné konstrukce varianty B dohromady. Element ocelových 

nosníků je však finančně téměř třikrát náročnější na údržbu než železobetonový dvoutrám 

varianty A, čímž je úspora na výměře vykompenzována a náklady na údržbu elementů obou 

variant tak vycházejí velice podobně.  

Vzhledem k minimálnímu rozdílu v nákladech na údržbu obou variant (0,39% 

resp. 1 103 664 Kč v průběhu 100 let) lze konstatovat, že z tohoto hlediska jsou obě 

varianty rovnocenné. 

Náklady na odstranění stavby 

Obdobně jako v případě nákladů na údržbu a obnovu stavby, je i v případě 

nákladů na odstranění stavby možné z porovnání vyloučit položky a elementy shodné pro obě 

varianty. Po tomto vyloučení zůstanou pro porovnání relevantní tyto elementy: 

Varianta A:  302 – Monolitická ŽB deska – dvoutrám 

Varianta B:  312 – Ocelové nosníky pod monolitickou deskou 

   313 – Monolitická deska nad ocelovými nosníky 

Náklady na odstranění těchto elementů lze opět setřídit do přehledové tabulky: 

Varianta element m.j. výměra 

jednotková 

cena 

odstranění 

elementu 

[kč/m.j.] 

celkem za 

odstranění 

[Kč] 

A 
Nosná konstrukce mostovky - ŽB Dvoutrám m3 4 478 5 520 24 716 352 

celkem za variantu A: 4 478 5 520 24 716 352 

B 

Ocelové nosníky (pod monolitickou deskou) t 8 013 3 170 25 402 098 

Monolitická deska (nad ocelovými nosníky) m3 1 995 5 520 11 013 504 

celkem za variantu B: - - 36 415 602 

Tabulka 23 Porovnání nákladů na odstranění rozdílných elementů varianty A a varianty B102 

V případě nákladů na odstranění je tedy opět výhodnější varianta A. V rámci 

porovnávaných elementů je levnější o 47,33 % resp. o 11 699 250 Kč. V rámci nákladů na 

odstranění stavby celkem je pak varianta A levnější o 24,06 % resp. 11 699 250 Kč. Na 

                                            
101 Vlastní zpracování autora 
102 Vlastní zpracování autora 
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základě těchto faktů tak lze variantu A doporučit z hlediska nákladů na odstranění 

stavby jako výhodnější.  

Závěrečné shrnutí porovnání variant 

V rámci nákladů na pořízení stavby vyšla v průběhu analýzy jako výhodnější 

varianta A a to o 24,21 % resp. o 41 363 000 Kč. V případě nákladů na údržbu a obnovu 

stavby vyšla varianta A jako dražší, konkrétně o 0,39 % resp. 1 103 664 Kč oproti variantě B. 

Vzhledem k nízkému rozdílu ať už procentuálnímu nebo i absolutnímu, lze v rámci nákladů 

na údržbu a obnovu stavby varianty považovat za rovnocenné. Co se týče nákladů na 

odstranění stavby, vyšla opět výhodněji varianta A – železobetonový dvoutrám a to o 24,06%, 

resp. o 11 699 250 Kč.  

Celkově pak vychází porovnání o 10,33 %, resp. 51 958 585,60 Kč ve 

prospěch varianty A. Na základě těchto skutečností tedy lze variantu A – železobetonový 

dvoutrám z hlediska celoživotních nákladů stavby doporučit jako výhodnější.
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Závěr 
Cílem této práce bylo stanovení, analýza a vzájemné porovnání celoživotních 

nákladů stavby dvou variant zvoleného silničního mostu za účelem doporučení vhodnější 

varianty.  

Předmětem analýzy byl most délky 249 m převádějící dálnici kategorie R21,5/100. 

Přemosťovanou překážkou bylo údolí s polní cestou a vodotečí. Obě varianty se mezi sebou 

lišily řešením nosné konstrukce mostovky. Varianta A byla řešena dvěma souběžnými 

železobetonovými monolitickými dvoutrámy. Variantu B tvořily dvě souběžné spřažené 

ocelobetonové konstrukce složené z dvojice ocelových nosníků průřezu I a monolitické 

železobetonové desky. Podrobnost obdržených podkladů pro analýzu byla v úrovni 

dokumentace pro územní rozhodnutí a odpovídala tak předinvestiční fázi projektu. 

