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Anotace 

Diserta ní práce se zabývá jedním z mnoha možných nástroj ídícího rozhodovacího 

investi ního procesu výstavby na území typu Brownfields, kdy takovýto nástroj má 

nepochybn  zna ný a tedy i podstatný vliv – podíl na výsledný stav rozhodovacího procesu 

v rámci celkového ídícího rozhodovacího investi ního stavebního zám ru. 

K tomu, aby bylo možné dostate n  posoudit podstatný vliv – podíl daného nástroje 

( i jinak podmíne n  souvisejících okolností) ídícího rozhodovacího investi ního procesu 

výstavby, bylo nezbytné provést elementární analýzu znak  – faktor  takovéhoto celkového 

rozhodovacího investi ního stavebního zám ru. Z tohoto d vodu bylo názorn

demonstrováno šest rozdílných investi ních stavebních zám r  výstavby na území typu 

Brownfields daného regionu, kdy charakterem a tedy i spole ným znakem takovéhoto procesu 

výstavby je skute nost, že takto pojaté území již bylo a je zastav no, avšak v sou asné dob

není využíváno a mnohdy je práv  toto území i zdrojem spole ensky nep ijatelných konvencí, 

které negativn  ovliv ují celospole enské d ní daného územního celku. 

Diserta ní práce je tedy zam ena na šest typov  odlišných stavebních investi ních 

zám r  výstavby na území typu Brownfields daného regionu, definované v technologickém 

len ní v rámci jednotlivých stavebních objekt  p edm tného stavebního investi ního 

zám ru, kdy tyto stavební investi ní zám ry svými typologiemi (zejména pak svými 

charaktery, svými ú ely a svými celospole enskými významy) nov  plní mnohdy odlišné 

spole enské funkce daného regionu. Demonstrativn  je tedy ešena a posuzována 

komparativní analýza (na základ  elementární analýzy) s cílem stanovení zejména 

jednotlivých faktor , které lze nikoliv pouze analyzovat, ale p edevším pak závazn  definovat 

jakožto teoretický základ pro rozhodovací procesy celkového investi ního procesu výstavby. 

Na základ  definovaných p edm tných investi ních stavebních zám r  a zárove  na 

základ  typologicky stanovených hlavních inností technologické stavební výroby [5], [8] 

byla provedena finan ní analýza nákladovosti jednotlivých inností až do úrovn

jednotkových cen – náklad  [2], a to elementárn  a individuáln  u každého jednotlivého 

investi ního stavebního zám ru. Následn  bylo provedeno porovnání a zpracování zjišt ných 

údaj  a zjišt ných dat. Teoretické vyhodnocení datových soubor  získaných údaj  bylo 

provedeno na základ  matematické statistiky (matematické pravd podobnosti) [1], [4], [12], 

[17], [19], [22] – v rámci p edem definovaných podmínek. 
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V záv ru této diserta ní práce jsou pak shrnuty výsledky, které autor této diserta ní 

práce svým v deckým zjišt ním zpracoval, vyhodnotil a ustanovil jakožto teoretický základ 

pro rozhodovací procesy celkového investi ního procesu výstavby, p ípadn  jakožto ve 

stavební praxi analogicky aplikovatelné postupy (podklady) pro další navazující stupe

(stupn ) celkového ídícího rozhodovacího investi ního stavebního zám ru. 

Nedílnou sou ástí této diserta ní práce jsou p ílohy, tabulky a obrázky 

(fotodokumentace) v etn  grafického zpracování, uvedené v kapitole . 7. 

Seznam použité literatury, stejn  jako seznam autorových publikací, je rovn ž 

nedílnou sou ástí této diserta ní práce a je uveden v kapitole . 8, . 9 a . 10. 

Klí ová slova 

Brownfields, Greenfields, Lofty, Loftové byty, Ekonomická teorie, Matematická statistika, 

P edm tný stavební investi ní zám r, Rozborová nákladová analýza, Rozhodovací ídicí 

investi ní proces, Udržitelný rozvoj. 
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Abstract 

The thesis deals with one of the many possible tools of the management decision-

making investment construction process on brownfield sites, in which case such a tool has 

undoubtedly a substantial and thus significant influence – impact on the resultant state of the 

decision-making process within the entire management decision-making investment 

construction plan. 

To be able to assess adequately the significant influence – impact of the given tool (or 

other conditionally related circumstances) of the management decision-making investment 

construction process, it was necessary to make an elementary analysis of the signs – factors of 

such overall decision-making investment construction plan. For this reason, six different 

investment construction plans on brownfield sites in the given region have been illustrated, 

when the nature and, therefore, a common sign of such construction process is the fact that 

such land has already been built-up but currently is not used and such a site is also often a 

source of socially unacceptable conventions that have negative effect on the events occurring 

in the given area. 

The thesis is thus focused on six different types of construction investment plans on 

brownfield sites in the given region, defined in the technological division within the 

individual constructions of the construction investment plan in question, while these 

construction investment plans and their typology (in particular their nature, purpose and all-

society meaning) do newly serve different social functions in the given region. A comparative 

analysis is thus demonstrated and assessed (on the basis of the elementary analysis) with the 

objective to determine the individual factors that can be not only analyzed but mainly defined 

as a theoretical basis for the decision-making processes of the overall investment construction 

process. 

Based on the defined investment construction plans, as well as on the typologically 

determined main activities of the technological construction production: [5], [8], a financial 

analysis of cost demands of the individual activities up to the level of unit prices – costs [2] 

was made, namely elementarily and individually for each specific investment construction 

plan. Subsequently, a comparison was made and the identified data was processed. 

Theoretical assessment of the data files was made on the basis of mathematical statistics 

(mathematical probability): [1], [4], [12], [17], [19], [22] – on the pre-defined conditions. 



9 

The final part of the thesis is a summary of the results that the author of this thesis has 

processed, assessed and determined in his research and findings as a theoretical basis for the 

decision-making processes of the overall investment construction process and also in the 

building practice analogically applicable procedures (back-up data) for the next follow-up 

step (steps) of the overall management decision-making investment construction plan. 

Integral parts of this thesis are attachments, tables and pictures (photodocumentation) 

including graphs and charts in Chapter no. 7. 

A list of works cited and also a list of the author´s publications also form an integral 

part of this thesis and these can be found in Chapter no. 8, 9 and 10. 

Keywords 

Brownfields, Greenfields, Lofts, Loft Apartments, Economic Theory, Mathematical 

Statistics, Construction Investment Plan, Cost Analysis, Management Decision-Making 

Process, Sustainable Development. 
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Slovník použitých výraz

Brownfields – opušt né území s nevyužívanými, nefunk ními, polorozpadlými i rozpadlými 
objekty. T mito objekty jsou zpravidla bývalé výrobní pr myslové i zem d lské 
areály, ale též bytové i administrativní budovy nebo stavební komplexy. 

Ekonomická teorie – Výnosy, náklady, hospodá ský výsledek spo ívá v rozboru výnos , 
náklad  a hospodá ského výsledku a rovn ž zohled uje i rozborovou nákladovou 
analýzu vycházející z p edepsaných jednotlivých úrovní náklad , které byly v rámci 
analýzy nákladového rozboru stanoveny a posouzeny. 

Greenfields – území, na n mž doposud nebyla realizována systematická lidská innost 
nezem d lského charakteru. Jedná se tedy o zem d lskou p du, lesy, louky, 
neregulované vodní toky a ostatní p írodní plochy. 

Lofty, Loftové byty – byty, umíst né v rekonstruovaných továrnách, bytech apod. 

Matematická statistika – spo ívá ve výb rových charakteristikách a distribu ních funkcích, 
které v rámci zpracování této diserta ní práce byly použity, co by m itelné 
matematické veli iny p i p edem definovaných podmínkách. 

P edm tný stavební investi ní zám r – proces, který definuje základní atributy budoucí 
možné výstavby, vycházející z pot eb stavebníka na základ  finan ní rozvahy.

Rozborová nákladová analýza – definuje díl í znaky nákladovosti jednotlivých stavebních 
oddíl  stavební výroby jako sou ást celkového stavebního díla. 

Rozhodovací ídící investi ní proces – innost, která m že pozitivn  nebo negativn
(zejména z pohledu efektivnosti a nákladovosti) ovlivnit celkový dopad v rámci 
celkového procesu investi ní výstavby. 

Stavební plánování – soubor stavebních proces , které vyjad ují zejména požadavky 
závazné legislativy. 

