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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je předání všeobecného přehledu o stavebnictví čtenářům a 

prognóza stavebnictví jako celku a zároveň vybraných částí stavebnictví, na které se tato 

práce zaměřuje. Hlavním zaměřením jsou v této práci ekonomika stavebnictví, energetiky 

úsporné domy, modernizace stavebních postupů a robotizace a digitalizace stavebnictví. 

Prognózy jsou sestavovány pro předpověď dalšího vývoje těchto vybraných oblastí. 

Případové studie jsou využity v rámci České republiky. Provedenou prognózou je oboru 

stavebnictví předpovězen rychlý vývoj k digitalizaci, robotizaci a s ní související ekologizaci. 

Klíčová slova 

Stavebnictví, prognostika, energetická úspora, stavební odpad, ekologie, robotika, 

digitalizace, BIM 

 



 

 

Abstract 

The aim of this diploma thesis is to pass a general overview of the construction industry to the 

readers and a forecast of the construction industry as a whole, as well as selected parts of the 

construction industry on which this paper focuses. The main focus in the field of construction in 

this work are the economics of construction, energy saving houses, modernization of construction 

procedures, robotics and digitization of construction. Forecasts are compiled to predict the further 

development of these selected areas. Case studies are applicated within the Czech Republic. The 

thesis’s forecast predicts rapid development in the field of construction industry for digitization, 

robotics and related greening of the whole process. 

Key words 

Construction, forecasting, energy saving, construction waste, ekology, robotics, 

digitization, BIM  
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Úvod 

Tématem této diplomové práce je „Prognóza stavebnictví“. Jedná se o téma, které je mi 

blízké, a ve kterém pracuji. Proto jsou citované teoretické informace i empirická data doplněny o 

vlastní zkušenosti a pohled z praxe. Tím je dosaženo i zhodnocení informací z využitých zdrojů 

v rámci skutečné praxe. 

V úvodní části práce jsou představeny ekonomické teorie, které představují základ pro 

praktickou výzkumnou část. Teorie ekonomických pojmů zahrnuje zejména hospodářský produkt, 

tempo růstu a hospodářský cyklus. Pro orientaci jsou i vysvětleny pojmy průmysl 4.0 a stavebnictví 

4.0. Následuje teorie prognostiky s využitím literatury vedoucího této práce doc. RNDr. Bohumíra 

Štědroně, CSc. a jeho kolegů. Zaměření je na metody, které jsou alespoň částečné využity 

v praktické části diplomové práce. 

Stavebnictví je široký pojem a většina lajků si pod ním představí pouze část toho, co 

zahrnuje. Proto je v této práci v úvodu praktické části stavebnictví vysvětleno a dílčí procesy jsou 

popsány tak, aby čtenáři poskytly všeobecný přehled jako základ pro další analýzy v práci. Celkově 

je však práce zaměřená pouze na vybrané oblasti a části stavebnictví, na které jsou následně 

sestaveny prognózy. Mezi analyzovaná a popisovaná témata práce jsou ekonomika stavebnictví, 

ekologické technologie ve stavebnictví, odpad ve stavebnictví, robotika ve stavebnictví a 

digitalizace ve stavebnictví. 

Kapitoly o ekonomice stavebnictví se zaměřují na globální vývoj ekonomických ukazatelů a 

popisují návaznost na hospodářský cyklus. Vzhledem k období psaní této práce jsou výstupy 

provázené s celosvětovým vývojem koronavirové pandemie, která měla mimo jiné velký dopad na 

stavebnictví, a jejíž dosah bude ovlivňovat stavebnictví v řádu let. 

Následné kapitoly se zaměřují na současné využívané ekologické, robotické a digitální 

technologie a stavební postupy. Kontrastem jsou pak nejnovější inovace v oblasti stavebnictví, 

které současné metody posouvají dále a jsou postupně aplikovány do prvních pilotních projektů. 

Obecně je práce zaměřována na světové měřítko, nicméně dílčí případové studie a inovace 

jsou vybrány v rámci České republiky pro přiblížení českému čtenáři. 
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1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

1.1 Představení vybraného oboru 

Stavebnictví je pojem znám široké veřejnosti, nicméně při jeho definici se setkáme s různými 

postoji k tomu, co vše si pod tímto oborem představit. Obecně stavebnictví nezahrnuje pouze 

samotnou výstavbu stavebních objektů, ale veškeré související procesy od počátku myšlenky 

stavby či rekonstrukce po dokončení finálního produktu. Stavebnictví je tedy hospodářským 

oborem, který zahrnuje projektování stavebních objektů, povolování stavebních záměrů, výrobu a 

dodání stavebních materiálů (nejčastěji distribuovanými stavebninami, případně hobby markety), 

samotnou realizaci stavby až po kolaudaci zahrnující externí orgány.   

Pojmem stavebnictví si tedy nepředstavujme pouze hrubou práci stavebních dělníků při 

výstavbě velkého bytového domu, ale i drobné bytové rekonstrukce, zahrnující dílčí řemesla (voda, 

topení, plyn, truhlářství, podlahy, výmalba apod.). Členy celého procesu jsou tedy nejen 

stavbyvedoucí a dělníci, ale i projektanti, zadavatelé a investoři, výrobci stavebních materiálů, 

obchodníci se stavebním materiálem, logistické firmy, ale i nezávislé orgány jako zejména stavební 

úřady, hygiena, hasiči a další. Nemalou součástí jsou i národní a mezinárodní dotační orgány, 

zejména pak Ministerstvo pro místní rozvoj ČR nebo Evropská unie. 

Stavebnictví patří mezi nejstarší a pravděpodobně i „nesmrtelné“ obory. Od prvních úkrytů 

našich předků jsme tento obor vyvinuli v mechanický proces, který se s vývojem velmi 

automatizuje a dokonce digitalizuje. Mezi poslední trendy stavebnictví patří jednak zjednodušení a 

urychlení celého procesu závozem hotových produktů na stavbu, a jednak ekologické přístupy při 

výstavbě i při jejím samotném užívání. 

Právě současným stavem oboru stavebnictví a analýzou budoucích trendů tohoto odvětví se 

tato práce zabývá. Cílem je sestavení prognózy stavebnictví a provázání s ekonomikou. Výstupy 

práce jsou určeny nejen pro čtenáře z oboru, ale zejména pro širokou veřejnost pro zvýšení 

informovanosti o tomto oboru a povědomí o dalším vývoji. 

1.2 Konkretizace vybrané prognózy 

Vzhledem k širokému záběru oboru stavebnictví bude prognóza zaměřena na analýzu trendů 

procesu výstavby. Tato práce tedy bude zkoumat současné metody a přístupy při realizaci nových 

staveb, kde je na rozdíl od rekonstrukcí stávajících budov prostor pro aplikaci nejnovějších trendů.  

Cílem prognózy tedy bude průzkum současných stavebních metod při výstavbě nových 

objektů a sestavení prognózy těchto metod v následujících letech. Výstupem této práce tímto 

bude prognóza přístupů k výběru formy nové stavby a procesů výstavby nových objektů. 

Součástí prognózy je i propojení technologického vývoje stavebnictví s ekonomickým vývojem 

stavebnictví v návaznosti na globální makroekonomii, převážně ve vyspělé části světa. 
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Graf 1 Ilustrační model zainteresovaných stran stavebnictví 

Zdroj: Graf – Autor, Obrázky viz. níže1 

2 TEORETICKÝ ZÁKLAD PRO EKONOMICKOU 

ANALÝZU VYBRANÝCH PRVKŮ STAVEBNICTVÍ 

Před aplikací prognostických metod bude v této práci obor stavebnictví nejprve analyzován. 

Hlavním východiskem budou internetové zdroje, které jsou vzhledem k rychlosti vývoje 

nejaktuálnější, společně s oborovými časopiseckými zdroji vybraných autorů. 

2.1 Ekonomický vývoj stavebnictví 

V první části práce bude obor stavebnictví zasazen do ekonomiky. Budou představeny 

základní ekonomické ukazatele, a to v porovnání v rámci ekonomiky České republiky, Evropské 

unie a světa. Analýza bude mimo teoretické popisy zahrnovat i empirická data. 

 
1 Hygienická stanice: Provoz ordinace praktické lékařky | Oficiální web městské části Praha-Satalice. Oficiální 
web městské části Praha-Satalice [online]. Copyright © 2021 [cit. 11.08.2021] Dostupné z: 
https://www.satalice.cz/aktualita/4380-provoz-ordinace-prakticke-lekarky  
Stavební úřad: Ústecký krajský úřad nesouhlasí s chystanými změnami u stavebních úřadů | Sever. Český 
rozhlas Sever [online]. Copyright ©2021 [cit. 11.08.2021]. Dostupné z: https://sever.rozhlas.cz/ustecky-
krajsky-urad-nesouhlasi-s-chystanymi-zmenami-u-stavebnich-uradu-8114270   
Hasičský záchranný sbor – PO: Hasicí přístroj práškový 6 kg ABC (34A) | Omnipuls. Střešní nosiče a boxy 
Thule, Hakr, Elson, sněhové řetězy | Omnipuls [online]. Copyright © 2021 OMNIPULS spol. s r.o. [cit. 
11.08.2021]. Dostupné z: https://www.omnipuls.cz/1736-hasici-pristroj-praskovy-6-kg-abc-34a.html  
Dotační orgány: Hodslavice – Úvodní stránka [online]. Copyright © 2021 [cit. 11.08.2021] Dostupné z: 
https://www.hodslavice.cz/projekty  

https://www.satalice.cz/aktualita/4380-provoz-ordinace-prakticke-lekarky
https://sever.rozhlas.cz/ustecky-krajsky-urad-nesouhlasi-s-chystanymi-zmenami-u-stavebnich-uradu-8114270
https://sever.rozhlas.cz/ustecky-krajsky-urad-nesouhlasi-s-chystanymi-zmenami-u-stavebnich-uradu-8114270
https://www.omnipuls.cz/1736-hasici-pristroj-praskovy-6-kg-abc-34a.html
https://www.hodslavice.cz/projekty
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2.2.1  Ekonomické ukazatele růstu 

Níže jsou popsány základní ukazatele růstu ekonomiky. Mohou být použity v národním i 

mezinárodním měřítku, a zároveň mohou být aplikovatelné jak na ekonomiku subjektu jako celek, 

tak na vybrané sektory, například průmysl nebo stavebnictví. 

Reálný HDP – Reálný hrubý domácí produkt – součet přidaných hodnot měřených ve stálých 

cenách (například americký dolar 2010 využívaný Světovou bankou) všemi subjekty, tedy 

domácnostmi, vládou a průmyslovými subjekty ekonomiky bez ohledu, zda jsou příjmy domácí či 

zahraniční 

Nominální HDP – Nominální hrubý domácí produkt – Nominální HDP představuje stejnou 

hodnotu ekonomiky jako reálný HDP s rozdílem, že je měřen v reálných cenách. Hodnoty tedy 

mohou být zkresleny inflací. 

Reálný HNP – Reálný hrubý národní produkt – tento ukazatel se od reálného HDP liší pouze 

faktorem, které subjekty jsou do něj započítávány. Relevantní subjekty jsou tvořeny národními 

subjekty, bez ohledu na to, kde se nacházejí. Počítá tedy domácí subjekty v zahraničí, a naopak 

nepočítá zahraniční subjekty ve vybrané ekonomice. 

Čistý DP – Čistý domácí produkt – čistá verze domácího produktu je hrubý produkt očištěn o 

opotřebení kapitálu. 

2.2.2  Výpočet hrubého domácího produktu 

Existující tři základní metody výpočtu hrubého domácího produktu. Pro přehled stručně 

definuji všechny tři. Zvýšená pozornost je však kladena první metodě, kterou využívám v praktické 

části této práce. 

1 Výrobková/Produkční metoda – metoda přidaných hodnot, tedy součet hrubé přidané 

hodnoty jednotlivých institucionálních sektorů nebo odvětví a čistých daní na produkty, 

které nejsou rozvrženy do sektorů a odvětví. Jedná se zároveň i o vyrovnávací položku účtu 

výroby za národní hospodářství celkem. Přičemž na straně zdrojů se zachycuje produkce a 

na straně užití mezi-spotřeba. Hrubá přidaná hodnota je pak rozdílem právě produkce a 

mezi-spotřeby. Zároveň protože se produkce oceňuje v základních cenách a užití v kupních 

cenách, je strana zdrojů za národní hospodářství celkem doplněna o daně snížené o dotace 

na výrobky.2 

Rovnice 1 Výpočet HDP produkční metodou 

HDP = Produkce – Mezi-spotřeba + Daně z produktů – Dotace na produkty3 

 
2 Hrubý domácí produkt (HDP) - Metodika | Český statistický úřad [online]. Copyright © 2021 [cit. 
11.08.2021] Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/hruby_domaci_produkt_-hdp-  
3 Hrubý domácí produkt (HDP) - Metodika | Český statistický úřad [online]. Copyright © 2021 [cit. 
11.08.2021] Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/hruby_domaci_produkt_-hdp-  

https://www.czso.cz/csu/czso/hruby_domaci_produkt_-hdp-
https://www.czso.cz/csu/czso/hruby_domaci_produkt_-hdp-
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2 Výdajová metoda – součet výdajů domácností na spotřebu (C), soukromých hrubých 

domácích investicí (I), výdajů státu na nákup výrobků a služeb (G) a čistého exportu, tj. 

vývoz výrobků a služeb snížený o dovoz výrobků a služeb (NX). 

Rovnice 2 Výpočet HDP výdajovou metodou 

HDP = C + I + G + NX 

3 Důchodová metoda – součet národního důchodu (ND), amortizací (a) a nepřímých daní 

(TN). 

Národní důchod se počítá jako součet hrubých mezd (w), rent (r), hrubých zisků korporací (z), 

čistých úroků (i) a příjmů vlastníků firem (y).4 

Rovnice 3 Výpočet národního důchodu 

ND = w + r + z + I + y 

Rovnice 4 Výpočet HDP důchodovou metodou 

HDP = ND + a + TN 

2.2.3  Ekonomický růst 

Za ekonomický růst se obecně považuje růst HDP dané ekonomiky na určitém území 

(nejčastěji země) za daný časový interval (rok, čtvrtletí). Jedná se o jeden z nejběžněji používaných 

ukazatelů.  

Ekonomický růst se nejčastěji měří jako roční tempo růstu reálného HDP, definovaného 

v předchozí kapitole. Tempo růstu se počítá jako podíl reálného produktu ve vybrané periodě (Yt) 

s reálným produktem periody předchozí (Yt-1) s následným vynásobením číslem 100 pro vyjádření 

v procentech. 

Rovnice 5 Tempo růstu HDP 

Yt  (•100) 

Yt-1 

Navazujícím ukazatelem je tempo přírůstku HDP, který představuje změnu výše HDP ve 

vybrané periodě oproti periodě předchozí. Počítá se jako rozdíl HDP vybrané periody (Yt) a periody 

předchozí (Yt-1) poděleným HDP periody předchozí (Yt-1), případně vynásobeným číslem 100 pro 

vyjádření v procentech. 

Rovnice 6 Tempo přírůstku HDP 

Yt – Yt-1 (•100) 

Yt-1 

 
4 Jak se počítá HDP? | finance.cz [online]. Copyright © 2021 [cit. 11.08.2021] Dostupné z:  
https://www.finance.cz/makrodata-eu/hdp/vypocet/  

https://www.finance.cz/makrodata-eu/hdp/vypocet/
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Tempo růstu HDP někdy bývá chybně zaměňováno s ekonomickou sílou země, která je 

vyjádřena absolutní hodnotou reálného HDP ve srovnatelné měně. Případně se používá pojem 

ekonomická úroveň země, která je vyjádřena reálným HDP v přepočtu na jednoho obyvatele ve 

srovnatelné měně.5 

2.2 Hospodářský cyklus 

V rámci zasazení stavebnictví do ekonomického cyklu je nutné si definovat hospodářský 

cyklus jako pojem. Hospodářský cyklus vychází z mnoha mnohdy protichůdných teorií, nicméně 

všechny se shodnou na tom, že ekonomika se nevyvíjí stabilním tempem, nýbrž dochází 

k pravidelným i nepravidelným výkyvům z různých důvodů. Pravidelnost a četnost, tj. cykličnost je 

různá dle typů výkyvů. 

2.2.1  Strukturální výkyvy 

Strukturální cykly jsou způsobeny změnou preferencí spotřeby spotřebitelů, vzácností zdrojů 

a inovacemi. S tímto přirozeným vývojem se některá odvětví smršťují, a jiná rozpínají. Těmito 

změnami v odvětví vzniká strukturální nezaměstnanost, která není dlouhodobého charakteru (bez 

přílišných zásahů). Kapacita klesajících sektorů se přesouvá do rostoucích sektorů.6 

2.2.2  Cyklické výkyvy 

Cyklické výkyvy jsou na rozdíl od strukturálních plošnějšího charakteru. Pokles a nárůst není 

přímo vázán na odvětví, ale na ekonomickou situaci trhu. Tento cyklus zachycuje graf 

hospodářského cyklu. 

Graf 2 Fáze hospodářského cyklu 

Zdroj: Autor 

 
5 4. Ekonomický růst | mirasleblanc [online]. Copyright © 2021 [cit. 11.08.2021] Dostupné z: 
https://www.miras.cz/seminarky/makroekonomie-n04-ekonomicky-rust.php  
6 HOLMAN, Robert. Ekonomie. V Praze: C.H. Beck, 2011. 495 s. ISBN 978-80-7400-006-5. 
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Pro hospodářský cyklus je typické střídání fáze expanze a recese. Expanzí je míněné 

zrychlování tempa růstu reálného HDP a recesí zpomalování růstu HDP. Hluboký a dlouhotrvající 

pokles HDP je potom nazývána deprese (dno).7 Vrchol nastává v momentu, kdy je expanze 

v maximální výši a následuje její zpomalování. 

2.3 Popis současných metod 

Na ekonomickou analýzu následně navážu teoretickým popisem současných moderních 

metod při výstavbách nových objektů. V této kapitole se bude jednat o průzkum s použitím 

vybraných odborných publikací představující konkrétní metody aplikované na vybraných stavbách. 

Součástí bude i popis rozvíjejících se oblastí při dílčích procesech výstavby, zejména pak 

ekologické požadavky investorů jako je snížení energetické náročnosti budov. 

2.4 Průmysl 4.0 

Koncept průmysl 4.0 je pojetí vln průmyslových inovačních revolucí, přičemž v současné době 

probíhá vlna čtvrtá, která byla nastartována vývojem internetu. Základním aspektem průmyslu 4.0 

je tedy zejména digitalizace, a to napříč odvětvími. Proto se jedná o průmyslovou revoluci.8 Dopad 

na společnost je zejména v napojení do sítě a ovládání skrz aplikace většiny věcí kolem nás, a to od 

domácích spotřebičů, až po pouliční osvětlení. Digitalizace se týká genové technologie, 

nanotechnologie či robotiky. Tyto vývoje mají mimo jiné za cíl díky optimalizaci využití technologie 

snížení energetické náročnosti, šetření přírodních zdrojů a snížení fyzické zátěže lidí, ale i zvířat.9 

Součástí průmyslu 4.0 je i stavebnictví 4.0 související s tématem této práce. Přestože tento 

obor byl prozatím digitalizován méně, a to jak v obchodní, tak v realizační části, v posledních letech 

tento pojem nabyl rostoucího trendu. Pod stavebnictvím 4.0. si lze představit zejména 

automatizované řídící stroje minimalizující odchylky, digitalizace procesu stavby (od komunikace 

s úřady, přes projektovou dokumentaci či stavební deník po modelování stavby), 3D tiskárny, tedy 

obecně nahrazování zejména manuální práce ve stavebnictví.10 O důležitosti a aktuálnosti 

stavebnictví 4.0 svědčí také aktivity, které jsou iniciovány, jak odbornou veřejností, tak profesními 

organizacemi, významnými tržními subjekty a také státní správou. Jednou z posledních iniciativ je 

například uzavření memoranda mezi dvěma klíčovými profesními organizacemi v oboru 

stavebnictví – České komory autorizovaných inženýru a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a 

České komory architektů (ČKA) společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českou agenturou 

pro standardizaci o spolupráci na přípravě datového standardu staveb11 nebo založení platformy 

 
7 HOLMAN, Robert. Ekonomie. V Praze: C.H. Beck, 2011. 495 s. ISBN 978-80-7400-006-5. 
8 Průmysl 4.0 | Siemens [online]. Copyright © 2021 [cit. 11.08.2021] Dostupné z: 
https://www.siemens.cz/prumysl40/  
9 Průmysl 4.0 - Introduction | KUKA [online]. Copyright © 2021 [cit. 11.08.2021] Dostupné z: 
https://www.kuka.com/cs-cz/vyroba-v-budoucnosti/pr%C5%AFmysl-4,-d-,0/pr%C5%AFmysl-4,-d-,0-
introduction  
10 Stavebnictví 4.0 | tzbinfo [online]. Copyright © 2021 [cit. 11.08.2021] Dostupné z: https://stavba.tzb-
info.cz/15752-stavebnictvi-4-0  
11 Ministerstvo průmyslu a obchodu. Společně k digitálnímu stavebnímu řízení a Stavebnictví 4.0. MPO a ČAS 
uzavřely memorandum o spolupráci se dvěma klíčovými profesními organizacemi. Tisková zpráva. 2020 [cit. 
16.08.2021]. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/spolecne-k-

https://www.siemens.cz/prumysl40/
https://www.kuka.com/cs-cz/vyroba-v-budoucnosti/pr%C5%AFmysl-4,-d-,0/pr%C5%AFmysl-4,-d-,0-introduction
https://www.kuka.com/cs-cz/vyroba-v-budoucnosti/pr%C5%AFmysl-4,-d-,0/pr%C5%AFmysl-4,-d-,0-introduction
https://stavba.tzb-info.cz/15752-stavebnictvi-4-0
https://stavba.tzb-info.cz/15752-stavebnictvi-4-0
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/spolecne-k-digitalnimu-stavebnimu-rizeni-a-stavebnictvi-4-0--mpo-a-cas-uzavrely-memorandum-o-spolupraci-se-dvema-klicovymi-profesnimi-organizacemi--256454/
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„Stavebnictví 4.0“ v rámci Národního hubu „Průmysl 4.0“, jejíž ambicí je spojit významná 

výzkumná pracoviště, zejména na technických universitách, s progresivními stavebními firmami a 

nabídnout prostor pro vzájemnou spolupráci.12 

3 TEORIE TECHNOLOGICKÝCH PROGNÓZ 

Analýza současného stavu oboru stavebnictví bude představovat základ pro aplikaci metod 

technologických prognóz pro samotné sestavení prognózy oboru stavebnictví. 

3.1 Prognostika jako pojem 

Jak již název pojmu napovídá, jedná se o disciplínu zabývající se sestavováním prognóz. 

Samotná prognóza pochází z řeckého „prognosis“, v překladu předpověď. V angličtině se dnes 

jedná o velmi používaný termín, který známe jako „forecasting“.13 

Zda je prognostika vědní disciplína však není jasně definováno, přestože je v dnešní době 

hojně využívána. Jedná se nicméně o studium prognózování, rozvoj metod a technik a samotné 

vytváření prognóz.14 

3.1.1  Kvantitativní a kvalitativní metody prognózování 

Obecně kvantitativní a kvalitativní metody při jakémkoliv výzkumu představují vzájemně 

propojené přístupy i výstupy. Kvantitativní metody jsou spíše deduktivní, stanovující hypotézu na 

začátku výzkumu a používající statistické metody. Čerpá se z empirických dat jako jsou číselná 

data. Kvalitativní metody jsou naopak spíše induktivní, hypotéza je zde výstupem, a mezi metody 

patří práce s nominálními proměnnými jako je například sběr otázek a odpovědí.  

Prognostika v tomto není výjimkou. Kvantitativní metody vznikají s rozvojem matematiky a 

statistiky předpokládající budoucí vývoj. Kvalitativní metody naopak vycházejí z vývoje 

společenských věd a na rozdíl od kvantitativních mohou identifikovat i diskontinuity. 

