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Revize projektové dokumentace nástavby bytového domu 

v Karlíně 

 

Anotace 

Cílem této práce je posoudit projektovou dokumentaci nástavby bytového 
domu v Karlíně. Posouzení je provedeno z hlediska splnění formálních 

požadavků na dokumentaci a z hlediska technicko-ekonomického. Za tímto 

účelem je sepsán podrobný soupis nedostatků a je vyčíslena finanční a časová 

náročnost k odstranění těch nejzávažnějších. Pro další posouzení 

optimálnosti jsou navržena dvě alternativní řešení. První alternativa vychází 

z projektovaného řešení s nahrazením vybraných technologických celků. 

Druhá alternativa předpokládá kompletní demolici stávajícího objektu 

a následnou realizaci novostavby ve vzniklé proluce. Souborem metod 

hodnotové analýzy jsou tyto varianty posouzeny z hlediska několika kritérií. 

Jako nejvhodnější je vyhodnocena autorem navržená alternativní varianta, ve 

které jsou změněny vybrané technologické celky. Přestože použití této 

varianty znamená odložení zahájení realizace stavby, je míra efektivnosti této 

varianty nejvyšší, a to především díky nejnižší celkové ceně. Výsledky 

souhrnně prokázaly, že projektované řešení by bylo možné znatelně 

optimalizovat. 
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Upward extension of an apartment building in Karlín 

design revision 

 

Annotation 

The aim of this thesis is to assess an apartment building upward extension 
design. The design is revised in terms of legal requirements and techno-

economic efficiency. A detailed list of shortcomings is drawn up as well as time 

and financial cost to remedy the most severe ones. To further assess the 

optimality of design, two alternate options are drafted. The first one is based 

upon the assessed design with only few key structures changed. The second 

one is composed of complete demolition of current building and subsequent 

new construction in formed gap. These options are evaluated using the 

methods of multiple-criteria value analysis, which promotes the author’s 

alternate design as the most efficient one. Even though the choice of this 

option causes delay in the start of the construction, it has the highest efficiency 

rate, mainly due to the lowest costs. Therefore it was proved that the assessed 

design could be optimized. 
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Úvod 
Významným trendem současné doby, vyplývajícím ze snahy zahustit 

stávající zástavbu a vytvořit tak nové obytné či komerční plochy bez záboru 

dosud nezastavěného území, je budování půdních vestaveb. Z doposud 

nevyužitých půd se stávají luxusní prostory se zpravidla bezkonkurenčním 

výhledem. V některých případech se půdní vestavba spojí s celkovou 

nástavbou stávajícího domu, a to zejména v situacích, kdy se jedná o menší 

původní objekt, obklopený vyšší zástavbou. 

Tato diplomová práce řeší záměr nástavby bytového domu v Karlíně 

o dvě nadzemní podlaží a obytné podkroví a s tím související stavební úpravy 

celého objektu. Pro tento záměr byla zpracována projektová dokumentace ve 

stupni pro provádění stavby a bylo vydáno stavební povolení. Autor této práce 

má na této stavbě vykonávat technický dozor stavebníka. 

Cílem této práce je zrevidovat a posoudit předloženou projektovou 

dokumentaci a posoudit její optimálnost z hlediska ekonomického, časového 

a technologického. Součástí práce bude koncepční návrh alternativního 

řešení, které bude vycházet z toho projektovaného a u kterého budou 

navrženy alternativní vybrané technologické celky. Jako druhá alternativa 

bude navržena a posouzena celková demolice stávajícího objektu a výstavba 

nového ve vzniklé proluce. Aby se ověřila celková vhodnost původního návrhu, 

budou tyto tři varianty následně posouzeny souborem metod vícekriteriálního 

rozhodování. 

Výsledky této práce by měly posloužit jako podklad pro stavebníka 

k tomu, aby zvážil optimálnost projektovaného řešení a případné možnosti 

jeho změny dříve, než bude stavba zahájena. V obecné rovině by práce měla 

poukázat na význam průběžné kontroly projekčních kanceláří v průběhu 

zpracovávání projektové dokumentace, aby bylo dosaženo optimalizace 

navrhovaných záměrů za vynaložení minimálních nákladů. 
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1 Zadávací dokumentace 

1.1 Základní popis projektu 

Řešený objekt se nachází v zastavěném území městské památkové 

zóny Karlín v Praze 8 na částečně zastavěném pozemku parcelní číslo 276, 

katastrální území Karlín, o ploše 601 m2. Vzhledem k blízkému toku řeky 

Vltavy se pozemek nachází v záplavovém území. Vstup do objektu je řešen 

průjezdem do dvora v ose domu z ulice Sokolovská v bezprostřední blízkosti 

Karlínského náměstí. Poloha objektu je vyznačena na mapě na obrázku 1. 

Obrázek 1 – Poloha objektu 

 
Zdroj: [1], 2017 

Stávající objekt je zděný činžovní dům o třech nadzemních podlaží, 
jednom podzemním podlaží a neobytném podkroví. Založen je na betonových 

základových pasech. Svislé nosné konstrukce jsou zděné o různých 

tloušťkách, vodorovné nosné konstrukce jsou v suterénu a přízemí tvořeny 

cihelnými klenbami, v dalších podlažích jsou stropy trámové. Fotografie 

stávajícího stavu objektu je na obrázku 2, na obrázku 3 je pak výřez z výkresu 

uličního pohledu převzatý z projektové dokumentace. Hlavní výkresy převzaté 

z posuzované projektové dokumentace jsou v přílohách PD_1 až PD_16. 
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Obrázek 2 – Stávající stav uliční fasády 

 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

Návrh řeší nástavbu dvou nadzemních podlaží a obytného podkroví a 
přístavbu výtahové šachty. Vzhledem k přitížení stávajících základů je 

navrženo jejich zesílení pomocí tryskové injektáže. Další zesilování se týká 

středové nosné zdi, která bude v suterénní části obetonována, a to včetně 

kleneb. Svislé nosné konstrukce nástavby jsou navrženy jako kombinace 

keramických tvárnic a železobetonových sloupů, nové vodorovné nosné 

konstrukce budou železobetonové, stejně tak celá konstrukce nové výtahové 

šachty. Nosnou konstrukci nové střechy směrem do ulice má tvořit dřevěný 

krov, na ose domu podepřený ocelovou vaznicí a sloupky. Střecha směrem do 

dvora je plochá na železobetonové desce, na této části jsou navržené dvě 

terasy [2]. 

Níže je podrobněji popsáno projektované řešení technologických celků, 

které autor nepovažuje u daného projektu za optimální a v dalších kapitolách 

bude navrhovat jejich alternativu. 
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Obrázek 3 – Pohled na navrhovanou uliční fasádu dle projektové dokumentace 

 
Zdroj: [2], 2016 
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1.1.1 Zesílení stávajících základů 

Stávající základové konstrukce tvoří betonové pasy o šířce 1100 mm. 

Dle geotechnického posudku je podloží tvořeno třemi vrstvami zemin. První 

vrstva o mocnosti 3 m je jemnozrnná hlína s nízkou až střední plasticitou tuhé 

konzistence, druhá vrstva o mocnosti 4 m je tuhá štěrkovitá hlína. Spodní 

vrstvu tvoří podloží z ulehlého špatně zrněného štěrku. Hladina podzemní 

vody byla detekována v hloubce 4 m od původního terénu, vzhledem k poloze 

stavby je však nutné počítat s jejím případným stoupáním. Vzhledem 

k přitížení objektu nástavbou je projektováno zesílení základů pomocí sloupů 

tryskové injektáže do hloubky 8 m. Navržený průměr injektovaných sloupů je 

800 mm, osová vzdálenost je dle možností dispozice cca 1500 mm. Sloupy 

mají být vrtány pod úhlem 9°. Svislý řez suterénem objektu a sloupy tryskové 

injektáže je uveden na výřezu z konstrukční částí posuzované dokumentace 

na obrázku 4 [2]. 

Provedení tryskové injektáže bude zajištěno vrtnou a injektážní 

soupravou, kterou je nutné dopravit do suterénu. Délka stroje v dopravním 

režimu je 3 m, šířka je 0,9 m, celková hmotnost je 3,5 tuny. Výška stroje během 

injektování je do 2,8 metrů. Vjezd do suterénu je možný buď rampou 

vytvořenou ze stávajícího západního schodiště nebo rampou vytvořenou 

v rámci výkopu jámy pro výtahovou šachtu a nově zřízeným otvorem 

v obvodové zdi spodní stavby. Pro další manipulaci v suterénu je nutné 

ubourat stávající pilíře a zdi a zajistit jejich dočasné podchycení tak, aby se 

stroj dostal ke všem návrtným bodům. 
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Obrázek 4 – Svislý řez sloupy tryskové injektáže 

 
Zdroj: [2], 2016 

1.1.2 Nosné konstrukce nástavby 

Svislé nosné konstrukce 

Svislá nosná konstrukce nástavby je projektována jako kombinace 

železobetonových sloupů průřezu 800 x 200 mm na úrovni stávající středové 

zdi a obvodového zdiva z keramických tvárnic tloušťky 300 a 440 mm. Nové 

sloupy jsou uspořádány tak, aby jejich realizace umožnila zachování 

stávajících a navýšených komínových těles. Ta jsou navýšena vyzděním 

z plných cihel a kopírují stávající dimenze. Nosná konstrukce nově zřizované 

výtahové šachty je železobetonová stěna tloušťky 200 mm. Stěny jsou 

průběžně kotveny v každé úrovni ke stropní desce nebo stávajícímu zdivu 

pomocí chemických kotev [2]. 
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Nevýhodou navrženého řešení svislých monolitických konstrukcí je 

potřebná přítomnost jeřábu, který zajistí manipulaci s bedněním. Jeho využití 

lze považovat za neekonomické vzhledem k tomu, že objem betonáží je 

relativně malý. Přesto bude délka nasazení jeřábu značná, a to kvůli výšce 

výtahové šachty, jejíž realizace se z technologických důvodů musí rozdělit na 

sedm etap. 

Vodorovné nosné konstrukce nástavby 

Všechny nové vodorovné konstrukce jsou jednosměrně pnuté 

železobetonové desky tloušťky 230 mm, respektive 200 mm nad 6.NP, které 

jsou doplněné podélným nosnými průvlaky na úrovni středové nosné zdi. 

Průvlaky mají šířku 800 mm dle šířky sloupů a výšku 530 mm včetně tloušťky 

desky. Překlady nad otvory jsou řešeny v rámci výztuže železobetonové 

stropní desky [2]. 

1.2 Soupis předané dokumentace 

Předaná projektová dokumentace je zpracována ve stupni pro 
provádění stavby, kompletní soupis předaných částí dokumentace je uveden 

v tabulce 1. 