Udržitelný rozvoj – jeden z nástroj  rozhodovacího investi ního procesu výstavby. 
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Seznam zkratek 

CZT Centrální zásobování teplem 
SN eskoslovenská technická norma, eská technická norma 

EAC istý zisk
EAT Zisk po zdan ní
EBIT Zisk p ed zdan ním a úroky
EBITDA Zisk p ed zdan ním, úroky a odpisy
EBT Zisk p ed zdan ním
FCÚ Federální cenový ú ad 
H P ímý materiál 
HSV Hlavní stavební výroba 
HUP Hlavní uzáv r plynu 
HZS Hodinové zú tovací sazby 
M P ímé mzdy 
M Montážní práce 
MFCM Ministerstvo financí, cen a mezd 
MPZ M stská památková zóna
NKP Národní kulturní památka
NUS Náklady spojené s umíst ním stavby 
O Ostatní náklady 
ON Oborová norma 
OPN Ostatní p ímé náklady 
PN Podniková norma 
PN P ímé náklady 
PSV P idružená stavební výroba 
PVD Práce vnit ní a dokon ovací 
PZN P ímé zpracovací náklady 
Rs Správní režie 
RTS,a.s. Spole nost zabývající se tvorbou a údržbou cenové soustavy pro oce ování 

stavební produkce
Rv Výrobní režie 
RVO Rozvad  venkovního osv tlení 
S Náklady na provoz stavebních stroj
SMVAK Severomoravské vodárny a kanalizace
SPON Spot eby a náklady
STL St edotlak 
SZP Sociální a zdravotní pojišt ní 
TSKP T ídník stavebních konstrukcí a prací 
ÚRS PRAHA, a.s. – Spole nost zabývající se tvorbou a údržbou cenové soustavy pro 

oce ování stavební produkce 
ÚT Úst ední vytáp ní 
ÚVN Úplné vlastní náklady 
VNV Vlastní náklady výroby 
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VRN Vedlejší rozpo tové náklady 
VZT Vzduchotechnika 
Z Zisk 
ZNV Zpracovací náklady výroby 
ZN Zpracovací náklady 
ZRN Základní rozpo tové náklady 
ZTI Zdravotechnické instalace 
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1. Úvod 

Stavebnictví je neodd litelnou a podstatnou sou ástí dnešního národního hospodá ství 

eské republiky. Stavební pr mysl pak jako celek má ve svém d sledku p ímý vliv na rozvoj 

a utvá ení (formování) spole nosti, spole enských zvyk  a zejména má p ímý vliv na kvalitu 

a na ekonomickou stránku spole enského života daného regionu i daného území. 

Celospole enský význam stavebnictví tedy nelze v žádném p ípad  podce ovat. 

Je nep ehlédnutelné, že stavebnictví, jakožto i ada jiných pr myslových výrobních 

odv tví, prochází v sou asné dob  významnými zm nami. Neustále zvyšující se trendy 

stavební výroby, aplikace nových technologií, dodržování nových technických legislativních 

p edpis  a v neposlední ad  i uplat ování prvk  trvale udržitelného rozvoje vede 

k výraznému rozší ení kladených požadavk , což je mnohdy bez uskute n ní ádné 

hloubkové analýzy i jiného podrobného elementárního rozboru t žko splnitelné. P edevším 

požadavek trvale udržitelného rozvoje p ináší na koncepci stavebního plánování a na 

koncepci stavební výroby nový pohled, jehož d sledkem jsou nové trendy. Významnou 

zm nou posledních patnácti let je požadavek na koncep ní posuzování r zných vliv , které 

s sebou výstavba a  již v pozitivním nebo negativním smyslu slova nese. Je t eba upírat 

pozornost r znými sm ry tak, aby byl brán ohled na okolní stávající i jinak p ilehlé objekty 

[48], [49], [50], [51], [52] a  už výrobní i obytné, nebo ohled na životní prost edí [32], [33] 

apod. Tyto postupy by m ly zaru it to, že okolí stavby (region, území, sousední objekty) není 

zatíženo nep ípustným p ekra ováním stanovených limit  (hluk, prach, smog) [32], [33], 

[46], protože tak bychom jednali v rozporu s trvale udržitelným rozvojem. 

Nelze také opomenout, že i ostatní spole enské požadavky, jako nap . výstavba 

nových výrobních závod  a s tím i úzce spojená migrace - p esídlení obyvatel z d vodu 

zam stnání, nebo spole enské i sportovní vyžití, jsou pak p ímými faktory, které definují 

požadavky na využití daného území, p ípadn  na využití daného funk ního územního celku 

(územního regionu). 

Velký a tedy i podstatný význam, který zna nou m rou ovliv uje proces rozhodování, 

je i finan ní p isp ní, kofinancování (finan ní spolupodílnictví) – formou dotace, pobídky i 

p ísp vku, a  už nap . z úrovn  Evropské unie nebo z úrovn  státu eská republika, kde 

p edevším zájmovým cílem t chto institucí je mimo jiné i rozvoj regionu, snížení 

nezam stnanosti v daném regionu, ale ve svém d sledku i zvýšení konkurenceschopnosti a 
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podpora podnikání na všech úrovních národního hospodá ství eské republiky. Z t chto 

d vod  je tedy velice d ležité stanovit a dostate n  zohlednit všechny faktory, které svým 

charakterem budou v celém rozhodovacím procesu investi ní výstavby jako faktory p ímé 

nebo faktory nep ímé i faktory negativní nebo faktory pozitivní. 

Sou asná platná legislativa [32], [44], [45], [46], [47], [48], [49], [50], [51], [52] 

týkající se stavebního odv tví je definovaná tedy zejména zákonem [32] . 183/2006 Sb., 

O územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon - platný od 01. 01. 2007) ve zn ní 

pozd jších p edpis  a novel (zákon . 350/2012 Sb. – novela stavebního zákona), stanovuje 

požadavky týkající se mimo jiné i územního plánování [48], [49], [50], [51], [52] a zárove

stanovuje požadavky, jakým zp sobem bude dané území, daná lokalita, daný pozemek 

využitelný práv  ve vztahu k technickým legislativním p edpis m. Tyto základní legislativní 

technické požadavky se nazývají regulativa a jsou využívány a posuzovány v rozhodovacím 

investi ním procesu výstavby, jakožto jedny z velmi d ležitých (klí ových) faktor , 

ovliv ující celkový investi ní zám r výstavby. 

Správné a ádné posouzení regulativ (klí ových p ímých faktor ) pak vede 

k efektivnosti celého procesu výstavby. V p ípad  špatného i nedostate ného posouzení 

regulativ (klí ových faktor ) dochází k uplatn ní nehospodárného a tedy i neefektivního 

zp sobu celého procesu výstavby, asto pak doprovázeného vysokým stupn m rizika vzniku 

škod a to vše v p ímé souvislosti týkající se vynaložení neúm rn  vysokých finan ních 

prost edk . 

Trend a charakter výstavby lze v sou asné dob  definovat pomocí dvou základních 

typ  využití území. Jedná se o využití území v anglickém názvu „Greenfields“ (dále jen 

Greenfields) a dále se jedná o využití území v anglickém názvu „Brownfields“ (dále jen 

Brownfields). Oba tyto anglické výrazy jsou b žnými pojmy používanými v eském 

stavebním odv tví. 

Greenfields 

V p ípad  základního typu využití území - Greenfields je využíváno území, které 

nebylo doposud využíváno, nebylo zastav no, ale je v územn  plánovací dokumentaci ur eno 

k výstavb  nap . výrobních závod  apod. Jedná se tedy o tip výstavby na „zelené louce“. 
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Brownnfields 

V p ípad  základního typu využití území – Brownfields [6], [7], [9], [10], [13], [14], 

[20], [21] je využíváno daného území, které již d íve – v minulosti bylo využíváno a plnilo 

sv j ú el, charakter i funkci. 

Jedná se zejména o objekty p vodních výrobních hal, p vodních skladových 

pr myslových a zem d lských objekt  apod., které již dnes neplní sv j p vodn  stanovený 

ú el ani svoji p vodn  stanovenou funkci a jsou tak astým p edm tem nejen diskuse, a  už 

vlastníka t chto nemovitostí, správce t chto nemovitostí nebo budoucích stavebních 

investor , kte í pro tyto dnes do jisté míry již nevyužité a vlivem asu chátrající objekty, které 

velmi asto vykazují špatný až havarijní technický stav [46], p edkládají své investi ní 

stavební zám ry. 

Je nutné konstatovat, že Brownfields, tedy p vodní zastav né a dnes nevyužité území 

(objekty apod.) z pohledu spole enského významu, má i negativní dopad na celkovou 

sou asnou spole nost, nebo  zejména takto neudržované (mnohdy chátrající) objekty jsou 

mimo jiné i úto išt m a domovem osob ekonomicky slabých (lidé bez domova), ale i centrem 

r zných úto iš  lidí drogov i jinak závislých. Není tedy divu, že mnohdy takováto diskuse 

provází i bou livé názory dot ených a zú astn ných stran, které vyvolávají sociální nap tí, 

by  se jedná „pouze“ o p ípravu a projednání doprovázející celkovou rehabilitaci takovýchto 

prostor nebo celkovou rehabilitaci doposud nevyužívaného a mnohdy zpustošeného daného 

území. 

1.1. Výklad pojm , definice a význam 

Jelikož v sou asné dob  není ucelený nebo jinak definovaný odborný právní výklad 

týkající se významu pojmu Brownfields nebo Greenfields, stanovil autor této diserta ní práce 

pro ú ely této diserta ní práce nejlépe vystihující, charakterizující pravý význam a tedy 

i podstatu – meritum v ci, pojmy (definice, výklad), které vychází zejména z definice 

ministerstva životního prost edí (MŽP), ministerstva pro místní rozvoj (MMR), regionálních 

opera ních program  (ROP) a z konzultací s investory, kte í již realizovali výstavby na území 

typu Brownfields nebo Greenfields. 
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Greenfields 

Jedná se o anglický výraz - zelené pole, kde p eklad byl užíván p edevším ke konci 

devadesátých let minulého století. eský jazyk nemá pro tento pojem jednozna ný výraz, 

rovn ž tak neexistuje zcela fixní definice tohoto pojmu (není zakotveno v eské 

platné legislativ ). 

Za Greenfields (z pohledu urbanistické terminologie – územního plánování [48], [49], 

[50], [51], [52]) je považováno území, na n mž doposud nebyla realizována systematická 

lidská innost nezem d lského charakteru (za zem d lskou innost je v tomto slova smyslu 

považována pouze rostlinná výroba). V daném p ípad  se tedy jedná o zem d lskou p du, 

lesy, louky, neregulované vodní toky a ostatní p írodní plochy. 

Z pohledu teorie udržitelného rozvoje je prioritní zp tné využití Brownfields pro 

realizaci nových staveb p ed zástavbou Greenfields. 