3.1.2  Kvalitativní metody prognózování 

V této kapitole jsou popsány vybrané kvalitativní metody prognózování. Pro účely této práce 

jsou definovány pouze metody aplikované v praktické části. 

 
digitalnimu-stavebnimu-rizeni-a-stavebnictvi-4-0--mpo-a-cas-uzavrely-memorandum-o-spolupraci-se-
dvema-klicovymi-profesnimi-organizacemi--256454/  
12 Ministerstvo průmyslu a obchodu. Stavebnictví 4.0 přináší nový impuls do českého stavebního průmyslu. 
Tisková zpráva. 2021 [cit. 16.08.2021]. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-
zpravy/stavebnictvi-4-0-prinasi-novy-impuls-do-ceskeho-stavebniho-prumyslu--262025/  
13 ŠTĚDROŇ, Bohumír, Marcela PALÍŠKOVÁ, Zdeněk SOUČEK, Antonín DVOŘÁK a Pavel 
TILINGER. Prognostika. V Praze: C.H. Beck, 2019. 1 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-746-0. 
14 ŠTĚDROŇ, Bohumír, Marcela PALÍŠKOVÁ, Zdeněk SOUČEK, Antonín DVOŘÁK a Pavel 
TILINGER. Prognostika. V Praze: C.H. Beck, 2019. 1 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-746-0. 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/spolecne-k-digitalnimu-stavebnimu-rizeni-a-stavebnictvi-4-0--mpo-a-cas-uzavrely-memorandum-o-spolupraci-se-dvema-klicovymi-profesnimi-organizacemi--256454/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/spolecne-k-digitalnimu-stavebnimu-rizeni-a-stavebnictvi-4-0--mpo-a-cas-uzavrely-memorandum-o-spolupraci-se-dvema-klicovymi-profesnimi-organizacemi--256454/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/stavebnictvi-4-0-prinasi-novy-impuls-do-ceskeho-stavebniho-prumyslu--262025/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/stavebnictvi-4-0-prinasi-novy-impuls-do-ceskeho-stavebniho-prumyslu--262025/
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3.1.2.1  Metoda analogie 

Metoda analogie k určení budoucích trendů používá znalosti z průběhu jiného ověřitelného 

trendu.15 Aplikovatelná je zejména při technologických problémech. Důležitou vlastností je 

podobnost sledovaného jevu s jevem, u něhož je známý průběh. Vybrané jevy pro aplikaci metody 

analogie mohou přinést různé výsledky vzhledem k jejich podstatě. Proto vyžaduje hodně 

opatrnosti a expertní znalosti.16 

Příkladem může být historický vývoj popularity super-potraviny quinoa pro prognózu vývoje 

super-potraviny semínek chia. Obě veličiny mají obdobný charakter se stejnou cílovou skupinou. 

Potravina quinoa má známý historický průběh popularity, na němž můžeme stavět pro prognózu 

vývoje popularity semínek chia.  

3.1.2.2  Metoda brainstormingu 

Jedná se o metodu s rostoucí popularitou i mimo prognostiku. Cílem je získání co nejvíce 

nápadů na dané téma, a zároveň získání více nápadů od více účastníků než od izolovaného jedince. 

Nejčastějším využitím je management, podnikání, anebo právě prognostika. Volným překladem 

znamená „burzu nápadů“. Obvykle probíhá v malé několikačlenné skupině. Členové 

brainstormingu by měli mít podobné zaměření nebo podobnou úroveň vzdělání, bez skeptických 

pohledů.17  

Příkladem může být například tvorba reklamy a prognóza jejího úspěchu. V rámci skupiny 

vybraných jedinců společnosti, která má za úkol uvedení nového produktu na trh aplikují metodu 

brainstormingu. Každý jedinec v krátkém čase přednáší nápady, a společně je následně filtrují. 

Vrcholné nápady mohou být následně analyzovány dalšími metodami. 

Podobnou metodou může být i metoda panel expertů. Ta nicméně zahrnuje skutečné 

odborníky v daném tématu, kteří v delším časovém úseku integrují velké množství dat. Na rozdíl od 

metody brainstormingu tedy není okamžitá, ale vyžaduje čas.18 

3.1.3  Kvantitativní metody prognózování 

V této kapitole jsou popsány vybrané kvantitativní metody prognózování. Metody jsou méně 

„slovní“ a kreativní oproti kvalitativním, a naopak více využívají empirická data. 

3.1.3.1  Číselné řady 

Číselné řady jsou stěžejní kvantitativní metodou prognostiky. Jedná se o chronologicky 

uspořádané údaje. Jako nástroj slouží pro sledování vývoje vybraných ukazatelů v čase. Velmi často 

 
15 ŠTĚDROŇ, Bohumír, Marcela PALÍŠKOVÁ, Zdeněk SOUČEK, Antonín DVOŘÁK a Pavel 
TILINGER. Prognostika. V Praze: C.H. Beck, 2019. 2 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-746-0. 
16 ŠTĚDROŇ, B. et al. Prognostické metody a jejich aplikace. Praha: C.H. Beck, 2012. s. 47. ISBN 978-80-7179-
174-4. 
17 ŠTĚDROŇ, B. et al. Prognostické metody a jejich aplikace. Praha: C.H. Beck, 2012. s. 47. ISBN 978-80-7179-
174-4. 
18 ŠTĚDROŇ, B. et al. Prognostické metody a jejich aplikace. Praha: C.H. Beck, 2012. s. 47. ISBN 978-80-7179-
174-4. 
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se jedná o ekonomické ukazatele. Můžeme je dělit na deterministické časové řady a stochastické 

časové řady. 

a) Deterministické časové řady v sobě neobsahují žádný náhodný prvek. Je známa příslušná 

analogická funkce, která generuje hodnoty časové řady. Tím je zaručena bezchybná 

předpověď dat. 

b) Stochastické časové řady v sobě naopak obsahují náhodný prvek. Není možné je 

matematicky popsat, a stochastickou časovou řadou se rozumí jedna realizace 

stochastického náhodného procesu.19 

V ekonomii jsou stochastické řady jasně převažujícími. Liší se dále i způsobem získávání dat, a 

to konkrétně na neodvozené a odvozené ukazatele. 

a) Časová řada absolutních (neodvozených) ukazatelů je časová řada, která je určena 

pozorováním nebo měřením. Ukazatele jsou extenzivní. Příkladem může být měsíční 

marže společnosti. 

b) Časová řada relativních (odvozených) ukazatelů je časová řada, která je transformována. 

Je odvozena z absolutních ukazatelů. Ukazatele jsou intenzivní. Příkladem je spotřeba 

materiálu při výrobě jednoho kusu výrobku.20 

Dalším dělením časových řad je dělení na časové řady okamžité a intervalové, které jsou 

definovány časovými úseky. 

a) Okamžité časové řady se stávají z hodnot, které se vždy vztahují ke konkrétnímu 

časovému okamžiku, tedy pro daný moment. Příkladem může být marže obchodní 

společnosti v daném konkrétním dni. 

b) Intervalové časové řady se stávají z hodnot, které se vždy vztahují k nějakému časovému 

úseku. Velikost hodnoty tedy závisí na délce intervalu, při kterém je veličina sledována. 

Příkladem může být vývoj denní marže ve vybraném měsíci.21 

Vzhledem k časové definici okamžitých a intervalových časových řad, jsou hodnoty, se 

kterými se pracuje u okamžitých řad stavové, a u intervalových řad tokové. V závislosti na délce 

intervalu mohou časové řady být dále děleny na dlouhodobé a krátkodobé. 

a) Dlouhodobé časové řady jsou zpravidla řady, které zahrnují hodnoty v intervalu let a 

delším. Příkladem může být meziroční vývoj hrubého domácího produktu ekonomiky. 

b) Krátkodobé časové řady jsou pak řady, které zahrnují hodnoty odehrávající se 

v intervalu kratším jednoho roku. Příkladem může být sezónní vývoj stavebnictví v rámci 

ročního období.22 

 
19 ŠTĚDROŇ, B. et al. Prognostické metody a jejich aplikace. Praha: C.H. Beck, 2012. s. 47. ISBN 978-80-7179-
174-4. 
20 ŠTĚDROŇ, B. et al. Prognostické metody a jejich aplikace. Praha: C.H. Beck, 2012. s. 47. ISBN 978-80-7179-
174-4. 
21 ŠTĚDROŇ, B. et al. Prognostické metody a jejich aplikace. Praha: C.H. Beck, 2012. s. 47. ISBN 978-80-7179-
174-4. 
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Posledním vybraným dělením časových řad je dělení na časové řady ekvidistantní a 

neekvidistantní. 

a) Ekvidistantní časové řady mají konstantní délku časového kroku mezi zaznamenanými 

hodnotami. Příkladem může být zkoumání marže stavební firmy mezi dílčími měsíci. 

b) Neekvidistantní časové řady mají proměnnou délku časového kroku mezi 

zaznamenanými hodnotami. Příkladem může být zkoumání vývoje marže stavebnin od 

jara do podzimu vůči zimě.23 

Mezi hlavními výtkami časových řad patří volba mezi co největším počtem pozorování pro 

přesnost a ne-zhušťování časových řad pro dodržení jednoduchosti. Je tedy nutné aplikovat 

kompromis těchto požadavků vůči charakteru zkoumané veličiny. Další problém může 

představovat kalendář, a to zejména nestejnou délkou dílčích měsíců, nebo dokonce let. Příkladem 

může být například porovnávání vývoje marže stavebnin v každém vybraném měsíci, kdy delší 

měsíce mohou vykazovat lepší výsledky pro větší počet prodejních dnů.24  

Tabulka 1 Přehled dní v dílčích měsících 

Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen 

Počet dní 31 28 (29)* 31 30 31 30 

Měsíc Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 

Počet dní 31 31 30 31 30 31 

* V přestupném roce je měsíc únor o jeden den delší.  

Zdroj: Autor 

Důležitou součástí aplikace metody časových řad je také porozumění principu generování 

hodnot dané časové řady. Na základě znalosti uvedeného principu je možné generovat i budoucí 

hodnoty. Tím je následně možné předvídat budoucí hodnoty časové řady a sestavit prognózu 

vývoje.  

Uvedený princip se nazývá model časové řady. Tento model zobrazuje ekonomickou 

hypotézu o vztahu mezi vysvětlovanými proměnnými a vysvětlujícími proměnnými. Podobou je 

obvykle stochastická rovnice. 

1. První fáze analýzy je představení obecného matematického zápisu vzhledem 

k charakteru dat. 

2. Druhá fáze je provedení odhadu velikosti parametrů modelu matematickým zápisem 

s konkrétními parametry. 

 
22 ŠTĚDROŇ, B. et al. Prognostické metody a jejich aplikace. Praha: C.H. Beck, 2012. s. 47. ISBN 978-80-7179-
174-4. 
23 ŠTĚDROŇ, B. et al. Prognostické metody a jejich aplikace. Praha: C.H. Beck, 2012. s. 47. ISBN 978-80-7179-
174-4. 
24 ŠTĚDROŇ, B. et al. Prognostické metody a jejich aplikace. Praha: C.H. Beck, 2012. s. 47. ISBN 978-80-7179-
174-4. 
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3. Třetí fáze je testování modelu a ověření platnosti dat.25 

Pro popsaný postup existuje řada metod, přičemž nejrozšířenější je metoda dekompozice 

časové řady. Podmínkou je, že náhodný proces generující data je závislý pouze na čase. Časová 

řada je rozložena na několik nezávislých složek. Komponenty rozkladu jsou trendová složka (Tt), 

sezónní složka (St), cyklická složka (Ct) a reziduální složka (Et). Časová řada nemusí mít všechny 

uvedené složky a je vhodná pro krátkodobé časové řady.  

a) Trendová složka popisuje dlouhodobý vývoj časové řady (přímka, parabola, exponenciála). 

Například vývoj meziročního růstu stavebnictví v následujících deseti letech. 

b) Sezónní složka vyjadřuje pravidelné kolísání trendu v rámci roční periody, například 

v důsledku střídání ročního období. Například poklesy stavebních prací v zimním období. 

c) Cyklická složka zaznamenává kolísání okolo trendu, tedy fáze růstu a poklesu, přičemž se 

jedná o proměnnou délku. Příkladem může být obchodní cyklus v rámci ekonomické 

aktivity. 

d) Reziduální neboli zbytková složka je tvořena náhodnými výkyvy v důsledku 

nepředvídatelných okolností. Například pokles zisku v měsících, kdy jsou zakázky v realizaci 

bez plánovaných fakturací, a naopak souhra fakturací prací na dílčích zakázkách ve 

vybraném měsíci.26 

Dekompoziční metoda se dělí na aditivní a multiplikativní, přičemž aditivní metoda spočívá v 

součtu jednotek jednotlivých složek a multiplikativní metoda představuje jejich součin. 

a) Aditivní metoda je vhodná při konstantní variabilitě hodnot časové řady v čase. 

Rovnice 7 Rovnice aditivní dekompozice časové řady 

yt + Tt + St + Ct + Et 

 

Multiplikativní metoda je naopak vhodná při růstu nebo změnách variability hodnot časové 

řady v čase. 

Rovnice 8 Rovnice multiplikativní dekompozice časové řady 

yt • Tt • St • Ct • Et
27

 

 

 
25 ŠTĚDROŇ, B. et al. Prognostické metody a jejich aplikace. Praha: C.H. Beck, 2012. s. 47. ISBN 978-80-7179-
174-4. 
26 ŠTĚDROŇ, B. et al. Prognostické metody a jejich aplikace. Praha: C.H. Beck, 2012. s. 47. ISBN 978-80-7179-
174-4. 
27 ŠTĚDROŇ, B. et al. Prognostické metody a jejich aplikace. Praha: C.H. Beck, 2012. s. 47. ISBN 978-80-7179-
174-4. 
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4 MAKROEKONOMICKÁ ANALÝZA STAVEBNICTVÍ V 

LETECH 2015-2019 

V této kapitole bude obor stavebnictví analyzován v rámci světového, evropského a českého 

průmyslu a ekonomiky. Cílem je porovnat trend stavebnictví s trendem průmyslu a ekonomiky a 

zároveň posoudit vývoj v posledních 5 letech, konkrétně 2015-2019. Přestože je tato práce 

zpracovávána v roce 2021, rok 2020 nebyl záměrně zvolen pro prozatímní nedostatek dat. 

4.1 Vývoj ekonomiky v období 2015-2019 

Prvním ekonomickým rozborem je graf vývoje HDP v letech 2015-2019. Pro účely této práce 

je vývoj pozorovaný vždy v měřítku světa, Evropské unie a České republiky. Stavebnictví je sezónní 

obor, který má obecně tendenci klesat a stoupat společně s vývojem ekonomiky. Havarijní a 

údržbářské práce standardně pokračují vždy, ale investiční výstavby a jiné neakutní stavební práce 

společně s poklesem tempa růstu ekonomiky klesají. 

4.1.1  Vývoj světové ekonomiky v letech 2015-2019 

V letech 2015-2019 světová ekonomika expandovala. Od světové krize po roce 2008 nedošlo 

ve světovém měřítku k výrazným propadům, naopak rok 2019 patřil mezi velmi úspěšné a štědré 

roky. S tím obecně souvisí úspěch napříč obory. Nicméně takový stav svědčí i inovacím, což 

v nemalém případě znamená konec neinvestujícím a neinovujícím firmám. V roce 2019 se již ve 

společnosti, a zejména mezi ekonomiky hovořilo o blížící se prasknutí bubliny, dosáhnutí vrcholu, a 

příchodu recese. O tom, zda by k tomu skutečně došlo, nepřijít koronavirová pandemie28, můžeme 

pouze spekulovat. 

Graf 3 zobrazuje vývoj světové ekonomiky pomocí výpočtu přidané hodnoty s konstantní 

měnou amerického dolaru 2010. V roce 2015 činilo světové HDP 75,958 triliónů USD (2010) a 

v roce 2019 světové HDP vrostlo na 84,848 triliónů USD (2010). Tedy nárůst o 11,7 %. Nominální 

HDP v roce 2019 činilo 87,735 triliónů USD (2019). 

 

 

 
 

 
28 Pandemie COVID-SARS-19 vypukla na konci roku 2019 v Číně a rozšířila se po světě. Onemocnění 
s chřipkovými příznaky si vyžádalo množství životů převážně starší a nemocné populace. V období psaní této 
práce (jaro-léto 2021) pandemie stále trvá, a kromě životů si vyžádala řadu protiepidemiologických opatření, 
které mimo jiné způsobují silné ekonomické dopady napříč odvětvími. 
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Graf 3 Vývoj světové ekonomiky pomocí přidaného hodnoty (konstantní USD 2010) 

Zdroj: GDP (constant 2010 US$) | Data. World Bank Open Data | Data [online]. Copyright © 2021 [cit. 

11.08.2021]. Dostupné z: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?end=2019&start=2015  

Přestože vývoj světové ekonomiky byl ve vybraném časovém intervalu rostoucí, tempo růstu 

HDP klesalo. I tento faktor podporoval teorii blížícího se dosažení vrcholu. Graf 4 zobrazuje 

snižovaní tempa růstu ekonomiky po roce 2017. V roce 2015 bylo tempo růstu HDP 3,299 %, v roce 

2018 2,977 % a v roce 2019 pak „pouze“ 2,343 %. 

Graf 4 Tempo růstu světové ekonomiky v procentech 

Zdroj: GDP growth (annual %) | Data. World Bank Open Data | Data [online]. Copyright © 2021 [cit. 

11.08.2021]. Dostupné z: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2019&start=2015  

4.1.2  Vývoj evropské ekonomiky v letech 2015-2019 

Vývoj ekonomiky Evropské unie již na první pohled z grafu koresponduje s vývojem světové 

ekonomiky, a to jak celkového HDP (USD 2010), tak tempa růstu HDP (%). 
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Dle grafu 5 převzatý od Světové banky bylo HDP EU v roce 2015 15,265 trilionů USD (2010), 

což je přibližně 21 % světového HDP. V roce 2019 pak hodnota HDP EU činila 16,605 trilionů USD 

(2010), přičemž se jednalo o přibližně 19,6 % světového HDP. Nominální HDP EU v roce 2019 bylo 

15,626 trilionů USD (2019). 

Graf 5 Vývoj evropské ekonomiky pomocí přidaného hodnoty (konstantní USD 2010) 

Zdroj: GDP (constant 2010 US$) - European Union | Data. World Bank Open Data | Data [online]. Copyright 
© 2021 [cit. 11.08.2021]. Dostupné z: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?end=2019&locations=EU&start=2015  

Ukazatel tempa růstu ekonomiky Evropské unie zaznamenal v roce 2015 hodnotu 2,301 %, 

což je o 0,998 procentuálního bodu níže než ve světovém měřítku. V roce 2019 pak tempo růstu 

HDP EU činilo 1,554 %, což je o 0,788 procentuálního bodu méně. Tempo růstu EU bylo tedy 

v porovnání se světovým měřítkem nižší. Meziroční trend EU však korespondoval se světem. 

Graf 6 Tempo růstu evropského HDP (%) 

Zdroj: GDP growth (annual %) - European Union | Data. World Bank Open Data | Data [online]. 

Copyright © 2021 [cit. 11.08.2021]. Dostupné z: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2019&locations=EU&start=2015   
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4.1.3  Vývoj české ekonomiky v letech 2015-2019 

Stejně jako světová nebo evropská ekonomika, i česká ekonomika měla obdobný trend 

vývoje HDP v letech 2015-2019. 

Na grafu 7 je pozorovatelný rostoucí trend s klesajícím tempem růstu. V roce 2015 činilo HDP 

ČR 222,382 bilionů USD (2010), což bylo asi 1,49 % HDP EU. V roce 2019 pak stouplo HDP ČR na 

hodnotu 259,911 bilionů, co je asi 1,57 % HDP EU. Podíl HDP ČR na HDP EU se tedy zvýšil. V roce 

2019 bylo HDP ČR o 16,88 % vyšší než v roce 2015. Nominální hodnota HDP ČR v roce 2019 byla 

250,681 bilionů USD (2019). 

Graf 7 Vývoj české ekonomiky pomocí přidaného hodnoty (konstantní USD 2010) 

Zdroj: GDP (constant 2010 US$) - Czech Republic | Data. World Bank Open Data | Data [online]. 

Copyright © 2021 [cit. 11.08.2021]. Dostupné z: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?end=2019&locations=CZ&start=2015   

Na grafu 8 je patrný obdobný trend změn tempa růstu HDP ČR jako u EU nebo světa. V roce 

2016 byl výrazný pokles tempa růstu stejně jako ve světě. Po významném růstu v roce 2017 

následně postupně zase zpomaloval. V roce 2015 bylo tempo růstu HDP ČR 5,388 %, což je oproti 

EU nebo světu znatelně rychlejší tempo. V roce 2017 činilo tempo růstu HDP ČR 5,169 %, v roce 

2018 3,181 % a v roce 2019 2,336 %. Oproti tempu růstu HDP EU a světa byly tedy sice změny ve 

stejných letech a stejným směrem, propady a nárůsty však byly výraznější v obou směrech. 
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Graf 8 Vývoj tempa růstu HDP České republiky v letech 2015-2019 

Zdroj: GDP growth (annual %) - Czech Republic | Data. World Bank Open Data | Data 

[online]. Copyright © 2021[cit. 11.08.2021]. Dostupné z:  
https://data.worldbank.org/ indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2019&locat ions=CZ&start=2015   

4.2 Vývoj průmyslu v období 2015-2019 

V této kapitole bude cílová skupina ekonomiky zúžena na obor průmyslu. I tato data budou 

převzata z dostupných dat Světové banky. 

4.2.1  Vývoj světového průmyslu v letech 2015-2019 

Světový trend průmyslu je bezesporu rostoucí. S použitím metody přidaného hodnoty 

s absolutními hodnotami je z grafu zřejmý dlouhodobý růst. Aplikovaná metoda přidané hodnoty 

se váže ke konstantní hodnotě amerického dolaru z roku 2010. 

Graf 9 Vývoj světového průmyslu pomocí přidané hodnoty (konstantní USD 2010) 

Zdroj: Industry (including construction), value added (constant 2010 US$) | Data. World Bank Open 

Data | Data [online]. Copyright © 2021 [cit. 11.08.2021]. Dostupné z: 
https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.TOTL.KD?end=2019&start=2015&view=chart   
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V roce 2015 činilo HDP světového průmyslu 21,096 trilionů amerických dolarů. V roce 2019 

pak čítala 23,538 trilionů amerických dolarů. Ve vybraném období tedy došlo k nárůstu o 2,442 

trilionu americký dolarů ve stálých cenách amerického dolaru 2010. Procentuální nárůst světového 

reálného HDP tak byl 11,58 %. 

Světový průmysl s celkovým nárůstem 11,58 % z hodnot 2015 na hodnoty 2019, dosáhl 

nepatrně nižšího relativního nárůstu oproti růstu světového HDP, které ve stejném období dosáhlo 

nárůstu o 11,7 %. 

Graf 10 Tempo růstu světového průmyslu v letech 2015-2019 (%) 

Zdroj: Industry (including construction), value added (annual % growth) | Data. World Bank Open Data 

| Data [online]. Copyright © 2021 [cit. 11.08.2021]. Dostupné z: 
https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.TOTL.KD.ZG?end=2019&start=2015  

Tempo růstu světového průmyslu graficky znázorňuje každoročně stejný směr křivky jako u 

křivek změn HDP. V roce 2015 bylo tempo růstu 2,985 %, v roce 2017 pak 3,672 % a v roce 2019 

1,686 %. 