Tabulka 1 – Soupis předané dokumentace 

část jméno části výkres 
A 

 
Průvodní zpráva 

B 
 

Souhrnná technická zpráva 
C Situační výkresy 

 

C.1 
 

Koordinační situace    

D.1.1 Architektonicko stavební 
řešení 

Technická zpráva 
  

Půdorys 1.PP   
Půdorys 1.NP   
Půdorys 2. a 3. NP   
Půdorys 4.NP   
Půdorys 5.NP   
Půdorys 6.NP   
Střecha   
Řez AA   
Řez BB   
Řez CC 
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Řez DD   
Pohled uliční   
Pohled dvorní   
Vikýř   
Detaily   
Půdorys 1.PP – bourací práce   
Půdorys 1.NP – bourací práce   
Půdorys 2. a 3. NP – bourací práce   
Tabulka dveří   
Tabulka oken   
Tabulka podlah   
Tabulka skladeb   
Tabulky výrobků 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení Technická zpráva   
1.PP – půdorys, řez   
4.NP – tvar a výztuž desky, výztuž 
žebra, výztuž sloupů   
4.NP – schodiště přímé   
5.NP – tvar a výztuž desky, výztuž 
žebra, výztuž sloupů   
5.NP – schodiště točité   
6.NP – tvar a výztuž desky, výztuž 
žebra, výztuž sloupů   
6.NP – schodiště točité   
7.NP – tvar a výztuž desky, výztuž 
žebra, výztuž sloupů   
Krov   
Výtah – tvar a výztuž základové 
desky   
Výtah – výztuž střešní desky   
Výtah – výztuž výtahové šachty   
Statický posudek 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva   
Schéma PBŘS – 1.-6.NP 

D.1.4.1 Zdravotně technické instalace Technická zpráva   
Vodovod – půdorys 1.PP   
Vodovod – půdorys 1.-3.NP   
Vodovod – půdorys 4.NP   
Vodovod – půdorys 5.NP   
Vodovod – půdorys 6.P   
Kanalizace – půdorys 1.PP   
Kanalizace – půdorys 4.NP   
Kanalizace – půdorys 5.NP   
Kanalizace – půdorys 6.P   
Seznam strojů a zařízení 

D.1.4.2 Plynová odběrná zařízení Technická zpráva 
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Plyn – půdorys 1.PP   
Plyn – půdorys 1.NP   
Plyn – axonometrie   
Seznam strojů a zařízení 

D.1.4.3 Vzduchotechnika Technická zpráva   
Půdorys 4.NP   
Půdorys 5.NP   
Půdorys 6.NP   
Půdorys střechy 

D.1.4.4 Vytápění Technická zpráva   
ÚT – půdorys 1.PP   
ÚT – půdorys 1.-3.NP   
ÚT – půdorys 4.NP   
ÚT – půdorys 5.NP   
ÚT – půdorys 6.NP   
ÚT – schéma rozvodu   
ÚT – schéma zdroje   
Seznam strojů a zařízení 

D.1.4.5 Elektroinstalace Technická zpráva   
Půdorys 1.PP   
Půdorys 1.NP   
Půdorys 2.-3.NP   
Půdorys 4.NP   
Půdorys 5.NP   
Půdorys 6.NP   
Půdorys střechy   
Jednopólové schéma   
Schémata rozvaděčů (9x)   
Kabelový seznam   
Výkaz výměr 

E Stanoviska DOSS a správců sítí Dopravní podnik hl. m. Prahy   
Hasičský záchranný sbor   
Hygienická stanice hl. m. Prahy   
Odbor dopravy ÚMČP8   
Odbor dopravních agend MHMP   
Odbor krizové řízení ÚMČP8   
Odbor památkové péče MHMP   
Odbor životního prostředí MHMP   
Odbor životního prostředí ÚMČP8   
Povodí Vltavy   
Pražská plynárenská distribuce   
Pražské vodovody a kanalizace   
PRE distribuce  

Stavební povolení 
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Slepý rozpočet stavební části 

 

Zdroj: [2], vlastní zpracování, 2017 

1.3 Formální posouzení dokumentace 

Projektová dokumentace je v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. ve 

znění novely č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb členěna na následující 

části: 

A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

C. Situační výkresy 

D. Dokumentace objektu 

E. Dokladová část 

Požadavek na členění dokumentace je tedy splněn v plném rozsahu. 

Při podrobnějším posouzení obsahu projektové dokumentace bylo shledáno 

několik formálních nedostatků a chybějících podkladů oproti požadavkům 

přílohy č. 6 ke zmíněné vyhlášce č. 499/2006 Sb. V tabulce 2 je uveden 

seznam jednotlivých rozporů. 

Tabulka 2 – Seznam rozporů s vyhláškou č. 499/2006 Sb. 

část jméno části popis rozporu s vyhláškou 
bod v 

příloze č. 6 
vyhlášky 

B Souhrnná 
technická zpráva 

nejsou stanoveny požadavky na zpracování 
dodavatelské dokumentace stavby 

B a) 

    nejsou stanoveny požadavky na zpracování 
plánu BOZP 

B b) 

C Situační výkresy chybí Situační výkres širších vztahů C.1 
    chybí Celkový situační výkres C.2 
    Koordinační situační výkres je chybně označen 

jako C.1, dle vyhlášky by měl být C.3 
C.3 

    v Koordinační situaci není kompletně vyznačen 
stávající výškopis a polohopis 

C.3 e) 

    v Koordinační situaci není stanovena výška 
1.NP budov (±0,00) a výšky upraveného terénu 

C.3 g) 

    v Koordinační situaci nejsou vyznačena 
ochranná a bezpečnostní pásma a památkové 
zóny 

C.3 l) 

    v Koordinační situaci nejsou vyznačeny 
maximální zábory 

C.3 m) 

    v Koordinační situaci nejsou vyznačey 
geodetické údaje a nejsou určeny souřadnice 
vytyčovací sítě 

C.3 o) 
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    v Koordinační situaci nejsou vyznačeny 
odstupové vzdálenosti vč. vymezení požárně 
nebezpečných prostorů, přístupové komunikac 
a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje 
požární vody 

C.3 p) 

D.1.1 Architektonicko-
stavební řešení 

v Technické zprávě není uveden účel objektu, 
funkční náplň a kapacitní údaje; není popsáno 
architektonické, výtvarné, materiálové a 
dispoziční řešení, technologie výroby; není 
popsáno celkové provozní řešení; není řešena 
bezpečnost při užívání stavby ani ochrana 
zdraví a pracovní prostředí; není popsáno 
řešení z hlediska stavební fyziky, nejsou 
popsány zásady hospodaření s energiemi a 
ochrana stavby před negativními účinky 
vnějšího prostředí; nejsou popsány požadavky 
na požární ochranu konstrukcí; nejsou 
specifikovány údaje o požadované jakosti 
navržených materiálů a o požadované jakosti 
provedení; nejsou stanoveny požadavky na 
vypracování dokumentace zajišťované 
zhotovitelem stavby; nejsou stanoveny 
požadované kontroly zakrývaných konstrukcí; 
nejsou vypsány použité normy 

D.1.1 a) 

    nejsou zpracovány výkresy výkopů a základů; v 
půdorysech a řezech chybí alespoň základní 
rozměrové kóty u stávajících konstrukcí; v 
řezech není korektně vyznačena výška 
stávajícího terénu 

D.1.1 b) 

    chybí rozhodující detaily konstrukcí D.1.1 c) 
D.1.2 Stavebně 

konstrukční 
řešení 

ve Statickém výpočtu chybí posouzení 
stávajících konstrukcí 

D.1.2 b) 

D.1.3 Požárně 
bezpečnostní 
řešení 

chybí situační výkres požární ochrany, chybí 
půdorys 1.PP 

D.1.3 b) 

D.1.4.1 Zdravotně 
technické 
instalace 

chybí popis koncových prvků a zařizovacích 
předmětů; nejsou popsány zásady bezpečného 
provozu, požární opatření; není řešena ochrana 
proti hluku a vibracím, nejsou popsány hlukové 
parametry; nejsou stanoveny zásady ochrany 
životního prostředí; není uveden seznam 
požadovaných dokladů nutných pro uvedení 
stavby do užívání; není poskytnut výpis 
použitých norem 

D.1.4 a) 

    chybí situace s přípojkou a ostaními 
náležitostmi profese; chybí axonometrické 
zobrazení a svislé i rozvinuté řezy 

D.1.4 b) 
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D.1.4.2 Plynová odběrná 
zařízení 

nejsou popsána požární opatření; není řešena 
ochrana proti hluku a vibracím, nejsou popsány 
hlukové parametry; nejsou stanoveny zásady 
ochrany životního prostředí; není uveden 
seznam požadovaných dokladů nutných pro 
uvedení stavby do užívání; není poskytnut 
výpis použitých norem 

D.1.4 a) 

    chybí situace s přípojkou a ostaními 
náležitostmi profese 

D.1.4 b) 

D.1.4.3 Vzduchotechnika nejsou popsána požární opatření; není řešena 
ochrana proti hluku a vibracím, nejsou popsány 
hlukové parametry; nejsou stanoveny zásady 
ochrany životního prostředí; není uveden 
seznam požadovaných dokladů nutných pro 
uvedení stavby do užívání 

D.1.4 a) 

    chybí svislý řez D.1.4 b) 
D.1.4.4 Vytápění nejsou popsány zásady bezpečného provozu, 

požární opatření; není řešena ochrana proti 
hluku a vibracím, nejsou popsány hlukové 
parametry; nejsou stanoveny zásady ochrany 
životního prostředí; není uveden seznam 
požadovaných dokladů nutných pro uvedení 
stavby do užívání; není poskytnut výpis 
použitých norem 

D.1.4 a) 

D.1.4.5 Elektroinstalace nejsou popsána požární opatření; nejsou 
stanoveny zásady ochrany životního prostředí; 
není uveden seznam požadovaných dokladů 
nutných pro uvedení stavby do užívání; není 
poskytnut výpis použitých norem 

D.1.4 a) 

    chybí situace s přípojkou a ostatními 
náležitostmi profese 

D.1.4 b) 

Zdroj: [2; 3], vlastní zpracování, 2017 

Kromě těchto nesouladů s vyhláškou č. 499/2006 Sb. se objevují také 

rozpory v rámci jednotlivých částí a jejich nedostatečné dopracování pro 

potřeby provádění stavby. Tyto nesoulady a rozpory jsou rozepsány v dalších 

odstavcích v členění dle jednotlivých částí dokumentace. 

C.3 – Koordinační situace 

Ve výkresu není naznačeno řešení prostoru před objektem, nejsou 
okótovány ani zakresleny významné hranice jako chodník, průjezdný profil 

tramvajové trati, nejsou zakresleny prvky veřejného osvětlení ani chodníkové 

sloupky. 
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D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení 

Stávající konstrukce nejsou řádně kótovány ani zakresleny, veškeré 
podklady jsou pouze schematické. Komínová tělesa jsou v úrovni přístavby 

zakreslena jako stávající. Není popsán stav stávající podlahy v suterénu ani 

navrhované řešení skladby podlahy. Je zpracováno pouze minimální množství 

detailů, ve skladbách nejsou dostatečně podrobně určeny vlastnosti materiálů. 

Nejsou specifikovány požadavky na povrchovou úpravu železobetonových 

skořepin v suterénu. V půdorysech jsou v legendách místností chybně 

vypočteny podlahové plochy jednotlivých jednotek. 

D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení 

Nejsou nijak zakresleny ani popsány nutné průrazy skrze stávající 

nosné konstrukce, není řešeno nutné ubourávání konstrukcí v suterénu pro 

potřeby realizace tryskové injektáže. Ve statickém výpočtu není doloženo 

posouzení stávajících konstrukcí, statický výpočet není v části posouzení 

základů kontrolovatelný. Nejsou poskytnuty rozhodující konstrukční detaily, 

zejména napojení železobetonové skořepiny v suterénu na klenby a zdivo vč. 

kotvení výztuže, kotvení výtahové šachty ke stávajícím konstrukcím, uložení 

nových konstrukcí v prostoru stávající korunní římsy. 

E – Dokladová část 

Nejsou doloženy průzkumy, zejména hydrogeologický průzkum podloží 

pro potřeby posouzení základových konstrukcí a stavebně-technický pro 

potřeby posouzení stávajících konstrukcí z hlediska únosnosti a vlhkosti, 

především kleneb a zdiva. Není doložen podrobný návrh dopravně-

inženýrských opatření, které je požadováno stanoviskem Dopravního podniku 

hl. m. Prahy, ve kterém by měly být zahrnuty veškeré dopady na provoz 

městské hromadné dopravy a podrobné kóty vůči tramvajové trati. 

K projektové dokumentaci je přiložen kontrolní a slepý rozpočet, pouze 

však pro stavební část. Jednotlivé profese mají zpracovaný pouze výkaz 

výměr, ocenění těchto prací chybí. V rozpočtu dále chybí zásadní položky 

nutné k realizaci; zejména se jedná o bednění a odbednění sloupů, výztuž 

stropu výtahové šachty, montáž, pronájem a demontáž stavebního výtahu a 

jeřábu, oprava stávající fasády, bytů, společných prostor, chodníku a dvora. 
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1.3.1 Posouzení navržených rozměrů s normovými požadavky 

Světlá výška 

Dle nařízení vyhlášky č. 26/1999 musí být světlá výška v obytných a 

pobytových místnostech alespoň 2600 mm. Projektem navržená světlá výška 

v nových podlažích je přesně 2600 mm. Z obrázku 5 je patrné, že tato výška 

je kótována k líci monolitického stropu, tedy bez započtení tloušťky povrchové 

úpravy a případných odchylek. Na obrázku 6 je zobrazena skladba podlahy 

použitá ve většině obytných a pobytových místností mimo koupelny [4]. 