Brownfields 

Jedná se o anglický výraz - hn dé pole, kde p eklad byl užíván p edevším ke konci 

devadesátých let minulého století. eský jazyk nemá pro tento pojem jednozna ný výraz, 

rovn ž tak neexistuje zcela fixní definice tohoto pojmu (není zakotveno v eské 

platné legislativ  na rozdíl nap íklad od USA). 

Za Brownfields (z pohledu urbanistické terminologie – územního plánování [48], [49], 

[50], [51], [52]) je považováno opušt né území (které se mnohdy vyzna uje zna nými 

plošnými rozm ry) s nevyužívanými, nefunk ními, polorozpadlými i rozpadlými objekty 

[46]. T mito objekty jsou zpravidla bývalé výrobní pr myslové i zem d lské areály, ale též 

bytové i administrativní budovy nebo stavební komplexy [32]. 

V širším úhlu pohledu však lze za území Brownfields považovat nevyužívané území, 

na n mž již byla realizována systematická lidská innost nezem d lského charakteru (za 

zem d lskou innost je v tomto slova smyslu považována pouze rostlinná výroba), a to bez 

ohledu na druh innosti a dobu, kdy tato innost byla na tomto území realizována. 

Z pohledu teorie udržitelného rozvoje je prioritní zp tné využití Brownfields pro 

realizaci nových staveb p ed zástavbou Greenfields. 
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Udržitelný rozvoj 

Jedná se o proces, který pln  zohled uje v rozhodovacím ízení požadavky spojené 

a definované ve vztahu k plnohodnotnému zachování p irozené funkce zejména ekosystém

v rámci životního prost edí pro sou asnou a budoucí generaci lidské spole nosti [28], [32], 

[26], [46]. Udržitelný rozvoj se tak v sou asnosti právem stal trvalým atributem jak 

rozhodovacího ídícího investi ního stavebního zám ru, tak i vlastního výrobního procesu – 

procesu výstavby a vlastního užívání, nebo  práv  p i dodržování a uplat ování zásad 

udržitelného rozvoje lze zachovat d stojné a spole ensky p ijatelné prost edí daného území, 

daného regionu. 

Udržitelný rozvoj lze definovat i jako jeden z nástroj  rozhodovacího investi ního 

procesu výstavby na území typu Brownfieds. Tato diserta ní práce v rámci definovaných 

stavebních investi ních zám r  výstavby na území typu Brownfieds rovn ž vychází 

z obecných princip  a zásad udržitelného rozvoje. 

Diserta ní práce p i pln ní svého cíle, který je definován v kapitole X pracuje se šesti 

typov  odlišnými stavebními investi ními zám ry výstavby na území typu Brownfieds 

daného regionu [76], [77], [78], [79], [80], [81], [82], [83], [84], [85], [86], [87] definované 

v technologickém len ní v rámci jednotlivých stavebních objekt  p edm tného stavebního 

investi ního zám ru, kdy tyto stavební investi ní zám ry svými typologiemi (zejména pak 

svými charaktery, svými ú ely a svými celospole enskými významy) nov  plní mnohdy 

odlišné spole enské funkce daného regionu [32], [46]. 

P ehled investi ních zám r  výstavby na území typu Brownfieds Moravskoslezského 

regionu. 

P edm tný stavební investi ní zám r . 1. 

Spole enské centrum, BREDA & WEINSTEIN, Opava 

P edm tný stavební investi ní zám r . 2. 

Rekonverze PLYNOJEMU v NKP v Dolní oblasti Vítkovice na 

MULTIFUNK NÍ AULU 

P edm tný stavební investi ní zám r . 3. 

Nová KAROLINA OSTRAVA – TROJHALÍ 
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P edm tný stavební investi ní zám r . 4. 

Výstavba moderního Energocentra pro NKP Dolní oblast Vítkovice s využitím 

netradi ních zdroj  energií. 

P edm tný stavební investi ní zám r . 5. 

Obchodn  zábavní centrum FORUM - Nová Karolina, Ostrava 

P edm tný stavební investi ní zám r . 6. 

Sv t techniky SCIENCE and TECHNOLOGY centrum v Ostrav

Podrobnosti k jednotlivým lokalitám jsou také v P íloze 1. 
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2. P ehled o sou asném stavu ešené problematiky 

2.1. Sou asný stav ešené problematiky – rozhodovací ídící investi ní proces 

Téma diserta ní práce týkající se rozhodovacího ídícího investi ního procesu lze 

charakterizovat jako téma aktuální, soudobé a p edevším vycházející z pot eb b žné, tedy 

každodenní stavební praxe. V sou asné dob  proces rozhodování v rámci ídícího 

investi ního procesu stavebního zám ru provází mimo jiné celá ada nedostatk

a nejasností, které ve svém kone ném d sledku znamenají vysoké riziko pro všechny 

zú astn né subjekty a které doposud nejsou v cn , systematicky ani koncep n ešeny 

v žádné literatu e ani v žádné v decké i jiné publika ní innosti. Z tohoto d vodu je 

téma této diserta ní práce v cn  a koncep n  sm ováno práv  do oblasti rozhodovacího 

ídícího investi ního procesu stavebního zám ru. 

Sou asný stav ešené problematiky je nikoliv pouze z jednoho pohledu, ale 

i z více pohled , neuspokojivý. D vody takového stavu mohou být nap . nedostatek 

relevantních podklad , asová tíse  rozhodovacího procesu, neodbornost 

a nekompetentnost zú astn ných osob, které ídí i jinak se podílí na rozhodovacím 

ídícím investi ním procesu stavebního zám ru. 

Rozhodovací ídící investi ní proces stavebního zám ru lze v sou asné dob

posuzovat jako prvo adou a velice d ležitou innost, která svým významem m že 

pozitivn  nebo negativn  (zejména z pohledu efektivnosti a nákladovosti) ovlivnit 

celkový dopad v rámci celkového procesu investi ní výstavby. Je nepochybné, že p ijmout 

takové rozhodnutí, které bude vycházet ze všech asov  dostupných informací a podklad , 

vyžaduje nikoliv pouze d kladnou p ípravu, ale vyžaduje i zohledn ní všech vliv  (faktor ), 

které mohou mít p ímý ale i nep ímý nebo negativní i pozitivní vliv na investi ní proces 

stavebního zám ru. V neposlední ad  jsou nezbytné i zkušenosti z obdobných již 

realizovaných i jinak uskute ovaných stavebních investi ních zám r . 

V sou asné dob  v rámci rozhodovacího ídícího investi ního procesu stavebního 

zám ru nejsou stanoveny, p ípadn  nejsou dostate n  definovány, atributy i faktory, 

které by svým charakterem a významem plnohodnotn  definovaly a zohled ovaly 

skute nosti, které nelze opominout i jinak podce ovat. Mnohdy jediným požadavkem 

pro dané rozhodovací ízení ídícího investi ního procesu stavebního zám ru je výše 

náklad  (výše investic), tedy cena [2], [31], [34], [42]. Nutno konstatovat, že v rámci 
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investi ních náklad  jsou velmi asto nedostate n  zohled ovány skute né náklady na 

vybudování a realizaci investi ního stavebního zám ru a rovn ž nedostate n  jsou 

zohled ovány i výše náklad  týkající se nap . p ípadné asanace území i jiné podmín n

vyvolané investice [2], [31], [32], které doposud nebyly z ejmé.

Jedním z d vod , pro  v daný okamžik nejsou dostupné všechny pot ebné údaje, 

je zejména nedostate ná p íprava [5], [8], která mnohdy obsahuje pouze studie bez 

stanovených nutných a nezbytných i jinak podmi ujících stavebních a technologických 

inností [32], [45]. Nepochybn  i asová tíse , která doprovází rozhodovací ídící investi ní 

proces stavebního zám ru, se projeví spíše negativn  nežli pozitivn . 

Rozhodovací ídící investi ní proces stavebního zám ru je procesem, který se týká jak 

investic ve ejného sektoru, tak i investic soukromého sektoru. V sou asné dob  tedy 

neexistuje žádná v cná ani koncep ní metodika, která by ešila práv  rozhodovací 

investi ní proces stavebního zám ru jednotn  a koncep n , tedy jak z pohledu ve ejného 

sektoru, tak i z pohledu sektoru soukromého. 

Jak již bylo uvedeno, téma diserta ní práce se zabývá sou asnou tématikou 

(problematiku) rozhodovacího ídícího investi ního stavebního zám ru a bezprost edn  na ni 

navazuje. Práv  rozhodovací ídící innost lze považovat za klí ovou p i plánování 

investi ních náklad  a je neopomenutelné, že práv  rozhodovací ídící innosti jsou 

v sou asné dob  ve stavební praxi tolik diskutovanými tématy na všech díl ích i celkových 

ídících stupních investi ního procesu výstavby. 

Lze konstatovat, že doposud není stanovena žádná metodika ani žádné díl í 

teoretické v decké a ani praktické poznání, které by svým charakterem a povahou 

jednozna n  demonstrovalo ešenou tématiku (problematiku) rozhodovacího ídícího 

investi ního stavebního zám ru, p ípadn  by jinak stanovovalo ve stavební praxi 

analogicky aplikovatelné postupy (podklady) pro další navazující stupe  (stupn ) 

celkového ídícího rozhodovacího investi ního stavebního zám ru. V sou asné dob  tedy 

nastala absence prakticky a teoreticky ov ených ( i jinak zjišt ných a podložených) 

doporu ení a dále pak absence návod  a metodických pom cek pro stavební praxi v této 

oblasti – fázi investi ního rozhodování p i p edem definovaném investi ním stavebním 

zám ru jak z pohledu ve ejného sektoru, tak i z pohledu sektoru soukromého.
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Práce vychází mimo jiné i z oblasti praktické, kdy je v cn , konkrétn  a názorn

ešena daná tématika (problematika) a dále práce vychází rovn ž z oblasti teoretické, 

která pak dopl uje a zárove  tvo í nezbytnou a nedílnou sou ást této diserta ní práce. 