4.2.2  Vývoj evropského průmyslu v letech 2015-2019 

Grafy zaznamenávají hodnoty související s průmyslem EU. Absolutní hodnota průmyslu EU 

v konstantních hodnotách USD činila v roce 2015 3,435 trilionů a v roce 2019 3,731 trilionů, tedy 

nárůst byl o 8,62 %. 
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Graf 11 Vývoj růstu průmyslu EU v letech 2015-2019 (triliony USD 2010) 
 

Zdroj: Industry (including construction), value added (constant 2010 US$) - European Union | Data. World Bank Open Data 
| Data [online]. Copyright © 2021 [cit. 11.08.2021]. Dostupné z: 

https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.TOTL.KD?end=2019&locations=EU&start=2015&view=chart  

Tempo růstu evropské průmyslu bylo v roce 2015 2,935 %, v roce 2017 3,45 % a v roce 2019 

pak 0,268 %, tedy výrazný propad růstu průmyslu EU. 

Graf 12 Vývoj tempa růstu průmyslu v letech 2015-2019 (%) 

Zdroj: Industry (including construction), value added (annual % growth) - European Union | Data. 

World Bank Open Data | Data [online]. Copyright © [cit. 11.08.2021]. Dostupné z: 
https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.TOTL.KD.ZG?end=2019&locations=EU&start=2015&view=chart  
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4.2.3  Vývoj českého průmyslu v letech 2015-2019 

V této kapitole je vývoj průmyslu specifikován na český trh, V roce 2015 byla hodnota 

průmyslu v konstantní měně amerického dolaru 2010 74,03 bilionů a v roce 2019 pak 82,97 

bilionů. Nárůst činil 12,08 %. 

Graf 13 Růst českého průmyslu v letech 2015-2019 (biliony USD 2010) 

Zdroj: Industry (including construction), value added (constant 2010 US$) - Czech Republic | Data. 

World Bank Open Data | Data [online]. Copyright © [cit. 11.08.2021]. Dostupné z: 

https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.TOTL.KD?end=2019&locations=CZ&start=2015&view=chart   

Tempo růst České republiky bylo v roce 2015 4,924 %, v roce 2017 6,626 % a v roce 2019 

1,64 %. Směr výkyvů byl tedy stejný jako u Evropské unie a světových hodnot. Stejně jako HDP pak 

však byly změny tempa růstu průmyslu výraznější. 

Graf 14 Tempo růstu českého průmyslu v letech 2015-2019 (%) 

Zdroj: Industry (including construction), value added (annual % growth) - Czech Republic | Data. World 

Bank Open Data | Data [online]. Copyright © [cit. 11.08.2021]. Dostupné z: 
https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.TOTL.KD.ZG?end=2019&locations=CZ&start=2015&view=chart   
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4.3 Vývoj výstavby v období 2015-2019 

Specifikace segmentu stavebnictví v rámci HDP je problematické z důvodu různého pohledu 

na obsah segmentu stavebnictví. Mohou být tedy dostupné různé statistiky a data o tom, jaká je 

skutečná produktivita stavebnictví v rámci lokálního i světového produktu. Vzhledem k obtížné 

dostupnosti dat zacílených pouze na stavebnictví ve vybraných lokalitách byly pro tuto práci 

použita data UNECE, což je Evropská hospodářská komise OSN. 

Data jsou v %, a představují procentuální podíl na HDP (v metodě přidané hodnoty) u 

vybraného koše zemí. Podíly byly dostupné v zemích: Albánie, Andorra, Arménie, Rakousko, 

Ázerbájdžán, Bělorusko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česko, Dánsko, 

Estonsko, Finsko, Francie, Gruzie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Kazachstán, 

Kyrgyzstán, Litva, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Monako, Černá hora, Nizozemí, 

Severní Makedonie, Norsko, Polsko, Portugalsko, Moldava, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, 

Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, Spojené království, a Uzbekistán. 

Vybraný koš zemí se skládá z 56 reprezentantů převážně z Evropy a Asie. Chybějícími jsou klíčové 

státy Severní Ameriky. Chybí také zástupci Jižní Ameriky a Afriky, tedy méně rozvinuté státy. 

Chybějící státy mají zpravidla rychlejší tempo růstu HDP, a tím i stavebnictví, z důvodu nízké 

úrovně států a přílivu zahraničních investic, přičemž změny v ekonomice země jsou znatelnější a 

rychlejší než v již rozvinutých státech. Případovou studií je má bakalářská práce na téma „Vliv 

přímých zahraničních investic v Etiopii v letech 2000-2015 na její zařazení mezi nejrychleji rostoucí 

ekonomiky světa“. 

Níže uvedená tabulka vystihuje procentuální podíl stavebnictví na HDP vybraných států. 

Tabulka 2 Podíl stavebnictví na HDP (měřené metodou přidané hodnoty) v letech 2015-2019 

Stát 2015 2016 2017 2018 2019 

Albania 10,1 10,1 10,4 10,3 9,8 

Andorra 5,8 5,9 6,2 6,9 7,4 

Armenia 10,3 8,4 7,9 7,2 7,0 

Austria 6,2 6,3 6,4 6,5 6,8 

Azerbaijan 13,1 11,4 10,4 8,4 8,2 

Belarus 9,0 6,6 6,1 6,2 6,6 

Belgium 5,2 5,2 5,1 5,4 5,4 

Bosnia and Herzegovina 4,7 4,7 4,8 4,8 5,0 

Bulgaria 4,4 4,0 4,2 4,2 4,5 

Croatia 5,0 5,0 5,1 5,5 5,7 

Cyprus 4,1 4,7 5,4 5,9 6,4 

Czechia 5,7 5,5 5,5 5,7 5,6 

Denmark 5,0 5,5 5,6 6,1 6,0 

Estonia 6,1 6,6 6,6 6,8 6,4 

Finland 6,6 7,1 7,2 7,4 7,4 

France 5,5 5,4 5,5 5,6 5,8 

Georgia 7,6 8,8 9,1 8,3 .. 

Germany 4,5 4,7 4,7 4,9 5,4 
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Greece 2,2 2,3 1,4 1,4 1,4 

Hungary 4,3 3,6 4,4 5,2 5,7 

Iceland 5,7 6,9 7,4 7,9 7,9 

Ireland 2,0 2,3 2,7 2,7 2,6 

Italy 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3 

Kazakhstan 6,3 6,2 6,0 6,0 5,9 

Kyrgyzstan 9,2 9,3 9,8 10,1 10,5 

Latvia 6,1 5,4 5,8 6,3 6,5 

Liechtenstein .. 3,9 4,3 4,0 .. 

Lithuania 7,4 6,7 6,7 7,1 7,3 

Luxembourg 5,5 5,7 5,7 6,1 6,0 

Malta 3,8 3,6 3,9 4,0 4,2 

Monaco 12,7 14,3 8,7 9,5 9,9 

Montenegro 4,5 6,7 6,9 7,0 7,9 

Netherlands 4,3 4,4 4,5 4,7 5,0 

North Macedonia 8,1 8,0 7,5 6,3 6,4 

Norway 6,3 6,6 6,6 6,5 6,6 

Poland 8,0 7,0 7,1 7,7 7,4 

Portugal 4,1 4,0 4,1 4,3 4,3 

Republic of Moldova 8,3 7,8 8,0 9,1 9,8 

Romania 6,7 6,7 5,7 6,2 6,7 

Serbia 4,5 4,7 5,0 5,4 6,9 

Slovakia 7,9 7,6 8,1 7,8 7,2 

Slovenia 5,4 5,2 5,4 5,7 6,0 

Spain 5,8 5,9 5,9 6,1 6,4 

Sweden 6,3 6,4 6,8 6,8 6,5 

Switzerland 5,3 5,2 5,2 5,1 4,9 

Turkey 9,2 9,7 .. .. .. 

Ukraine 2,3 2,3 2,6 2,7 3,1 

United Kingdom 6,5 6,4 6,5 6,5 6,6 

Uzbekistan 5,9 5,9 5,6 6,0 .. 

Průměr 6,2 6,1 6,0 6,1 6,3 
Zdroj: Tabulka Autor, data Share of construction in GDP - Statistical Database - United Nations 

Economic Commission for Europe. Redirecting to the UNECE Statistical database [online]. Copyright © [cit. 

11.08.2021].  Dostupné z: https://w3.unece.org/PXWeb/en/Table?IndicatorCode=8   

Dle informací z tabulky mají vyspělé státy relativně konstantní podíl stavebnictví na HDP 

země. Méně rozvinuté země, které jsou zde na asijském světadílu mají vyšší fluktuaci. To je dáno 

zejména politickou situací v zemi, přílivu zahraničních investic a vyšších dopadů světových 

ekonomických výkyvů v méně rozvinutých zemích.  

Na základě uvedené tabulky lze tedy říci, že stavebnictví, jak je obecně přijímáno, je vázáno 

na ekonomickou situaci. Není v takové míře ovlivňováno vyšší mocí, jako například zemědělství, 

nebo trendy jako je spotřební průmysl. 

https://w3.unece.org/PXWeb/en/Table?IndicatorCode=8
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Pokud z tabulky č. 2 vyčleníme státy EU, které jsou zde plně zastoupeny, získáme průměrný 

podíl stavebnictví na HDP EU v letech 2015-2019 o něco nižší než při průměru společně 

s vybranými asijskými státy. Podíl stavebnictví se v EU pohybuje v intervalu 5-6 % na HDP EU. 

V posledních letech, tedy 2018-2019 byla ekonomika na vrcholu a podíl stavebnictví se zvýšil. 

Důvodem byly mimo jiné finanční přebytky, které bylo z důvodu možného znehodnocení třeba 

investovat a růst hodnoty nemovitostí rostl, což podporovalo výstavbu a rekonstrukce. 

Tabulka 3 Podíl stavebnictví na HDP (metodou přidané hodnoty) v EU v letech 2015-2019 

Rok/Území 2015 2016 2017 2018 2019 

EU 5,3 5,2 5,3 5,6 5,7 
Zdroj: Autor 

4.3.1 Stavebnictví v České republice 

Dle informací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR byl podíl stavebnictví na HDP České 

republiky obdobný, jako dle statistiky UNECE s nepatrnými rozdíly. To podtrhuje teoretickou část 

zmiňující rozdíly ve statistikách a následně prognózách. Dle uvedeného ministerstva byla absolutní 

výše produkce stavebnictví v běžných cenách, a její podíl na celkovém HDP ČR v hodnotách 

uvedených v tabulce níže. 

Tabulka 4 Podíl stavebnictví na HDP ČR a absolutní výše produkce stavebnictví v běžných cenách v letech 2015-
2019 

Rok/Indikátor 2015 2016 2017 2018 2019 

Produkce stavebnictví 
v běžných cenách (mil. Kč) 

223 259 235 038 241 298 269 135 - 

Meziroční růst (%) 8,2 5,3 2,7 11,5 2,3 

Podíl stavebnictví na HDP 
(%) 

5,6 5,5 5,3 5,6 - 

Zdroj: Tabulka Autor, data Ministerstvo průmyslu a obchodu [online]. Copyright © 2021 [cit. 

11.08.2021]. Dostupné z: https://www.mpo.cz/assets/cz/stavebnictvi-a-suroviny/informace-z-odvetvi/2019/11/Stavebnictvi-2019.pdf  

4.4 Srovnávací tabulky HDP a průmyslu 

Níže jsou srovnávací tabulky shrnující data z kapitoly 4.1 a 4.2. V tabulkách lze pozorovat 

číselné řady vybraných hodnot v letech 2015-2019. 

Tabulka 5 Srovnávací hodnoty růstu HDP metodou přidané hodnoty (triliony USD 2010) 

Rok/Trh 2015 2016 2017 2018 2019 

Svět 75,958 77,938 80,508 82,905 84,848 

EU 15,265 15,578 16,012 16,351 16,605 

ČR 0,227 0,233 0,245 0,253 0,259 
Zdroj: Autor 

 

 

https://www.mpo.cz/assets/cz/stavebnictvi-a-suroviny/informace-z-odvetvi/2019/11/Stavebnictvi-2019.pdf
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Tabulka 6 Srovnávací hodnoty tempa růstu HDP (%) 

Rok/Trh 2015 2016 2017 2018 2019 

Svět 2,874 2,606 3,299 2,977 2,343 

Evropa 2,301 2,045 2,789 2,118 1,554 

ČR 5,388 2,537 5,169 3,181 2,335 
Zdroj: Autor 

Tabulka 7 Srovnávací hodnoty růstu průmyslu (triliony USD 2010) 

Rok/Trh 2015 2016 2017 2018 2019 

Svět 21,096 21,692 22,488 23,148 23,538 

EU 3,435 3,527 3,649 3,721 3,731 

ČR 0,074 0,076 0,081 0,082 0,083 
Zdroj: Autor 

Tabulka 5 Srovnávací hodnoty tempa růstu průmyslu (%) 

Rok/Trh 2015 2016 2017 2018 2019 

Svět 2,985 2,823 3,672 2,935 1,686 

EU 2,935 2,662 3,459 1,983 0,268 

ČR 4,924 1,994 6,626 1,389 1,64 
Zdroj: Autor 

5 SOUČASNÉ TRENDY STAVEBNICTVÍ 

Po ekonomické analýze se v této kapitole zaměřuji na přístupy a postupy ve stavebnictví. 

Konkrétní oblasti zaměření jsou ekologie ve stavebnictví a současné inovativní postupy. Ekologický 

přístup sám o sobě je v současné době na vzestupu, ač mnohdy se značným zpožděním. Mezi první 

znatelné ekologické inovace patřila zejména technologie sloužící pro úsporu energetické 

náročnosti budov. Problematickou oblastí je pak odpadové hospodářství staveb. V další 

podkapitole zanalyzuji vybrané inovativní postupy přímo ve stavebních postupech. 

5.1 Ekologický přístup ve stavebnictví 

Ekologie sama o sobě měla ve veřejných tématech zpočátku prostor zejména v čistém 

ovzduší, čistých vodách nebo objemu zeleně. První diskuze tedy směřovaly zejména na emise a jiné 

znečištění způsobené dopravou, továrnami nebo elektrárnami. Postupně dostala své místo i 

v obchodu a službách, a to pro svou nadměrnou konzumní spotřebu v podstatě všeho. Z toho 

vznikl pojem cirkulární ekonomie (výroba takových produktů, které lze buď navrátit do přírody tak, 

aby došlo k velmi rychlému rozkladu bez dopadů na životní prostředí nebo takových produktů, 

které lze zcela a opakovaně recyklovat a znovu použít. Výstupem je prakticky nulový odpad.). 

Nicméně v současnosti je ekologie již diskutována napříč obory, stavebnictví není výjimkou. 

Poptávka po energeticky úsporných budovách je na vzestupu a technologie se v posledních letech 

velmi rychle rozvinuly. Kromě snahy o snížení energetické náročnosti budov, je dnes cílem také 

snížení množství odpadu při realizaci staveb. 
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5.1.1  Energetická úspora 

Jedním z prvních průlomů snížení energetické náročnosti budov bylo zpřístupnění solární 

energie domácnostem, ale i podnikatelským subjektům. Instalace solárních panelů převážně na 

střechy budov a napojení na distribuční síť jak pro vlastní spotřebu, tak pro převod (prodej) 

přebytků vyrobené energie do veřejné distribuční sítě odstartovalo boom fotovoltaických 

elektráren. Dostupné se široké veřejnosti staly zejména skrze dotační podporu. Následovaly 

dotační programy pro tepelná čerpadla a retenční nádrže. Méně časté, ale s potenciálem jsou 

zelené střechy, případně i fasády, které si zatím našly své místo spíš ve veřejné sféře nebo 

firemních objektech. 

5.1.1.1  Fotovoltaická elektrárna 

Fotovoltaické elektrárny využívají sluneční energii pro energetické využití na budovách nebo 

pro prodej distribuční síti. Důležitým aspektem je fakt, že neprodukují emise.  

Základnějším typem fotovoltaických elektráren (FVE) jsou termální elektrárny, které skrze 

sluneční kolektory absorbují sluneční energii, kterou dokáží využít na ohřev vody a vytápění. 

Pokročilejším typem jsou koncentrační elektrárny, které za pomocí zrcadel tvořící parabolu 

soustředí sluneční záření do ohniskového absorbéru a tím dosáhnou daleko vyšších teplot než 

termální elektrárny. Tímto způsobem lze přeměnit sluneční záření na elektrickou energii 

využitelnou do celé domácnosti.29 Pokud je fotovoltaická elektrárna připojená na distribuční síť, 

jedná se o hybridní variantu FVE, a primárně zásobuje domácnost či vybraný napojený objekt, a 

přebytky prodává do distribuční sítě za jednotkovou cenu.  

Obrázek 1 Fotovoltaická elektrárna na střeše rodinného domu 

Zdroj: FVE – fotovoltaické elektrárny - Sunvexx.cz. Fotovoltaické elektrárny (FVE) Sunvexx - Sunvexx.cz 

[online]. Copyright © 2021 [cit. 11.08.2021]. Dostupné z: https://www.sunvexx.cz/fve-fotovoltaicke-elektrarny/ 

 
29 Fotovoltaické elektrárny - princip funkce a součásti, elektrárny v ČR. oEnergetice.cz - denní zpravodajství z 
energetiky [online]. Copyright © 2021 [cit. 11.08.2021]. Dostupné z: https://oenergetice.cz/elektrarny-
cr/fotovoltaicka-elektrarna-princip-funkce-a-soucasti  

https://www.sunvexx.cz/fve-fotovoltaicke-elektrarny/
https://oenergetice.cz/elektrarny-cr/fotovoltaicka-elektrarna-princip-funkce-a-soucasti
https://oenergetice.cz/elektrarny-cr/fotovoltaicka-elektrarna-princip-funkce-a-soucasti
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Novějším trendem u fotovoltaických elektráren je baterie, která umožňuje kumulaci 

vyrobené elektřiny, která není spotřebována do sítě. Tím dochází k optimalizaci využití energie. 

Baterie jsou fyzické, tedy zvolenou variantu akumulátoru si namontujete k FVE, nebo jsou dnes 

dokonce i digitální možnosti. Distributoři elektřiny nabízejí takzvané virtuální baterie, kdy 

přebytečná elektřina proudí do distribuční sítě, přičemž je měřená, ale v danou chvíli ji využívá ten, 

kdo ji zrovna potřebuje. V momentu, kdy ji potřebuje výrobce solární energie, z jeho spotřeby se 

mu odečítá zprvu jím vyrobená a sdílená elektřina, a až pokud takto nakumulovanou elektřinu 

vyčerpá, distributor dodává zpoplatněnou elektřinu. Výhodné je to zejména z důvodu, že nejvíce 

elektřiny se vyrobí přes den, kdy svítí slunce, tedy v době, kdy je většina lidí mimo své domácnosti. 

Hlavní výhodou FVE je relativně rychlá a jednoduchá instalace a uvedení do provozu. 

S podporou dotačních programů je návratnost pro uživatele v řádu několika let. Nulové emise a 

„neomezený zdroj zdarma“ je též lákadlem pro investory. Společensky je však v současné době pro 

svou krátkou životnost a nákladnou investici (podporovanou z velké části dotací) nerentabilní. 

Zároveň je výroba velmi proměnlivá, vzhledem k závislosti na slunečním svitu, které je například 

v České republice podprůměrné. 

Mnoha zemí jsou státní nebo evropské dotaci snižovány, a vznikají FVE s bateriemi bez dotací 

státu. Inovace ve výrobě pomáhají snižovat jejich nákladnost, a tím podporují budoucí nezávislost 

FVE na společenských podílech skrze daně.  

Novým atributem v energii z obnovitelných zdrojů jsou takzvané PPA (Power Purchase 

Agreements = Dohody o nákupu energie). Jedná se o kontrakty speciálně vytvořené 

mezinárodními velkými korporacemi pro podporu výrobců energie z obnovitelných zdrojů. 

Základem je dohoda mezi spotřebitelem energie a výrobcem energie o nákupu obnovitelné 

energie. Motivací takových korporací je vytvoření uhlíkově neutrální korporace i za cenu vyšších (i 

mnohonásobně) nákladů za energie. Dalšími pozitivy pro korporace je stálá cena energie, tedy 

celoroční fixní cena za jednotku, a tedy jistá cenová spotřeba na účetní období. Mezi příklady 

takových korporací patří Google, Facebook nebo Walmart.30  

Celkový podíl solární energie na spotřebě elektřiny ve světě je v řádu jednotek procenta a ani 

není očekávání absolutní nahrazení výroby elektřiny z konvenčních zdrojů výrobou ze solárních 

zdrojů. Prognózou je její rozšíření na větší podíl na celkovém spektru výroby elektřiny a její trvalé 

začlenění do variace užívaných obnovitelných zdrojů. Není nutné být závislí pouze na jednom 

zdroji obnovitelné energie, naopak je žádoucí vytvořit stabilní a dlouhodobě udržitelné portfolio 

obnovitelných zdrojů. 

5.1.1.2  Tepelné čerpadlo 

Tepelné čerpadlo bylo nejenom v české republice druhou vlnou ekologické technologie do 

domácností. Využívá se k vytápění nebo chlazení budov, a to jak rodinných domů, tak 

společenských budov nebo průmyslových objektů. Tepelné čerpadlo přečerpává do požadovaných 

 
30 Evropské společnosti se stále více zajímají o nakupování "čisté" elektřiny z OZE. oEnergetice.cz - denní 
zpravodajství z energetiky [online]. Copyright © 2021 [cit. 11.08.2021]. Dostupné z: 
https://oenergetice.cz/trh-s-elektrinou/evropske-spolecnosti-se-stale-vice-zajimaji-nakupovani-ciste-
elektriny-oze  

https://oenergetice.cz/trh-s-elektrinou/evropske-spolecnosti-se-stale-vice-zajimaji-nakupovani-ciste-elektriny-oze
https://oenergetice.cz/trh-s-elektrinou/evropske-spolecnosti-se-stale-vice-zajimaji-nakupovani-ciste-elektriny-oze
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míst teplo či chlad až o několikanásobně vyšším množství, než kolik elektřiny k čerpání 

spotřebuje.31 

Tepelné čerpadlo obsahuje chladivo, které je nejprve v plynném skupenství stlačeno 

kompresorem, a poté vpuštěno do kondenzátoru, kde odevzdá své skupenské teplo. 

Zkondenzované chladivo projde expanzní tryskou do výparníku, kde se skupenské teplo odpaří. 

Následně pokračuje do kompresoru, kde cyklus opakuje. Důležitou součástí tepelného čerpadla je 

topný faktor, který ukazuje účinnost tepelného čerpadla poměrem vyrobeného tepla 

k spotřebované energii. 32 Takové tepelné čerpadlo se nazývá kompresorové tepelné čerpadlo, 

které patří mezi nejčastější. Pracuje na bázi vzduch-voda. Návratnost tepelného čerpadla se 

pohybuje 3-5 let (s dotací).33 

Obrázek 2 Princip tepelného čerpadla vzduch-voda 

Zdroj: Elektřina.cz - vše co potřebujete vědět v oblasti energetiky a technologií [online]. Copyright © 

2021 [cit. 11.08.2021]. Dostupné z: https://www.elektrina.cz/tepelna-cerpadla-pro-vytapeni-odbornik-radi 

Dalšími variantami jsou tepelná čerpadla země-voda, voda-voda nebo odpadní teplo. 

Tepelná čerpadla země-voda využívají jako vysoce objemový zdroj tepla půdu. Varianta plošného 

uspořádání představuje instalaci trubek s teplonosným médiem v malé hloubce na velké ploše. 

Medium odebírá teplo z půdy a následně ho po zvýšení teplotní úrovně v kondenzátoru předává 

vodě pro účely vytápění nebo teplé užitkové vody. Výhodou je levná a jednoduchá instalace. 

Nevýhodou je potřeba plochy. Druhou variantou tepelného čerpadla země-voda je hloubkový vrt. 