Obrázek 5 – Výsek z řezu A-A' 

 
Zdroj: [2], 2015 
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Obrázek 6 – Navržená skladba podlahy 

 
Zdroj: [2], 2015 

Tabulka 3 – Výpočet maximální odchylky světlé výšky 

popis odchylka zdroj 
maximální odchylka konstrukční výšky hrubé konstrukce 20 mm ČSN EN 13670 

maximální odchylka průřezu horní stropní desky 15 mm ČSN EN 13670 
maximální odchylka tloušťky podlahové konstrukce 12 mm ČSN 74 4505 
maximální projektovaný průhyb stropní konstrukce 22 mm SKŘ 

povrchová úprava spodního líce stropní desky 5 mm ASŘ 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

V tabulce 3 je uveden výpis jednotlivých maximálních hodnot 

přípustných odchylek. Součet maximálních povolených odchylek od 

projektované světlé výšky činí 74 mm. Minimální projektovaná světlá výška při 

započtení povolených odchylek jednotlivých konstrukcí, průhybu stropní 

konstrukce a její povrchové úpravy by tedy měla činit 2675 mm. 

Světlá šířka a podlahová plocha 

Minimální světlé šířky a plochy obytných místností požadované 

ČSN 734301 jsou splněny ve všech případech, tedy pro obývací pokoje i 

ložnice. 

Vyrovnávací vrstvy 

Na nových svislých konstrukcí jsou navrženy různé typy povrchových 

úprav. Na železobetonových stěnách a sloupech je navržena tenkovrstvá 

omítka tloušťky 5 mm. Vzhledem k mezní normové odchylce místní rovinnosti 

monolitických svislých konstrukcí ±5 mm / 2 m by měla být navržena 
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vyrovnávací vrstva o minimální tloušťce 6 mm, případně by měla být navržena 

alternativní skladba, která by umožňovala dorovnání v rámci skladby. Pro nové 

svislé zděné konstrukce je navržena skladba dvouvrstvé omítky o celkové 

tloušťce 15 mm. Mezní normová odchylka místní rovinnosti zdiva činí 

± 10 mm / 2 m, měla by tedy být navržena vyrovnávací vrstva zděných 

konstrukcí o minimální tloušťce 16 mm. 

Skladba podlah je patrná z obrázku 6. Vzhledem k použití anhydritu 

tloušťky 60 mm s normovou odchylkou ±3 mm / 2 m a lepených dřevěných 

lamel tloušťky 20 mm a odchylkou ±2 mm / 2 m by měla být navržena 

vyrovnávací vrstva vodorovných konstrukcí o minimální tloušťce 2 mm. 

Skladba schodiště není v projektové dokumentaci definována, lze tedy 

předpokládat, že se s vyrovnávací vrstvou na schodištích nepočítá. Tloušťka 

monolitické desky schodiště je dle konstrukční části 150 mm, tomu odpovídá 

normová mezní odchylka ± 10 mm. Při použití obdobné skladby schodiště jako 

je u podlah obytných místností, tedy lepených dřevěných lamel tloušťky 

20 mm, by měla být na schodištích navržena minimální vyrovnávací vrstva 

tloušťky 14 mm. 

1.4 Technicko-ekonomické posouzení dokumentace 

Všechny shledané nedostatky projektovaného řešení z konstrukčního, 

technologického nebo ekonomického hlediska jsou zaznamenány v tabulce 4 

a zakresleny v typickém řezu a půdorysu na obrázcích 7 a 8. Jednotlivé 

nedostatky jsou autorem zařazeny do jedné ze tří kategorií závažnosti, tomuto 

zatřídění také odpovídá barevné označení ve výkresech. 

Nízká třída závažnosti, označená na výkresech zelenou barvou, 

odpovídá drobným vadám, které nemají zásadní vliv na výslednou kvalitu 

stavby, jejich finanční nevýhodnost je oproti případným alternativám v řádech 

jednotek až desítek tisíc korun a je možné je odstranit bez nutnosti dalších 

změn v projektové dokumentaci a bez vynaložení zvýšených nákladů. 

Do střední třídy závažnosti, označené oranžovou barvou, byly 

zařazeny projektované vady a nedostatky, které mají nezanedbatelný vliv na 

výslednou jakost stavby, jejich finanční nevýhodnost je oproti případným 

alternativám v řádech desítek až stovek tisíc korun a je možné je odstranit 
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pouze se zahrnutím méně zásadních změn v projektové dokumentaci a 

s vynaložením minimálních nákladů na úpravu navazujících konstrukcí. 

Vysoká třída závažnosti, která je na výkresech zakreslena červenou 

barvou, zahrnuje ty nedostatky, které mají významný vliv na celkovou jakost 

stavby, jejich provedení je oproti alternativám finančně náročnější řádově o 

stovky až miliony korun a jejich případné odstranění by znamenalo komplexní 

přepracování projektové dokumentace nebo vynaložení značných nákladů na 

úpravu navazujících konstrukcí. Do této třídy jsou také zařazeny nevhodně 

navržené konstrukce a prvky, které vzhledem k příslušným okrajovým 

podmínkám není možné realizovat. 



Tabulka 4 – Technicko-ekonomické nedostatky projektovaného řešení

číslo třída 
závažnosti popis nedostatku negativní dopady

případné pozitivní 
dopady oproti 
alternativám

navžené opatření zakresleno 
na výkrese

vn.1 nízká plochá část střechy je zateplena XPS - vyšší cena místo XPS použít EPS řez

vn.2 nízká příčky jsou systémové fermacell - vyšší cena + vyšší uživatelský 
komfort místo systému Fermacell použít SDK půdorys

vn.3 nízká neefektivní osazení balkónových dveří bez 
podkladního  profilu a s předsazenou montáží

- vyšší cena
- náročná montáž

+ vyšší estetická 
hodnota

osadit dveře na vnějším líci konstrukce na 
podkladní  profil řez

vn.4 nízká spádování žlabu K14 nad balkónovými dveřmi v 
6.NP

- žlab při spádování zakryje větrací otvor 
provětrávané fasády

upravit detail tak, aby žlab nekolidoval s 
větracím otvorem řez

vn.5 nízká nejsou navrženy hydrostěrky v koupelnách - riziko postupného zatékání doplnit svislé a vodorovné hydroizolační 
stěrky do všech koupelen půdorys

vs.1 střední požární prostupy - nejsou navrženy dopracovat projekt o řešení požárních 
prostupů půdorys

vs.2 střední nedostatečná tepelná izolace ŽB překladu v 
obvodové stěně směrem do dvora

- hrozí nízká teplota vnitřního povrchu, riziko 
vzniku plísní upravit návrh skladby obvodové stěny řez

vs.3 střední kotvení balkónového roštu skrze svislou část 
ukončení hydroizolace - riziko zatékání zrušit kotvení roštu skrz mPVC řez

vs.4 střední nová okna jsou bez nadpraží - nebude možné začistit horní připojovací spáru snížit výšku oken řez

vs.5 střední velká tloušťka roznášecí vrstvy podlahy - anhydrit 
60 mm

- snížení světlé výšky
- vyšší spotřeba materiálu snížit tloušťku na 45 mm řez

vs.6 střední hloubka uložení nové stropní desky nad 3.NP je 
příliš vysoká - destrukce stávající římsy

v koordinaci se statikem snížit hloubku 
uložení a navrhnout opatření k dočasnému 

podepření římsy
řez

vs.7 střední nevhodně navržená výztuž skořepiny kleneb

- navržena pouze jedna vrstva výztuže na 
tloušťku skořepiny 200 mm => vysoká ztráta 

stříkaného materiálu, riziko trhlin
- v rozpočtu výztuž skořepiny zcela chybí

doplnit druhou vrstvu výztuže a zahrnout 
výztuž do rozpočtu řez

vv.1 vysoká skladba podlahy a hydroizolace suterénu - není řešena úprava skladby podlahy ani 
sanace konstrukcí spodní stavby

dopracovat projekt o návrh nové skladby 
podlahy suterénu a sanace stávajících 

konstrukcí spodní stavby vč. opatření proti 
tlakové vodě

řez

vv.2 vysoká stávající podlaží
- nejsou řešeny zásahy do stávajících podlaží, 

zejména v důsledku provádění betonáže a 
rozvodů instalací

dopracovat projekt vč. zásahů do stávajících 
podlaží řez

vv.3 vysoká trysková injektáž
- nejsou řešeny nutné bourací a zajišťovací 

práce v suterénu pro potřeby provádění 
tryskové injektáže

dopracovat projekt vč. bouracích a 
zajišťovacích prací řez

Zdroj: vlastní zpracování, 2017
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Obrázek 7 – Zakreslení nedostatků dokumentace – řez 

 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
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Obrázek 8 – Zakreslení nedostatků dokumentace – půdorys 

 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

Projektovaná varianta je oceněna kontrolním rozpočtem, který je 
uveden v příloze PD_16 a který byl součástí dokumentace. Jak již bylo 

zmíněno v předchozí kapitole, v kontrolním rozpočtu chybí ocenění 

jednotlivých profesí, tedy ZTI, plynovod, vzduchotechnika, vytápění a 

elektroinstalace. Tyto části autor ocenil poptáním prací u dodavatelských 

společností, tento oceněný rozpočet profesí je uveden v příloze 1. 

Práce, které nebyly uvedeny v kontrolním rozpočtu, ale pro provedení 

stavby dle projektu jsou nezbytné, byly oceněny autorem pomocí 

agregovaných položek v programu BUILDpower S. Kalkulace těchto 

vícenákladů je uveden v příloze 2. Z přílohy je patrné, že tyto náklady jsou 

poměrně značné, včetně nákladů na dopracování dokumentace činí přes 25 % 

původní ceny dle kontrolního rozpočtu. Rekapitulace jednotlivých částí 

rozpočtu projektované části, tedy kontrolního rozpočtu, oceněných výkazů 

výměr jednotlivých profesí a kalkulace vícenákladů, je uvedena v tabulce 5. 
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Tabulka 5 – Rekapitulace rozpočtu projektované varianty 

část popis  celková cena  
Dopracování PD        401 000 Kč  
Kontrolní rozpočet stavební části dle PD   21 529 378 Kč  

1 Zemní práce        103 906 Kč  
2 Zakládání     1 407 847 Kč  
3 Svislé a kompletní konstrukce     2 256 649 Kč  
4 Vodorovné konstrukce     2 427 558 Kč  
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní     1 735 741 Kč  
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání     1 072 554 Kč  

997 Přesun sutě        162 570 Kč  
998 Přesun hmot        922 858 Kč  
712 Povlakové krytiny        139 184 Kč  
713 Izolace tepelné        563 109 Kč  
762 Konstrukce tesařské        307 114 Kč  
763 Konstrukce suché výstavby     1 421 870 Kč  
764 Konstrukce klempířské        716 346 Kč  
765 Krytina skládaná        178 866 Kč  
766 Konstrukce truhlářské     2 189 902 Kč  
767 Konstrukce zámečnické        815 725 Kč  
771 Podlahy z dlaždic        134 485 Kč  
775 Podlahy skládané     1 293 460 Kč  
781 Obklady a dlažby        397 669 Kč  
783 Nátěry        135 544 Kč  
784 Malby        128 859 Kč  

33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh     1 250 000 Kč  
VRN3 Zařízení staveniště        761 518 Kč  
VRN7 Provozní vlivy     1 006 046 Kč  

Profese dle výkazů výměr – poptáno u dodavatelů     4 502 549 Kč  
4.1 Zdravotně technické instalace     1 384 132 Kč  
4.2 Plynová odběrná zařízení          49 703 Kč  
4.3 Vzduchotechnika        143 194 Kč  
4.4 Vytápění     1 818 241 Kč  
4.5 Elektroinstalace     1 107 279 Kč  

Vícenáklady nezahrnuté v rozpočtu – kalkulace dle 
agregovaných položek RTS     6 139 312 Kč  

1 Zemní práce          78 325 Kč  
2 Základy a zvláštní zakládání          89 179 Kč  
3 Svislé a kompletní konstrukce          18 609 Kč  
5 Komunikace        105 785 Kč  
6 Úpravy povrchů, podlahy        161 063 Kč  

61 Úpravy povrchů vnitřní     1 348 855 Kč  
62 Úpravy povrchů vnější        105 836 Kč  
63 Podlahy a podlahové konstrukce        871 679 Kč  
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64 Výplně otvorů        472 862 Kč  
96 Bourání konstrukcí        115 442 Kč  
97 Přesuny sutí a vybouraných hmot        116 792 Kč  

711 Izolace proti vodě        133 146 Kč  
713 Izolace tepelné          59 207 Kč  
725 Zařizovací předměty        116 228 Kč  
735 Otopná tělesa        143 706 Kč  
766 Konstrukce truhlářské        640 000 Kč  
771 Podlahy z dlaždic a obklady        240 206 Kč  
775 Podlahy vlysové a parketové        667 612 Kč  
781 Obklady keramické        255 598 Kč  
784 Malby        168 740 Kč  

M21 Elektromontáže        230 442 Kč  
Celkem bez DPH   32 572 239 Kč  

Zdroj: [2; 5], vlastní zpracování, 2017 

Ze stanovené ceny vícenákladů byla pomocí metodiky ČKA dále 

vypočtena pracnost dopracování projektové dokumentace, která činí 

802 hodin. Pro potřeby dalšího posouzení je nutné stanovit časovou náročnost 

dopracování dokumentace v měsících, autor tedy dále uvažuje běžný pracovní 

týden a zpracovávání dokumentace dvěma projektanty. Takto je stanovena 

časová náročnost dopracování dokumentace na deset pracovních dní, tedy 

půl kalendářního měsíce. 