2.2. Problematika rozhodovacího ídícího investi ního procesu - ízené plánování do 

konce 80-tých let minulého století (stav, který p edchází sou asnosti, avšak svými 

dopady se promítá i do sou asnosti) 

Pro minulé období, které lze charakterizovat zejména obdobím 70-tých a koncem 80-

tých let minulého století, bylo charakteristické centrální plánování národního hospodá ství 

[90], [91]. Jednotlivé díl í kroky, mimo jiné i v oblasti investic, byly d sledn  naplánované, 

byla stanovena všechna možná rizika a všechny možné dopady (a  již negativní, tak 

i pozitivní), byly ustanoveny odpov dné týmy – odpov dné pracovní útvary (v etn

odpov dných osob) a vše podléhalo ádné výstupní kontrole, která byla i n kolikanásobná 

[90], [91]. Nelze opominout, že jen a pouze ádn  p ipravená, ádn  schválená a ádn

odsouhlasená investi ní innost mohla být uvedena do reálného (skute ného) stavu – tedy 

realizace. Jako p íklad takovéto investi ní innosti lze uvést výstavbu bytového fondu - 

výstavbu panelového typu, která v daném období pat ila k dominantním zájm m stavebního 

pr myslu tehdejší eskoslovenské socialistické republiky. 

Díky takto zavedenému (aplikovanému) a ízenému systému centrálního plánování, 

zejména pak pro oblast stavebnictví, bylo typické, že každá jednotlivá, by  i ta nejmenší 

detailní stavební položka, byla ádn  vykázána a ádn  zohledn na v evidenci stavebního díla 

– p edevším pak v záv re ném vyú tování stavební výroby. Rovn ž díky ádnému 

detailnímu plánování (investi ní innosti, stavební výroba) a následn ádnému 

detailnímu vyhodnocení (investi ní innosti, stavební výroby) bylo možné stanovovat 

skute nosti, fakta a hypotézy pro následující a bezprost edn  navazující investi ní 

stavební zám ry. Je nutno konstatovat, že takovýto systém byl p ehledný, ádn

definovaný a p edevším byl kontrolovatelný i v rámci svých díl ích ástí. 

Nelze také opomenout, že v návaznosti na zavedený (aplikovaný) a ízený systém 

centrálního plánování, byly pro odv tví národního hospodá ství stanoveny a používány 

mimo jiné (vyjma zákon  a vyhlášek) i p íslušné technické p edpisy [90], [91] – SN 

( eskoslovenská státní norma - od roku 1964, od roku 1991 eskoslovenská technická 

norma – tvorbu a vydávání SN v sou asné dob  zajiš uje Ú ad pro technickou 
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normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví) a dále pak byly vytvo eny, ustanoveny 

a v praxi zavedeny i jednotlivé ON – oborové normy a PN - podnikové normy, které 

up es ovaly i jinak specifikovaly podstatu a význam SN ( eskoslovenská technická 

norma), které byly v cn  a p íslušn  daným ON – oborovým normám a PN – 

podnikovým normám nad azené. 

eskoslovenské státní normy ( SN) schvaloval Ú ad pro normalizaci a m ení, 

oborové normy (ON) schvaloval p íslušný úst ední orgán státní správy. Všechny druhy 

technických norem byly závazné pro organizace vyráb jící p íslušné výrobky nebo 

provád jící p íslušnou innost a též pro pracovníky, pokud s nimi byli seznámeni. Technická 

norma nižšího stupn  nesm la být v rozporu s technickou normou vyššího stupn . 

Výjimku mohl povolit orgán, který normu schválil, nebo jiný orgán v norm  uvedený [90], 

[91]. 

Ve stavební praxi pak význam zejména oborových norem byl nepostradatelný, 

nebo  ON - oborové normy byly vydávány centráln  a postupem asu se ON - oborové 

normy staly i podkladem pro kontrolu (zejména pak jako podklad pro m itelnost 

kvality provedených prací) dané realizované innosti. Tímto byla zajišt na i jednotnost a 

celistvost stavební výroby pro možnosti porovnání typologicky stejných – obdobných 

investi ních zám r . 

Sou asná platná legislativa neuvádí význam ON - oborových norem a nelze tedy 

ani ádn  stanovit, zda-li v sou asné dob  existují ON – oborové normy a zda-li jsou 

platné [91]. Lze konstatovat, že k datu 31. 12. 1993 byly zrušeny všechny tehdy platné 

ON - oborové normy a to bez náhrady. Jednozna n  však nelze konstatovat, že by byly 

fakticky zrušeny všechny tehdy platné ON - oborové normy. V období 90-tých let minulého 

století existující a spole ensky se transformující podniky, útvary, právnické subjekty apod., 

díky své transformaci pojaly ON - oborové normy za formu podnikového p edpisu. 

D sledkem p vodních ON - oborových norem, následn  podnikových p edpis , je v dnešní 

dob  p edevším technologický p edpis dané technologické innosti, který v sou asné dob

výrobci a dodavatelé (zhotovitelé) vytvá í a aplikují. Technologický p edpis výrobce 

(dodavatele) však je mnohdy tvo en pro konkrétní investi ní stavební zám r, není však 

vydáván centralizovan  a velmi neflexibiln  reaguje na zm ny, na dopady a na výsledky 

dané technologické innosti, pro kterou byl technologický p edpis vyhotoven. Takovýto 

technologický p edpis zcela absentuje údaje o obdobných stavebních zám rech a 
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absentuje tedy i celkovou podstatu celospole enský význam p íslušných ON – oborových 

norem. Vzhledem ke skute nosti, kdy je technologický p edpis vyhotoven a vydáván 

výrobcem (dodavatelem), není mnohdy možné provést objektivní posouzení dané 

technologické innosti, nebo  není stanoveno centrální m ítko (neexistuje centrální 

možné porovnání) nap . na úrovni tehdejší ON – oborové normy (d íve platné), které by 

bylo zárukou kvalitativní správnosti, objektivnosti a proveditelnosti provedené 

(realizované) stavební technologické innosti. 

Obdobn  jako aplikace, SN ON, PN v systému centrálního plánování národního 

hospodá ství do konce 80-tých let minulého století [90], [91] byla stanovena a ízena 

centrálním plánováním národního hospodá ství i nákladovost, tedy zejména jak 

pravidla pro stanovení cen stavebních prací, tak i sm rné ukazatele ( íselné hodnoty) 

a byly vytvo eny zásady oce ování stavebních prací, dále pak postupy a úpravy tvorby 

velkoobchodních cen stavebních prací, p ípadn  byla vyhotovena cenová vyhláška 

(cenové v stníky), kdy takto vyhotovené jednotlivé dokumenty prezentovaly náklady 

dané nikoliv pouze dané technologické innosti, ale i díla jako celku [90], [91]. 

Odpov dným orgánem pro pravidla stanovení cen stavebních prací (cenotvorbu a vše, 

týkající se tvorby ceny) bylo do roku 1989 Ministerstvo výstavby a stavebnictví SR, 

pov ený Ústav racionalizace ve stavebnictví [90], [91].

Základní pravidla cen stavebních prací do konce 80-tých let tvo ila zejména [90], [91]: 

Díl I. Textová ást 
ást I Platnost pravidel 
ást II Velkoobchodní ceny stavebních prací 
ást III P irážky a srážky 
ást IV Velkoobchodní ceníky stavebních prací 
ást V Hodinové zú tovací sazby 
ást VI Výpomoci 
ást VII Tvorba cen stavebních prací 
ást VIII Cenové ízení 
ást IX Tvorba p echodn  platných cen 
ást X Tvorba oce ovacích podklad

Díl II. P ílohová ást (P ílohy) 
. 1. Sazby režie a zisku 
. 2. Sazebník p irážek po izovacích náklad  materiál  1989 
. 3.  Vysv tlení pojm
. 4. Žádost o výjimku 
. 5. Výpomoci 



24 

Za jednu z velmi d ležitých skute ností tehdejšího ízeného centrálního 

plánování [90] lze považovat, že pokud nedojde ke shod  o za azení stavební innosti 

(práce) do tehdy vydaných a tehdy platných ceník , rozhodne Federální cenový ú ad 

(FCÚ), p ípadn  p íslušné ministerstvo financí, cen a mezd SR (MFCM) 

s ministerstvem financí, cen a mezd SSR [90], [91]. Platnost tehdejších cen není omezena 

ani organiza ní formou ani odv tvovou p íslušností dodavatele a odb ratele ani formou 

dodavatelsko odb ratelských vztah . Ceny tehdejších stavebních prací, provád ných 

organizacemi malého stavebnictví, lze uplat ovat ve smyslu rozhodnutí úst edních 

cenových orgán  jako nejvýše p ípustné ceny. K tomuto lze uvést, že sou asnost [42] jde 

p ímo proti tomuto proudu, který byl zaveden a aplikován do konce 80-tých let. 

Význam jak tehdy platných ON – oborových norem, tak i význam plánované 

nákladovosti dnes zcela zanikl, což lze považovat za špatný a negativní d sledek 

sou asné spole enské (a bohužel nikoliv pouze) stavební etiky. Domnívám se tedy, že je 

chybou, že nejsou vydávány v sou asné dob  centráln  evidované a centráln  vydávané 

p edpisy (a to nikoliv pouze pro odv tví stavebnictví), které by byly vzájemn

a objektivn  porovnatelné pro danou stavební výrobu nebo pro danou technologickou 

innost a které by vzájemn  eliminovaly nedostatky, které provázejí každý investi ní 

zám r sou asnosti. Nepochybn  by se tak p edešlo spor m, které v sou asné dob

vznikají práv  z d vodu pochybnosti jak technologie výroby, tak i nákladovosti [2], [42] 

dané technologické innosti. 