Je využíváno teplo z větších hloubek (cca 100 m), přičemž zbylý proces je obdobný plošnému 

řešení čerpadla. Výhodou je potřeba menšího místa, oproti plošnému uspořádání. Nevýhodou jsou 

vyšší investiční náklady. Tepelné čerpadlo voda-voda využívá velký objem podzemní vody také 

s pomocí vrtů. Zvláštním typem je tepelné čerpadlo na bázi odpadního tepla vznikajícího jako 

 
31 Tepelné čerpadlo a jak mu rozumět. Stavebnictvi3000.cz – věrohodný pohled na stavění a materiály 
[online]. Dostupné z: https://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/tepelne-cerpadlo-a-jak-mu-rozumet  
32 Tepelné čerpadlo a jak mu rozumět. Stavebnictvi3000.cz – věrohodný pohled na stavění a materiály 
[online]. Dostupné z: https://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/tepelne-cerpadlo-a-jak-mu-rozumet 
33 Elektřina.cz - vše co potřebujete vědět v oblasti energetiky a technologií [online]. Copyright © 2021 [cit. 
11.08.2021]. Dostupné z: https://www.elektrina.cz/tepelna-cerpadla-pro-vytapeni-odbornik-radi  

https://www.elektrina.cz/tepelna-cerpadla-pro-vytapeni-odbornik-radi
https://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/tepelne-cerpadlo-a-jak-mu-rozumet
https://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/tepelne-cerpadlo-a-jak-mu-rozumet
https://www.elektrina.cz/tepelna-cerpadla-pro-vytapeni-odbornik-radi
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vedlejší produkt například v průmyslových aplikacích, kanalizačních prostorách nebo klimatizačních 

zařízeních. Odpadní teplo je pak dále využíváno právě pomocí čerpadla.34 

Obrázek 3 Tepelné čerpadlo země-voda 

Zdroj: Vybíráme tepelné čerpadlo. Chatař Chalupář [online]. Copyright © 2021 [cit. 11.08.2021]. 

Dostupné z: https://www.chatar-chalupar.cz/vybirame-tepelne-cerpadlo/  

Nejsoběstačnější variantou pro dům je pak kombinace tepelného čerpadla a fotovoltaické 

elektrárny. Fotovoltaická elektrárna vyrábí elektřinu, jejíž nadbytek ukládá do baterie. Tepelné 

čerpadlo pak ohřívá dům, k čemuž využívá elektřinu z FVE. 

I tepelná čerpadla jsou pro své uživatele rentabilní z velké části díky dotační podpoře. 

5.1.1.3  Rekuperace 

Souvisejícím produktem s tepelným čerpadlem je systém rekuperace. Laiky bývá často 

systém rekuperace s tepelným čerpadlem zaměňován, přestože se reálně jedná o navzájem 

spolupracující systémy. Tepelné čerpadlo slouží jako zdroj tepla, případně i jako zdroj chlazení 

nemovitosti. Cíl rekuperace je výměna vnitřního a venkovního vzduchu. 

Technologie rekuperace cílí na zpětné získávání tepla tím, že využívá energii vzduchu k tomu, 

aby předehřívala venkovní vzduch, který přivádí do vnitřních prostor. Venkovní čerstvý vzduch 

přichází do vzduchotechnické jednotky, kde projde skrz výměník a je zde vyměněn s vnitřním 

odpadním vzduchem. Venkovní vzduch se v této fázi ohřeje a dovnitř přichází teplý. Případně v létě 

může systém fungovat opačně, a odvádět vnitřní teplý vydýchaný vzduch ven, a studený dovnitř. 

Nicméně neexistuje rekuperační technologie, která by zajistila vytápění domu na 100 %. 

Rekuperace nevyrábí teplý vzduch, pouze využívá již vyhřátý vnitřní vzduch k ohřátí vzduchu 

venkovního. Proto je zdroj tepla v domě i při zajištění rekuperace nutný, a to například právě 

tepelným čerpadlem.35 

 
34 Typy tepelných čerpadel. Tepelná čerpadla, plynové a elektrické kotle | Viessmann [online]. Copyright © 
2021 [cit. 11.08.2021]. Dostupné z: https://www.viessmann.cz/cs/rady-a-tipy/typy-tepelnych-cerpadel.html  
35 Rekuperace pro rodinné domy s dotací. Rekuperce-dotace.cz [online]. Copyright © 2017 [cit. 11.08.2021]. 
Dostupné z: http://www.rekuperace-dotace.cz/#  

https://www.chatar-chalupar.cz/vybirame-tepelne-cerpadlo/
https://www.viessmann.cz/cs/rady-a-tipy/typy-tepelnych-cerpadel.html
http://www.rekuperace-dotace.cz/
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Obrázek 4 Instalovaný rekuperační systém 

Zdroj: Rekuperace svépomocí? Jak na to! | Tvstav.cz - stavební portál. Tvstav.cz - stavební portál 

[online]. Copyright © 2010 [cit. 11.08.2021]. Dostupné z: https://tvstav.cz/clanek/5641-rekuperace-svepomoci-proc-ne  

U starých zástaveb byla výměna vzduchu řešena infiltrací a větráním okny. Nové stavby jsem 

dnes daleko izolovanější pro zajištění minimální ztráty tepla, a větrání okny navíc bez infiltrace je 

zcela nedostatečné. Rekuperace je efektivnější oproti infiltraci a účinná v nových izolovaných 

stavbách.36 

5.1.1.4  Retenční nádrž 

Další úspornou technologií je retenční nádrž, která řeší problematiku dešťové vody. Na rozdíl 

od koncových uživatelů, průmyslové objekty platí nemalé poplatky za dešťovou vodu. Ta na ploše 

daného areálu stéká do kanalizace, za což si vodárna fakturuje poplatky, nebo do vodních toků, 

čímž může docházet k přehlcení srážkovou vodou.  

Cílem retenční nádrže je právě zadržování dešťové vody. Motivací pro průmyslové objekty je 

právě eliminace poplatků za odtok dešťové vody do kanalizace, nebo sběr vody pro soběstačnost 

domácností. 

Principem je zakopání retenční nádrže na daném pozemku, a svod srážkové vody ze střešních 

okapů do nádrže. Před vstupem do nádrže prochází voda filtrací, a v nádrži je pak akumulována 

přibližně tři týdny. Využití vody je pomocí čerpací techniky, díky které lze s vodou zalévat zahradu 

nebo ji napojit na domácí rozvod vody pro účely splachování nebo praní prádla. V takovém případě 

je však nutné přívod srážkové vody oddělit od vodovodního potrubí zásobovaného z veřejného 

řádu. K tomu slouží takzvaná domácí vodárna, kterou lze umístit přímo do domu, například do 

technické místnosti nebo do sklepa. Veškerý chod je automatický.37 

I na retenční nádrže jsou státní a evropské dotační programy, které její návratnost urychlují.  

 
36 Nízkoenergetický dům s tepelným čerpadlem, ale bez rekuperace – ostuda projektantů. JABLOTRON 
LIVING TECHNOLOGY – komfortnější bydlení [online]. Copyright © 2010 [cit. 11.08.2021]. Dostupné z: 
https://www.jablotronlt.com/clanek/nizkoenergeticky-dum-s-tepelnym-cerpadlem-ale-bez-rekuperace-
ostuda-projektantu  
37 Jak funguje retenční nádrž na dešťovou vodu? – ZAKRA. Projekční kancelář: Vodohospodářské projekty - 
ZAKRA [online]. Copyright ©2020 Zakra s.r.o. [cit. 11.08.2021]. Dostupné z: https://zakra.cz/blog/jak-
funguje-retencni-nadrz-na-destovou-vodu-a-co-od-ni-ocekavat/  

https://tvstav.cz/clanek/5641-rekuperace-svepomoci-proc-ne
https://www.jablotronlt.com/clanek/nizkoenergeticky-dum-s-tepelnym-cerpadlem-ale-bez-rekuperace-ostuda-projektantu
https://www.jablotronlt.com/clanek/nizkoenergeticky-dum-s-tepelnym-cerpadlem-ale-bez-rekuperace-ostuda-projektantu
https://zakra.cz/blog/jak-funguje-retencni-nadrz-na-destovou-vodu-a-co-od-ni-ocekavat/
https://zakra.cz/blog/jak-funguje-retencni-nadrz-na-destovou-vodu-a-co-od-ni-ocekavat/
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Obrázek 5 Ilustrace retenční nádrže 

Zdroj: Akční májová nabídka na akumulační nádrže na dešťovou vodu Columbus. tzbinfo [online]. 
Copyright © 2021 [cit. 11.08.2021]. Dostupné z:  https://voda.tzb-info.cz/109972-akcni-majova-nabidka-na-

akumulacni-nadrze-na-destovou-vodu-columbus  

5.1.1.5  Zelené střechy a fasády 

Zelenou jsou myšleny rostliny různých druhů včetně trávy na budovách. Obecně rostliny 

součástí interiéru i exteriéru napomáhají mikroklimatu domu, zejména ochlazováním v teplém 

klimatu. Na střechách domů pak zachycují dešťovou vodu, čímž dochází k optimalizaci cyklu vody 

nemovitosti. Rostliny čistí vzduch a napomáhají vytvářet útočiště pro zvířata, zejména pak hmyz.38  

Tabulka 8 Výhody a nevýhody zelených střech a fasád 

Zdroj: Autor 

Průkopníky zelených střecha a fasád jsou skandinávské státy, Německo, Rakousko či Francie. 

V České republice je tento obor v počátcích, přičemž českým lídrem je město Brno, které finančně 
 

38 dTest: Zelené střechy a fasády - Nezávislé testy, víc než jen recenze. dTest: Nezávislé testy, víc než jen 
recenze [online]. Copyright © 2021 [cit. 11.08.2021]. Dostupné z: https://www.dtest.cz/clanek-7821/zelene-
strechy-a-fasady  

Výhody Nevýhody 

Snižují odtok dešťové vody cca o 50 % Ekonomická náročnost 

Snižují povrchovou teplotu domu Nutná pravidelná údržba 

Snižují zvlhčování vzduchu Intenzivní řešení vyžaduje stavební zásahy 

Prodlužují životnost hydroizolace střechy 
Zadržování dešťové vody znepřístupní přívod vod 

do studny a jiných nádrží pro její další využití 
Substrátová vrstva od 1,5 metru v zimě 

působí jako zateplení domu 

Snížení koncentrace prachových částic Některý nevítaný hmyz 

Zvýšení městské biodiverzity Vizuální stránka střechy v zimě 

Vytvoření odpočinkové zóny  

Variace pro čištění odpadních vod  

Odhlučnění  

https://voda.tzb-info.cz/109972-akcni-majova-nabidka-na-akumulacni-nadrze-na-destovou-vodu-columbus
https://voda.tzb-info.cz/109972-akcni-majova-nabidka-na-akumulacni-nadrze-na-destovou-vodu-columbus
https://www.dtest.cz/clanek-7821/zelene-strechy-a-fasady
https://www.dtest.cz/clanek-7821/zelene-strechy-a-fasady
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výstavbu zelených střech podporuje.39 V současné době řada českých firem tuto činnost ve svých 

firmách teprve zavádí, a často ji dotuje ostatními svými divizemi. Rentabilní variantu tak teprve 

zjišťují.  

Investice u zelených střech záleží na přístupu a očekávání. U budování zelených střech na 

stávajících nemovitostech je smysluplnější extenzivní řešení, což je střecha s tenkou vrstvou půdy, 

která zpravidla nevyžaduje stavební úpravy. U nových nemovitostí je pak nutné se zelenou 

střechou počítat dopředu, zejména pak pokud je záměr intenzivního řešení zelené střechy. 

Intenzivní řešení představuje například právě 1,5 metru hloubky substrátu, což je z hlediska váhy 

pro střechu velmi náročné a při její konstrukci je třeba s tím počítat. Vyšší náklady jsou pak 

odměněny lepší izolací, odhlučněním a možností vyšší variability vybrané zeleně.40 

U extenzivních zelených střech je údržba nenáročná a obvykle vyžaduje údržbu přibližně 

dvakrát do roka. U intenzivních střech je třeba vyšší péče srovnatelné se standardní zahradou, tedy 

sekání, závlaha a provzdušňování. Automatická závlaha náročnost údržby snižuje.41 

Zelené střechy jsou také dotačně podporovány. Pro koncové uživatele zde však není 

motivace návratnosti v rámci úspory energetické náročnosti domácnosti. Zároveň zelené střechy 

v přírodní vegetaci zadržují vodu okolnímu životnímu prostředí. Cílem je tedy spíše veřejný sektor 

pro zlepšení klimatických podmínek ve městě. Horké dny ve vybetonovaných a vyasfaltovaných 

částech města se každým rokem stávají neúnosnější.  

Průkopníkem na českém trhu je první živá hala na světě LIKO-Vo vybudovaná společností 

LIKO-S, a.s. Přírodní tepelnou izolaci zajišťuje zelená střecha, fasáda a retenční jezero. Zelené 

plochy budovy mají funkci čističky odpadních vod, přičemž voda je dále využita pro závlahu.42 

 

 

 

 

 

 

 

 
39 dTest: Zelené střechy a fasády - Nezávislé testy, víc než jen recenze. dTest: Nezávislé testy, víc než jen 
recenze [online]. Copyright © 2021 [cit. 11.08.2021]. Dostupné z: https://www.dtest.cz/clanek-7821/zelene-
strechy-a-fasady 
40 dTest: Zelené střechy a fasády - Nezávislé testy, víc než jen recenze. dTest: Nezávislé testy, víc než jen 
recenze [online]. Copyright © 2021 [cit. 11.08.2021]. Dostupné z: https://www.dtest.cz/clanek-7821/zelene-
strechy-a-fasady 
41 dTest: Zelené střechy a fasády - Nezávislé testy, víc než jen recenze. dTest: Nezávislé testy, víc než jen 
recenze [online]. Copyright © 2021 [cit. 11.08.2021]. Dostupné z: https://www.dtest.cz/clanek-7821/zelene-
strechy-a-fasady 
42 Živé stavby. Živé stavby.cz [online]. Copyright © 2021 [cit. 11.08.2021]. Dostupné z: 
https://www.zivestavby.cz/ 

https://www.dtest.cz/clanek-7821/zelene-strechy-a-fasady
https://www.dtest.cz/clanek-7821/zelene-strechy-a-fasady
https://www.dtest.cz/clanek-7821/zelene-strechy-a-fasady
https://www.dtest.cz/clanek-7821/zelene-strechy-a-fasady
https://www.dtest.cz/clanek-7821/zelene-strechy-a-fasady
https://www.dtest.cz/clanek-7821/zelene-strechy-a-fasady
https://www.zivestavby.cz/
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Obrázek 6 Živá hala společnost LIKO-S, a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Živé stavby. Živé stavby.cz [online]. Copyright © 2021 [cit. 11.08.2021]. Dostupné z: 

https://www.zivestavby.cz/ 

Obrázek 7 Živé stavby 

Zdroj: Živé stavby. Živé stavby.cz [online]. Copyright © 2021 [cit. 11.08.2021]. Dostupné z: 

https://www.zivestavby.cz/  

https://www.zivestavby.cz/
https://www.zivestavby.cz/
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5.1.1.6  Dotační programy 

Všechny zmíněné ekologické a úsporné metody jsou v současnosti dotačně podporovány, a 

to zejména fondy Evropské unie nebo národními programy. Programy standardně cílí na vybranou 

skupiny, zejména pak domácnosti, společenství vlastníků, živnostníky nebo malé a střední podniky 

s užitím pro vlastní spotřebu. 

Klíčovým programem v České republice je Nová zelená úsporám. Jedná se o program 

Ministerstva životního prostředí administrovaným Státním fondem životního prostředí ČR. Cílem je 

podpora snížení energetické náročnosti obytných budov nebo výstavba či nákup 

nízkoenergetických budov s enviromentálním přístupem.43 

Mezi cílové akce programů patří: 

• Renovace rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a 
dveří) 

• Stavba rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy) 
• Nákup rodinných domů a bytů s velmi nízkou energetickou náročností 
• Solární termické a fotovoltaické systémy 
• Zelené střechy 
• Využití tepla z odpadní vody 
• Systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT) – rekuperace 
• Výměna zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu 
• Pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla u bytových domů44 

Tento program je v režii České republiky, a je financován v rámci emisních povolenek EUA 
(Asociace EU pro obchod s emisními povolenkami) a EUAA (finanční nástroje pro pokrytí leteckých 
emisí). Cílovou skupinou jsou vlastníci nebo stavebníci rodinných a bytových domů, a to jak fyzické, 
tak právnické osoby nebo nabyvatelé nového rodinného či bytu.45 

V rámci dotačních titulů z Evropské unie je na území České republiky aplikován Operační 
program Životní prostředí. Po dokončení cyklu dotačních programů 2014-2020 byl zahájen cyklus 
2021-2027. Cílem je snadnější realizace komplexních projektů, důraz na adaptaci změnu klimatu, 
podpora enviromentálního vzdělávání nebo prevence vzniku dalších typů odpadů. V rámci cyklu 
2014-2020 proběhlo například zateplování řady obecních škol na popud lokálních obecních úřadů. 

I přes dobrý úmysl však dotační přístup k podpoře zelené energie může škodit. Příkladem je 
kauza fotovoltaických elektráren v České republice. První průkopníci fotovoltaických elektráren 
v Česku byly štědře odměněny. Státní dotace pokryly valnou část investičních nákladů, a motivací 
zároveň byla garantovaná cena výkupu přebytkové elektřiny na 15 let. Dopadem byl solární boom 
v Česku, často se snahou vyrobenou elektřinu prodávat, místo zavedení pro vlastní spotřebu. 

 
43 O programu. Nová zelená úsporám – Dotace pro úsporné bydlení [online]. Copyright © 2021 [cit. 
11.08.2021]. Dostupné z: https://www.novazelenausporam.cz/o-programu/  
44 O programu. Nová zelená úsporám – Dotace pro úsporné bydlení [online]. Copyright © 2021 [cit. 
11.08.2021]. Dostupné z: https://www.novazelenausporam.cz/o-programu/ 
45 O programu. Nová zelená úsporám – Dotace pro úsporné bydlení [online]. Copyright © 2021 [cit. 
11.08.2021]. Dostupné z: https://www.novazelenausporam.cz/o-programu/ 

https://www.novazelenausporam.cz/o-programu/
https://www.novazelenausporam.cz/o-programu/
https://www.novazelenausporam.cz/o-programu/
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Následoval přirozených růst podnikatelských realizačních subjektů fotovoltaických elektráren, a to 
celosvětově, což tržním konkurenčním cyklem zapříčinilo vysoký pokles investičních nákladů na 
výstavbu FVE. Výkupní ceny však byly zafixované na dlouhé období, a tak se slibovaná návratnost 
přibližně 15 let zkrátila až na 5-7 let. Daňoví poplatníci tento rozmach splácejí dodnes.46 

5.1.2  Odpadové hospodářství 

Ve stavebnictví je odpadové hospodářství komplikovanou otázkou pro recyklaci. Při 

rekonstrukcích vzniká velké množství suti vzniklé bouráním, které je prakticky nepoužitelné pro 

další výstavbu, a je tedy zaváženo do sběrných dvorů. Při domácích přestavbách svépomocí, pak 

řada takto vzniklého materiálu končí na ilegálních skládkách, přestože je v dané obci příjem 

občanské suti ve sběrném dvoře do určitého množství zdarma.  

To se týká i ostatního odpadu na stavbách jako stavební chemie, obaly (fólie, pytle, kbelíky), 

nebo nepoužitelné zbytky materiálů. Další anti-cirkulární položkou je spotřební stavební materiál, 

do čehož spadají například hladítka, štětce, kotouče, brusky a další, tedy materiál, který má určitý 

počet cyklů použití, a následně se musí vyměnit. Tyto položky se pak jednak skládají ze směsných 

materiálů, a jednak na sobě mají zbytky stavební chemie, čímž nejsou recyklovatelné. To stejné 

platí pro některé obaly. Přestože samotné obaly recyklovatelné jsou, v momentě, kdy obsahují 

stavební chemie, pro případné zbytky na obalu není možné je recyklovat (pytle od písku, kbelíky od 

barvy), a jsou případně i brány jako nebezpečný odpad.  

5.1.2.1  Zákonodárství 

Zákony v rámci České republiky i Evropské unie cílí na co nejjednodušší řešení problematiky 

odpadu. Primární je minimalizace vytváření odpadu, dále pak recyklace odpadu v rámci cirkulační 

ekonomiky, spalovny a poslední variantou je skládka. Zodpovědné orgány se snaží motivovat 

subjekty ke snížení tvorby odpadu zaváděním poplatků za svoz odpadu, a to zejména u 

podnikatelských subjektů. Ve stavebnictví je však odpad problematickou položkou a zamezení jeho 

vzniku je velmi špatně realizovatelné. 

Na konci roku 2020 vyšel v České republice nový zákon o odpadech s účinností od 1.1.2021. 

Jedná se o zákon č. 541/2020 Sb. Kromě faktu, že byl vydán v prosinci roku 2020, a zúčastněné 

subjekty tak neměly čas se na změny připravit, způsobil sám o sobě řadu problémů, mimo jiné i 

sběrným dvorům. Nový český zákon cílil také na úpravy v souladu se směrnicemi a nařízeními 

Evropského parlamentu a Rady EU.47 

5.1.2.2  Problematika sběrných dvorů 

Městské i soukromé sběrné dvory přijímají odpad různého druhu. Při závozu je třeba si 

ověřit, který odpad vybraný sběrný dvůr přijímá. Zároveň záleží na lokální obecní politice 

 
46 Dobrodružství fotovoltaiky. Proč se ze solární naděje stala zatracovaná cesta české energetiky? | 
iROZHLAS – spolehlivé zprávy. iROZHLAS – spolehlivé a rychlé zprávy [online]. Copyright © 2021 [cit. 
11.08.2021]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/fotovoltaika-energetika-obnovitelne-
zdroje_1912040600_jab  
47 Zákony pro lidi – Sbírka zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném znění [online]. Copyright © 2021 [cit. 
11.08.2021]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541#f6948166  

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/fotovoltaika-energetika-obnovitelne-zdroje_1912040600_jab
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/fotovoltaika-energetika-obnovitelne-zdroje_1912040600_jab
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541#f6948166
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odpadových poplatků. V některých obcí mají občané zavážení odpadu do sběrných dvorů zdarma, 

v případě suti pak mají omezené množství na rok (evidováno na občanský průkaz). Například v 

Teplicích mají občané možnost zavážení odpadu všeho druhu do místních sběrných dvorů zdarma, 

s výjimkou suti, kde mají bezplatný limit 1 tuna/rok. Odpady vzniklé z podnikatelské činnosti jsou 

pak zpoplatněné. 

V minulosti bylo třídění motivováno relativně štědrým výkupem tříděného odpadu od 

závozníků odpadu. Za papír, plasty, fólie, pásky, plastová víčka, a další odpad sběrné dvory platily. 

S růstem třídění však sběrné dvory začaly být přeplněné, a výkupní ceny klesaly. V dnešní době se 

už i za odběr některých odpadů sběrnými odpady platí. To se týká zejména podnikajících. 

Problematickou položkou je například směsný plast nebo upravený papír. 

Sběrné dvory vykoupený odpad dále třídí, zpracovávají a dále prodávají subjektům, které 

recyklovaný materiál používají jako vstupy do výroby. V současnosti však sběrné dvory mají 

nadbytek takového materiálu nebo ho neumějí zpracovat, a nemají pro něj odbyt. Proto často 

končí na skládkách, kde za něj sběrný dvůr platí skládce poplatky. Z tohoto důvodu u některých 

odpadů přistoupily ke zpoplatnění za jeho odběr. Nemalé množství odpadu pak tedy přes třídící 

sběrné dvory stejně končí na skládkách, jako odpad, který subjekty zavážejí na skládky přímo.  

Pokud sběrný dvůr přijímá stavební odpad, jsou tím myšleny zejména: 

- Beton – vytříděná stavební suť (17 01 01) 

- Cihla – vytříděná stavební suť (17 01 02) 

- Směs betonu, cihel, tašek a keramických výrobků (17 01 07)48, 

- Zemina a kamení (17 05 04) 

- Asfalt (17 03 02)49 

a další. 

Ostatní související odpady jako obaly a chemie jsou přijímány v rámci recyklačního materiálu 

nebo nebezpečného odpady. Nerecyklovatelné pak jako směsný odpad určený do spaloven/na 

skládky. 