Dále je řešena časová struktura projektu, a to zpracováním 

rozborového listu, technologického normálu, časoprostorového grafu a 

harmonogramu. Rozborový list nejpodrobněji zobrazuje technologickou 

strukturu objektového procesu. Jeho hlavním účelem je prostorové, časové a 

profesní vymezení jednotlivých činností. Optimálním podkladem ke 

zpracování rozborového listu jsou technologické karty jednotlivých procesů. Ty 

však kvůli časové náročnosti přípravy v praxi nejsou běžně k dispozici a 

rozborový list se zpracovává dle rozpočtu stavby [6]. 

Autorem zpracovaný rozborový list byl vytvořen na základě výše 

zmíněného kontrolního rozpočtu a je uveden v příloze 3. Rozborový list slouží 

především jako další podklad ke zpracování technologického normálu a 

následně časoprostorového grafu za účelem stanovení celkové časové 

náročnosti projektu, a je tedy oproti běžné stavebně technologické přípravě 

zjednodušen. V rozboru jsou barevně označeny položky, které bylo nutné 

z důvodu rozboru časové struktury projektu rozdělit na menší díly. Pro výpočet 
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pracností jednotlivých činností byl využit zejména modul datové základny 

společnosti RTS, a.s. v programu BUILDpower S. Doplňkovým zdrojem dat byl 

seznam ukazatelů pracností na webu ČVUT. 

Položky rozborového listu byly následně agregovány do procesů v 

technologickém normálu, pomocí kterého byla vypočtena celková pracnost a 

časová náročnost jednotlivých procesů. Tato data byla využita k návrhu 

časové a prostorové struktury v časoprostorovém grafu, ze kterého vychází 

celková časová náročnost realizace projektované varianty na jedenáct měsíců. 

Technologický normál a časoprostorový graf jsou uvedeny v přílohách 2, 

respektive 3. Barevně označené položky v technologickém normálu jsou ty, 

které nebyly zahrnuty v kontrolním rozpočtu. Pro snazší srovnání čistě časové 

náročnosti byla časová struktura z časoprostorového grafu dále zobrazena 

také v řádkovém harmonogramu, který je na obrázku 9. Z harmonogramu je 

patrné, že stavba by dle posuzovaného projektu trvala necelý rok [5; 7]. 



Obrázek 9 – Harmonogram projektované varianty
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Projekční práce

Bourací práce

Zemní práce

TE 1 Základy

TE 2 Hrubá spodní 
stavba

TE 3 Hrubá vrchní 
stavba

TE 4 Zastřešení

TE 5 Příčky a hrubé 
instalace

TE 6 Vnitřní omítky a 
potěry

TE 7 Provádění podlah, 
povrchů a tech.

TE 8 Vnitřní kompletace

TE 9 Vnější úpravy

TE 10 Přejímka

Zdroj: vlastní zpracování, 2017
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1.4.1 Stanovení ročního výnosu z pronájmu 

Roční výnos z pronájmu bytových a nebytových jednotek je vypočten 

z nově získané čisté podlahové plochy oproti stávajícímu stavu. Podlahová 

plocha stávajících jednotek vypočtená z výkresů projektové dokumentace je 

patrná z tabulky 6.  

Tabulka 6 – Podlahová plocha stávajících jednotek 

popis podlahová plocha 
stávající [m2] 

Nebytové jednotky 163,4 
1.NP 163,4 

Bytové jednotky 405,2 
2.NP 202,6 
3.NP 202,6 

Celkem 568,7 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

Výše očekávaného nájemného je stanovena z dostupné cenové mapy 

nájmů bytových a obchodních jednotek a garážových stání, vydané 

společností Verlag Dashöfer pro rok 2010. Tyto ceny jsou upraveny do 

aktuálních hodnot pomocí růstových indexů Českého statistického úřadu do 

hodnot platných pro rok 2017. Pro bytové jednotky bude kalkulováno s cenou 

měsíčního nájmu 215 Kč/m2, pro nebytové jednotky 229 Kč/m2; pro garážová 

stání bude počítáno s cenou měsíčního nájmu 6.112 Kč za stání. Tyto ceny 

jsou podloženy zmíněnými zdroji dat, dle autora lze však vzhledem ke stávající 

tržní situaci a rostoucí atraktivitě Karlína předpokládat reálné výnosy znatelně 

vyšší [8; 9]. 

V tabulce 7 je zobrazena bilance plochy v nově postavených 

jednotkách dle projektové dokumentace. V bilanci je započítána také plocha, 

která je zabrána ze stávajících bytů novými instalačními přizdívkami. I přes 

tuto ztrátu se celková čistá podlahová plocha objektu více než zdvojnásobí. 

Z tabulky je dále patrný celkový roční výnos z nájmu nově zřízených jednotek, 

který dosahuje téměř 1,5 milionu Kč. 
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Tabulka 7 – Výnos z nájmu dle PD 

popis 
změna podlahové 

plochy dle PD 
[m2] 

nájemné 
[Kč/měs*m2] 

výnos celkem 
[Kč/rok] 

Nebytové jednotky -9,0   -24 814 
1.NP -9,0 229 -24 814 

Bytové jednotky 590,4   1 523 129 
2.NP -8,3 215 -21 337 
3.NP -8,3 215 -21 337 
4.NP 196,2 215 506 196 
5.NP 205,5 215 530 190 
6.NP 205,2 215 529 416 

Celkem 581,3   1 498 314 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

1.4.2 Stanovení opotřebení výsledné stavby 

Jedním z hlavních parametrů při oceňovaní nemovitosti podle 

oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. nákladovým způsobem je technické 

opotřebení stavby. Míra opotřebení se udává v procentech a vyjadřuje podíl 

stáří a životnosti jednotlivých konstrukcí a vybavení se zohledněním jejich 

poměrného zastoupení na celku. Opotřebení je stanoveno analytickou 

metodou podle přílohy 21 ke zmíněné vyhlášce. Z vypočteného opotřebení se 

vypočítá koeficient opotřebení, jehož hodnota je doplňkem opotřebení do 

100 %, a který již přímo ovlivňuje ocenění objektu [10]. 

Pro stanovení hodnot opotřebení stávajících konstrukcí byly použity 

známé údaje o stáří jednotlivých částí dle konzultace s vlastníkem nemovitosti 

a životnosti stanovené dle doporučených hodnot stanovených vyhláškou. Pro 

výpočet opotřebení byl použit oceňovací program NEMExpress AC. Nejprve 

bylo pro představu vypočteno opotřebení stávajícího objektu před zahájením 

úprav, které činí 85,4 %, z čehož vyplývá, že rozsáhlejší rekonstrukce objektu 

je na místě. Jednotlivé konstrukce byly dále děleny dle poměru nových a 

stávajících částí, aby pro navržené řešení bylo možné stanovit celkové 

opotřebení nemovitosti po dokončení nástavby. Hodnota opotřebení při 

uvažování projektované varianty dosáhla hodnoty 27,6 %, koeficient 

opotřebení je tedy 0,724. Výpočet opotřebení pro navrhovaný stav je v podobě 

výstupu z oceňovacího programu uveden v příloze 6. 
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1.4.3 Stanovení množství vybouraných hmot 

Pro stanovení environmentálních dopadů provedené stavby autor 

vypočte množství vyprodukovaného odpadu a suti v tunách. Zahrnuty budou 

odpady skupiny 17, tedy stavební a demoliční odpady. Nebudou posuzovány 

odpady skupiny 15 a 20, tedy odpadní obaly a komunální odpady, přestože 

lze jejich vznik v přiměřené míře na stavbě očekávat [11]. 

V projektované variantě se dle rozpočtu předpokládá vznik 104,6 tun. 

Z výpočtu v příloze 2 je patrné, že pro projektovanou stavbu je nutné počítat 

ještě s 277 tunami odpadu, které sice nejsou zohledněny v rozpočtu, ale 

z povahy stavby implicitně vyplývají. Celkem tedy projektované variantě náleží 

381,6 tun odpadu skupiny 17 [2]. 
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2 Alternativní řešení – změna vybraných 
technologických celků 

V této části diplomové práce jsou teoreticky rozebrány alternativy pro 

realizaci vybraných technologických celků a empiricky je navržena alternativní 

varianta stavby. Návrh bude zaměřen na řešení tří významných 

technologických celků, jejichž úprava má potenciál pro vyšší efektivitu oproti 

projektované variantě z hlediska finanční náročnosti, době trvání realizace či 

výsledných parametrů. 

2.1 Možnosti alternativních řešení technologických celků 

2.1.1 Zesílení stávajících základů 

Vzhledem k přitížení objektu výstavbou tří nových podlaží a nepříliš 

únosnému podloží je nutné zesílit stávající základové konstrukce. Posuzovaná 

projektová dokumentace toto řeší provedením padesáti sloupů tryskové 

injektáže, které podepírají stávající betonové pasy šířky 1100 mm. 

U poruch základů menších staveb, jako jsou venkovské stavby a starší 

rodinné domy, je možné provést prosté přezdění stávajících základů. Tato 

metoda předpokládá předchozí odstranění případných příčin narušení 

základové půdy. Průběh realizace je obdobný jako u níže podrobněji popsané 

metody podezdění základů. 

Podezdění je technologicky nejjednodušší možnost přenesení 

základové spáry do větší hloubky. Podezdění lze provést jak plnými pálenými 

cihlami, tak betonovými tvárnicemi nebo kameny, zpravidla na cementovou 

maltu s co nejmenší ložnou spárou. Podezdívaný objekt se před zahájením 

prací rozepře, případně zapře šikmými vzpěrami, a to za účelem zamezení 

jeho sedání. Základové pasy se po celé délce záběru obnaží a následně se 

podkopou do nově navržené hloubky základové spáry. Pracovní úseky jsou 

široké cca 1 m a určují se střídavě tak, aby následující podkopaný úsek byl 

vzdálený minimálně 2 m. Metoda podezdění je vhodná pro památkově 

chráněné objekty, neboť při správném provedení nijak nenarušuje původní 

konstrukce. Je však třeba zvážit, zda bude podezdění dostatečné k dosažení 

požadovaného efektu. 
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Obrázek 10 – Realizace tradičních způsobů zpevňování základů  

a) podezdění z jedné strany 

b) podezdění z obou stran 

c) postup podezdění  

 
Zdroj: [12], 2004 

Mírně modernější variantou podezdění základů je jejich podbetonování 

rychletuhnoucí betonovou směsí. Podbetonování se rovněž provádí po 

úsecích šířky 1 m, v případě šířky původního základu větší než 0,5 m je nutné 

betonáž realizovat z obou stran. Betonuje se na štěrkový podsyp tloušťky 

50 mm, čerstvá směs musí být dokonale hutněná. Mezi původním a novým 

betonovaným základem je nutno ponechat mezeru cca 40 mm, která je 

následně vyplněna expanzivním betonem. 

Pokud není důvod posunout základovou spáru do větší hloubky, je 

možné základy sanovat jejich rozšířením příložkami, které se realizují po obou 

stranách stávajícího základu ze zdiva nebo betonu a jsou následně pevně 

spojeny se stávajícím základem, zpravidla pomocí ocelových táhel a 
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expanzivní malty. Pokud si to místní podmínky vyžadují, je možné spojit 

metody prohlubování a rozšiřování základů do jedné, čímž se dosáhne jak 

snížení úrovně základové spáry, tak rozložení zatížení na větší plochu 

základu. Dosud zmíněné tradiční metody jsou schematicky naznačeny na 

obrázku 10 [12].  