2.3. Problematika rozhodovacího ídícího investi ního procesu - ízené plánování od 

90-tých let minulého století (promítající se svými dopady až do sou asnosti) 

Jak již bylo uvedeno v p edchozí kapitole, do konce 80-tých let a za átku 90-tých let 

minulého století bylo národní hospodá ství centráln  plánované a centráln ízené. 

Zm nou celospole enských pom r  však došlo k absolutnímu úpadku 

centrálního plánování národního hospodá ství. Tatáž situace rovn ž nastala i v oblasti 

státem ízené cenové politiky. Významným faktorem, který mimo jiné zp sobil i celkový 

úpadek centrálního plánování národního hospodá ství, bylo faktické zrušení nikoliv 

pouze Ministerstva výstavby a stavebnictví SR, Federálního cenového ú adu (FCÚ), 

p ípadn  p íslušného Ministerstva financí, cen a mezd SR (MFCM), ale i faktické 

zrušení tehdy platných a ustanovených zákon , vyhlášek, na ízení a cenových v stník . 
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Zrušením této tehdy platné legislativy (v etn  celkové ú ední administrativní evidence) 

nastalo období, které do zna né míry p etrvává do sou asnosti a v mnohých p ípadech 

tak zakládá d vodné nároky k soudním spor m, které by do konce 80-tých let minulého 

století ani nebyly možné. Ov it v sou asné dob  nákladové (odbytové) ceny je tak ka 

nemožné. Není stanovena žádná platná a závazná metodika, která by byla státním 

garantem nákladových (odbytových) cen. V tomto sm ru existuje cenové vakuum, kdy 

[42] ani zákon . 526/1990 Sb. – Zákon o cenách není dostate ným opat ením obecné 

povahy, které by stanovovalo jasná a jednotná pravidla, která d íve byla stanovena 

v rámci centrálního plánování národního hospodá ství, tedy platnými a ustanovenými 

zákony, vyhláškami, na ízeními a cenovými v stníky, které d íve byly i po desetiletí 

b žn  užívané, koordinované a centráln  státem ízené. 

Lze konstatovat, že v sou asné dob  povaha nap . cenotvorby [2], [42] je závislá 

na všech vstupních relevantních podkladech, avšak neexistuje žádná cenová relace, 

která by definovala, zda výše stanovené nákladové (odbytové) ceny je v souladu 

s platnými legislativními p edpisy [2], [42]. V takovýchto p ípadech je pak na míst

v sou asné dob  oslovit znalce (p ípadn  znalecké ústavy) pro Obor znalecké innosti 

Ekonomika, stavebnictví, aby ur il(i) výši stanovené nákladové (odbytové) ceny [2].

Nutno podotknout, že i znalcem stanovená (posouzená) cena ješt  nemusí mít p íslušný 

odpovídací i jinak vypovídající charakter. 

V sou asné dob  p i stanovení nákladové (odbytové) ceny se tém  vždy vychází 

z údaj  cenové politiky, která je vytvo ena p edevším dv ma subjekty – ÚRS PRAHA, 

RTS (Brno). Tyto soukromé právnické subjekty se sice zabývají oce ováním stavební 

produkce, avšak k úplnému a ádnému provedení díla je takto použitá cenová soustava 

nedostate ná. Jednotlivé specifické obory ve stavební innosti, jako nap . obor 

vzduchotechnika a chlazení, p ípadn  obor elektroinstalace (silnoproudé a slaboproudé 

elektroinstalace), nejsou v t chto cenových soustavách ádn  a dostate n  zpracovány. 

Hlavním d vodem je mimo jiné i to, že zejména obor vzduchotechnika a chlazení, stejn

jako obor elektroinstalace, prochází znateln  dynamickým vývojem nových technologií, 

které jsou v pom rn  krátké dob  uvád ny do b žné stavební praxe. Cenová politika tak 

potom z stává jako know – how daného výrobce (zhotovitele) a je tém  nemožné 

provést oprávn né a správné posouzení takto stanovené cenové soustavy pro daný obor 
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technologické innosti. Role státního garanta je v takových p ípadech zcela 

absentována. 

2.4. Problematika rozhodovacího ídícího investi ního procesu - Výstavba na území 

typu Brownfields – po átek 90-tých let v eské (federativní) republice až po 

sou asnost 

Celková výstavba (zejména pak masivní pr myslová produkce stavební výroby), jejíž 

za átek lze datovat po átkem 90-tých let minulého století, byla úzce a v p ímé souvislosti 

zp sobena zm nou tehdejších celospole enských pom r  v tehdejší eskoslovenské 

socialistické republice. P íliv a vstup investor  (stavebník ) do eské republiky, a tedy 

i finan ního kapitálu, byl zna ný a bylo nezbytné vytvo it relevantní podmínky, které by tak 

výrazn  p isp ly k ekonomickému rozvoji nikoliv pouze daného regionu, ale celé eské 

republiky. Výstavba tak byla zam ena p edevším na doposud nezastav ná území. O doposud 

zastav né a využívané území nebyl velký zájem. Nastala tak situace, kdy vznikaly nové 

územní výrobní celky (výrobní závody), docházelo k zábor m doposud vedené a užívané 

zem d lské plochy a jako p edevším negativní d sledek byla do daného regionu p ivedena 

logistika (doprava a zásobování), což vedlo ke zvýšení hladiny hluku v daném regionu. 

Vzhledem ke skute nostem, že v 90-tých letech minulého století nebyly dostate n  vytvo ené 

legislativní p edpisy zejména v oblasti územního plánování a koncep ního rozvoje území, 

které jsou dnes již platné a b žn  užívané, bylo možné skute n  za átkem 90-tých let 

minulého století zrealizovat tém  kdekoliv jakýkoliv typ výstavby. 

Následn  pak vlivem asu docházelo ke zp ísn ní podmínek týkajících se územního 

plánování a možné plánované výstavby [32] a tehdy tak zdánliv  výhodné investice již nebyly 

tak výhodné, jak zpo átku bylo z ejmé. Z t chto d vod  vyvstala i otázka na využití 

stávajících objekt , které do konce 90-tých let minulého století mnohdy tvo ily významný 

výrobní závod daného regionu, který zam stnával i tisíce pracovník . V tomto okamžiku již 

právem hovo íme o výstavb  na území typu Brownfields, která je v eské republice datována 

od konce 90-tých let minulého století. V mezidobí, kdy zna ná pozornost investor  a 

stavebník  byla v nována výstavb  na území typu Greenfields (p edevším v pr b hu 90-tých 

let minulého století, ale do zna né míry i v sou asnosti), se stávající a opušt né objekty staly 

úto išt m a domovem osob ekonomicky slabých (lidé bez domova), ale i centrem r zných 

úto iš  lidí drogov i jinak závislých. I technická úrove  tehdy opušt ných objekt  byla 

velmi asto špatná a mnohdy se jednalo až o havarijní technické stavy [46], které si 
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vyžadovaly akutní opat ení obecné stavební povahy ze strany státního dohledu [32], aby 

nedošlo k ohrožení zdraví a osob v takovém objektu se pohybujících. 

Je tedy v sou asnosti z ejmé, že výstavba na území typu Brownfields v eské 

republice našla své opodstatn ní, což v kone ném d sledku p ispívá ke znovuoživení 

daného regionu i daného územního celku [76], [77], [78], [79], [80], [81], [82], [83], [84], 

[85], [86], [87]. Mezi p ednosti (výhody) výstavby na území typu Brownfields, které dnes 

svým charakterem p evažují, pat í zejména dopravní obslužnost a vybudovaná 

technická infrastruktura. Mezi nevýhody výstavby na území typu Brownfields pak pat í 

stavebn  montážní práce na demolicích stávajících objekt , práce na revitalizaci 

pozemku a podloží, mnohdy s odstran ním ekologických následk  pr myslové i jiné 

výroby a v neposlední ad  i výše po izovacích náklad  pozemku. 

Výstavba na území typu Brownfields v sou asnosti zaujímá p ední místa v investi ním 

rozhodovacím procesu developerských spole ností, nebo  i politika a podpora státu, zejména 

pak dotace Evropské unie, je výrazná a není tedy zanedbatelná. 

Za d ležité rovn ž považuji uvést i tématiku týkající se tzv. Loft  (loftové byty, 

loftové bydlení). Jedná se o zvláštní druh byt  (bytových jednotek), umíst ných 

v rekonstruovaných továrnách, pivovarech apod. Byt (bytovou jednotku) tvo í velký otev ený 

prostor, který se díky své dispozici stal velmi žádaným moderním bydlením. Lze konstatovat, 

že Lofty (loftové byty) s pr myslovou i jinou výrobní atmosférou jsou v sou asnosti 

vedlejším produktem výstavby na území typu Brownfields. 
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3. Cíle diserta ní práce 

Cílem této diserta ní práce je návrh sm rných cenových ukazatel  – návrh struktury 

rozpo tu – jako metodický pokyn pro aplikaci do praxe pro stavební zám ry s realizací na 

území typu Brownfields. 