Ceníky jednotlivých sběrných dvorů jsou velmi ovlivněny politikou sběrných dvorů. Pokud 

sběrný dvůr funguje v maximální míře na recyklační bázi, poplatky státu jsou nižší než u odpadu 

určeným do spaloven. To následně ovlivňuje i poplatky, který účtují klientům za zavezený odpad.  

Pro ilustraci je níže tabulka s ceníkem vybraných položek u sběrných dvorů v Teplicích, a to 

sběrný dvůr Marius Pedersen, a.s. a NEXTA s.r.o. 

 

 
48 Stavební odpad – recyklace. Marius Pedersen a.s. [online]. Copyright © 2021 [cit. 11.08.2021]. Dostupné z: 
https://www.mariuspedersen.cz/cs/sluzby-ve-vasem-meste/mp-teplice/dostupne-sluzby/517.shtml  
49 Odpady a recyklace - Nexta s.r.o.. Nexta s.r.o. [online]. Copyright © 2018 [cit. 11.08.2021]. Dostupné z: 
https://www.nexta.cz/odpady-recyklace.html  

https://www.mariuspedersen.cz/cs/sluzby-ve-vasem-meste/mp-teplice/dostupne-sluzby/517.shtml
https://www.nexta.cz/odpady-recyklace.html
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Tabulka 9 Ceník stavebního odpadu na Teplicku 

Kategorie odpadu Druh odpadu 
Cena (Kč/t) 

Marius Pedersen, a.s. NEXTA s.r.o. 

17 01 01 
Beton (frakce do 0,5 

m) 
775,00 140,00 

17 01 01 
Beton (frakce nad 0,5 

m) 
875,00 280,00 

17 01 01 Beton (nadměrný) 1140,00 960,00 

17 01 02 Cihly (frakce do 0,5 m) 775,00 140,00 

17 01 07 
Směsi (beton, cihly, 

tašky, kov) 
775,00 250,00 

Zdroj: Autor 

U ostatního odpadu, a to plastového (PET lahve, fólie, směsný plast) či papírového (papír, 

vlnitá lepenka) je níže ilustrativní ceník také teplického sběrného dvoru Kovošrot Group cz a.s. 

platný v roce 2020 a od 15.3.2021. Kladné částky jsou výkupní ceny, záporné částky jsou poplatky 

za odběr odpadu. Za poslední meziobdobí lze sledovat trend značného poklesu o plasty všeho 

druhu (zejména pro nadbytek) a přesun zájmu na papírové odpady, které jsou lépe využitelné. 

Tabulka 10 Ceník tříděného odpadu na Teplicku 

Kategorie odpadu Druh odpadu Cena 2020 (Kč/t) Cena 2021 (Kč/t) 

7330 Plasty - Fólie čirá 1000,00 1000,00 

7331 Plasty - Fólie barevná -500,00 -500,00 

7320 Plasty - Směsné plasty -2000,00 -3000,00 

7339 Plasty - PET láhve mix 1500,00 1000,00 

7112 Papír – netříděný – 
smíšený 

0,00 200,00 

7115 Papír – karton, lepenka 500,00 650,00 

Zdroj: Autor 

5.1.1.3  Spalovny 

Je evidentní, že skládkování odpadu je pouhé odložení problému do budoucna. Směs odpadů 

(často velmi nebezpečných a vysoce toxických) ukládána většinou do velkých připravených děr na 

vybraných místech skládky je pouhé uložení nerecyklovatelného a nekompostovatelného odpadu, 

který příroda (půda) nepřijme. Zároveň zcela změní vlastnosti půdy, a zapříčiní nemožnost jejího 

potencionálního využití na desítky i stovky let. Spalovny mají za cíl tento problém řešit. 

Technologie je relativně mladá, a má řadu problémů a negativních dopadů. Postupy spaloven se 

však vyvíjejí, a negativní externality jsou v trendu snižovány. 

Primárním cílem kromě netvoření odpadu je recyklace, kdy ve většině postupů je 

prokazatelně nižší vznik emisí a různých škodlivých látek. Odpad, který však prozatím neumíme 

recyklovat nebo si zkrátka možnost recyklace nezvolíme (například pro ekonomickou náročnost, 
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nadměrnou míru odpadu, nedostatečné kapacitě odpad třídit – odpad, který nevytřídili sami 

uživatelé a další) posíláme do spaloven, kterých je v České republice prozatím málo, nicméně 

všechny jsou velkokapacitní. Do budoucna ČR počítá s budováním dalších spaloven, na některé je 

již i stavební povolení. Čelí však odpůrcům z řad lokálních občanů nebo ekologů.  

Spalovny mají i třídící linky, které odpad zaslaný do spaloven opětovně třídí, a až zbylý odpad 

míří do spaloven. Zároveň spalovny mají dané období, po které může spalovna fungovat (v řádu 

desítek let), a následně se zavazuje okolí rekultivovat na své náklady.50 

Odpad, který je určený ke spálení je hromaděný ve speciálním zásobníku, z kterého je poslán 

do spalovacího kotle. V kotlích dochází k maximálnímu prohoření odpadu, přičemž v tomto 

procesu je vytvářeno teplo, které lze dále zužitkovat. Vytvořené teplo však představuje pouze 

zlomkovou návratnost energie. Zároveň spalováním dochází také k emisím, a to hlavně ke vzniku 

popílku, ale i dalších znečišťujících látek. Výstupem jsou i strusky a škvára využitelné ve 

stavebnictví. Spalovny však mají technologie, které čistí spaliny, a z komínů by měly vycházet 

spaliny bez znečišťujících látek.51 

Spalovny dokážou zredukovat 90 % objemu spalovaného odpadu. Zbylých 10 % je pak z části 

využito ve stavebnictví, a zbytek končí na skládkách.52 Materiál použitý ve stavebnictví však 

v posledních letech budí dotazy, a obsah látek je zkoumán pro jejich případnou toxičnost. U řady 

materiálu využívaných dále ve stavebnictví se vyskytují vědci tvrdící jejich nebezpečnost 

s požadavkem na zacházení s materiály jako s nebezpečným odpadem. 

5.2 Nové inovativní stavební postupy 

Stavební postupy procházejí stejně jako jiné obory neustálým vývojem. Nové stavební 

materiály, eliminace nebezpečných látek v materiálech a samotný postup stavby nemovitosti. 

Lokální firmy a živnostníci většinou nepřekvapí při svých postupech, a na stavbě lze očekávat 

skupinu dělníků se zdící lžící, zdivem a maltou, jak cihlu po cihle staví obvodové zdivo domu. Velké 

a mezinárodní firmy však již mají technologie, které tuto a jinou práci velmi ulehčí. V dílčích 

podkapitolách se zaměřím především na hrubou stavbu, a to zděné práce. 

5.2.1  Zdící materiály a dřevostavby 

Tradičním zděným materiálem jsou pálené cihly, velmi oblíbené v České republice. Svým 

původním verzím, nazývaným „plná pálená cihla“ se však dnešní varianty příliš nepodobají. Dnešní 

cihly představují velké bloky, které proces stavby zdiva velmi urychlí. Zároveň proces výroby cihel 

se změnil, a jedním z výstupů jsou i drobné vzduchové dutinky v cihlách, které zlepšují 

 
50 Jak funguje moderní zařízení k dalšímu nakládání s odpadem | Moderní Obec [online]. Copyright © 2021 
[cit. 11.08.2021]. Dostupné z: https://www.moderniobec.cz/jak-funguje-moderni-zarizeni-k-dalsimu-
nakladani-s-odpadem/ 
51 Co všechno víme o spalovnách a spalování odpadů? | ŠROTY.CZ [online]. Copyright © 2021 [cit. 
11.08.2021]. Dostupné z: http://www.sroty.cz/co-vsechno-vime-o-spalovnach-a-spalovani-odpadu  
52 Spalovny odpadu | Arnika [online]. Copyright © 2021 [cit. 11.08.2021]. Dostupné z:  
https://arnika.org/spalovny-odpadu  

http://www.sroty.cz/co-vsechno-vime-o-spalovnach-a-spalovani-odpadu
https://arnika.org/spalovny-odpadu
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tepelněizolační vlastnosti cihly. Některé cihly i mívají dutinky vyplněné izolanty jako polystyren 

nebo minerální vata, což tepelně-technické vlastnosti ještě zlepšuje.53 

Obrázek 8 Pálené cihly 

Zdroj: Z čeho budete stavět? Toto byste měli vědět dříve, než si vyberete | HOME . HOME - 

byt/dům/styl/zahrada [online]. Copyright © 2021 [cit. 12.08.2021]. Dostupné z: 
https://homebydleni.cz/dum/stavebni-materialy/z-ceho-budete-stavet-toto-byste-meli-vedet-drive-nez-si-vyberete/ 

Dalším vedoucím zdícím materiálem dnešní doby je pórobeton. Zdi jsou stavěny 

z pórobetonových tvárnic, které jsou vyrobeny převážně z křemičitého písku, vápna, cementu, 

vody a kypřidla. Ve tvárnicích je vzduch uzavřen uvnitř materiálu, respektive v jeho pórech, které 

vznikají při procesu výroby. Jedná se o lehčí materiál, který lze na stavbě odříznou pilkou nebo 

vyříznou drážky pro různé účely, například elektřiny. 54 

 

 

 

 

 

 
53 Z čeho budete stavět? Toto byste měli vědět dříve, než si vyberete | HOME . HOME - 

byt/dům/styl/zahrada [online]. Copyright © 2021 [cit. 12.08.2021]. Dostupné z: 

https://homebydleni.cz/dum/stavebni-materialy/z-ceho-budete-stavet-toto-byste-meli-vedet-drive-nez-si-

vyberete/ 
54 Z čeho budete stavět? Toto byste měli vědět dříve, než si vyberete | HOME . HOME - 

byt/dům/styl/zahrada [online]. Copyright © 2021 [cit. 12.08.2021]. Dostupné z: 

https://homebydleni.cz/dum/stavebni-materialy/z-ceho-budete-stavet-toto-byste-meli-vedet-drive-nez-si-

vyberete/ 

 

https://homebydleni.cz/dum/stavebni-materialy/z-ceho-budete-stavet-toto-byste-meli-vedet-drive-nez-si-vyberete/
https://homebydleni.cz/dum/stavebni-materialy/z-ceho-budete-stavet-toto-byste-meli-vedet-drive-nez-si-vyberete/
https://homebydleni.cz/dum/stavebni-materialy/z-ceho-budete-stavet-toto-byste-meli-vedet-drive-nez-si-vyberete/
https://homebydleni.cz/dum/stavebni-materialy/z-ceho-budete-stavet-toto-byste-meli-vedet-drive-nez-si-vyberete/
https://homebydleni.cz/dum/stavebni-materialy/z-ceho-budete-stavet-toto-byste-meli-vedet-drive-nez-si-vyberete/
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Obrázek 9 Pórobetonová tvárnice 

Zdroj: Z čeho budete stavět? Toto byste měli vědět dříve, než si vyberete | HOME . HOME - 

byt/dům/styl/zahrada [online]. Copyright © 2021 [cit. 12.08.2021]. Dostupné z: 
https://homebydleni.cz/dum/stavebni-materialy/z-ceho-budete-stavet-toto-byste-meli-vedet-drive-nez-si-vyberete/ 

Mezi rostoucí metodu patří vápenopískové tvárnice, a to konkrétně v podobě takzvaných 

sendvičových konstrukcí. Vyrábějí se z vápna, písku a vody, s relativně nízkými energetickými 

vstupy, čímž zanechávají nízkou uhlíkovou stopu. Ve srovnání s podobným pórobetonem mají vyšší 

hustotu, což zvyšuje pevnost, tepelně-akumulační a protihlukové vlastnosti. Sendvičová 

konstrukce pak znamená, že relativně slabá tloušťka zdiva je doplněna o vnější vrstvu tepelné 

izolace z polystyrenu nebo minerální vaty.55 Principem je tedy oddělení statických, akumulačních a 

akustických funkcí zdiva od tepelněizolačních a tím dílčí vlastnosti maximalizovat.56  

Obrázek 10 Vápenopísková tvárnice 

Zdroj: Z čeho budete stavět? Toto byste měli vědět dříve, než si vyberete | HOME . HOME - 

byt/dům/styl/zahrada [online]. Copyright © 2020 [cit. 12.08.2021]. Dostupné z: 
https://homebydleni.cz/dum/stavebni-materialy/z-ceho-budete-stavet-toto-byste-meli-vedet-drive-nez-si-vyberete/ 

 
55 Z čeho budete stavět? Toto byste měli vědět dříve, než si vyberete | HOME . HOME - 
byt/dům/styl/zahrada [online]. Copyright © 2021 [cit. 12.08.2021]. Dostupné z: 
https://homebydleni.cz/dum/stavebni-materialy/z-ceho-budete-stavet-toto-byste-meli-vedet-drive-nez-si-
vyberete/ 
56 Výhody funkčního zdiva KMB Sendwix | KM BETA [online]. Copyright © 2021 [cit. 12.08.2021]. Dostupné z: 
https://www.kmbeta.cz/CZ/catalogue/category/Sendwix  

https://homebydleni.cz/dum/stavebni-materialy/z-ceho-budete-stavet-toto-byste-meli-vedet-drive-nez-si-vyberete/
https://homebydleni.cz/dum/stavebni-materialy/z-ceho-budete-stavet-toto-byste-meli-vedet-drive-nez-si-vyberete/
https://homebydleni.cz/dum/stavebni-materialy/z-ceho-budete-stavet-toto-byste-meli-vedet-drive-nez-si-vyberete/
https://homebydleni.cz/dum/stavebni-materialy/z-ceho-budete-stavet-toto-byste-meli-vedet-drive-nez-si-vyberete/
https://www.kmbeta.cz/CZ/catalogue/category/Sendwix
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Všechny uvedené metody patří mezi vedoucí na stavebním trhu v České republice. 

V posledních letech však lze pozorovat nárůst dřevostaveb společně se stavebními firmami 

zaměřenými na dřevostavby. Tento trend lze nazvat jako jakýsi „comeback“ dřeva jako hlavní 

stavební materiál na stavbě. To však může být zavádějící, jelikož dnešní nové dřevostavby nejsou 

stavěny pouze ze dřeva jako historické dřevěné domy.  

Mezi hlavní výhody dřevostaveb patří jejich nezávislost na ročním období (hrubá stavba 

ideálně schne přes zimu), cena a rychlost výstavby. Pravidelnými argumenty proti dřevostavbám 

jsou nízká odolnosti proti přírodním jevům a tepelněizolační vlastnosti. Moderní dřevostavby však 

tyto argumenty odbourávají a přináší řadu metod, které dřevostavby dělají srovnatelné se zděnými 

novostavbami. V konečném poměřování nicméně záleží zejména na formě dřevostavby, a to do 

jaké míry je dřevo skutečně využíváno, a jaké podpůrné materiály byly využity. Pokud se nešetří na 

konstrukci, zateplení nebo izolaci, lze vybudovat moderní ekologickou novostavbu. Je však možné 

postavit i levný rychlý dům, kdy dřevostavba žádané vlastnosti opomíjí a cena stavby pak značí 

kvalitu. 

Jednou z výhod je, že dřevo jako stavební materiál je ekologické. Při jeho zpracování dochází 

k minimální míře emisí, obzvlášť ve srovnání se zdícími materiály. Při stavbě také dochází 

k vytváření méně stavebního odpadu. Pro udržení životnosti dřevostavby je však nutná péče o 

dřevo. Vlhko degraduje dřevo. Dřevo zároveň obecně špatně izoluje hluk.57 

Ekonomická nákladnost dřevostaveb je v případě dřevostavby se sendvičovou konstrukcí 

nižší než u zděného domu. V případě roubenky z masivního dřeva v horách je pak nákladnost 

daleko vyšší. Provoz domu je jako levnější uváděn u dřevostaveb, které jsou v dnešní době 

koncipovány jako pasivní domy. I zděné novostavby však musí dnes již splňovat parametry 

nízkoenergetických domů, a tak mohou být dlouhodobě vyrovnané. Dřevostavby se rychleji vytopí, 

zděné domy zase teplo déle udrží.58  

V současné době jsou zejména na českém trhu moderní pasivní dřevostavby novým 

modelem, kterého se řada stavitelů obává. Technologie jsou neustále zdokonalovány. Špatnou 

reklamu však tvoří nezkušené firmy nebo firmy nabízející levné řešení s nedostatečnými 

doplňkovými materiály pro zajištění tepelněizolačních, protihlukových, vzduch-cyklických a jiných 

vlastností. 

 

 

 

 
57 Výhody a nevýhody dřevostaveb | Izolace - info [online]. Copyright © 2021 [cit. 12.08.2021]. Dostupné z: 
https://www.izolace-info.cz/aktuality/21686-vyhody-a-nevyhody-drevostaveb-a.html#.YNtQuugzY2w  
58 Dřevostavba, nebo zděný dům? Záleží na očekáváních | WV WACHAL [online]. Copyright © 2021 [cit. 
12.08.2021]. Dostupné z: https://www.wachal.cz/drevostavba-nebo-zdeny-dum-zalezi-predevsim-na-
ocekavanich/  

https://www.izolace-info.cz/aktuality/21686-vyhody-a-nevyhody-drevostaveb-a.html#.YNtQuugzY2w
https://www.wachal.cz/drevostavba-nebo-zdeny-dum-zalezi-predevsim-na-ocekavanich/
https://www.wachal.cz/drevostavba-nebo-zdeny-dum-zalezi-predevsim-na-ocekavanich/
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Obrázek 11  Dřevostavba 

Zdroj: Každý šestý nový dům je dřevostavba a zájem stále roste | Veletrhy Brno [online]. Copyright © 

2021 [cit. 12.08.2021]. Dostupné z: https://www.bvv.cz/stavebni-veletrh-brno/aktuality/aktuality-

2020/kazdy-sesty-novy-dum-je-drevostavba-a-zajem-stale-/  

5.2.2  Stavebnice 

Možnosti délky realizace staveb se neustále vyvíjejí a dnes je možné postavit dům i za jediný 

měsíc s přihlédnutím na jeho složitost a velikost. Jednou z alternativ zděných domů a klasických 

dřevostaveb jsou montované domy přezdívané stavebnice. Montované domy mohou být 

z betonových dílců různé tloušťky, a tak rovnocennou alternativou zděných domů nebo 

z dřevěných dílců a představovat tak montovanou dřevostavbu. 

Mezi hlavní výhody patří vyloučení mokrého procesu stavby, tedy proces je zkrácen o 

vysychání a vymrzání. Stavebnicové domy splňují tepelně izolační vlastnosti a nízkoenergetické 

vlastnosti nemovitostí, a to přes slabou tloušťku stěn, které zároveň zvyšují objem vnitřních a 

venkovních prostor. Některé však mohou mít horší zvukově izolační vlastnosti. Zároveň mají nízkou 

akumulační schopnost a i přesto, že se rychle vytopí, také se rychle vychladí. Montovaný dům je 

možné usadit na tradiční betonovou základovou desku nebo ji nahradit speciálními zemními 

kotvami, které neprochází procesem vysychání. Kromě zmíněných betonových a dřevěných 

stavebnicových domů existují i kovové stavebnicové domy. Ty jsou však aplikovány spíše 

v komerčním sektoru.59 

 
59 Stavebnicové domy – montované nebo také modulární domy | Stavím bydlím.cz [online]. Copyright © 
2021 [cit. 12.08.2021]. Dostupné z: https://stavimbydlim.cz/stavebnicove-domy-montovane-nebo-take-
modularni-domy/  

https://www.bvv.cz/stavebni-veletrh-brno/aktuality/aktuality-2020/kazdy-sesty-novy-dum-je-drevostavba-a-zajem-stale-/
https://www.bvv.cz/stavebni-veletrh-brno/aktuality/aktuality-2020/kazdy-sesty-novy-dum-je-drevostavba-a-zajem-stale-/
https://stavimbydlim.cz/stavebnicove-domy-montovane-nebo-take-modularni-domy/
https://stavimbydlim.cz/stavebnicove-domy-montovane-nebo-take-modularni-domy/
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Obrázek 12 Montovaný dřevěných dům 

Zdroj: Stavebnicové domy – montované nebo také modulární domy | Stavím bydlím.cz [online]. 

Copyright © 2021 [cit. 12.08.2021]. Dostupné z: https://stavimbydlim.cz/stavebnicove-domy-montovane-nebo-take-modularni-domy/   

Zajímavých atypem formy výstavby, který může být také zařazen do kategorie montovaných 

domů je výstavba z lodních kontejnerů. Takové nemovitosti bývají v posledních letech populární 

v médiích a představovány jako levnou variantu vlastního bydlení. Realizátorů je však zejména na 

českém trhu zatím málo. 

Obrázek 13 Stavba domu z lodních kontejnerů 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Kontejnerové bydlení | Bydlíme stylově [online]. Copyright © 2021 [cit. 12.08.2021]. Dostupné z: 

https://bydlime-stylove.cz/kontejnerove-bydleni/  

Montované dřevostavby tvoří dřevěný nosný trám, v němž jsou osazeny tepelné izolace. Rám 

z obou stran oplášťují desky, tedy z vnější strany velkorozměrové sádrovláknité a z vnitřní strany 

případně sádrokartonové. S ideálně co největší mírou takzvané prefabrikace, tedy přípravou dílců 

již ve fabrice a pouhou montáží na stavbě, je následně možné ve výrobně připravit celou podélnou 

stěnu domu, kterou lze také již ve výrobně zateplit fasádním polystyrenem a omítnout. 

https://stavimbydlim.cz/stavebnicove-domy-montovane-nebo-take-modularni-domy/
https://bydlime-stylove.cz/kontejnerove-bydleni/
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Alternativou je metoda sendvičová, viz. výše. Zmíněné části se montují až na staveništi. Tento 

způsob umožňuje případně úpravy na míru pro podchycení nerovností základní desky.60 

Betonové montované stavby jsou tvořené železobetonovými panely. Jejich těžší konstrukce 

spojuje výhody zděné a montované stavby. Počátky mají u známých staveb, tedy panelových 

sídlištních domů („paneláky“). Současné panelové dílce však mají úplně jiné schopnosti. Mají 

výrazně lepší tepelně izolační parametry, akumulaci tepla, a také designové možnosti. Izolační 

vrstva konstrukčního prvku je sevřena mezi dvě železobetonové desky. Styčné plochy ve spárách 

jsou zalité betonem a samotné spáry utěsněny tmelem. V současné době jsou využívány spíše u 

obytných a typových projektů vzhledem k náročnosti na výrobu a realizaci.61 

Obrázek 14 Montování betonového domu 

Zdroj: Betonová skládačka stojí do půl roku. Stěhovat se můžete hned | Hospodářské noviny [online]. 

Copyright © 2021 [cit. 12.08.2021]. Dostupné z: https://archiv.ihned.cz/c1-66906860-betonova-skladacka-

stoji-do-pul-roku-stehovat-se-muzete-hned  

5.2.3  Robotika 

Se stavebnictvím bezesporu úzce souvisí robotizace. I samotný předchozí popis montovaných 

domů je jistou formou robotizace. Sestavení domu na místě pomocí jeřábů a další techniky je 

nahrazení zedníků skládajících cihlu po cihle. Možnosti strojní mechanizace nesouvisí pouze 

s výrobou stavebních materiálů, kde je dnes již vysoká automatizace procesů, ale i samotného 

využívání této mechanizace na stavbě. 