Mezi modernější metody sanace základové konstrukce patří injektování 

základové půdy, které slouží především ke stabilizaci a zvýšení únosnosti 

podzákladí. K injektáži slouží perforovaná trubka, která se osadí do předem 

zhotoveného vrtu vyplněného bentonitem. Injektovaná cementová, 

jílocementová nebo chemická směs vyplňuje póry a případné diskontinuity 

podzákladí a tím zlepšuje mechanické vlastnosti základové půdy. Injektážní 

tlak se volí v závislosti na smykové pevnosti injektované zeminy tak, aby nebyl 

porušen charakter půdy. U soudržných zemin je možné úmyslně zvolit vyšší 

injektážní tlak za účelem vytvoření řízených diskontinuit prostředí, které jsou 

vzápětí vyplněny injekční směsí. Touto takzvanou klakáží je kromě dosažení 

lepších mechanických vlastností a urychlení konsolidace podloží možné 

dosáhnout také zvýšení objemu podloží za účelem rektifikace objektů. Na 

obrázku 11 jsou zobrazeny způsoby možné využití technologie injektáže, a to 

zpevnění podzákladí, injektování kořenů kotev a mikropilot, zdiva, diskontinuit 

skalních hornin nebo zpevnění nadloží klenby podzemní stavby [13; 14]. 

Obrázek 11 – Způsoby použití injektáže 

 
Zdroj: [14], 2017 



39 

 

Další variantou zvýšení únosnosti základů je pilotáž. Pro potřeby 

rekonstrukcí nejsou vzhledem k omezeným stavebním prostorům vhodné 

tradiční piloty průměru kolem 50 cm, proto jsou sanace základů doménou 

zejména mikropilot. Tyto štíhlé základové prvky přenáší zatížení do 

únosnějších vrstev podloží svým vetknutým kořenem. Mikropiloty jsou 

zpravidla tvořeny silnostěnnými ocelovými trubkami, jejichž konce jsou 

perforovány za účelem provedení injektáže kořene mikropiloty. Zesílení 

mikropilotami lze provést buď šikmým vrtem přes stávající základ, který je 

následně zainjektován pro zajištění spolupůsobení, nebo podchycením 

stávající konstrukce pomocí mikropilotových bárek, což jsou věžovitá uskupení 

více pilot, která pomocí hlavové ocelové desky podepírají původní konstrukce. 

Různé varianty podchycení objektu mikropilotami jsou naznačeny na 

obrázku 12 [14]. 

Obrázek 12 – Schéma podchycení základů mikropilotami 

 
Zdroj: [14], 2011 

Moderní technologií spojující metodu injektáže zeminy a pilotáže je 

trysková injektáž. Postup realizace této metody, která je původně navržena 

v řešené projektové dokumentaci, se skládá z následujících tří kroků: vrtnou 

soupravou se provede maloprofilový vrt až na patu projektovaného sloupu; 

souprava se přepne z vrtného a výplachového režimu na injekční; za 

souběžného otáčení soutyčí a jeho vytahování je tryskami na patě soupravy 

prováděna vysokotlaká injektáž směsi. Schéma provádění tryskové injektáže 

pod stávajícími konstrukcemi spodní stavby je na obrázku 13 [12; 14].  
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Obrázek 13 – Schéma podchycení základů sloupy tryskové injektáže 

 
Zdroj: [14], 2011 

2.1.2 Nosné svislé a vodorovné konstrukce nástavby 

Nosné konstrukce nástaveb je možné realizovat ze stejně rozmanité 

škály materiálů a technologií jako u novostaveb. Zpravidla není snaha 

pokračovat v materiálovém řešení dosavadního objektu, který má ve většině 

případů zděné svislé konstrukce z plných cihel a trámové stropy. Právě 

mechanické vlastnosti původní nosné konstrukce významně ovlivňují výběr 

nosného systému nástavby. 

Nové svislé konstrukce jsou nejčastěji monolitické železobetonové, 

zděné z keramických nebo pórobetonových tvárnic, ocelové sloupy a dřevěné 

sloupy nebo sendvičové stěny. Vodorovné konstrukce zpravidla technologicky 

korespondují se zvolenou svislou konstrukcí, používají se tedy 

železobetonové, prefa-monolitické keramické nebo pórobetonové, dřevěné, 

ocelové a ocelobetonové stropy [15; 16]. 

U rekonstrukcí ale záleží především na schopnosti projektanta 

maximálně využít stávající konstrukce a navrhnout nové části tak, aby nebyla 

zřejmá omezení dispozice. 
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2.2 Návrh alternativního řešení technologických celků 

2.2.1 Zesílení stávajících základů 

Ze stavebně konstrukční části projektové dokumentace vyplývá, že 

maximální návrhové zatížení základů pod středovou zdí dosahuje hodnoty 

NEd = 840 kN/m. V podzákladí se nachází jednozrnná zemina třídy F1 tuhé 

konzistence o únosnosti Rdt = 200 kPa. Stávající základové pasy šířky 1100 

mm a výšky 650 mm mají základovou spáru na úrovni 4,4 m pod terénem. 

Autor práce navrhuje jako alternativní řešení oproti projektované 

tryskové injektáži základů jejich podbetonování. Pro potřeby ekonomického a 

časového posouzení této alternativy se podbetonování navrhuje empiricky 

pomocí vzorců pro odhad rozměrů základového pasu [17]. 

Pro základový pas pod středovou zdí platí: 

푏 ≥   
1,1 ∗ 푁

푅  ≥  
924
200 =  4,6 푚 

Rovnice 1 

ℎ =  
푏 − 푏

2 ∗ tan 60°  =  
4,6 − 0,9

2 ∗ tan 60° =  3,2 푚  

Rovnice 2 

Pro základové pasy pod obvodovými zdi platí: 

푏 ≥   
1,1 ∗ 푁

푅  ≥  
462
200  ≥  2,3 푚 

Rovnice 3 

ℎ =  
푏 − 푏

2 ∗ tan 60°  =  
2,3 − 0,9

2 ∗ tan 60° =  1,2 푚  

Rovnice 4 

Z výše uvedeného výpočtu je patrné, že navrhovaná nástavba by 
vyžadovala podbetonování a rozšíření základu v takové míře, které je za 

hranou proveditelnosti. Na obrázku 14 je pro názornost schematicky naznačen 

rozsah podbetonování dle empirického výpočtu. Vzhledem ke zřejmé 

neproveditelnosti a nevýhodnosti tohoto řešení autor práce konstatuje, že pro 

navrženou tryskovou injektáž není možné navrhnout konkurence schopnou 

technologickou alternativu. V alternativní variantě bude tedy dále počítáno 

s původním návrhem tryskové injektáže. 
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Obrázek 14 – Schéma rozsahu podbetonování základů 

 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

2.2.2 Svislé nosné konstrukce nástavby 

Projektované řešení počítá se zachováním a navýšením komínových 

těles. Autor jako alternativu navrhuje jejich ukončení na úrovni stávajících 

podlaží. Případné vedení instalací a odkouření v těchto tělesech bude 

pokračovat pouze v subtilních přizdívkách. V souvislostí s touto úpravou bude 

možné zrušit železobetonové sloupy šířky 800 mm a nahradit je středovou zdí 

z keramických tvárnic. Tímto krokem dojde k významnému uvolnění dispozice 

nástavby a získání nezanedbatelné čisté podlahové plochy. Další vliv bude 

tato změna mít na vodorovné svislé konstrukce, kdy bude možné znatelně 

zjednodušit její vyztužení a tvar, bude totiž možné zrušit podélné žebro 

železobetonové stropní žebro. Pro zachování kontinuity s projektovaným 

řešením je navrženo zdivo z keramických tvárnic Porotherm 30 P+D třídy P15 

na maltu M5. Navrhovaná změna je patrná ze schématu na obrázku 15. 



43 

 

Obrázek 15 – Půdorysné schéma alternativy svislých nosných konstrukcí nástavby 

 
Zdroj: [2], vlastní zpracování, 2017 

Touto úpravou dojde k zisku 4,45 m2 a ztrátě 0,86 m2 čisté podlahové 

plochy na jedno podlaží nástavby oproti projektované variantě. Celkový zisk 

čisté podlahové plochy je tedy 10,77 m2. Úprava dále umožní návrh vhodnější 

dispozice, která původně byla zdeformována přizpůsobením se komínovým 

tělesům. 

2.2.3 Vodorovné nosné konstrukce nástavby 

Za účelem dodržení materiálové jednoty se i vodorovné nosné 

konstrukce nově navrhují keramické, tedy tvořené keramobetonovými 

nosnými trámy a keramickými vložkami MIAKO. Maximální světlé rozpětí 

nových stropů je 5,9 m, čemuž dle příručky pro navrhování stropů Porotherm 

odpovídají nosníky délky 6,25 m vyztužené dvěma pruty ∅12 a jedním prutem 

∅14 s nadbetonávkou 60 mm. Celková výška vodorovné konstrukce je pak 

210 mm, tedy menší než u projektované varianty. Na obrázku 16 je zobrazen 

výřez z dimenzovací tabulky podkladu pro navrhování stropů Porotherm a 

příčný řez skladbou stropní konstrukce [18]. 
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Obrázek 16 – Výřez dimenzovací tabulky stropů Porotherm a příčný řez konstrukcí 

 
Zdroj: [18], 2015 

2.2.4 Nosná konstrukce výtahové šachty 

V duchu eliminace monolitických konstrukcí v alternativním řešení autor 

navrhuje realizovat konstrukci výtahové šachty jako ocelovou, která bude 

z důvodu zachování jednotného vzhledu objektu opláštěna Cetris deskami a 

následně omítnuta. Konstrukce je pro potřeby této práce navržena orientačně 

na základě předchozích zkušeností autora jako skelet tvořený rohovými 

svislými sloupky z čtvercových profilů 120/120/6 mm, pro zajištění tuhosti 

konstrukce se počítá s vodorovnými prvky stejné profilace umístěnými vždy 

dvakrát na jedno podlaží. Na obrázku 17 je zobrazeno schéma navrhované 

konstrukce v půdorysu i svislém řezu.  
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Obrázek 17 – Schéma alternativní ocelové konstrukce výtahové šachty 

 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
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2.3 Stanovení nákladů na realizaci alternativního řešení 

Náklady na realizaci alternativy jsou vypočteny pomocí agregovaných 

položek v programu BUILDpower S, kalkulace těchto prací je uvdena 

v příloze 7 této práce. Pro možnost srovnání celkových cen jednotlivých 

variant je vyčíslena změna ceny oproti projektované variantě odpočtem 

nahrazených procesů v technologickém normálu, který je v příloze 8. 

V upraveném normálu, jehož základ tvoří technologický normál projektované 

varianty, jsou červeně označeny všechny procesy, které byly úpravami 

z rozpisu odstraněny; oranžově procesy, u kterých se úpravami změnila 

výměra; a zeleně procesy, které byly nově navrženy. Zrušením svislých 

monolitických konstrukcí je eliminována hlavní potřeba jeřábu, ostatní 

konstrukce a materiály je možné přesouvat pouze s použitím stavebního 

výtahu, v případě nutnosti krátkým nasazením autojeřábu. Tato úspora je 

orientačně kalkulována z ceny pronájmu samostavěcího jeřábu 

1.200,- Kč/den a z potřeby jeřábu pro projektovanou variantu, která byla 

v časoprostorovém grafu vypočtena na 98 dní. Z tabulky 8 je patrná celková 

bilance přípočtů a odpočtů vyvolaných změnami v alternativní variantě oproti 

projektované [5].  

Tabulka 8 – Bilance přípočtů a odpočtů prací alternativní varianty oproti projektované 

popis  přípočet   odpočet   celková bilance  
svislé konstrukce          293 488 Kč  -     1 093 371 Kč  -        799 883 Kč  

vodorovné 
konstrukce       1 577 712 Kč  -     2 191 891 Kč  -        614 179 Kč  

výtahová šachta          154 571 Kč  -        343 899 Kč  -        189 328 Kč  
jeřáb   -        117 600 Kč  -        117 600 Kč  

Celkem       2 025 771 Kč  -     3 746 761 Kč  -     1 720 990 Kč  
Zdroj: [5], vlastní zpracování, 2017 

Celková cena alternativního řešení je patrná z rekapitulace rozpočtu 

v tabulce 9. 