V rámci postupu k dosažení cíl  bude provedeno ustanovení a porovnání jak 

stavebních, tak zejména ekonomických základních initel  – parametr , vycházejících ze 

zjišt ných a stanovených klí ových faktor , p ítomných p i rozhodovacím investi ním 

procesu stavebního zám ru a stanovení (položení) teoretických základ  - p edpoklad  pro 

vytvo ení teoretické jednotné metodiky, která bude aplikovatelná p i rozhodovacím 

investi ním procesu výstavby na území typu Brownfields nap . jak pro ve ejný sektor, tak 

i pro soukromý sektor. 

Cílem této diserta ní práce není vytvo ení nového aplika ního softwarového nástroje 

nebo p ípadn  úprava již n kterého ze stávajících, používaných ve stavební praxi (jedná se 

o softwarové nástroje týkající se oce ování stavebních prací, p ípadn  softwarové nástroje 

týkající se asového plánování stavebních prací). 

Celkov  by pak komparativní analýzou získané výsledky v rámci zpracování této 

diserta ní práce byly základním v deckým poznáním, které lze v praxi nikoliv pouze v cn

a v as aplikovat, ale i rozši ovat, transformovat a upravovat tak, aby byly vždy dostate n

zohledn né aktuální požadavky a pot eby v rámci investi ních rozhodovacích proces

p ípravné fáze stavebního zám ru dané výstavby. 

K dosažení stanovených cíl  je pak nezbytné, vyjma praktické názornosti doposud 

realizovaných stavebních investi ních zám r  [76], [77], [78], [79], [80], [81], [82], [83], 

[84], [85], [86], [87], i teoretické posouzení a následn  pak vyhodnocení, které je provedeno 

v rámci matematické statistiky (matematické pravd podobnosti) [1], [4], [12], [17], [19], [22], 

které tak bude dokladovat teoretický zp sob ešení zvolené problematiky, týkající se již 

realizovaných p edm tných typ  stavebních investi ních zám r . 

Je nepochybné, že výstavba na území typu Brownfields v sou asné dob  není 

jednoduchou ani jednozna nou záležitostí a v žádném p ípad  nedoporu uji tuto 

tématiku opomíjet i jinak podce ovat. Naopak, považuji za nezbytné se touto 
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problematikou i nadále zabývat a stanovené tematické celky postupn  rozvíjet, 

zpracovávat, vyhodnocovat a aplikovat zejména pak ve stavební praxi. 

Z doposud zmapované situace a na základ  dosavadních poznatk  a zkušeností ve 

stavební praxi považuji za nezbytné za ú elem spln ní níže definovaných cíl  diserta ní práce 

provést komparativní a elementární analýzu, provést porovnání a následn  vyhodnocení 

initel  – parametr , faktor , které by byly jasn  a ádn  definované a byl rovn ž stanoven 

jejich díl í podíl na významu p i rozhodování v investi ním procesu stavební výstavby. 

Postup zpracování diserta ní práce lze formulovat následovn : 

1. Typologie základních (spole ných) initel  – parametr , faktor  dle 

a. Technologického (nákladového) rozboru 

b. Kvalifikace stavební innosti HSV 

2. Stanovení faktor  stavebního investi ního zám ru 

3. Typologie staveb (stavební investi ní zám ry regionu – Moravskoslezského kraje) 

4. Typologie stavebních proces

5. Analýza typologie základních (spole ných) initel  – parametr , faktor

6. Komparativní analýza spole ných základních initel  – parametr , faktor  a jejich podíl 

na významu p i rozhodování v investi ním procesu stavební výroby, vyjád eno 

v procentech 

7. Stanovení (položení) teoretických základ  – p edpoklad  pro vytvo ení teoretické 

jednotné metodiky 

8. Doporu ení pro stavební praxi 
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4. Zvolené metody zpracování diserta ní práce 

Zvolené metody zpracování, použité v této diserta ní práci, jsou metodami, které 

teoreticky ov ují a dopl ují zvolené postupy diserta ní práce. Aplikace teoretických metod 

tvo í nedílnou sou ást poznání, které je ešeno v této diserta ní práci. 

Teoretické metody 

− Ekonomická teorie (Podniková ekonomie, Podnikohospodá ská teorie) – Výnosy, 

náklady, hospodá ský výsledek, spo ívá zejména v rozboru výnos , v rozboru náklad

a v rozboru hospodá ského výsledku. Tato teorie rovn ž zohled uje i rozborovou 

nákladovou analýzu, vycházející z p edepsaných jednotlivých úrovní náklad , které byly 

v rámci analýzy nákladového rozboru stanoveny a posouzeny [2], [8]. 

Rozborová nákladová analýza tak definuje díl í znaky nákladovosti jednotlivých 

stavebních oddíl  stavební výroby jako sou ást celkového stavebního díla. 

− Matematická statistika – spo ívá ve výb rových charakteristikách a distribu ních 

funkcích, které v rámci zpracování této diserta ní práce byly použity coby m itelné 

matematické veli iny p i p edem definovaných podmínkách [1], [4], [12], [17], [19], 

[22]. 
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4.1. Ekonomická teorie (Podniková ekonomie, Podnikohospodá ská teorie) – Výnosy, 

náklady, hospodá ský výsledek [2], [8] 

Rozborová nákladová analýza 

I. Úrove  – náklady na realizaci stavební innosti související p ímo s jejím provedením 

1. P ímý materiál (H) 
2. P ímé mzdy (M) 
3. Ostatní p ímé náklady (OPN) 

• Náklady na provoz stavebních stroj  (S) 

• Sociální a zdravotní pojišt ní (SZP) 

• Ostatní náklady (O) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P ímé zpracovací náklady (  položek 2+3) (PZN) 
P ímé náklady (  položek 1 až 3) (PN) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Výrobní režie (Rv) 

• Zpracovací náklady výroby (  položek 2 až 4) (ZNV) 

• Vlastní náklady výroby (  položek 1 až 4) (VNV) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Správní režie (Rs) 

• Zpracovací náklady (  položek 2 až 5)   (ZN) 

• Úplné vlastní náklady (  položek 1 až 5)   (ÚVN) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Zisk (Z) 

Uvedené náklady I. úrovn  se zpravidla stanoví pro ur itý výkon, vymezený 

kvalitativními podmínkami a m rnou jednotkou. Takový výkon se nazývá 

kalkula ní jednice (druh zboží, výrobk i služeb, ale i úrove  jednotlivé stavební 

innosti nebo konstrukce – položky stavebních prací). 
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II. Úrove  – náklady na ucelený stavební celek – stavební objekt, seskupení do tzv. 

stavebních oddíl

A. Základní rozpo tové náklady – ZRN 
1. Hlavní stavební výroba – HSV 

• Dodávka 
• Montáž 

2. P idružená stavební výroba – PSV 
• Dodávka 
• Montáž 

3. Montážní práce (montáže technologických za ízení) – M 
• Dodávka 
• Materiál 
• Montáž 

4. Hodinové zú tovací sazby – HZS 
B. Náklady spojené s umíst ním stavby – NUS (d íve používané ozna ení 

vedlejší rozpo tové náklady – VRN) 
1. Za ízení staveništ
2. Mimostaveništní doprava 
3. Územní vlivy 
4. Provozní vlivy 
5. Ostatní 

C. Náklady na p ípravu, realizaci a organizaci stavby 
• Kompleta ní a inženýrská innost 

D. Dopl kové náklady 
• Práce p es as 

Uvedené náklady II. úrovn  charakterizují náklady spojené se stavební výrobou. 

Nejedná se však o kone ný vý et náklad  vznikajících v souvislosti s realizací 

stavby. Z tohoto d vodu je stanovena III. úrove , která zahrnuje celkové náklady 

výstavby. 
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III. Úrove  – celkové náklady výstavby 

A. Projektové a pr zkumné práce 
a) Projektové práce 
b) Pr zkumné práce 

B. Provozní soubory 
a) Dodávka 
b) Montáž 

C. Stavební objekty 
a) Základní rozpo tové náklady 
b) HZS a dopl kové náklady 

D. Stroje, za ízení, inventá
E. Um lecká díla 
F. Vedlejší náklady spojené s umíst ním stavby 
G. Ostatní náklady 
H. Rezerva 
I. Ostatní investice 
J. Nehmotný investi ní majetek 
K. Provozní náklady na p ípravu a realizaci stavby 
L. Kompleta ní innost 

Náklady uvedené ve III. úrovni by m ly zahrnovat všechny náklady vznikající 

v pr b hu výstavby. 

Rozborová nákladová analýza [2], [8] byla provedena dle výše definovaných 

jednotlivých úrovní (Úrove  I, Úrove  II, Úrove  III), tedy na základ  výše 

definovaného teoretického rozsahu v oblasti ekonomické teorie (podnikové ekonomie) 

pro jednotlivé technologické innosti (pro jednotlivé kalkulované položky (kalkula ní 

jednice) celkového podrobného rozpo tu – celkového podrobného nákladu)) v rámci 

jednotlivých p edm tných stavebních investi ních zám r . 1 až . 6 [76], [77], [78], 

[79], [80], [81], [82], [83], [84], [85], [86], [87]. 

Je nezbytné konstatovat, že takováto rozborová nákladová analýza je provád na 

ve stavební praxi vždy p i sestavování nákladové (odbytové) ceny, tedy ve fázi 

zejména po vyhotovení studie (dokumentace) proveditelnosti a p ed podpisem 

smlouvy o dílo (p ípadn  p ed podpisem smlouvy o výstavb ). 
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Nedílnou a podstatnou sou ástí rozborové nákladové analýzy je kalkula ní vzorec. 