Důsledky pandemie Covid-19 vypuknuté v roce 2020 potrhly závislost dílčích států na 

globálním obchodu a nedostatek logistický procesů a zavřené fabriky způsobily mimo jiné i vysoký 

nedostatek materiálů a lidské práce. Na stavební průmysl dopadlo vysoké zdražování, přičemž 

rekordy padaly zejména u dřeva, polystyrenu a železa, a to v nárůstu o stovky procent. Na 

 
60 Montované domy | Časopisy pro volný čas s.r.o. [online]. Copyright © 2021 [cit. 12.08.2021]. Dostupné z: 
https://www.peknebydleni.cz/montovane-domy/  
61 Montované domy | Časopisy pro volný čas s.r.o. [online]. Copyright © 2021 [cit. 12.08.2021]. Dostupné z: 
https://www.peknebydleni.cz/montovane-domy/ 

https://archiv.ihned.cz/c1-66906860-betonova-skladacka-stoji-do-pul-roku-stehovat-se-muzete-hned
https://archiv.ihned.cz/c1-66906860-betonova-skladacka-stoji-do-pul-roku-stehovat-se-muzete-hned
https://www.peknebydleni.cz/montovane-domy/
https://www.peknebydleni.cz/montovane-domy/
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stavbách se však neřešili pouze ceny stavebního materiálu, ale i nedostatek pracovní síly ze 

zahraničí, zejména z východních zemí. Pro rostoucí poptávku tak nastal problém nedostatku 

stavebního materiálu a pracovníků na stavbě. I to je jednou z motivací nahrazení kvantity 

pracovníků za nižší počet pracovníků, ale s příslušnou odborností při využívání mechanizace. 

Na stavbách se postupně začínají objevovat chytré buldozery s GPS senzory nebo roboti 

pokládající cihly. Chytrý buldozer, kterému se říká dozer zahrnuje ve své výbavě mimo elektrické 

ovládání a LCD obrazovky také GPS modely, které po nahrání příslušného softwaru kopírují svou 

prací požadavky projektové dokumentace. Průlomovým strojem je i robotický zedník, který svým 

robotickým ramenem nahrazuje práci zedníka tím, že si z palety odebere cihlu a zdí. V praxi 

nahradí práci i čtyř zedníků. Součástí jsou laserová čidla, řízený software, GPS, laserové dálkoměry 

nebo ultrazvuková čidla. To robotu napomáhá se pohybovat a vyhýbat se předmětům. K ovládání 

pak stačí jen tablet. Tato mechanizace je prozatím čerstvá a testuje se, nicméně v plánech je 

budoucí využití robota i pro zalévání cihel maltou, natahování omítky nebo vymalování zdi.62 

Obrázek 15 Ukázka mechanizace robotický zedník 

Zdroj: SAM – robotický zedník chytrý „tak akorát“ | Ekologické bydlení.eu [online]. Copyright © 2021 

[cit. 12.08.2021]. Dostupné z: https://www.ekobydleni.eu/architektura/sam-roboticky-zednik-chytry-tak-akorat  

V České republice je využití robotizace na stavbách v malém měřítku, přičemž je zde velký 

potenciál do budoucna. Hlavní cílovou oblastí jsou těžké ruční práce, kde dochází k vysokému 

množství vážných úrazů. Pracemi jsou zejména demolice, práce ve výkopech, výškové práce, práce 

s břemeny, tedy zemní práce a práce ve výstavbě nosných konstrukcí, inženýrských staveb a sítí a 

tunelů. V hodným označením robotizovaného a digitalizovaného stavebnictví je „Stavebnictví 4.0“. 

Nové technologie se zaměřují zejména na řízení strojů. Začíná se však objevovat i 3D tisk svislých 

 
62 Chytré buldozery nebo robotický zedník. Čeští stavaři stále častěji využívají moderních technologií | 
iROZHLAS [online]. Copyright © 2021 [cit. 12.08.2021]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/veda-
technologie/technologie/3d-technologie-robotizace-stavebnictvi-zednictvi-gps-modely-bim-tezka-
technika_1909241408_gak  

https://www.ekobydleni.eu/architektura/sam-roboticky-zednik-chytry-tak-akorat
https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/technologie/3d-technologie-robotizace-stavebnictvi-zednictvi-gps-modely-bim-tezka-technika_1909241408_gak
https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/technologie/3d-technologie-robotizace-stavebnictvi-zednictvi-gps-modely-bim-tezka-technika_1909241408_gak
https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/technologie/3d-technologie-robotizace-stavebnictvi-zednictvi-gps-modely-bim-tezka-technika_1909241408_gak
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nosných konstrukcí, příček z betonu nebo zmiňované robotické zdění. Novinkami jsou i 

bezvýkopové technologie.63 

Rozvinutější proces k dosažení stavebnictví 4.0 lze pozorovat ve výrobě stavebních částí. 

Výroba komponentů pro dřevěné a ocelové nosné konstrukce, betonových prefabrikátů, vázání 

výztuže nebo prosklených fasád se přesouvá do výrobních hal a velká část procesu výstavby se tak 

urychluje přípravou ve výrobnách, jak bylo popisováno i v kapitole montované domy. 

Součástí robotizace stavby nejsou pouze samotné stavební úkony, ale i podpůrná 

dokumentace. Stejně jako zákonné nahrazování papírových stavebních deníků digitálními 

stavebními deníky, je dnes i papírová projektová dokumentace digitalizována. Metoda BIM 

vykresluje celou budovu ve 3D. 3D projekt lze zaměřit na vybranou oblast, a ověřit si například 

určený typ radiátoru ve vybrané místnosti. Nejedná se tedy pouze o model stavby, ale obsahuje 

databázi veškerých informací o stavbě. Klient pak může využít 3D brýle pro virtuální prohlídku 

domu a na míru si měnit například dlažbu, obklady a další položky.64 I Zde se prozatím jedná o 

testovací produkt, který však již má své pilotní projekty. Mezi takové patří například i projekt 

„Stavební úpravy koleje Strahov“ pro ČVUT v Praze s plánovanou realizací 3/2022.65  

Koncepce BIM je založena na principech informačního modelování známého již od roku 1974. 

V posledních letech se teoretická rovina přesunula do praxe. Hlavními přínosy jsou úspory, 

snižování rizik (pracovní úrazy), efektivita technologií a řízení na základě dat. Zkratka pochází 

z anglického názvu „Building Information Modelling“ neboli Informační modelování budov. 

Nejedná se však pouze o proces samotné výstavby a modelování objektu, ale o centrální systém 

zahrnující všechny potřebné procesy a informace při výstavbě. Do databáze mají přístup všichni 

stakeholdeři, tedy investor, realizátor a příslušní kontroloři a schvalovatelé. Součástí je také 

ekonomická část projektu, tedy rozpočty a proces čerpání rozpočtu při vývoji stavby. Cílem 

projektu je podchycení skluzu stavby, a to díky detailnímu harmonogramu, který zahrnuje i 

hlášené kontroly.66 

 

 

 

 

 
63 Robotizace českého stavebnictví má velký potenciál. Brzdí ji však pomalá digitalizace nebo nižší zisky 
stavebních firem | tzbinfo [online]. Copyright © 2021 [cit. 12.08.2021]. Dostupné z: https://elektro.tzb-
info.cz/informacni-a-telekomunikacni-technologie/22473-robotizace-ceskeho-stavebnictvi-ma-velky-
potencial-brzdi-ji-vsak-pomala-digitalizace-nebo-nizsi-zisky-stavebnich-firem  
64 Chytré buldozery nebo robotický zedník. Čeští stavaři stále častěji využívají moderních technologií | 
iROZHLAS [online]. Copyright © 2021 [cit. 12.08.2021]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/veda-
technologie/technologie/3d-technologie-robotizace-stavebnictvi-zednictvi-gps-modely-bim-tezka-
technika_1909241408_gak 
65 Co je to BIM | BIM koncepce [online]. Copyright © 2021 [cit. 12.08.2021]. Dostupné z: 
https://www.koncepcebim.cz/203-3-1-co-je-to-bim  
66 Co je to BIM | BIM koncepce [online]. Copyright © 2021 [cit. 12.08.2021]. Dostupné z: 
https://www.koncepcebim.cz/203-3-1-co-je-to-bim 

https://elektro.tzb-info.cz/informacni-a-telekomunikacni-technologie/22473-robotizace-ceskeho-stavebnictvi-ma-velky-potencial-brzdi-ji-vsak-pomala-digitalizace-nebo-nizsi-zisky-stavebnich-firem
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https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/technologie/3d-technologie-robotizace-stavebnictvi-zednictvi-gps-modely-bim-tezka-technika_1909241408_gak
https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/technologie/3d-technologie-robotizace-stavebnictvi-zednictvi-gps-modely-bim-tezka-technika_1909241408_gak
https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/technologie/3d-technologie-robotizace-stavebnictvi-zednictvi-gps-modely-bim-tezka-technika_1909241408_gak
https://www.koncepcebim.cz/203-3-1-co-je-to-bim
https://www.koncepcebim.cz/203-3-1-co-je-to-bim
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Obrázek 16 Ilustrace BIM projekce 

Zdroj: Digitalizace stavebnictví koronavirus nezastavil. Přípravy na používání metody BIM běží dál | 

SystemOnLine [online]. Copyright © 2021 [cit. 12.08.2021]. Dostupné z: https://m.systemonline.cz/it-reseni-

pro-stavebnictvi/digitalizaci-stavebnictvi-koronavirus-nezastavil.htm  

Digitalizaci stavebnictví podporují dnes relativně digitalizované procesy před zahájením 

výstavby, tedy zjišťování informací z katastrálních úřadu, o územním plánování nebo o existenci 

inženýrských sítí. Všechny tyto úkony urychlují proces vytvoření projektové dokumentace.67 

Samotné stavební povolení však v řadě městech a obcích řeší investoři osobně na stavebních 

úřadech z důvodu vyhnutí se nesrovnalostem a zamítnutím ze strany stavebních úřadu z důvodu 

předem řešitelných změn v dokumentaci. 

6 PROGNÓZY VYBRANÝCH VELIČIN A METOD 

V této kapitoly shrnuji poznatky předchozích kapitol a aplikuji prognostické metody pro 

vytvoření prognóz stavebnictví, zejména pak vývoj ekonomiky stavebnictví a inovace ve 

stavebnictví.  

6.1 Makroekonomická a pandemická analýza stavebnictví 

Stavebnictví jako podstatná část průmyslu ovlivňuje vývoj průmyslu a tím i vývoj celé 

ekonomiky. Jedná se o odvětví, ve kterém společnosti v nemalé míře realizují zakázky v zahraničí a 

ekonomická stránka je tak mezi zeměmi provázána. Zároveň je tento obor závislý na pracovní síle 

z méně vyspělých zemí nebo ze zemí s nižší kupní sílou. Dle informací popsaných v kapitole 4 se 

podíl stavebnictví na HDP podílí v intervalu 5-8 %, což je skutečně nemalý podíl. Oproti spotřebním 

oborům, kde je obrátkovost prodeje zboží a služeb značně rychlejší, je stavebnictví obor, který je 

pro potřeby velkého množství nákladného materiálu a pracovní síly dražší, tedy i přes nižší počet 

 
67 Robotizace českého stavebnictví má velký potenciál. Brzdí ji však pomalá digitalizace nebo nižší zisky 
stavebních firem | tzbinfo [online]. Copyright © 2021 [cit. 12.08.2021]. Dostupné z: https://elektro.tzb-
info.cz/informacni-a-telekomunikacni-technologie/22473-robotizace-ceskeho-stavebnictvi-ma-velky-
potencial-brzdi-ji-vsak-pomala-digitalizace-nebo-nizsi-zisky-stavebnich-firem  

https://m.systemonline.cz/it-reseni-pro-stavebnictvi/digitalizaci-stavebnictvi-koronavirus-nezastavil.htm
https://m.systemonline.cz/it-reseni-pro-stavebnictvi/digitalizaci-stavebnictvi-koronavirus-nezastavil.htm
https://elektro.tzb-info.cz/informacni-a-telekomunikacni-technologie/22473-robotizace-ceskeho-stavebnictvi-ma-velky-potencial-brzdi-ji-vsak-pomala-digitalizace-nebo-nizsi-zisky-stavebnich-firem
https://elektro.tzb-info.cz/informacni-a-telekomunikacni-technologie/22473-robotizace-ceskeho-stavebnictvi-ma-velky-potencial-brzdi-ji-vsak-pomala-digitalizace-nebo-nizsi-zisky-stavebnich-firem
https://elektro.tzb-info.cz/informacni-a-telekomunikacni-technologie/22473-robotizace-ceskeho-stavebnictvi-ma-velky-potencial-brzdi-ji-vsak-pomala-digitalizace-nebo-nizsi-zisky-stavebnich-firem
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jednotek obchodů. To vyvolává vyšší marže (absolutní, nikoliv relativní), a tedy i odvody do 

státního rozpočtu a vytváření HDP. 

V minulosti byl trend stavebnictví vždy provázán s trendem ekonomiky. Ve vyspělých zemích 

jednotně, jelikož s výjimkou vybraných kauz je ekonomika vyspělých zemích provázána a společně 

roste, zpomaluje nebo klesá. Rozvíjející se státy, zejména v Africe, Latinské Americe nebo Asii, se 

často potýkají se změnami politického režimu a nestabilními cíli vedoucích činitelů. Zároveň jsou 

v řešení oblastí jako vzdělání, zdravotnictví a bezpečnost, a ostatní potřeby jako infrastruktura jsou 

odloženy stranou, přestože jednotlivé sektory spolu souvisí a pro vytvoření samostatnosti a 

nastartování růstu je zapotřebí zahrnout všechny oblasti. Pokud jsou tedy brány v potaz vyspělé 

státy, stavebnictví historicky korespondovalo s trendem růstu průmyslu, a tedy růstem HDP. 

Graficky znázorněná data v kapitole 4 tak dokazují. Rozdíly jsou v zemích podíly stavebnictví, a 

obecně průmyslu na HDP, a to vzhledem ke komparativním výhodám dané země. Tím je myšlena 

mimo jiné i geografická a klimatická situace země, tedy podmínky pro zemědělství konkrétních 

plodin, přístup k vodním plochám, hornatost země, a tak dále, které udávají zaměření výroby zboží 

a služeb jednotlivých států. Vyspělé státy Evropy, Severní Ameriky, Asie a Austrálie jako celek však 

určují ekonomický trend stavebnictví jako celek a tím je tento obor vázaný na stav ekonomiky. 

6.1.1 Porovnání stavebnictví ČR s vybranými státy pomoci číselných řad 

Případovou studií je porovnání tempa růstu HDP ze stavebnictví od roku 2018 ve vybraných 

zemích. Data jsou získána z portálu Trading Economics, a u jiných zdrojů se data mohou mírně lišit 

z důvodu různých aplikovaných metod měření. Hodnoty jsou měřeny ve stálých cenách a v měně 

dané země. Na základě posbíraných dat je vypočítané tempo růstu stavebnictví jednotlivých zemí. 

Tabulka 11 HDP ze stavebnictví v letech 2017 - 1Q2021 ve vybraných zemích 

Stát Měna 2017 2018 2019 2020 1Q/2021 

ČR CZK (2010), mil. 229 253 230 219 223 950 216 939 54 326 

Francie EUR (2014), mil. 110 856 111 972 114 936 96 394 25 910 

Norsko NOK (2018), mil. 200 542 205 363 213 391 203 406 52 044 

USA USD (2012), mld. 2 587,00 2 659,1 2 658,5 2 578,2 684,4 
Zdroj: GDP from Construction | Trading Economics [online]. Copyright © 2021 [cit. 12.08.2021]. 

Dostupné z: https://tradingeconomics.com/country-list/gdp-from-construction  

Následující tabulka udává hodnotu tempa růstu HDP ze stavebnictví na základě uvedených 

dat HDP ze stavebnictví jednotlivých letech. Pro účely výpočtu tempa v procentech není nutné, aby 

byla data ve stejných jednotkách. Nepatrné rozdíly může způsobit inflace vzhledem k tomu, že 

hodnoty se vážou ke konstantním cenám v různých letech. Nicméně pro účely této práce se jedná 

o zanedbatelné rozdíly. 

 

 

 

 

https://tradingeconomics.com/country-list/gdp-from-construction
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Tabulka 12 Tempo růst HDP ze stavebnictví ve vybraných zemích 

Stát 2018 2019 2020 

ČR 0,421 % -2,723 % -3,131 % 

Francie 1,007 % 2,647 %  -16,132 % 

Norsko 2,404 % 3,909 % -4,679 % 

USA 2,787 % -0,023 % -3,021 % 
Zdroj: Autor 

Dle hodnot tempa růstu HDP ze stavebnictví při porovnání České republiky s jinými členy 

Evropy jako je Francie a Norsko pozorujeme, že ČR dosáhla vrcholu stavebnictví již v roce 2018, a 

přestože byl rok 2019 úspěšný a obchody ve stavebnictví byly úspěšné, celkově byl v roce 2019 již 

pokles. U ostatních zemí tomu tak bylo až v roce 2020.  

Ekonomové v roce 2019 spekulovali o bublině na trhu a blížícímu se dosažení vrcholu, 

případně blížící se cyklický propad ekonomiky. Tyto spekulace však nikdy nebudou empiricky 

doloženy, jelikož k propadu světové ekonomiky sice skutečně došlo, ale nikoliv cyklickým 

ekonomickým jevem, ale externím zásahem do společnosti a provázaně i do světové ekonomiky.  

Pandemie COVID-19 obecně 

Externím zásahem do ekonomiky a obecně společnosti byla nemoc COVID-19 s chřipkovými 

příznaky, která se objevila na konci roku 2019 v čínském městě Wu-chan a brzy se rozšířila do 

celého světa. Vzhledem k tomu, že se jedná o koronavirové onemocnění, hlavní způsob přenosu 

jsou kapénky mezi lidmi, tedy vzájemný kontakt. I přes to, že pro většinu zdravých jedinců není 

nemoc smrtelná, celkově si k červenci roku 2021 nemoc vyžádala 

stovky tisíc mrtvých, a to převážně starší populace nebo populace 

trpící slabou imunitou či obezitou. Smrtelná však byla i pro zdravé jedince například středního 

věku, i když v daleko nižší míře. Pro zamezení šíření nemoci jednotlivé státy zahájily opatření 

zamezující kontakt, včetně uzavíraní obchodů, restaurací, veřejných míst, a dokonce i školských 

zařízení.  

Obrázek 17 Ilustrační obrázek viru 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek zdroj: Koronavirus: Jaká je situace ve světě? | BusinessINFO.cz [online]. Copyright © 

2021 [cit. 12.08.2021]. Dostupné z: https://www.businessinfo.cz/clanky/koronavirus-jaka-je-situace-ve-svete/  
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Státy následně dle interní politiky aplikovaly dotační programy pro podporu uzavřených 

podniků, ale brzy následovaly krachy prvních firem, zejména menších a lokálních obchodů a 

restaurací, které nebyly schopny výpadek příjmů kompenzovat. Zároveň došlo i k uzavírání hranic, 

což ve velké míře omezilo mobilitu a logistiku ve světě, a tím i problémy s nedostatkem zboží, dílů, 

materiálů, pracovní síly i vybraných potravin. Velkým problémem byly nejednotné postupy, 

opatření a dotace dílčích států, a to ani v rámci Evropské unie. Odlišné přístupy nepomohly dostat 

komplexně nákazu pod kontrolu a udržet světovou či evropskou ekonomiku v rámci spolupráce 

stabilní, či alespoň jednotnou. V současné době (červenec 2021) šíření nákazy stále trvá, 

s cyklickým poklesem v letních měsících a růstem v zimních měsících. Společným cílem zemí je nyní 

očkování vakcínami několika společností, přičemž hlavními problémy je neochota velké části 

populace se nechat naočkovat, a zároveň mutace viru do nových variant, vůči kterým nemusejí být 

vakcíny účinné.  

6.1.2 Situace ve stavebnictví po vypuknutí koronavirové pandemie 

Většina opatření zasahující podnikatelskou činnost směřovala do maloobchodní činnosti, 

tedy uzavírání B2C obchodů (oděvy, knihkupectví, obuv) a restaurace (bary, jídelny). Činnost B2B 

aktivit byla zachována, nicméně omezena a maximálně digitalizována (online schůzky, telefonní 

komunikace). Ve stavebnictví se jednalo o omezení prodeje stavebního materiálu pouze na 

velkoobchod, což znamenal prodej pouze při prokázání živnosti či podnikatelské činnosti (s.r.o., 

a.s., atd.). Stavební firmy tedy nakupovaly potřebný materiál, nástroje, ochranné pomůcky a další 

příslušenství dle potřeby a na stavbách byly omezeny pouze na ochranu dýchacích cest 

(respirátory či rouškou), což však vzhledem k fyzické náročnosti nebylo často dodržováno. 

Vzhledem k tomu, že předchozí roky byly úspěšné, a lidem mimo růstu spotřeby rostly i úspory 

vyhraněné mimo jiné i na rekonstrukce a výstavbu, většina stavebních firem neměla v roce 2020 

nouzi o zakázky. Stavebnictví oproti jiným oborům udrželo provozuschopné firmy. Záleželo 

zejména na zaměření stavebních firem. Koncoví zákazníci stále poptávali, a přestože poptávka 

klesla (ztráta zaměstnání, pokles vlastní podnikatelské činnosti), stále byla vyšší než nabídka firem. 

Pokles, respektive odložení poptávky byl spíše v podnikatelském soukromém nebo státním 

sektoru. Společnosti odložily pro nejistý vývoj investice, a vyčkávaly na vývoj situace. Státní zakázky 

(rekonstrukce obecních úřadů, škol apod.) byly odloženy z důvodu uzavírání úřadů a zamezování 

kontaktů, a zároveň z důvodu růstu výdajů v důsledku pandemie (dotace, nemocenská, testování 

občanů). 

Stavebniny neměly problém s provozuschopností. Tratily zejména rodinné podniky, které 

nebyly plně digitalizovány a nedisponují hlavně e-shopem. Řetězcové stavebniny naopak udržely 

své tržby nebo pocítily dokonce nárůst (DEK, PRO-DOMA, Izomat). Digitalizace doběhla i tento 

obor, který se e-shopovému obchodu dlouhodobě bránil z důvodu potřeby individuálního 

poradenství při výběru zboží. Stavební materiál není zboží, ve kterém se vyzná běžná populace, a 

uměla by si jej nakoupit sama, a zároveň odborní zákazníci si pro materiál jezdí vlastními vozy, tedy 

nakoupí na místě. To se však s uzavřením maloobchodu a přechodem na online prodej změnilo, a 

naučilo zákazníky i v tomto oboru volit online metodu. To ve stavebninách již zůstane a 

dlouhodobě se stavebniny bez e-shopu neobejdou (stejně jako dnes obchody s oděvy, potřebami 

pro zvířata a podobně). 
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Obrázek 18 E-shop řetězcových stavebnin PRO-DOMA spuštěný od roku 2021 

Zdroj: E-shop | PRO-DOMA [online]. Copyright © 2021 [cit. 12.08.2021]. Dostupné z: 

https://www.pro-doma.cz/eshop  

Stavební firmy a živnostníci zaměření na koncové zákazníky měli z většiny dostatečnou 

poptávku. Pokles a nervozitu pocítili stavební firmy spolupracující se státním sektorem. V roce 

2020 byly realizovány zakázky nasmlouvané před vypuknutím pandemie, případně byly pouze 

odkládány. Klesl však počet nových zakázek s realizací v dalších letech, z důvodu nejistoty státních 

orgánů (státu i obcí). V České republice proběhla mimo jiné i změna daně z příjmů ve prospěch 

daňových poplatníků, což snížilo příjmy státního sektoru, a tedy v řadě obcích způsobilo 

neplánování investic, a tedy pokles poptávky po stavebních pracích. Obecně se s poptávkou po 

stavebních pracích vyčkávalo, a čekalo se na změny legislativy a vývoj pandemie. 

Pokles stavebních prací s počátkem pandemie je zřetelný z tabulky zobrazující hodnoty HDP 

ze stavebnictví v daných letech. Nicméně oproti jiným odvětvím, které trpěly omezováním více 

(oděvní a obuvnický průmysl, gastronomie, cestovní ruch) se jedná o obor omezený v malé míře. 

Případné poklesy tedy nekorespondují s poklesy celkové ekonomiky, která prochází vyšším 

propadem. 