Postup stanovení a analýzy nákladů byl proveden tak, jak byl popsán v teoretické 

části této práce (kapitola 3.3). Byl tedy rozdělen na pět jednotlivých fází.  

V první fázi byly podrobně technicky popsány porovnávané varianty a stanoveno 

analyzované období. Zvolené varianty jsou popsány v odstavci výše a délka analyzovaného 

období byla stanovena na 100 let, tedy po celou délku návrhové životnosti mostů tohoto typu.  

Ve druhé fázi byl sestaven plán údržby a obnovy pro obě varianty. Sestavení 

proběhlo pomocí software EstiCon rozdělením stavby na jednotlivé elementy s jejich dílčími 

životnostmi. Na základě těchto životností pak proběhla optimalizace harmonogramu výměn 

jednotlivých elementů. Po sestavení tohoto harmonogramu bylo zjištěno, že prvky nosné 

konstrukce mostovky, ve kterých spočívá hlavní rozdíl variant, nejsou výměnami nijak 

dotčeny a rozdíl tak spočívá pouze v jejich údržbových aktivitách. 

Ve třetí fázi proběhlo určení a výpočet celoživotních nákladů obou variant. Struktura 

těchto nákladů odpovídala jejich časové souslednosti, tzn., že byly zvlášť určeny náklady na 

pořízení stavby, náklady na údržbu a obnovu stavby a náklady na odstranění stavby. Veškeré 

náklady byly stanoveny oceněním příslušných výkazů výměr jednotkovými cenami.  

Náklady na údržbu a obnovu pak byly dále rozděleny na náklady vyvolané běžnou 

údržbou a náklady spojené s výměnou celých prvků. Náklady na údržbu se skládaly zejména 

z čištění a sanací betonových konstrukcí, mytí a nátěrů kovových prvků a čištění vozovek. 

Náklady na odstranění stavby byly také rozděleny, a to na činnosti spojené přímo 

s bouráním všech konstrukcí stavby a na doplňující činnosti spojené s uvedením terénu do 

původního stavu (zejména zemní práce). 

Ve čtvrté fázi pak byla v první části provedena analýza výsledků stanovení nákladů 

obou variant. Z této analýzy vyplynulo, že procentuální zastoupení jednotlivých druhů nákladů 

je v pro obě varianty podobné. Největší část vždy tvořily náklady na údržbu a obnovu stavby 

(56,38% v případě varianty A a 50,90% pro variantu B. Následovaly náklady na pořízení 

(33,96% resp. 38,23%). Nejmenší vliv na celkovou výši pak v obou případech měly náklady 

na odstranění stavby (9,67% resp. 10,87%). 

V druhé části poslední fáze, zabývající se porovnáním obou variant, pak bylo 

zjištěno, že v tomto konkrétním případě je z hlediska celoživotních nákladů výhodnější 

varianta A – železobetonový monolitický dvoutrám. Její celkové celoživotní náklady jsou 

totiž o 10,33% resp. 51 958 585,60 Kč nižší než v případě varianty B – Ocelobetonové 

spřažené konstrukce.  Hlavní rozdíl spočívá v nákladech na pořízení, zde je varianta A 

levnější o 24,21 % resp. 41 363 000 Kč. Poměrně vysoký rozdíl je také v nákladech na 
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odstranění stavby, kdy je opět výhodnější varianta železobetonového monolitického 

dvoutrámu a to o 24,06 % resp. 11 699 250 Kč. Co se týče nákladů na údržbu a obnovu, lze 

obě varianty považovat za rovnocenné, jelikož v průběhu 100 let provozu je varianta A dražší 

pouze o 0,39 % resp. 1 103 664 Kč.  

 Z výsledků této práce vyplývá, že lze variantu A – železobetonový monolitický 

dvoutrám z hlediska celoživotních nákladů stavby doporučit jako výhodnější. Hlavními 

důvody jsou nižší náklady na pořízení a odstranění stavby. Zároveň je možné tuto 

technologii doporučit i pro další stavby obdobného charakteru, jelikož skýtá velký 

potenciál k úspoře nákladů státního investora, zejména pokud by došlo zároveň i k 

unifikaci výroby a produkci ve velkém množství, čímž by bylo možné ještě zvýšit úsporu 

v rámci pořizovacích nákladů.  
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