Tabulka 9 – Rekapitulace rozpočtu alternativního řešení 

část popis  celková cena  
Úprava a dopracování PD           552 000 Kč  
Kontrolní rozpočet stavební části dle PD      19 808 388 Kč  

1 Zemní práce           103 906 Kč  
2 Zakládání        1 407 847 Kč  
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3 Svislé a kompletní konstrukce        1 267 438 Kč  
4 Vodorovné konstrukce        1 813 379 Kč  
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní        1 735 741 Kč  
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání        1 072 554 Kč  

997 Přesun sutě           162 570 Kč  
998 Přesun hmot           922 858 Kč  
712 Povlakové krytiny           139 184 Kč  
713 Izolace tepelné           563 109 Kč  
762 Konstrukce tesařské           307 114 Kč  
763 Konstrukce suché výstavby        1 421 870 Kč  
764 Konstrukce klempířské           716 346 Kč  
765 Krytina skládaná           178 866 Kč  
766 Konstrukce truhlářské        2 189 902 Kč  
767 Konstrukce zámečnické           815 725 Kč  
771 Podlahy z dlaždic           134 485 Kč  
775 Podlahy skládané        1 293 460 Kč  
781 Obklady a dlažby           397 669 Kč  
783 Nátěry           135 544 Kč  
784 Malby           128 859 Kč  

33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh        1 250 000 Kč  
VRN3 Zařízení staveniště           643 918 Kč  
VRN7 Provozní vlivy        1 006 046 Kč  

Profese dle výkazů výměr – poptáno u dodavatelů        4 502 549 Kč  
4.1 Zdravotně technické instalace        1 384 132 Kč  
4.2 Plynová odběrná zařízení             49 703 Kč  
4.3 Vzduchotechnika           143 194 Kč  
4.4 Vytápění        1 818 241 Kč  
4.5 Elektroinstalace        1 107 279 Kč  

Vícenáklady nezahrnuté v rozpočtu – kalkulace dle 
agregovaných položek RTS        6 139 312 Kč  

1 Zemní práce             78 325 Kč  
2 Základy a zvláštní zakládání             89 179 Kč  
3 Svislé a kompletní konstrukce             18 609 Kč  
5 Komunikace           105 785 Kč  
6 Úpravy povrchů, podlahy           161 063 Kč  

61 Úpravy povrchů vnitřní        1 348 855 Kč  
62 Úpravy povrchů vnější           105 836 Kč  
63 Podlahy a podlahové konstrukce           871 679 Kč  
64 Výplně otvorů           472 862 Kč  
96 Bourání konstrukcí           115 442 Kč  
97 Přesuny sutí a vybouraných hmot           116 792 Kč  

711 Izolace proti vodě           133 146 Kč  
713 Izolace tepelné             59 207 Kč  
725 Zařizovací předměty           116 228 Kč  
735 Otopná tělesa           143 706 Kč  
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766 Konstrukce truhlářské           640 000 Kč  
771 Podlahy z dlaždic a obklady           240 206 Kč  
775 Podlahy vlysové a parketové           667 612 Kč  
781 Obklady keramické           255 598 Kč  
784 Malby           168 740 Kč  

M21 Elektromontáže           230 442 Kč  
Celkem bez DPH      31 002 249 Kč  

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

Kombinací výše uvedených úprav dojde oproti projektovanému řešení 

ke znatelnému odlehčení konstrukce nástavby. Lze očekávat, že při 

podrobnějším statickém výpočtu by toto odlehčení bylo natolik znatelné, že by 

přineslo další úspory nákladů na zesílení základových konstrukcí. 

2.4 Stanovení doby přepracování dokumentace a realizace 
stavby 

Z vypočtené ceny navržených změn oproti projektované variantě byla 
metodikou ČKA stanovena pracnost přepracování projektové dokumentace, 

která činí 1.104 hodin. Při zachování stejného postupu výpočtu jako u 

projektované varianty lze tuto pracnost přepočítat na 14 pracovních dní, tedy 

0,7 měsíců. 

Časová a technologická struktura alternativní varianty byly řešeny 

úpravou původního technologického normálu. S využitím dat z něj 

vyplývajících byl sestaven časoprostorový graf, ze kterého je patrná celková 

časová náročnost realizace této varianty, která je dále pro lepší přehlednost 

vyznačena v harmonogramu etap na obrázku 18 a která včetně projekčních 

prací činí necelý jeden rok. 



Obrázek 18 – Harmonogram alternativního návrhu
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TE 1 Základy

TE 2 Hrubá spodní 
stavba

TE 3 Hrubá vrchní 
stavba

TE 4 Zastřešení

TE 5 Příčky a hrubé 
instalace

TE 6 Vnitřní omítky a 
potěry

TE 7 Provádění podlah, 
povrchů a tech.

TE 8 Vnitřní kompletace

TE 9 Vnější úpravy

TE 10 Přejímka

únor

TE 0

Zdroj: vlastní zpracování, 2017
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2.5 Stanovení ročního výnosu z pronájmu 

I pro variantu se změnami dílčích celků je sestavena bilance změn 

podlahových ploch oproti stávajícímu stavu. Jak je již uvedeno výše, změnou 

svislých nosných konstrukcí dojde oproti projektované variantě ke zvýšení 

čisté podlahové plochy v každém podlaží nástavby. Nadále však zůstává 

ztráta plochy ve stávajících podlažích kvůli zřízení instalačních přizdívek. 

V tabulce 10 je uvedena tato bilance včetně výpočtu celkového ročního 

výnosu, který pro tuto variantu přesahuje hranici 1,5 milionu Kč. 

Tabulka 10 – Výnos z nájmu alternativní varianty 

popis 
změna podlahové 

plochy při alternativním 
řešení [m2] 

nájemné 
[Kč/měs*m2] 

výnos celkem 
[Kč/rok] 

Nebytové jednotky -9,0   -24 814 
1.NP -9,0 229 -24 814 

Bytové jednotky 601,1   1 550 915 
2.NP -8,3 215 -21 337 
3.NP -8,3 215 -21 337 
4.NP 199,8 215 515 458 
5.NP 209,1 215 539 452 
6.NP 208,8 215 538 678 

Celkem 592,1   1 526 101 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

2.6 Stanovení koeficientu opotřebení výsledné stavby 

Vzhledem k tomu, že alternativní varianta mění pouze technologie a 
materiálové řešení vybraných celků, vliv na opotřebení celku je minimální. 

Hodnota opotřebení alternativní varianty byla stanovena jako 27 %, koeficient 

opotřebení je tedy 0,73. Výstup z výpočtu v oceňovacím programu je 

přílohou 10 této práce.  

2.7 Stanovení environmentálních dopadů 

Tato alternativní varianta vychází z té projektované, výchozí celkové 

množství vyprodukovaného odpadu skupiny 17 je tedy stejné, a to 381,6 tun. 

Alternativní varianta navíc počítá s ubouráním komínových těles, což dle 

kalkulace v příloze 7 představuje dalších 88,18 tun. Celkem tedy alternativní 

variantě náleží 469,78 tun stavebního a demoličního odpadu. 
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3 Demolice a novostavba v proluce 
V této části diplomové práce autor navrhuje třetí hodnocenou variantu; 

tou je kompletní demolice stávajícího objektu a následná realizace novostavby 

v proluce. Novostavba oproti projektované nástavbě přinese stavebníkovi 

několik výhod z uživatelského hlediska, zejména uvolněnou dispozici 

s potenciálně vyšší čistou podlahovou plochou, rovnoměrné rozložení 

konstrukční a světlé výšky jednotlivých podlaží a lepší využití suterénu 

s možností zřízení cenných parkovacích míst. Cenou za tyto výhody jsou 

očekávané vyšší náklady na pořízení a značné množství vyprodukovaného 

odpadu. 

3.1 Možnosti demolice 

Kompletní demolice objektů jsou velmi náročná disciplína, zejména 
pokud se jedná o souvislou zástavbu. Podle všech okrajových podmínek, tedy 

zejména znalosti nosných konstrukcí, vlivu demolice na sousední objekty, 

komunikace a inženýrské sítě, je nutné vybrat vhodnou metodu bourání. 

Základní technologické metody demolic jsou: 

1. ruční; 

2. strojní; 

3. odstřelem. 

Ruční bourací práce jsou kvůli své značné časové a fyzické náročnosti 

vhodné pouze pro malé rozsahy práce nebo v případech, kdy je z rozličných 

důvodů vyloučeno použití mechanizace. 

Strojní demolice se dělí na tři základní typy. Pro bytovou a občanskou 

výstavbu v zastavěném území je nejběžnější postupné rozebírání konstrukce, 

při kterém se používá spíše menší mechanizace. Při provádění dochází 

k postupnému vytváření spár v konstrukčních prvcích, které se zejména 

pomocí řezání a vrtání rozdělují na několik prvků menších, se kterými je 

následně možné manipulovat. Druhou metodu, bourání stržením, lze použít u 

nižších a samostatně stojících objektů pomocí těžkého vozidla. Variantou této 

metody je demolice bagrem se zavěšenou ocelovou koulí, která se prudce 

spustí proti objektu a rozruší konstrukci. Třetím typem strojní demolice je 
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řezání, a to buď plamenem nebo vodním paprskem. Plamen nachází své 

využití při rozpojování rozměrných konstrukcí bez vyvolání hluku a vibrací. 

Vodní paprsek je vhodný pro rozpojování konstrukcí z masivních materiálů. Při 

provádění nevzniká prach a pouze nízká hlučnost, není však použitelný 

k přerušení ocelových prvků, a tak i výztuž železobetonových konstrukcí musí 

být řezána jinak [19]. 

Demolice odstřelem se dle potřeby intenzity rozpojení konstrukcí 

provádějí ve dvou technologických variantách. V případě potřeby pouze 

částečného narušení konstrukce se nálož poddimenzuje a po odstřelu se 

pokračuje jinou technologií. Ve opačném případě dojde k maximálnímu 

možnému rozrušení celé stavby vhodně dimenzovaným odstřelem, po kterém 

následuje pouze odklizení suti těžkou mechanizací. 

3.2 Návrh alternativního řešení – demolice a novostavba v 
proluce 

Demolice stávajícího objektu se vzhledem k tomu, že je bytový dům 
součástí souvislé blokové nástavby, navrhuje strojní bourání postupným 

rozebíráním konstrukcí, které bude dle potřeby doplněno ruční demolicí. 

V průběhu bourání je třeba zohlednit to, že demolice způsobí odlehčení 

základové spáry, což vyvolá změnu základových poměrů pro sousední 

objekty. 

Pro srovnatelnost variant návrh novostavby respektuje dispoziční 

řešení stávajícího objektu, přestože lze konstatovat, že uvolnění dispozice je 

zásadní výhodou této varianty. V návrhu je upravena dispozice přízemí a 

suterénu tak, aby bylo možné do objektu umístit autovýtah pro možnost 

parkování ve zvětšeném suterénu a společné schodiště s osobním výtahem. 

Ostatní nadzemní podlaží dispozičně vychází z projektovaného návrhu 

nástavby. Na obrázcích 19-22 jsou naznačena uvažovaná konstrukční 

schémata novostavby. Nové vodorovné i svislé konstrukce budou 

železobetonové monolitické, pro potřeby dalšího posuzování této varianty 

budou konstrukční prvky navrženy pomocí normových empirických vzorců. 

Pro vetknutou železobetonovou desku je orientační výška rovna 1/35 

až 1/30 rozpětí. Z konstrukčních schémat je patrné opakující se rozpětí 
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stropních konstrukcí 6,5 m, orientační výška je tedy v rozmezí 185 až 220 mm. 

Pro další potřeby diplomové práce je uvažována střední hodnota, tedy výška 

desky 200 mm; tloušťka železobetonových stěn je uvažována rovněž 200 mm. 

Pro potřeby dalších výpočtů je navržena také tloušťka příček, která se 

předpokládá v hodnotě 250 mm pro příčky mezibytové a 150 mm pro příčky 

v rámci bytové jednotky [20]. 