Před vypuknutím pandemie s růstem HDP rostl i nedostatek pracovní síly na trhu práce, což 

způsobovalo i růst mezd, a tedy příchod nových zaměstnanců z východu, na kterých je stavební 

obor závislý. Po začátku pandemie však začalo docházet k uzavírání státních hranic, a případná 

mobilita byla pouze v rámci schengenu, a tedy nedostatek zaměstnanců z Ukrajiny, Běloruska či 

Ruska se prohluboval. Tento nedostatek však podněcoval vývoj technologie a automatizace pro 

snížení závislosti na manuálních pracovnících. Částečně byla poptávka po pracovní síle uspokojena 

přesunem pracovní síly právě z uzavřených sektorů, nicméně změna povolání není iniciována 

okamžitě po ztrátě příjmů (podpora v nezaměstnanosti, vyčkávání na změnu situace). Nedostatek 

pracovní síly trvá do dnes. 

https://www.pro-doma.cz/eshop
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6.2 Stavebnictví od roku 2021 

S uplynutím roku 2020 si občané a společnosti zvykli na nový režim, online fungování a své 

životy a podnikatelské činnosti přizpůsobují vývoji hospodářství. Poptávka po stavebních pracích 

opět roste, a to jak v soukromém, tak ve státním sektoru. Objevil se však nový problém. Omezení 

mobility a logistiky způsobilo nedostatky dovozu zboží, materiálu a služeb napříč světem. Řada 

fabrik byla v roce 2020 zavřená, a řada z nich do dnešního dne zůstává v omezeném režimu. 

Výroba tedy neplní své kapacity a na trhu vzniká nedostatek prakticky všeho. Ilustrativním problém 

je nedostatek čipů, mimo jiné i čipů do automobilů, a továrny na výrobu automobilů tak trpí 

nedostatkem dokončených aut k prodeji. Automobilka Škoda řeší již několik měsíců nedostatek 

prostorů pro uložení nedokončených vozů, které čekají na instalaci čipů. 

Stavebnictví není výjimkou a na trhu je obrovský nedostatek stavebního materiálu. 

Vedoucími surovinami je dřevo, železo a polystyren, případně plast. Nedostatek způsobuje růst 

cen o desítky i stovky procent, a prodlužování dodacích lhůt o několik měsíců. Výstupem je 

zpoždění stavebních zakázek a růst cen zakázek. Hrozbou pro stavební firmy jsou však zakázky, 

uzavřené za stanovené ceny, bez zasmluvnění změny ceny v případě náhlého nárůstu cen 

stavebních materiálů, což se aktuálně děje. Stavební firmy jsou tak nuceni realizovat zakázky za 

ceny, které s násobnými cenami stavebních materiálů pro ně nejsou rentabilní, a stávají se 

dokonce ztrátovými. Vzhledem k nízkým procentuálním maržím ve stavebnictví a nárůst cen 

materiálu i o několik procent problematickým. Z toho důvodu řada stavebních firem je ochotná 

v případě nedohodnutí se s investory odstoupit od smluv za cenu zaplacení pokutových sankcí, což 

způsobuje nižší ztráty než realizace zakázky. 

Tento problém nebude vyřešen, dokud nebude vyřešena globální mobilita a výrobní fabriky 

nenastartují svoji činnost na 100 %. Po zahájení maximální výroby však stále může trvat několik 

měsíců či let, než se stavebniny a hobby markety naplní materiálem a zbožím, a dodací lhůty se 

zkrátí opět na řády dnů. Stavebniny tedy nemají tak vysoké tržby jako by bylo očekáváno vůči 

poptávce, ale za uzavřené obchody mají vysoké marže, z důvodu ochoty zákazníky platit i vysoké 

částky. Je velmi nepravděpodobné, že by ceny stavebního materiálu v roce 2021 klesly, a tedy 

zákazníci, kteří nejsou ochotni s výstavbou počkat, musí vysoké ceny akceptovat. 

6.3 Prognóza ekonomiky stavebnictví a vývoje současných problémů 

I přes složitě měřitelný vývoj ze sociálního a ekonomického pohledu lze již nyní pozorovat 

nárůst stavebnictví v roce 2021. Světový výstup stavebnictví prochází v roce 2021 meziročním 

navýšením o 5,2 %, což představuje vyšší výstup o 2,5 % oproti roku 2019, který je považován za 

rekordní. Nezávislé zdroje predikují, že ekonomické ztráty ve stavebnictví v důsledku šíření COVID-

19 v letech 2020-2021 čítají okolo 1,1 trilionu amerických dolarů, což je přibližně 23,9 trilionů 

korun českých.68 Jaké budou budoucí ztráty lze těžko očekávat. Vzhledem k tomu, že důsledky 

propadů ekonomiky nejsou způsobené ekonomickým jevy, či relativně pravidelným cyklem, lze 

 
68 Global Construction Outlook to 2025, Q1 2021 Update | GlobalData [online]. Copyright © 2021 [cit. 
12.08.2021]. Dostupné z: https://store.globaldata.com/report/gdcn0024go--global-construction-outlook-to-
2025-q1-2021-
update/?utm_source=email&utm_medium=pr&utm_campaign=210409a_gd_co_construction_outlook_202
5&utm_nooveride=1  

https://store.globaldata.com/report/gdcn0024go--global-construction-outlook-to-2025-q1-2021-update/?utm_source=email&utm_medium=pr&utm_campaign=210409a_gd_co_construction_outlook_2025&utm_nooveride=1
https://store.globaldata.com/report/gdcn0024go--global-construction-outlook-to-2025-q1-2021-update/?utm_source=email&utm_medium=pr&utm_campaign=210409a_gd_co_construction_outlook_2025&utm_nooveride=1
https://store.globaldata.com/report/gdcn0024go--global-construction-outlook-to-2025-q1-2021-update/?utm_source=email&utm_medium=pr&utm_campaign=210409a_gd_co_construction_outlook_2025&utm_nooveride=1
https://store.globaldata.com/report/gdcn0024go--global-construction-outlook-to-2025-q1-2021-update/?utm_source=email&utm_medium=pr&utm_campaign=210409a_gd_co_construction_outlook_2025&utm_nooveride=1
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těžko aplikovat ekonomické modely pro predikci dalšího ekonomického vývoje. Důvodem je 

jednak šíření nemoci, jejíž scénáře epidemiologové odhadují různě, a jednak neznámé reakce ze 

strany řídících státních orgánů na další vývoj situace (aplikovaná opatření). 

I přesto je prognóza stavebnictví pozitivní a očekávám růst stavebnictví, a to z několika 

důvodů. Úspory koncových zákazníků podpořily stavebnictví v době, kdy úspory nebyly alokovány 

do jiných odvětví (dovolená, oděvy), a společnost přemístila úspory do rekonstrukcí a budování. I 

to pomohlo stavebnictví překlenou období odkládání a spekulací. V současné době lze pozorovat 

turbulentní nárůst cen nemovitostí, a to napříč kategoriemi (pozemky, byty, chalupy, rodinné 

domy, bytové domy, komerční areály). S tím roste i související nárůst nájemného, a to zejména 

v koncentrovaných městech, kde je nedostatek bydlení, ale i v menších městech, kde se promítá 

celkový vývoj realitního trhu. Tento aspekt vyvolal nárůst zájmu o rekonstrukce pro zhodnocení 

stávajících objektů a uvedení do pronájmu či navýšení nájmu. Developerské společnosti zase cílí na 

nové projekty, a to jak pro osobní bydlení, tak komerční účely (krátkodobé pobyty). Tento 

nemovitostní vývoj podporuje stavebnictví, a přestože se spekuluje nad prasknutím bublinu, je 

pravděpodobnější zastavení růstu spíše u výší nájmů, kde v určité chvíli nájemníci ceny již nebudou 

akceptovat než u cen nemovitostí. Zároveň se však mění vnímání lidí o bydlení, a to jednak pokles 

strachu ze zadlužení, a nárůst hypotečního bydlení, a zároveň přizpůsobení se nájemnímu bydlení, 

tedy vyhodnocení platit nájem jako vyšší přínos než si brát hypotéky s vysokými měsíčními 

splátkami, které mohou převýšit výši nájmu. Nedostatek bydlení a parkovacích míst tak funguje 

jako motor pro novou a novou výstavbu ve světě. 

Brzdou stavebnictví však mohou být vládní regulace. Regulace nájemného, daně z nabytí 

nemovitosti nebo daně z nemovitosti jsou nejčastější nástroje pro vládní regulaci realitního trhu. I 

v současné době se v České republice o těchto možnostech mluví, zejména s blížícími se volbami. 

V prosinci roku 2019 prohlásila ministryně financí Alena Schillerová, že navrhne zrušení daně 

z nabytí nemovitosti. To vyvolalo stop stav obchodu s nemovitostmi s vyčkáváním na přijetí či 

nepřijetí návrhu. Řešení se táhlo několik měsíců, a poté, co byl návrh schválen, došlo k velkému 

objemu obchodů s nemovitostmi. Já sama jsem na začátku roku 2020 kupovala nemovitost, 

přičemž toto prohlášení způsobila odkládání plánovaného obchodu, a po schválení přineslo více 

než statisícovou úsporu. Obavy jsou v České republice však nyní ze zdanění komerčních 

nemovitostí, nájemního bydlení, návrat dědické daně (daň ze zděděných nemovitostí, bez 

hotovosti a problému, z čeho daň zaplatit), zdanění 2. a další vlastněné nemovitosti a podobně. To 

vše jsou vládní zásahy do ekonomiky a brzdy v samoregulaci volnou rukou trhu. 

Dalším aspektem, který je třeba zmínit, že řada výstaveb z 50.-70. let se blíží své životnosti, a 

to i na úkor starších staveb postavených v období před první světovou válkou a v období první 

republiky, které jsou z cihel a menších rozměrů. Některé panelové výstavby dle starších parametrů 

představují hmotnostní zátěž na své základy, a hrozí riziko pohybů nebo dokonce propadů. 

Odhadovaná životnost takovýchto panelových domů byla předpokládána na 50 let. Rekonstrukce 

panelových domů sice prodlužuje životnost domů (plastová okna, zateplení, výměna střechy a 

odvětrávání), základy jsou nicméně nenahraditelné. I zde je tedy prostor pro obměny. 

Závěrem jsou tedy očekávání stavebnictví z ekonomického hlediska rostoucí, a to z výše 

uvedených důvodů. Samotná výstavba již nyní pociťuje nárůst a očekávání jsou i nadále rostoucí. 

Ceny materiálů s velkou pravděpodobností letos neklesnou, nicméně prasknutí bubliny nelze 
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očekávat ani v příštím roce. Vše je nicméně závislé na vývoji světové situace ve zvládání 

koronavirové krize, a jejích dopadů na výrobu a logistiku. 

6.4 Prognóza vybraných ekologických metod a odpadního hospodářství 

Otázka, zda ekologie prorazí ve stavebnictví, již dávno není aktuální. Proces ekologizace ve 

stavebnictví začal s prvními zateplovacími systémy. V dnešní době udržitelné produkty a procesy 

ve výstavbě dosáhly vysoké úrovně, co se týče energetické nezávislosti domovních jednotek. Díky 

kombinaci solárních, podzemních, vodních a větrných zařízeních jsou dnes k dispozici domy 

částečně nebo zcela nezávislé na dodávce plynu, elektřiny nebo dokonce vody ze síťových zdrojů. 

Částečná energetická nezávislost domu (pasivní dům) je dnes inovováno a brzy nahrazováno právě 

na absolutní nezávislost na veřejných zdrojích (aktivní dům), a to zejména díky vyvážení vybraných 

zdrojů a akumulaci získaných zdrojů. Vše závisí na klimatických podmínkách a dostupných 

přírodních zdrojích v dané oblasti. 

Překážkou ekologických produktů je historicky vždy jejich ekonomická zátěž, přičemž 

společenský blahobyt (ze snížení emisí atd.) je těžko měřitelný. Dlouhodobě udržitelným 

přístupem může být jakýsi dotační akcelerátor pro rozvoj ekologických technologií, nicméně 

s cílem je dlouhodobě převést do ekonomicky soběstačných odvětví s ohledem na odpovědný 

přístup korporátních subjektů s titulem neutralizace uhlíkové stopy. Snížení nákladovosti 

fotovoltaických elektráren je toho důkazem. S dotacemi je však třeba přistupovat nepatrně, aby 

nedošlo k situaci zafixování dotací na určité období, přičemž ekonomika dané technologie se 

postupně změní a nebude korespondovat s dotačním systémem, jako tomu bylo (ale stále tak 

dobíhá) u fotovoltaických elektráren. 

Podporou soběstačných řešení je i zvýšený zájem o rekreační oblasti pro bydlení, tedy 

přeměna chatařských oblastí v horách na dlouhodobější bydlení. Tento aspekt je poháněn jednak 

nedostatkem přírodní krajiny ve městě, a tedy snaha o navýšení času stráveného v ní mimo své 

bytové bydlení, a zároveň nedostatek bydlení právě ve městě a odsun do okolní krajiny pro 

výstavbu domů, s tím, že do zaměstnání je dojížděno. Standardy, kterým však odpovídala obydlí 

v hůře dostupných místech jsou pryč a zejména mladší generace vyžadují vyšší úroveň bydlení, 

tedy primárně přívod vody a elektřiny. Zejména voda a odpad bývají v těchto oblastech problém, a 

soběstačná řešení vzrůstají. Zde je velký potenciál a poptávka do budoucna, což podpoří další 

rozvoj a zvýšení nejen ekologičnosti (odstranění uhlí a dalších paliv), ale i zvýšení pohodlí osadníků 

v takovýchto oblastech. V České republice byl schválen zákon o ukončení užívání uhlí do roku 2033, 

což tento budoucí vývoj také podporuje. 

Je nutné vždy zvažovat aplikaci technologie dle místních klimatických podmínek a zároveň 

jejich udržení do budoucna. Překupování energie napříč zeměmi a kontinenty je tedy velmi 

pravděpodobné, respektive vysoký nárůst do budoucna očekávaný. Africké země, které čítají 

obrovské nevyužitelné plochy pouštní krajiny, jsou ideálním umístěním pro fotovoltaické 

elektrárny a vytváření velkého množství využitelné solární energie, přičemž vzhledem k hustotě 

osídlení v takovýchto oblastech by vznikal vysoký nadbytek takové energie, a tedy možnost 

prodeje do Evropy, přičemž se zároveň jedná o potencionální rozvoj ekonomiky v daných 

oblastech. Překážkou však vždy bude strach ze závislosti na jiných zemích, a tedy obavy z politické 
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nestability, vždy podpoří i vlastní výrobny elektřiny pro zajištění případných výpadků z jiných 

oblastí. 

Co se týče vody, její nedostatek v teplých klimatických pásmech je dlouhodobým a 

prohlubujícím se problémem. Dnes již existuje technologie, která přeměňuje slanou vodu a 

sladkou užitkovou vodu. V současnosti se však jedná o velmi drahý proces nerealizovatelný ve 

velkém měřítku. Při rozvoji takové technologie a snížení energetické náročnosti případně se 

využitím solární energie je možné podpořit zavlažování ve vybraných oblastech a pomoci boji proti 

ohřívání planety. Požáry vznikající v důsledku vyšších teplot jsou každoročně horší, a nutnost 

zalesňování je nezbytná. Ve vybraných klimatických podmínkách je však takové řešení hůře 

realizovatelné a proces zavlažování s rozumným využitím slané vody je tak možné řešení. 

Prognózou ekologických postupů ve stavebnictví je tedy zvýšený podíl ekologické technologie 

zejména v energetice, a to jednak se zvýšeným podílem soběstačných domovních jednotek, a 

jednak ve vyšší provázanosti sdílené alternativní energie napříč kontinenty s přihlédnutím na 

klimatické podmínky. Související prognózou je i politický a obchodní zájem států a zemí v oblastech 

vykazující potenciál rozvoje takových to výroben energetiky, jako například solární energie 

v afrických státech, stejně jako tomu historicky bylo a stále je u ropných ložisek. Ve státním 

sektoru je očekáváný nárůst rozvoje zeleně ve městech pro snížení teploty a zvýšení přívětivějšího 

klimatu pro běžné fungování, a to formou výsadby stromů a křovin, a vyžití trávy a dalších rostlin 

na střechách a fasádách domů, přičemž údržba zeleně, která může být překážkou pro rodinné 

domy, vytváří ve státním sektoru prostor pro veřejné zakázky. 

Odpadní hospodářství jako neustále se vyvíjející proces, a i přes různé návrhy na zákonné a 

procesní změny se problém množství odpadu a řešení nebezpečného odpadu nezlepšuje. Řešení 

od stolu vždy naráží na dvě věci, a to neochotou lidí svůj vytvořený odpad řešit, případně 

neznalost, jak konkrétní odpad řešit, a zároveň nákladnost pro komerční subjekty odpad 

ekologicky likvidovat a třídit. 

Převzetí třídění odpadu od koncových uživatelů a realizace až přímo ve spalovnách či jiných 

technologiích řešících zpracování odpadu se jako komplexní řešení neosvědčilo, jelikož většina 

odpadu stejně končí v komunálních odpadech. Množství vytříděného odpadu sice meziročně 

vzrostlo, ale to spíše zvyšující se spotřebou, nikoliv razantním nárůstem třídících subjektů. U 

komerčních subjektů jako jsou stavební firmy je vyšší osobní odpovědnost a ochota odpady třídit, 

nicméně se stále jedná o velmi nákladnou záležitost, a tak se často hledají alternativní řešení. Suť 

je velmi často legálně využívána pro zasypání plochy a zpevnění povrchu. Přesto jí je nadbytek. 

Inovativním řešením je technologie české firmy, jejíž technologie byla již zavedena na prvních 

místech, přičemž společnost expanduje a poptávka po jejím řešení odpadu stoupá. Společnost 

LOGeco s.r.o. se sídlem v Praze vyvinula technologii, která funguje na bází cirkulární ekonomiky. 

Přijímá komunální odpad, plasty či pneumatiky, a bez potřeby třídění a bez vytváření emisí odpad 

zpracuje. Výstupem je materiál znovupoužitelný ve stavebnictví, petrochemii, potravinářství, 

zemědělství a dalších. Tento proces je znovu opakovatelný, tedy materiál ze zpracovaného 

odpadu, lze znovu recyklovat, zpracovat a vyrobit nový materiál, což je velký průlom, jelikož řada 
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recyklovatelných procesů funguje pouze na jednom cyklu.69 Již nyní společnost tvrdí, že vzhledem 

k nenáročnosti technologie na prostoru a obsluze (2 osoby) je návratnost investice v řádu 36-60 

měsíců. Jedná se o patentovaný český produkt, který je inovativní i tím, že jeho ekonomické 

zavedení není závislé na dotacích, ale technologie si na sebe vydělá sama, a následně je 

profitabilním zdrojem příjmů.70  

Technologie společnosti LOGeco s.r.o. je potencionální technologií budoucnosti a zdrojem 

stavebních vstupů pro výrobu stavebních materiálů. Prognózou je vývoj této a dalších technologií, 

pro zpracovávání odpadu na bázi cirkulární ekonomiky, nikoliv pouhá likvidace odpadu pro 

vytvoření prostoru pro další. Bezemisní a emisně neutrální fungování ekonomiky je klíčové nejen 

ve stavebnictví, ale napříč odvětvími. 

Obrázek 19 Ilustrace vstupů a výstupů technologie ERVOeco společnosti Ecolog s.r.o. 

Zdroj: Cirkulární ekonomika | LOGeco s.r.o. [online]. Copyright © 2020 [cit. 12.08.2021]. Dostupné z: 

https://www.ervoeco.com/cs/technologie  

6.5 Prognóza vybraných stavebních postupů 

Stavební materiály pro hrubou stavbu se vyvíjejí daleko pomaleji, než jiné materiály užívané 

při výstavbě (obklady, dekory, podlahy, výmalba). Hrubá stavba je kostra domů a měla by být 

postavena z materiálů, které maximálně zajistí statistickou stabilitu domu. V červnu 2021 prošlo 

 
69 Cirkulární ekonomika | LOGeco s.r.o. [online]. Copyright © 2020 [cit. 12.08.2021]. Dostupné z: 
https://www.ervoeco.com/cs/cirkularni-ekonomika  
70 Proč technologii ERVOeco | LOGeco s.r.o. [online]. Copyright © 2020 [cit. 12.08.2021]. Dostupné z: 
https://www.ervoeco.com/cs/technologie  
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vesnicemi v Jižní Moravě tornádo, což nikdo nepředvídal. Domy, které utrpěly nejvíce škod, a 

nakonec musely být zdemolovány, byly velmi často domy staršího data, jejichž životnost se blížila 

konci. Odolnost obvodových stěn domů a střech je pravděpodobně nejdůležitější parametr 

výstavby. Změna klimatických podmínek (oteplování planety, tornáda na neobvyklých místech, 

povodně) mění i přístup k výstavbě budov tak, aby byly, co nejodolnější všem možným situacím. To 

vše podporuje inovace ve stavebních materiálech a postupech výstavby. To se týká i závislosti 

domů na veřejných sítích, jako je elektřina nebo voda. Pasivní domy dnes umějí kumulovat solární 

energii a využít ji pomoci akumulátorů pro případné výpadky elektřiny z veřejné sítě, například při 

bouřkách. 

V oblasti stavebních materiálů predikuji vývoj a zvýšení výskytu materiálů, které se vyrábějí 

ekologicky či z recyklovatelného odpadu, a zároveň splňují pevné a odolné požadavky hrubé 

stavby. Sendvičové a další metody se stanou běžnou součástí výstaveb, stejně jako je v současnosti 

cihla. Výskyt, respektive, opětovaný návrat ke dřevu je již nyní velmi častým jevem, a dřevostavby 

jako takové budou narůstat, nicméně v souladu s technologiemi podporující odolnost vůči 

požárům a jejich zabudování do dřevostaveb tak, aby se minimalizovalo případné šíření požáru. 

Kombinace cihel, pórobetonových tvárnic či vápenopískových tvárnic společně se dřevem a jeho 

vedlejšími produkty je ideálním řešení pro splnění všech výhod jednotlivých materiálů. Celý proces 

vývoje stavebních materiálů pro hrubou stavbu budou doprovázet inovace v izolacích a střechách. 

Izolace jako takové minimalizují tepelné ztráty dřevostavby a snížení tepelných mostů. Střechy 

pomáhají nejen svou funkčností, ale i svým designem zachovat nenápadnost budov a 

minimalizovat narušení okolní krajiny například odstínem, tvarem a spádem oproti okolí. Již dnes 

jsou aplikované fotovoltaické panely v podobě tašky, a snížení vizuální pozornosti na danou 

nemovitost například v přírodě, což je velká změna oproti původním stříbrným solárním panelům, 

které jsou stále nejběžnější metodou. 

Co se týče postupů při výstavbě, predikuji urychlení procesu stavby. Takzvané stavebnice či 

montované domy se stanou běžným řešením rodinných domů, ale i velkých komerčních budov. 

Společně s robotizací a digitalizací stavebnictví se zvýší efektivita při plánování výstavby, což 

napomůže snížení logistických ztrát a řešení nedostatku pracovní síly. Zároveň se tato metoda 

stane efektivní v případě přírodních katastrof, kdy je čas významným faktorem pro zajištění 

bydlení zasažených domácností, a montované domy napomůžou tuto situaci zlepšit svým rychlým, 

respektive v budoucnu ještě rychlejším řešením. 

6.5.1 Prognóza robotizace stavebnictví pomocí brainstormingové metody 

V předchozích kapitolách jsem popsala vybrané inovativní robotizace ve stavebnictví, které 

jsou zatím v testovací fázi, případně v minimální míře využívání v praxi. Robotizace manuální práce 

je budoucností výstavby a řešením nedostatku pracovní síly. Nicméně překážkou může být 

překlenovací období nedostatku kvalifikované pracovní síly pro řízení stavebních robotů a 

technologie. Stejně jako existují současné státní a evropské dotace na podporu inovací, vzdělávání 

a technologií v podnikání, je pravděpodobné, že budou otevřené dotace na školení, rekvalifikace a 

podporu vzdělávání pracovníků pro jejich aplikaci na trh práce v obsluze takovýchto strojů. 