Skladba kalkula ního vzorce (oborového kalkula ního vzorce) 

− Mateiál (H) 

− Mzdy (M) 

− Stroje (S) 

− Ostatní p ímé náklady (OPN) 

− Režie (Rv+Rs) 

− Zisk (Z) 

Výsledná nákladová (odbytová) cena je tvo ena sou tem výše stanovené skladby: 

 (H)+(M)+(S)+(OPN)+(Rv+Rs)+(Z) (K ) 

Základní charakteristika skladby kalkula ního vzorce 

Materiál (H) 

Materiál je do ceny kalkulován v nákupních cenách bez DPH, na základ  cenových 

údaj  poskytnutých výrobc i prodejc . K takto stanovené cen  jsou p ipo teny po izovací 

náklady, tj. náklady související s dopravou materiálu na staveništ , jeho p ípadným 

skladováním a náklady související s obstaráváním materiálu. Do cenové kalkulace materiálu 

je rovn ž nezbytné doplnit kalkulaci i pro množství spot ebovaného materiálu, kdy množství 

spot ebovaného materiálu je zvýšeno o ztratné a pro ez. Pro názornost lze uvést, že nap . 

pro ez spot eby materiálu m že dosáhnout až 15% spot ebovaného materiálu. 

Mzdy (M) 

Pro stanovení náklad  na p ímé mzdy je nezbytné stanovit složení pracovní ety jak co 

do po tu pracovník , tak i co do jejich kvalifikace a pracovního za azení. Mzdy vychází 

z platných mzdových tarif  a z tarif  kvalifikace pracovník . Mzdové náklady jsou stanoveny 

pomocí normativ  spot eby práce vycházející ze sborníku pot eb a náklad  podle základních 

výkonových norem z pohledu pln ní t chto norem a jednotlivých výkonností p i dodržení 

klasifikace výkonových t íd pracovník . K sou tu náklad  na p ímé mzdy se kalkulují 

i p irážky na krytí pohyblivé složky mezd (prémie, odm ny apod.), které mohu být ve výši až 

50%. 
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Mzdy pracovník  za odpracovanou dobu nebo ur itou spln nou práci, pop ípad

jiných pracovník , pokud jejich mzda souvisí s výrobním nebo jiným procesem a lze ji 

stanovit p ímo pomocí kalkula ní jednice, nap . – základní mzdy (úkolové, asové apod.), 

p íplatky a doplatky ke mzd , prémie a odm ny, pokud p ímo souvisí s p edm tem kalkulace. 

Stroje (S) - Náklady na stroje 

Náklady na provoz stavebních stroj  a za ízení jsou ocen ny sazbami p ímých náklad

strojohodin ( asu nasazení stroje), uvedených u stavebních stroj  (podle normativ

strojohodin). Spot eba asu provozu stavebních stroj  se stanoví podle skute n

odpracovaných strojohodin. Výkon obsluhy stroje se ocení podle skute n  odpracovaných 

hodin pracovník  (podle hodinových sazeb). K náklad m na provoz stavebních stroj  se 

kalkuluje i režie, která m že být i ve výši 40% a zisk, který m že být i ve výši 10%. 

V p ípad  technologicky nutných p estávek, pokud musí být stroj nebo za ízení 

ponecháno na stavb  v klidu, zejména po ást sm ny a nejde-li o prostoje zavin né 

zhotovitelem, zapo ítají se do množství strojohodin pot ebných k provedení prací i tyto 

hodiny stroje v klidu. Tyto hodiny se kalkulují samostatn  a ocení se sazbou strojohodin. 

Ostatní p ímé náklady (OPN) 

Odvody – odvody na sociální pojišt ní a odvody na zdravotní pojišt ní. 

OPN – OPN obsažené ve Sbornících pot eb a náklad  (zejména technologická p eprava), 

p ípadn  další individuáln  vy íslené OPN. 

Režie (Rv+Rs) 

Režie výrobní (Rv) 

Výrobní režie jsou náklady související s ízením, inností a obsluhou stavebního 

procesu p i provád ní výkonu. 

Do nákladové (odbytové) ceny stavebního díla lze stanovit výrobní režie pomocí 

kalkula ní jednice procentuáln . 



36 

Režie správní (Rs) 

Správní režie jsou náklady související s ízením a správou organizace nebo vnit ní 

organiza ní jednotky. 

Do nákladové (odbytové) ceny stavebního díla lze stanovit správní režie pomocí 

kalkula ní jednice procentuáln . 

Mezi základní režie pat í zejména: 

• Spot eba paliv, energií a materiál  souvisejících s ízením 

• Náklady na opravu a údržbu hmotného investi ního majetku 

• Odpisy investi ního majetku 

• Odpisy drobného investi ního majetku 

• Výkony stroj , cestovné, nájemné a ostatní služby 

• Mzdové náklady související s ízením a odvody z nich 

• Osobní náklady 

• Náklady na záru ní opravy 

• Pojistné 

• Poplatky 

• Ostatní finan ní náklady 

Zisk (Z) 

Podle ustanovení zákona . 526/1990 Sb. o cenách [42], m že být do cen kalkulován 

pouze p im ený zisk. P im enost zisku je podle komentá e k cenovým p edpis m platným 

od 01. 01. 1991 vhodné posuzovat na základ  porovnání se ziskem vykázaným v minulém 

roce. Pro zjišt ní p im eného zisku je možné využít údaje ze statistických a ú etních výkaz

[42]. 

Základnu pro stanovení zisku tvo í veškeré p ímé a nep ímé náklady. 

Zisk tak lze kategoricky rozd lit: 

• istý zisk (vlastníci, podílníci, akcioná i), ozn. EAC 

• Zisk p ed zdan ním, ozn. EBT 

• Zisk p ed zdan ním a úroky, ozn. EBIT 

• Zisk p ed zdan ním, úroky a odpisy, ozn. EBITDA 

• Zisk po zdan ní, ozn. EAT 
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Tvorba cenových náklad  (odbytových cen, odbytových náklad ) stavebních prací 

P i stanovení cenových náklad  (odbytových cen, odbytových náklad ) stavebních 
prací lze uplatnit díl í cenotvorné alternativy, kterými jsou: 

1. Parametrický zp sob tvorby cenových náklad

Pro tvorbu cenových náklad  stavebních prací parametrickým zp sobem platí: 

− Cenová ada se používá jen v p ípadech, kdy všeobecné podmínky ceník  tento 

zp sob p edepisují a zárove  ur ují podmínky pro jeho použití. 

− Návrh parametrického zp sobu tvorby ceny se projednává a p edkládá do cenového 

ízení. 

2. Cenové normativy

− Ceny nebo sazby oce ovacích podklad  se tvo í pomocí jednotlivých cenových 

normativ  pro analyzované stavební a technologické procesy. 

− Cenové normativy se projednávají a p edkládají do cenového ízení. 

− Nedílnou sou ástí tvorby cenové normativy je i stanovení postupu tvorby cen pro 

jejich použití. 

3. Kalkula ním porovnáním

− Kalkula ním porovnáním se tvo í cena stavební práce, která je porovnatelná se 

stavební prací, pro kterou je stanovena cena a není možné použít nap . parametrický 

zp sob tvorby cenových náklad  nebo není možné použít cenových normativ. 

− Kalkula ním porovnáním se tvo í cena porovnáním reprezentující kalkulace nové 

stavební práce s cenovou kalkulací porovnatelné stavební práce. 

− Kalkulace porovnatelné stavební práce je uvedena ve SPON (spot eby a náklady), 

vycházející z rozborových list . 

− Cena nové stavební práce se tvo í ov ením od vodn nosti náklad  kalkulace 

jednotlivých položek p ímých náklad  a kalkulací nep ímých náklad  a zisku. 

4. Individuální cenové kalkulace

− Individuální cenovou kalkulací se tvo í cena stavební práce. 

− Individuální cenová kalkulace obsahuje i R – položky, vytvo ené na základ

individuální cenové kalkulace 
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4.2. Matematická statistika 

Základní pojmy 

V rámci aplikace teoretických metod použitých p i zpracování této diserta ní práce, 

jsem vycházel z poznatk  matematické statistiky (matematické pravd podobnosti) [1], [4], 

[12], [17], [19], [22], zejména matematického vztahu p i rozd lení v rámci daného náhodného 

výb ru. Podstata matematické analýzy matematické statistiky vychází z íselných údaj

podléhajících náhodným vliv m shromaž ovaným pro popis po etných soubor . Základním 

znakem matematické statistiky je pohled na vyšet ované údaje jako na realizace náhodných 

veli in, pro jejichž rozd lení je možné konkretizovat a následn  formulovat záv ry. 

Definice statistického modelu lze charakterizovat jako matematické rozd lení 

pravd podobnosti, na jehož základ  vznikají íselné údaje pro statistický rozbor (ozn. 

statistický model). 

Definice Náhodného výb ru lze charakterizovat jako rozd lení pravd podobnosti, kdy 

soubor je tvo en nezávislými náhodnými veli inami X1 ,…, Xn . Rovn ž je možné provést 

zápis jako náhodný vektor X = (X1 , ... , Xn)'. íslo n se nazývá rozsah náhodného výb ru. 

Náhodný výb r o rozsahu n odpovídá situaci, kdy n-krát navzájem nezávisle opakujeme za 

stejných podmínek ur itý náhodný pokus. V daném p ípad  lze konstatovat, že jednotkovou 

cenu n náhodn  vybraných stavebních oddíl  téhož typu lze považovat za náhodný výb r 

z normálního rozd lení. Náhodný výb r formulovaný pomocí náhodných veli in je pouze 

hypotetický pojem vhodný pro pravd podobnostní formulaci statistického modelu; k dispozici 

pro statistické zpracování je až n realizovaných hodnot x1 ,…, xn ozna ovaných jako 

pozorování náhodného výb ru X1 ,…, Xn Množina všech možných pozorování x1 ,…, xn

daného náhodného výb ru se nazývá výb rový prostor.