Obrázek 19 – Konstrukční schéma novostavby - 1.PP 

 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
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Obrázek 20 – Konstrukční schéma novostavby - 1.NP 

 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

Obrázek 21 – Konstrukční schéma novostavby - 2.-6.NP 

 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
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Obrázek 22 – Konstrukční schéma novostavby – řez 

 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

 

3.3 Stanovení nákladů na realizaci 

Náklady na demolici stávajícího objektu a následnou novostavbu 

v proluce jsou stanoveny podle cenových ukazatelů společnosti RTS pro rok 

2017. Výpočet nákladů je uveden v tabulce 11 a vychází ze stanovených 

parametrů demolice a novostavby v proluce a z vypočtených m3 
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obestavěného prostoru obou stavů. Mimo přímých nákladů na demolici a 

novostavbu je pro tuto variantu nutno počítat také s náklady na zcela novou 

projektovou dokumentaci a nové projednání záměru s orgány státní správy a 

absolvování nového územního a stavebního řízení. Cena projekčních prací je 

stanovena pomocí metodiky ČKAIT a ČKA a vychází z kalkulace nákladů na 

demolici a novostavbu. Obestavěný prostor stávajícího objektu byl vypočten 

jako 4.548 m3 s podílem konstrukcí 22,9 % objemu. Pro výpočet nákladů 

demolice tedy byla použita agregovaná položka RTS pro demolice budov 

z cihel s podílem konstrukcí do 25 %. 

Tabulka 11 - Výpočet nákladů na demolici a novostavbu 

popis MJ množství jednotková 
cena cena celkem 

Projekční práce           5 094 000 Kč  
Demolice           5 788 500 Kč  
Demolice budov z cihel s 
podílem kcí do 25 % vč. odvozu 
suti 

m3OP 4 548 633,0     2 878 673 Kč  

Skládkovné (suť: 0,45 t/m3OP) t 2 046,4 390,0        798 115 Kč  
Novostavba         50 147 649 Kč  
ZRN – BD v proluce, svislá 
nosná kce betonová plošná m3OP 7 413 6 340,0   46 998 734 Kč  

Zařízení staveniště % 469 987 3,5     1 644 956 Kč  
Územní vlivy % 469 987 2,0        939 975 Kč  
Provoz objednatele % 469 987 1,2        563 985 Kč  
Celkem bez DPH         61 030 149 Kč  

Zdroj: [21; 22; 5], vlastní zpracování, 2017 

3.4 Stanovení doby zpracování dokumentace a realizace 
stavby 

V rámci výpočtu ceny projekčních prací byla rovněž stanovena celková 
pracnost zpracování projektové dokumentace, a to 10.188 hodin. Pro možnosti 

dalšího posouzení se uvažuje zpracovávání dvěma projektanty v běžném 

pracovním týdnu. Za těchto podmínek vychází časová náročnost zpracování 

dokumentace včetně stavebního řízení na 128 pracovních dní, tedy 

6,4 kalendářní měsíce. Dle předchozích variant se předpokládá zahájení 

projekčních prací 5. 3. 2018, což znamená odložení zahájení realizace o více 

než půl roku na 17. 9. 2018. 
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Z již uvedených charakteristik a m3 obestavěného prostoru je vytvořen 

přibližný harmonogram prací. Časová náročnost demolice byla stanovena 

pomocí normohodiny uvedené v databázi RTS, která stanoví pracnost 

demolice na 0,68 Nh/m3OP. Časová náročnost novostavby byla vypočtena 

pomocí modelování bytového domu dle m3 obestavěného prostoru v programu 

Contec. Z harmonogramu, který je zobrazen na obrázku 23, je patrné, že 

časová náročnost demolice je lehce přes jeden měsíc, u novostavby je to pak 

osm měsíců. Celkové trvání této varianty je tedy kalkulováno přibližně na devět 

měsíců. 

Odložení zahájení realizace kvůli projekčním pracím na polovinu září 

2018 znamená, že na zimní období od prosince do února vychází práce hrubé 

spodní a vrchní stavby. Tato situace je značně nepříznivá, realizace těchto 

konstrukcí v zimě by si vyžádala další finanční náklady na zajištění dostatečné 

kvality provedeného díla. Spíše lze očekávat, že by došlo k dalšímu odložení 

realizace na vhodnější období, čímž by alespoň byla zajištěna dostatečná 

rezerva pro zpracování projektové dokumentace a projednání záměru. Tento 

dodatečný odklad nebude v této práci dále zohledněn. 



Obrázek 23 – Harmonogram demolice a novostavby v proluce
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Zdroj: vlastní zpracování, 2017

popis březen duben květenříjen listopad únorzáří prosinec 2018 leden 2019 červen
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3.5 Stanovení ročního výnosu z pronájmu 

Oproti předchozím řešením lze u novostavby za cenu snížení 

konstrukční výšky jednotlivých podlaží počítat s umístěním jednoho 

nadzemního podlaží navíc. Dále dojde ke znatelné optimalizaci celkové 

dispozice, která spolu s výrazně subtilnějšími svislými nosnými konstrukcemi 

přinese zvýšení čisté podlahové plochy. V neposlední řadě bude realizován 

nový suterén v takovém provedení, které umožní umístění podzemních 

garážových stání. Dle konstrukčního uspořádání na obrázku 19 lze 

předpokládat umístění sedmi parkovacích stání. Čisté podlahové plochy 

novostavby byly vypočteny z konstrukčních schémat na obrázcích 20 a 21 

odečtením plochy empiricky navržených svislých nosných konstrukcí a dále 

odečtením plochy příček, které autor předpokládá ve stejném dispozičním 

upořádání ve všech podlažích podle projektovaného návrhu. Celková bilance 

změn podlahových ploch a parkovacích stání oproti stávajícímu stavu je patrná 

z tabulky 12. Tabulka dále zobrazuje výpočet celkového ročního výnosu, který 

pro novostavbu přesahuje 5,5 milionu Kč. 

Tabulka 12 – Výnos z pronájmu novostavby 

popis 
změna podlahové 

plochy pro 
novostavbu [m2] 

nájemné 
[Kč/měs*m2] 

výnos celkem 
[Kč/rok] 

Garážová stání (ks)     513 408 
1.PP 7 6 112 513 408 

Nebytové jednotky 57,6   158 161 
1.NP 57,6 229 158 161 

Bytové jednotky 829,9   2 141 078 
2.NP 44,4 215 114 560 
3.NP 44,4 215 114 560 
4.NP 247,0 215 637 319 
5.NP 247,0 215 637 319 
6.NP 247,0 215 637 319 

Celkem 887,4   5 625 293 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

3.6 Stanovení koeficientu opotřebení výsledné stavby 

Tato varianta počítá s kompletní demolicí stávajícího objektu a 
následnou novostavbou v proluce, výpočet opotřebení v době kolaudace tedy 
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nemá význam. Lze počítat s hodnotou opotřebení 0 %, tedy koeficientem 

opotřebení pro potřeby ocenění nemovitosti v hodnotě 1,0. 

3.7 Stanovení environmentálních dopadů 

U varianta kompletní demolice stávajícího objektu a novostavby lze 

předpokládat výrazně vyšší produkci odpadů skupiny 17. Dle databáze RTS 

lze kalkulovat s produkcí odpadu v tonáži 0,45 t/m3 obestavěného prostoru. 

Objem obestavěného prostoru stávajícího objektu je 4.548 m3, celkové 

množství vybourané suti pro tuto variantu tedy činí 2.046,45 tun, jak je patrné 

z kalkulace nákladů na demolici v tabulky 11 [5]. 
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4 Metodika vyhodnocení 
Pro zajištění komplexního posouzení předložené projektové 

dokumentace bude provedeno multikriteriální hodnocení variant. Pro každou 

ze tří variant budou stanoveny míry efektivnosti a ty budou následně 

porovnány. Varianta s nejvyšší dosaženou mírou efektivnosti bude vybrána 

jako optimální, respektive kompromisní, skutečnosti vzešlé z vícekriteriálního 

hodnocení budou dále slovně okomentovány. 

Hodnocení bude provedeno pomocí hodnotové analýzy. Ta na rozdíl od 

ostatních metod multikriteriálního rozhodování používá odlišného postavení 

celkových vynaložených nákladů, kdy tato cena není jedním z kritérií. Slouží 

ke stanovení míry efektivnosti, což je ukazatel, který vyjadřuje užitek na 

jednotku vynaložených nákladů: 

퐸  = 
푈
퐶

 

Rovnice 5 

   kde  Ej je míra efektivnosti j-té varianty; 
 Uj je výsledná užitnost j-té varianty; 

 Cj je výše nákladů na realizaci j-té varianty. 

 

Užitnost posuzovaných kritérií bude stanovena metodou indexových 

koeficientů, tedy srovnáním hodnot jednotlivých kritérií s fiktivní bazickou 

variantou. Poměřením každé jednotlivé varianty s bazickou variantou 

z hlediska jednotlivých kritérií budou stanoveny příslušné hodnoty užitnosti. 

Jednotlivá kritéria budou roztříděna na ta výnosového a nákladového 

typu, čemuž náleží vzorce pro výpočet příslušných indexových koeficientů: 

  pro kritéria s rostoucí preferencí – výnosového typu: 

푘  = 
푢
푢

 

Rovnice 6 
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 pro kritéria s klesající preferencí – nákladového typu: 

푘  = 
푢
푢

 

Rovnice 7 
kde  kij je indexový koeficient i-tého kritéria a j-té varianty; 
 uij je hodnota i-tého kritéria u j-té varianty; 

 uib je hodnota i-tého kritéria u bazické varianty. 

 

Výslednou užitnost j-té varianty pro stanovení celkové míry efektivnosti 

lze pak vypočítat dle vztahu [24; 25]: 

푈  = 푘 ∙ 푣  

Rovnice 8 
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5 Stanovení kritérií a jejich vah 
Pro stanovení míry užitnosti jednotlivých variant byla zvolena 

následující kritéria: 

1. doba zpracování projektové dokumentace; 

2. doba realizace; 

3. roční výnos z pronájmu nových jednotek; 

4. předpokládaná hodnota dokončeného objektu; 

5. environmentální dopady stavby. 

Doba zpracování projektové dokumentace 

Původní posuzovaná varianta má oproti navrhovaným alternativám 

v tomto kritériu významný náskok. Během technologického posouzení však 

bylo zjištěno, že kompletní realizace dle stávající dokumentace není možná, 

je tedy nutné její doplnění, což si vyžádá odklad realizace. Obdobná situace 

je u alternativního řešení stávající stavby, které pouze mění vybrané 

technologické celky. Významnější odklad realizace z důvodu přeprojektování 

nastává u demolice a novostavby, která vyžaduje nejen zcela novou 

projektovou dokumentaci, ale také nové stavební řízení. 

Doba zpracování dokumentace jednotlivých variant je stanovena 

pomocí metodiky ČKA, která z celkového objemu předpokládaných prací 

stanovuje celkovou pracnost projektování v hodinách. Pro potřeby srovnání a 

zhodnocení variant je stanovena doba projektování v měsících, počítáno je 

s běžným pracovním týdnem a zpracovávání čtyřmi projektanty. 

Doba realizace 

Význam časové náročnosti realizace tkví především v nepřímých 
nákladech, které stavba po dobu svého trvání vyvolává. Ty lze rozdělit na 

náklady přímo související se stavbou, jako jsou náklady na autorský dozor, 

technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP, a dále na ty, které stavba 

pouze nepřímo způsobuje, například pronájem dočasného ubytování, 

parkovacích míst nebo komplikace ohledně jednání s dlouhodobými 

nájemníky. 
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Doba realizace jednotlivých variant bude stanovena podrobným 

řešením časové struktury v časoprostorovém grafu, pro lepší přehlednost 

bude dále zobrazena v řádkovém harmonogramu. Doba realizace třetí 

varianty bude stanovena modelováním prací dle kubických metrů 

obestavěného prostoru demolovaného i nově stavěného objektu. 

Roční výnos z pronájmu nových jednotek 

Toto kritérium zohledňuje hlavní účel stavby, a to pronájem vzniklých 

bytových a nebytových prostor. U každé z variant je vypočtena bilance 

podlahové plochy jednotek oproti stávajícímu stavu. Nárůst plochy je 

ohodnocen měsíčním nájemným vypočteným z veřejných údajů Českého 

statistického úřadu a společnosti Verlag Dashöfer. 

Předpokládaná hodnota dokončeného objektu 

Z pohledu majitele objektu je zásadním kritériem jeho výsledná hodnota 

po dokončení stavby. Hodnota staveb se určuje pomocí vyhlášky 

č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku. Vzhledem k tomu, 

že rozhodující kritéria a koeficienty určující konečnou cenu nemovitosti 

zůstávají ve všech variantách stejné, je toto kritérium ohodnoceno vypočtením 

koeficientu opotřebení budovy. 