Rekvalifikace části pracovního trhu však zabere nějaký čas, přičemž využití inovací naopak nebude 

hromadné v jednu chvíli, ale postupné, což pomůže postupnému vzdělávání takovýchto 

pracovníků. 
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V rámci predikce chci představit myšlenku, respektive prostor pro inovace v robotizaci 

stavebnictví, na základě absence technologie v konkrétních oblastech stavebnictví. Pro tento účel 

jsem přizvala 3 účastníky stavební firmy, kteří se podílí na výstavbě různými způsoby, a dostali 

prostor se vyjádřit k nejproblematičtějším oblastem. Jejich jména a název firmy jsou 

anonymizovány, a níže pouze přikládám profily zúčastněných. 

Stavební firma je lokálního charakteru, s vlastními 8 zaměstnanci, s využíváním širokého, ale 

stálého portfolia externích pracovníků, řemeslníků a služeb pro úsporu nákladů. Společnost je 

zaměřená na rekonstrukci a výstavbu středních a větších komerčních a státních objektů pro 

klientské portfolio skládající se zejména z obcí a měst, a středních a větších firem. Koncoví 

zákazníci nejsou primárním cílem. 

Účastníci jsou všichni z jedné společnosti, pracující na různých úrovních společnosti, čímž je 

dosaženo širší škály procesů výstavby. Negativním aspektem je fakt, že účastníci jsou z jedné 

společnosti působící na lokální úrovní, čímž spektrum znalostí o dostupné technologii je omezeno. 

Naopak je však tímto dosaženo lepšího pohledu na fakt, jak daleko jsou technologie aplikovány do 

běžné praxe, běžných firem. 

- Stavbyvedoucí inženýr, autorizace v pozemních a silničních stavbách, praxe ve 

stavebnictví 33 let 

- Mistr staveb, praxe ve stavebnictví 28 let 

- Dělník, praxe ve stavebnictví 18 let 

Brainstorming proběhl v úzkém kruhu s jednoduchým cílem – zodpovězení otázky „Co je 

největším problémem během stavby, čeho je nedostatek, a kde je prostor pro zlepšení?“. 

Tabulka 13 Brainstorming stěžejních problémů ve výstavbě 

Zdroj: Autor 

Stavbyvedoucí

•Integrovaný systém svozu odpadu v rámci všech staveb

•Propojení potřeby zásypu sutí společně se zdrojem vzniku suti (zásyp díry pro
rodinný dům, demolice stavební firmou)

•Výpočet odpracovaných hodin vůči výnosnosti zakázky

•Online docházka oproti papírovému zápisu pro ověření skutečné účasti dělníků na
stavbě

•Nedostatek dělníků a kvalifikované pracovní síly

Mistr staveb

•Předem nakoupený materiál

•Řešení objemu odpadů – každodenní drahý závoz

•Informace o počtu dostupných dělníků alespoň na 2 týdny

•Dostatečné množství kopií projektové dokumentace a projektů řemesel

•Nedostatek šikovných dělníků, problém pracovní morálky mladších pracovníků

Dělník

•Jasně daný harmonogram působení zaměstnanců na dílčích stavbách

•Nedostatek dělníků – mladší generace požaduje více přestávek

•Nezapisování požadavků vedení – změny jsou posléze zapomínány, obecně
problém informací a komunikace – odlišnosti požadavků dílčích stran

•Staré vozy a technologie – poruchovost zpomaluje stavbu
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Z odpovědí je jasné, že každý z účastníků vnímá především svoji pozici a problémy, které 

ovlivňují jeho činnost. Společným a zvýrazněným problém je však dlouhodobý nedostatek lidské 

práci, a nedostatek kvalifikace u té dostupné. Tento problém se netýká jen stavebnictví, ale 

manuální práce obecně. Tento kritický problém podporuje urgenci inovací robotizace na stavbě 

snižující požadavku množství lidské práce. Zároveň budou nutné vzdělávací programy například 

v podobě rekvalifikačních a vzdělávacích center pro vybudování kvalifikované síly pro obsluhu 

robotů, což může nahradit i desítky dělníků a jednotky týdnů na stavbě. 

Z pohledu dělníka je problému nedostatečných informací o harmonogramu stavby, což ústí 

z nedostatečné integrace a plánovaní staveb. Dělník chce vědět, co ho v následujících dnech a 

týdnech čeká, a tedy preferuje definovaný harmonogram. Dalším problémem je z pohledu dělníka, 

ale i ostatních předávání informací, jelikož většina je předávána ústně bez zaznamenání, což vede 

k zapomínání či neporozumění. Posledním označeným problémem je stará technologie, která je 

závislá na investiční politice firmy. Argumenty dělníka podporují potřebu robotizace a aplikace 

integrovaných systémů. Nicméně digitalizované systémy by byly v rukou mistra staveb, který má 

dostatečnou kapacitu je využívat, kdežto na dělníkovi by bylo vzdělání se v použití moderních 

robotizace.  

Mistr staveb vidí jako hlavní problém také nedostatek dělníků, zejména pak kvalifikovaných. 

Stejně jako dělník řeší demotivovanou mladší generaci, jejíž pracovní morálka je v oblasti 

manuálních prací viditelně horší než u starší generace. I zde je možným řešením robotizace, která 

představuje méně fyzické práce, která má dopad na zdraví pracovníků, a naopak prostor pro 

vzdělávání a vyšší platové ohodnocení. Zároveň upozorňuje na problematiku logistiky odpadu, 

přičemž na stavbách vzniká zejména při rekonstrukcích či demolicích velké množství odpadu, jejíž 

závoz do sběrných dvorů jako firma je velmi nákladné a výrazně ovlivní celkový rozpočet stavby. 

Řada firem tak hledá legální způsoby využití například suti pro nasypání do děr jako výplň například 

v místech plánované výstavby. Poptávka po suti je však nižší, než nabídka a informace o této 

potřebě jsou předávané pouze přes kontakty. Zároveň si mistři staveb včas nepředávají informace 

o potřebě odvozu odpadu a co mohl být jeden závoz ze tří staveb je pak několik nákladných jízd. 

Také předem definovaný seznam materiálu alespoň den dopředu by ušetřil spoustu času a 

prostoje v ranních hodinách. A nakonec sám mistr staveb konstatoval fakt, že papírové 

dokumentace se po stavbách předávají, sdílejí se s řemeslníky a často jsou vepisovány poznámky 

do různých kopií a informace pak nejsou centralizované, a často ztracené po stavbě. 

Posledním a nejvýše postaveným účastníkem brainstormingu byl stavbyvedoucí, který 

zaštituje několik staveb naráz. Stavbyvedoucí také řešil problematiku odpadu, a to právě potřebu 

integrované logistiky odpadu mezi stavbami, a vyhledávání poptávky pro zásyp sutí. Zde se v rámci 

brainstormingu rodí myšlenka integrovaného veřejného portálu pro poptávku a nabídku suti. 

Zároveň jako stavbyvedoucí řeší prostoje, a jelikož nemůže být na všech stavbách najednou a jeho 

první ranní návštěva je většinou dopředu známá, řeší často zjištění, že přestože v docházce je 

příchod zaměstnanců evidován například na 7. hodinu ranní, reálný příchod byl o hodinu později. 

Klasický „píchací“ docházkový systém není na stavbách možný. Online docházkový systém by byl 

tedy možným řešením. Zároveň statistiky odpracovaných hodin všech účastníků na dané zakázce a 

výpočet výnosnosti vůči nákladům práce by stavbyvedoucímu pomohla lépe vyhodnocovat a 

oceňovat zakázky dle typů práce. Posledním probíraným tématem byl opět nedostatek dělníků i 

kvalifikované pracovní síly. 
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Tabulka 14 Výstupy brainstormingu 

Problém Účastníci Možné řešení 

Nedostatek pracovní síly Všichni Robotizace, vzdělání a rekvalifikace = nižší počet 
pracovníků s vyšším kvalifikací (robotický dělník) 

Logistika odpadů Stavbyvedoucí, 
mistr staveb 

BIM či jiný integrovaný systém, kde by dílčí mistři 
staveb mohli zadávat požadavky odvozu odpadu 

Odbyt odpadu Stavbyvedoucí, 
mistr staveb 

Webový portálu pro sdílení nabídky a poptávky po 
zásypovém materiálu v dané lokalitě 

Sdílení informací Všichni BIM či jiný integrovaný systém 

Logistika závozu materiálu Všichni Vepisování do integrovaného systému v daný den 
pro předání včasné informace závozníkovi a závoz 
ihned ráno 

Projekty na stavbě Všichni Centrální sběr informací v integrovaném systému 

Docházka, odpracované hodiny Stavbyvedoucí Online docházkový systém, do které se lze přihlásit 
pouze na jednom zařízení na stavbě skrz otisk prstu 
či skrz aplikaci, kdy se dělník musí na stavbě vyfotit 

Zdroj: Autor 

Tabulka výše shrnuje hlavní problémy a výstupy z brainstormingu, jehož účastníky byly různé 

pozice na stavbě. Řada problémů a výtek se mezi účastníky shodovala, a z brainstormingu vyšlo 

řada zajímavých myšlenek na inovace, a zároveň potvrdily očekávání potřeby robotizace mimo jiné 

i jako řešení nedostatku pracovní síly a snížení fyzické náročnosti na manuální pracovníky. 

V oblasti robotizace predikuji zvyšování poptávky po robotizaci společně s kvalifikovanou 

pracovní sílou. Vzhledem k potřebě času na restrukturalizaci pracovního trhu však robotizace bude 

probíhat pomaleji než digitalizace. V souladu s tím tedy predikuji boom ve vzniku vzdělávacích 

středisek, což je prostor pro rozšíření podnikání výrobců robotizace, kteří jsou ideálními kandidáty 

pro školení užívání vlastní techniky. S rozvojem integrovaných systémů typu BIM predikuji vznik 

sdílených veřejných informací pro poptávky a nabídky, například zmíněné využití suti. Dlouhodobě 

chytré a zavedené systémy v továrnách se brzy začnou promítat i na stavbách. 

6.5.2  Prognóza digitalizace ve stavebnictví s využitím metody analogie 

Digitalizace ve stavebnictví je oproti jiným odvětvím pozadu. Velké společnosti mají 

pokrokové integrované systémy pro monitorování staveb a sledování výnosů zakázek. Stále je však 

stavebnictví i u velkých stavebních firem řízeno skrze papírování a často „psaním na kolenou“. 

Systém BIM popisovaný v předchozích kapitolách je inovační a průlomový, jelikož prozatím nemá 

alternativu. Přesto se jedná o projekt na počátku, a bude trvat řadu let, než jej uvidíme v běžnější 

praxi. 

Hlavním problémem digitalizace stavebnictví je těžké odhadování veškerých potřeb stavby 

dopředu. Při rekonstrukcích dochází k odhalování stavu budovy a často ke změně požadavků na 

potřebné materiály a postupy. To často vede ke změnám rozpočtu a obecně složitém naceňování, 

přičemž „černý Petr“ zjištění nových vlastností stavby zůstává u stavební firmy, jak je z většiny 

projektů ošetřeno ve smlouvě. Zároveň proces stavby je u řady firem řešen vždy na místě, a tak se 

potřebný materiál píše na místě na kus papíru, projekty se válí po stavbě s poznámkami dílčích 

účastníků a knihy jízd lze nalézt po všech korbách aut. Představa tabletů na stavbách nahání 
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většině stavařům hrůzu a online docházka na stavbách nebo online stavební deník (který je v ČR od 

1.7.2023 povinný u staveb z veřejných zakázek) má ve stavebnictví řadu odpůrců. 

Podobné problémy a argumenty se objevovali v rámci oboru i u stavebnin. Pomocí teoretické 

analogie přirovnám problém digitalizace výstavby k prodeji stavebního materiálu. Když začaly 

vznikat první e-shopy, jednalo se převážně o předměty, které nebylo třeba si vyzkoušet či osahat. 

Elektronika, spotřebiče, věci do domácnosti, potřeby pro zvířata patřily mezi první účastníky 

tohoto rozvíjejícího se obchodu. Brzy však následovaly další obory, a to oblečení (které do 

dnešního dne tápe s problémem velikosti a rozdílů obrázků a reality), obuv, potraviny, dekorace, 

hračky a další. Zboží, u kterého je předpokládaný osobní kontakt (vyzkoušení, konzultace) bylo 

odsouváno v online obchodu, nicméně brzy i sem e-shopy prorazily a brzy ti, kteří jej nerozvinuli, 

začaly pokulhávat. Vyvrcholením tohoto procesu byla pandemie COVID-19, kdy došlo k nucenému 

zavírání obchodů a povolen byl pouze online prodej. V tomto režimu neporovnatelně tratily menší 

lokální obchody bez prostředků na investice do digitalizace, a naopak vydělávaly firmy se 

zavedenými e-shopy. Na e-shopech se v této době začalo objevovat další zboží. Alza původně 

orientována na online prodej elektroniky, rozšířila svůj sortiment téměř do všech oborů, včetně 

zboží standardně nalézaného v takzvaných hobby marketech (zahradnictví, nářadí). Konkurenční 

portál Mall využívá partnerského prodeje, kdy e-shopy mohou prezentovat své zboží na portálu 

Mall a rozšířit své portfolio zákazníků. Zákazníci tak dnes již naleznou sortiment napříč odvětvími 

na jednom portálu. 

Mezi hlavní argumenty proti e-shopům se stavebninami patřily specifické vlastnosti prodeje 

stavebního materiálu: 

- Nutná podrobná konzultace při výběru stavebního materiálu 

- Nedostatek předvídání konkrétních potřeb staveb na daný den 

- Problém dopravy – výpočet ceny dopravy při atypických a velkokapacitních 

objednávkách (písek, palety, kombinace cihel a nářadí apod.). 

- Individuální nabídky jsou ve stavebninách běžnou praxí (oproti spotřebnímu zboží) a ke 

každé objednávce je nutné manuální nacenění pracovníka 

I přes všechny tyto argumenty a „blokaci“ e-shopů se stavebninami začaly e-shopy vznikat a 

vznikly další otevírající se nůžky mezi lokálními podniky s vysokými fixními náklady a řetězci 

zavádějící chytré a integrované systémy pro zvýšení pohodlí zákazníka. 

Průkopníkem je řetězec stavebnin DEK, který měl pokrokový e-shop zavedený již před 

pandemií a předběhl tak konkurenci o několik let (https://www.dek.cz/). Ostatní e-shopy se 

stavebním materiálem byly prozatím amatérštějšího typu. Během pandemie otevřel velmi 

integrovaný e-shop řetězec PRO-DOMA prezentující velké množství stavebního materiálu 

(https://www.pro-doma.cz/). Oba řetězce si investici chválí. DEK dokonce během pandemie zavedl 

jakýsi DEK drive, kdy si zákazník do stavebnin přijede materiál pouze vyzvednout pomocí mobilu. 

https://www.dek.cz/
https://www.pro-doma.cz/
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Obrázek 20 Metoda obchodu drive stavebnin DEK 

Zdroj: DEK Drive. Stavebniny DEK [online]. Copyright © [cit. 11.08.2021]. Dostupné z: 

https://www.dek.cz/dekdrive  

E-shopy se stavebním materiálem jsou prozatím z větší části zaměřeny na koncové zákazníky, 

kteří vzhledem k výrazně nižšímu objemu nákupů nenárokují individuální nabídky nacenění, čímž je 

přeskočen obchodní zástupce a objednávka je automaticky vytvořena na e-shopu a zaplacena. 

Zároveň e-shopy složí jako prezentace nabízeného zboží, a láká zákazníky do obchodu na akce 

prodejen, spolupracujících výrobců nebo prohlédnutí nabízených výrobků osobně na prodejně. 

Zákazník nechce ztrácet čas a zejména mladší generace není zvyklá prodejny telefonicky 

kontaktovat. Proto chtějí přijít na prodejnu, kde si jsou již jistí, že dané zboží je nabízeno, což se 

dozví právě z e-shopu. Problém dopravy je ve stavebninách řešen individuálním oceněním dopravy 

v případě požadavku dopravy, nebo přeskočen v případě volby vlastní dopravy, tedy vyzvednutím 

na prodejně. Alternativou je i společnost TOPTRANS, která podobným prodejnám nabízí dopravu 

s přednastaveným oceněním dopravy dle definovaného vzorce. Prodejna však musí každému zboží 

přiřadit v systému vlastnosti, což je velký zejména časový náklad při zavádění. Predikuji však, že 

stejně integrovaný systém již brzy aplikují stavebniny samy pro vlastní dopravu. Posledním 

stěžejním argumentem proti e-shopům se stavebninami byli odborní zákazníci, kteří ví, co chtějí 

nakoupit, ale konkrétní potřebu na daný den řeší ráno před zahájením stavebních prací tím, že 

vyšlou vozidlo do stavebnin v ranních hodinách, kdy je ve stavebninách největší nával stavebních 

firem, které zásobují své stavby. Takové firmy zatím e-shopy příliš nevyužívají. Jsou již zavedené 

přístupové údaje, kdy firmy mají možnost se přihlásit na svůj profil s přednastavenými ceníky, 

nicméně stejně poptávají individuální nabídku při větším objemu objednávky. Zde je prostor pro 

inovace. Individuální nabídky představují vysoký náklad pro prodejce materiálu a s cílem tento 

způsob prodeje snížit, mění obecně cenotvorbu. Snižují marže tak, aby jim průměrná marže zůstala 

stejná, ale aby koncoví zákazníci nakupovali za nižší konečné ceny a firmy měly nižší prostor pro 

individuální snížení, a naopak se řídily systémově přednastavenými ceníky pro danou velikost 

S
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zákazníka. To je dobrá zpráva pro konečné zákazníky a horší zpráva pro stavební firmy. Nicméně 

digitalizace a integrace, která zpočátku představuje vysoké náklady a čas zaměstnanců se 

dlouhodobě ukazuje jako rychle návratná a užitečná i pro řešení nedostatku zaměstnanců. 

Následné úspory ve mzdových nákladech jsou nezanedbatelné. 

Digitalizace stavebnin je ukázkovým příkladem, kdy se digitalizace řadu let zdála nemožná, a 

v dnešní době je pokrok dynamický a v posledních 2 letech turbulentní. Další vývoj je jistý a 

v oblasti stavebnin predikuji přechod na online prodej i u stavebních firem, kdy proces soupisu 

potřebného materiálu může proběhnout na konci dne, následně může být zadán do systému a díky 

přeskočení ocenění obchodním zástupcem, ale vyřešením cenové nabídky systémem, je 

objednávku možné druhý den vyzvednout beze strachu, že položka například nebude skladem 

(pokud během objednávky skladem byla). Zároveň objednáním předešlý den v případě zboží, které 

není skladem je proces naskladnění zahájen dříve. Problém opět nastává pro lokální podniky, které 

pro přechod na digitalizaci nemají dostatečný finanční kapitál a fixní náklady pro vyrovnání se 

řetězcům jsou vysoké, a i přes možnost dotačních programů, mají problém s vyčleněním lidské 

kapacity pro realizaci. To můžeme dnes vidět u oborů, kde byly e-shopy zahájeny již dříve 

(oblečení, zverimexy, domácí potřeby apod.). 

Co se týče digitalizace výstavby, argumenty proti digitalizaci jsou obdobného charakteru. 

- Problém přenosu digitalizovaných dokumentů na stavbě 

- Problém schopnosti pracovat s integrovanými modely a systémy 

- Problém vložení dat do systémů na denní bázi přímo stavbě 

- Problém komunikace skrze integrované systémy mezi všemi účastníky  

- Další 

Stejně jako ve stavebninách predikuji inovace řešící tyto problémy, a to zejména skrze 

kvalifikované pracovníky zaštiťující užívání těchto systémů. Zavedení takových systémů pak 

představuje prostor pro nalezení ztrát a vylepšení logistiky, mzdových nákladů, počítání stavebního 

materiálů, a dokonce i rychlejší aplikace potřebných změn na stavbách. Aplikace integrovaných 

systémů představuje centralizace informací pro vyhodnocení dalších postupů a tím i urychlení 

samotné výstavby, což představuje další úspory. 

A nakonec, digitalizace stavebnictví je v souladu s robotizací stavebnictví. Snížení pracujících 

dělníků na výstavbě a využívání více kvalifikovaných pracovníků řídících pokrokové roboty a 

technologie podporuje digitalizaci. Jednak kvalifikovaní pracovníky mohou lépe pracovat 

s digitálními systémy, a jednak samotná robotizace dokáže zaznamenávat řadu informací a 

předávat je do vybraného integrovaného systému. Již dnes můžeme v praxi vidět GPS ve 

služebních vozidlech, které samy o sobě vypisují knihy jízd pro vlastnící subjekty a tím vyřadit 

proces vedení knih jízd samotnými řidiči na papírové knihy v autech a zároveň snížit chybovost. 

Stejně tak mohou v budoucnu robotické ruky evidovat čas práce (motohodiny) a automaticky je 

zadávat do systému, na základě čehož se počítají náklady stavby. 

Predikuji vysoký nárůst robotizace ve stavebnictví, snížení nedostatku pracovní síly, nové 

dotační programy podporující firmy v nákupu takových technologií a do budoucna nezávislosti 

takovýchto investic na dotacích, stejně jako predikuji nezávislost na dotacích v oblasti úspor 

energií. 
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Závěr 

Tato diplomová práce analyzovala obor stavebnictví s cílem vytvoření přehledu o současných 

trendech ve stavebnictví včetně ekonomické situace. Stavebnictví je živý obor, který je základním 

kamenem ekonomiky a tahounem v horších časech. 

V posledních 2 letech zažívalo stavebnictví útlum v důsledku ekonomického propadu 

vyvolaného koronavirovou pandemií a s ní souvisejících opatřeních. I přesto však stavebnictví 

v posledních měsících roste. Překážkou je však kritický nedostatek stavebních materiálů a dílů do 

výroby technologie, stejně jako nedostatek pracovní síly. Tyto aspekty podtrhují stav globalizace a 

vzájemnou závislost a provázanost mezi státy. Prognózou této práce je ekonomický růst 

stavebnictví zpomalovaný o uvedený nedostatek. Cenová nestabilita se v rámci 2-3 let sníží na užší 

cenový interval, než současné mezi-týdenní cenové změny o desítky procent. Nicméně 

ekonomické dopady budou několik let. I přesto stavebnictví roste a v následujících letech bude 

dále růst. 

Uvedené nedostatky podpoří robotizaci a digitalizaci stavebnictví jako řešení nedostatku 

pracovní síly a zefektivnění sektoru v rámci ekonomiky a logistiky stavebnictví. Zvýšené využití 

robotické technologie například v podobě robotického zedníka nebo digitalizace procesu výstavby 

technologií BIM bude možné pozorovat již v následujících letech. Čeští vědci v této oblasti budou 

působit v nemalé roli.  

Digitalizace a robotizace bude mít zároveň dopad na ekologii stavebnictví pro zvýšení 

přesnosti a snížení zbytkového stavebního odpadu. Obecně ekologie ve stavebnictví jako téma 

k diskusi pocítí vysoký nárůst a ekologické technologie jak pro úsporu energetiky výstavby, tak pro 

řešení odpadu ze stavebnictví bude klíčovým trendem inovativních firem. Tyto aspekty se budou 

stávat i parametrem u klientely, která ekologický přístup realizačních firem bude požadovat pro 

objednání služeb. 

V této práci jsou využity převážně internetové zdroje, a to vzhledem k vytváření prognóz s co 

nejaktuálnějšími informacemi a vstupními daty. Součástí jsou i odborné časopisy, články a 

odborníci z praxe. Výstupy této práce jsou detailně popsány v kapitole 6, kde jsou promítnuty do 

sestavených prognóz.  

Závěrem je zhodnocení, že inovace ve stavebnictví budou v následujících letech 

pozorovatelné i pro běžnou veřejnost. Tím bude obor přiblížen širší veřejnosti, a tím dojde 

k možnému zvýšeném zájmu ze strany mladší generace o tento obor. 
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Zkratky 

ČR   Česká republika 

EU   Evropská unie 

EUA   Asociace EU pro obchod s emisními povolenkami 

EUAA    Finanční nástroje pro pokrytí leteckých emisí 

FVE   Fotovoltaické elektrárny 

UNECE   Evropská hospodářská komise OSN 

USD   Americký dolar 
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