Environmentální dopady stavby 

Významným dopadem stavebnictví na životní prostředí je 

velkoobjemová produkce odpadů, zejména přebytečné zeminy při provádění 

zemních prací, suti z demolovaných konstrukcí a objektů a v neposlední řadě 

produkcí přebytečných materiálů. Minimalizaci tvorby odpadů je vhodné 

zohlednit již v projektové přípravě [6]. 

Environmentální dopady jednotlivých variant jsou kvantifikovány 

vyprodukovaným odpadem zatříděným do skupiny 17 dle katalogu odpadů. 

Množství vybouraných hmot je uvedeno v tunách. 

5.1 Stanovení vah kritérií 

Komplexní vyhodnocení variant se zohledněním důležitosti hodnotících 

kritérií je zajištěno stanovením vah jednotlivých kritérií, a to bodovací metodou. 
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Tato metoda je vhodná při stanovení důležitosti menšího počtu kritérií. Autor 

za tímto účelem oslovil devět vybraných expertů, kteří na bodovací škále od 1 

do 5 ohodnotili význam jednotlivých kritérií. Vyšší bodová hodnota náleží 

kritériu, které má dle hodnotitele vyšší význam, přičemž stejná hodnota může 

náležet i více kritériím. 

Dílčí váha důležitosti kritéria podle experta je dána vztahem: 

푣  = 
푏

∑ 푏
 

Rovnice 9 

kde  vei je dílčí váha i-tého kritéria podle e-tého experta; 

 bei je bodové ohodnocení i-tého kritéria e-tým expertem; 

 k  je počet kritérií. 

  

Výsledná váha daného kritéria podle všech expertů se určí stanovením 

středních hodnot počtu bodů pomocí rovnice: 

푣  = 
∑ 푣

푟
 

Rovnice 10 

kde  vi je váha i-tého kritéria; 

 r  je počet expertů [25].  

 

Bodové ohodnocení kritérií pro výpočet jejich vah je stanoven pomocí 

dotazníku rozeslaného vybraným deseti odborníkům. Nevyplněný rozesílaný 

dotazník je přílohou 11 této práce. V příloze 12 je pak zobrazen přehled bodů 

udělených jednotlivými experty, z nichž jsou následně vypočteny váhy kritérií 

postupem dle rovnic 9 a 10. Vypočtené váhy jsou následující: 

 doba projektování: 0,092; 

 doba realizace: 0,297; 

 roční výnos z pronájmu: 0,309; 

 koeficient opotřebení: 0,294; 

 environmentální dopady: 0,094. 
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Tyto hodnoty slouží k výpočtu dílčí a celkové užitnosti variant dle 

rovnice 8.  
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6 Vyhodnocení variant 
Výstupní hodnoty, které byly pro jednotlivé varianty stanoveny 

v analytické části v předchozích kapitolách, jsou přehledně zobrazeny 

v tabulce 14. Barevně je v tabulce pro každé kritérium označena nejlepší 

hodnota, která bude pro výpočet užitností použita jako hodnota bazické 

varianty. Pro názornost jsou hodnoty z této tabulky zobrazeny v paprskovém 

grafu na obrázku 24. 

Tabulka 13 – Výstupní hodnoty analytické části 

kritérium MJ 
Var. 1 - dle 
projektové 

dokumentace 

Var. 2 - změna 
vybraných 

technologických 
celků 

Var. 3 - 
demolice a 
novostavba 

celková cena  Kč 32 572 239  31 002 249  61 030 149  
doba projektování měsíc 0,5  0,7  6,4  
doba realizace měsíc 11,3 11,0 9,5 
roční výnos z 
pronájmu Kč/rok 1 498 314  1 526 101  5 625 293  

koeficient 
opotřebení - 0,72  0,73  1,00  

environmentální 
dopady t 381,6 469,8 2 046,5 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 



68 

 

Obrázek 24 – Paprskový graf výstupních hodnot analytické části 

 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

Podrobný výpočet užitnosti jednotlivých variant je pak proveden dle 

rovnic uvedených v metodice; postup výpočtu je patrný z tabulky 15. 

Vypočtené míry užitnosti jsou následující: 

 var. 1 – dle posuzované projektové dokumentace: 

  0,731; 

 var. 2 – alternativní řešení se změnou vybraných 

technologických celků: 0,696; 

 var. 3 – demolice a novostavba v proluce: 

  0,925. 

Z uvedených vypočtených hodnot užitnosti a celkových nákladů na 

jejich realizaci je dle rovnice 1 vypočtena míra efektivnosti jednotlivých variant. 

Srovnáním hodnot míry efektivnosti byly varianty uspořádány od nejvhodnější 

po nejméně vhodnou. Vypočtená míra efektivnosti i výsledné uspořádání jsou 

opět patrné z tabulky 15. 



Tabulka 14 – Výpočet užitnosti a míry efektivnosti

bazická 
var.

hodnota dosažená 
hodnota

indexový 
koeficient

dílčí 
užitnost

dosažená 
hodnota

indexový 
koeficient

dílčí 
užitnost

dosažená 
hodnota

indexový 
koeficient

dílčí 
užitnost

doba projektování měsíc 0,092 ↓ 0,5 0,5 1,000 0,092 0,7 0,714 0,065 6,4 0,078 0,007

doba realizace měsíc 0,297 ↓ 9,5 11,3 0,844 0,250 11,0 0,864 0,256 9,5 1,000 0,297

roční výnos z pronájmu Kč/rok 0,309 ↑ 5 625 293 1 498 314 0,266 0,082 1 526 101 0,271 0,084 5 625 293 1,000 0,309

koeficient opotřebení - 0,294 ↑ 1 0,724 0,724 0,213 0,730 0,730 0,215 1,000 1,000 0,294

environmentální dopady t 0,094 ↓ 381,6 381,6 1,000 0,094 469,8 0,812 0,076 2 046,5 0,186 0,017

Zdroj: vlastní zpracování, 2017

uspořádání variant dle užitnosti 2. 3. 1.

32 572 239 31 002 249 61 030 149

míra efektivnosti varianty - Ej [1/10 mil. Kč]

výsledné uspořádání variant dle míry efektivnosti

0,224 0,225 0,152

2. 1. 3.

kritérium MJ váha pref.

Var. 3 - demolice a novostavbaVar. 2 - změna vybraných 
technologických celků

Var. 1 - dle projektové 
dokumentace

náklady na realizaci varianty - Cj [Kč]

celková užitnost varianty - Uj [-] 0,731 0,696 0,925

 69



70 

 

Jako nejvhodnější řešení z hodnotové analýzy vzešla varianta 

navržená autorem, která vychází z projektovaného řešení a mění vybrané 

technologické celky. Přestože především kvůli nepatrně delší době úpravy 

projektu dosáhla nejnižší celkové užitnosti, tak díky znatelně nejnižší ceně 

dosáhla nejlepší míry efektivnosti o hodnotě 0,225. Tento výsledek znamená, 

že potenciální přínosy alternativní varianty převyšují nevýhodu dodatečného 

odložení zahájení realizace kvůli úpravě projektové dokumentace. 

S velmi těsným rozdílem byla jako druhá nejvhodnější varianta 

vyhodnocena ta dle posuzované projektové dokumentace s mírou efektivnosti 

0,224. Ta oproti alternativě získává náskok v užitnosti díky kratší době 

dopracování projektové dokumentace a menšímu objemu vybourané suti, ale 

naopak ztrácí v časové náročnosti realizace a nepatrně také v nižším 

koeficientu opotřebení. I tak projektovaná varianta dosáhla vyšší užitnosti, 

výsledná míra efektivnosti je ale nižší kvůli celkové ceně.  

Přestože varianta demolice stávajícího objektu a následné novostavby 

v proluce dosáhla znatelně nejvyšší užitnosti, tak z důvodu téměř dvojnásobné 

celkové ceny vyšla jako nejméně vhodná s mírou efektivnosti 0,152. Dále je 

nutné podotknout, že při uvažovaném harmonogramu projektování a realizace 

vychází u třetí varianty termín hrubé spodní a vrchní stavby na zimní období, 

což by si buď vyžádalo další náklady na realizaci nebo by bylo nutné celou 

akci ještě více odložit. 

Z uvedených výsledků lze dále vyvodit, že pokud by varianty byly 

posuzovány s rovnými výchozími podmínkami při zahájení projekčních prací, 

tak by projektovaná varianta vůči optimálnímu řešení vykazovala značné 

rezervy, což je patrné rovněž z grafu na obrázku 24. Obdobné vícekriteriální 

analýzy by tedy bylo vhodné provádět zejména ve fázi zpracovávání 

architektonické studie projektu, kdy je možné provádět radikální změny řešení 

za vynaložení minimálních nákladů a bez potřeby značného odložení zahájení 

realizace. 



71 

 

Závěr 
V diplomové práci byla řešena projektová dokumentace zpracovaná ve 

stupni k provedení stavby řešící nástavbu bytového domu v Karlíně. Tato 

dokumentace byla podrobně posouzena z hlediska splnění formálních 

požadavků, tedy dodržení zákonných předpisů, a z hlediska technicko-

ekonomické optimálnosti, tedy vhodnost navržených technických řešení se 

zohledněním proveditelnosti, životnosti konstrukcí, finanční náročnosti a 

konečného užitku pro stavebníka. 

V projektové dokumentaci bylo shledáno významné množství 

nedostatků, a to z několika posuzovaných hledisek. Z hlediska splnění 

zákonných předpisů je patrné zejména množství chybějících výkresů a 

nevyhovující úroveň podrobnosti těch zpracovaných. Z technicko-

ekonomického hlediska je kromě několika nevhodných detailů nutné zmínit 

neřešení nutných úprav ve stávajících podlažích, a to zejména novou skladbu 

podlahy v suterénu, bourací a zajišťovací práce umožňující provedení 

tryskové injektáže a opravy bytů a společných prostor zasažených provedením 

nástavby. Finanční objem těchto neřešených prací dle kalkulace autora 

přesahuje 25 % celkové ceny díla dle kontrolního rozpočtu. 

Pro posouzení vhodnosti projektovaného návrhu byla koncepčně 

navržena dvě alternativní řešení. První alternativa vycházela z projektové 

dokumentace a řešila obměnu vybraných technologických celků. Druhá 

alternativa předpokládala radikálnější přístup stavebníka a byla navržena jako 

kompletní demolice stávajícího objektu a následná realizace novostavby ve 

vzniklé proluce. U všech variant byly stanoveny celkové náklady na jejich 

realizaci, časová náročnost stavby, potenciální výnos z pronájmu nově 

zřízených jednotek, koeficient opotřebení dokončeného objektu přímo 

ovlivňující jeho předpokládanou hodnotu a environmentální dopady realizace 

stavby. Pomocí těchto kritérií byly jednotlivé varianty vyhodnoceny souborem 

metod vícekriteriálního rozhodování.  

Z hodnotové analýzy vzešla jako nejvhodnější varianta alternativa 

vycházející z projektové dokumentace se změnou vybraných technologických 

celků, která dosáhla míry efektivnosti 0,225. V těsném závěsu byla jako druhá 

nejvhodnější vyhodnocena původní projektovaná varianta s dosaženou mírou 
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efektivnosti 0,224. I přes nejvyšší hodnotu užitnosti náleží nejhorší výsledek 

0,152 variantě s demolicí a novostavbou, a to především kvůli téměř 

dvojnásobné ceně oproti ostatním variantám. Popsané výsledky dokazují, že 

pokud by byla obdobná vícekriteriální analýza provedena na začátku 

projekčních prací, nejlépe ve fázi zpracovávání architektonické studie, bylo by 

možné celý projekt výrazně optimalizovat. Dle požadavků stavebníka by pak 

bylo možné zvolit optimální variantu, která by šla buď cestou minimálních 

nákladů nebo maximálního budoucího užitku. 

Výsledky této diplomové práce, prokazující značné množství 

nedostatků ve zpracované projektové dokumentaci, přispěly k rozhodnutí 

stavebníka odložit zahájení realizace stavby a zadat přepracování projektové 

dokumentace tak, aby bylo dosaženo návrhu technicky a ekonomicky 

optimální stavby, která využije potenciál objektu. V souladu s autorem 

navrženou alternativou bude nové řešení zohledňovat možnost žádoucí 

změny dispozice a úpravy konstrukčního řešení za účelem zjednodušení a 

zrychlení realizace. 
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