Definice matematické statistiky lze charakterizovat, jako hodnoty konstruované na 

základ  náhodného výb ru za ú elem statistického rozboru. Z matematického hlediska je 

statistika taková funkce s(X1 ,…, Xn) náhodných veli in X1 ,…, Xn , která je op t náhodnou 

veli inou a p itom ji lze sestrojit bez znalosti rozd lení t chto veli in. Statistiky, konstruované 

k p ibližnému ur ení charakteristik p íslušného rozd lení, se nazývají výb rové (nebo 

empirické) charakteristiky, nebo  jsou výb rovými prot jšky skute ných teoretických 

charakteristik. Statistiky konstruované k p ibližnému ur ení parametr  se nazývají odhady. 
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Výb rové charakteristiky 
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V ta 1 (vlastnosti výb rového pr m ru a rozptylu). Nech  X1 ,…, Xn. je náhodný výb r 

z rozd lení se st ední hodnotou µ, a rozptylem σ2. Pak platí 
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Výb rová sm rodatná odchylka 

2SS = (vzorec 06) 

Výb rový varia ní koeficient 
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Výb rový k-tý centrální moment 
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POZNÁMKA 1. Pro výb rový druhý centrální moment je E(M2) = (n-1)σ2 /n ≠σ2. Proto se 

v tšinou místo M2 používá statistika S2, která je podle (4) nestranným odhadem σ2, a termín 

výb rový rozptyl se vztahuje obvykle na ni.  
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 (vzorec 11) 

Výb rová kovariance se definuje jako itatel výraz  (11) d lený n. 

Výb rová korela ní matice (v p ípad  k-rozm rného náhodného výb ru X1,…, Xn je matice 

Rx typu (k, k) s prvky rij, kde rij je výb rový korela ní koeficient i-té a j-té složky 

uvažovaného náhodného výb ru. Analogicky pomocí výb rových kovariancí se definuje 

výb rová kovarian ní matice. 

Elementární statistické zpracování 

Mezi pozorováními, která jsou k dispozici po provedení náhodného výb ru o rozsahu 

n, se mohou n které hodnoty vícekrát opakovat. Po et výskyt  ni hodnoty Xi se nazývá 
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etnost pozorování Xi a podíl ni /n pom rná etnost pozorování Xi . Sou et etností (resp. 

pom rných etností) všech pozorování je roven n (resp. 1). Kumulativní etnost (resp. 

kumulativní pom rná etnost) pozorování Xi je sou et etností (resp. pom rných etností) 

všech pozorování nep evyšujících hodnotu Xi. 

V etnostní tabulce jsou v prvním sloupci uvedeny hodnoty Xi (obvykle uspo ádané 

vzestupn ), které se mezi pozorováními aspo  jednou objevily a v druhém sloupci jsou jejich 

etnosti ni. Korela ní tabulka používaná p i dvourozm rných náhodných výb rech má na 

levém okraji uvedeny hodnoty Xi, které se aspo  jednou objevily mezi pozorováními první 

veli iny náhodného výb ru, a na horním okraji hodnoty Yj, které se aspo  jednou objevily 

mezi pozorováními druhé veli iny náhodného výb ru; v pr se ících jednotlivých ádk

a sloupc  jsou pak etnosti nij odpovídající dvojicím (Xi, Yj). N kdy se v etnostních 

a korela ních tabulkách také zapisují pomocné výsledky používané p i ru ním výpo tu 

hodnot nejb žn jších výb rových charakteristik (výb rového pr m ru, výb rové sm rodatné 

odchylky a výb rového korela ního koeficientu) podle vzorc

,
1

= iinx
n

x (vzorec 12) 
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(s ítá se vždy p es všechny hodnoty Xi nebo Yj). V sou asné dob  ovšem v tšina kalkulátor

je schopna provád t p ímý výpo et hodnot (vzorec 12 – 14). Zárove  se také snadno ur í 

hodnota libovolného výb rového kvantilu tak, že pozorování, která nep esáhnou tuto hodnotu, 

tvo í p edepsaný díl výb ru, nap . 25 % p i výb rovém dolním kvantilu, 50 % p i výb rovém 

mediánu apod. (pro malé rozsahy jsou navrženy p esn jší postupy hledání výb rových 

kvantil ). 

P i v tším rozsahu n náhodného výb ru se obvykle obor pozorovaných hodnot 

rozd lí do k t ídních interval  (nebo stru n ji t íd). Doporu ovaná velikost k se pohybuje od 5 
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do 20, n kdy se volí k ≈ n nebo k ≈ 1 + 3,3 ln n (tzv. Sturgesovo pravidlo). Pozorování, 

která leží v jednom t ídním intervalu, se považují za ekvivalentní a jako jejich jednotný 

reprezentant se obvykle bere st ed tohoto intervalu. Po ty pozorování v jednotlivých t ídních 

intervalech se nazývají t ídní etnosti a po vyd lení rozsahem n pom rné t ídní etnosti. 

Padne-li n které pozorování na rozhraní dvou t ídních interval , lze nap . p i adit toto 

pozorování vždy intervalu s menším po adovým íslem nebo zv tšit etnost obou interval

o 1/2. Rozt íd né údaje se op t sestavují do etnostní tabulky, v níž se navíc vyzna uje tvar 

jednotlivých t ídních interval . Hodnoty výb rových charakteristik se po ítají podle vzorc

(12 – 14) jako v p ípad  bez t íd ní údaj , ale za hodnoty Xi nebo Yi se dosazují st edy 

t ídních interval  a za ni nebo nj odpovídající t ídní etnosti.  

Výpo ty x a s lze zjednodušit v p ípad , že všechny t ídní intervaly mají stejnou délku d. Pak 

lze totiž místo se st edy t ídních interval  pracovat s hodnotami ..., -2, -1, 0,1,2, ... pomocné 

veli iny u, p i emž O - odpovídá vhodn  zvolenému t ídnímu intervalu (nap . prost ednímu 

nebo s nejv tší etností), 1 - odpovídá pravému sousednímu intervalu atd. Pak platí 

,0 udxx += udss = (vzorec 15) 

kde u  (resp. us ) je výb rový pr m r (resp. výb rová sm rodatná odchylka) hodnot u a 0x  je 

st ed intervalu, pro který je u = 0. 

POZNÁMKA 1. Pro potla ení chyby vzniklé t íd ním dat do t ídních interval  o stejné délce 

d se n kdy provádí Sheppardova korekce, p i níž opravená výb rová sm rodatná odchylka s* 

má tvar 

.12/22* dss −= (vzorec 16)

Histogram a empirická distribu ní funkce se konstruují pro získání p edstavy o tvaru hustoty 

a distribu ní funkce pravd podobnostního rozd lení, z n hož byl náhodný výb r po ízen. 

Jsou-li pozorování rozt íd na do t ídních interval , pak lze histogram sestrojit jako soustavu 

obdélník , jejichž jedna strana umíst ná na vodorovné ose grafu se shoduje s jednotlivými 

t ídními intervaly a jejichž plocha odpovídá p íslušným pom rným t ídním etnostem. 

Empirickou distribu ní funkci ozna ovanou asto jako Fn(x) lze po rozt íd ní náhodného 

výb ru o rozsahu n vytvo it nap íklad tak, že horní mezi každého t ídního intervalu se p i adí 



43 

jeho kumulativní pom rná t ídní etnost. Histogram a empirická distribu ní funkce m že 

vypadat jako na grafu 01 a grafu 02 

Graf 01 – Histogram etnosti Graf 02 – Empirická distribu ní funkce etnosti 

POZNÁMKA 2. Obecn  pro náhodný výb r Xl , … , Xn se empirická distribu ní funkce 

zavádí p edpisem 
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kde X(1) ,…, X(n) je odpovídající uspo ádaný náhodný výb r. Takto definovaná empirická 

distribu ní funkce má náhodný charakter, ale podle tzv. Glivenkovy v ty pro rostoucí rozsah 

výb ru n konverguje s pravd podobností 1 (dokonce stejnom rn  pro všechna reálná X) 

k distribu ní funkci rozd lení, z n hož byl výb r po ízen. 

Pravd podobnostní papír je grafický prost edek, který usnad uje posouzení typu 

pravd podobnostního rozd lení, z n hož byl pozorovaný náhodný výb r proveden. Pro 

potvrzení p edpokladu o normálním rozd lení se používá normální pravd podobnostní papír. 

Jedná se o p edtišt nou grafickou sí , která má vodorovnou osu d lenou lineárn  jako b žný 

milimetrový papír. Nelineární d lení na svislé ose je takové, že ve vzdálenosti up od po átku 

je vytišt na íselná hodnota P nebo p i p echodu k procent m hodnota 100P (up je P-kvantil 

rozd lení N(0, 1)). Do této grafické sít  se zakresluje empirická distribu ní funkce Fn(x). 

Jestliže p íslušný náhodný výb r byl proveden z rozd lení N(µ,σ2), pak vzniklý graf na 

normálním pravd podobnostním papí e má p ibližn  lineární pr b h, jak je patrné z grafu 03. 
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Graf 03 - Náhodný výb r 

Navíc hodnotu X, pro niž p ímka grafu dosahuje na svislé ose hodnotu P = 0,5 (tj. 

100P = 50 %), lze brát za hrubý odhad st ední hodnoty µ . Existují také jiné typy 

pravd podobnostního papíru, nap . exponenciální, Weibull v apod. 

Teorie odhadu 

Úlohu teorie odhadu lze zformulovat následujícím zp sobem: 

Nech  Xl, ..., Xn je náhodný výb r z rozd lení, které závisí na neznámém parametru ϑ. 

Pro parametr ϑ p itom p icházejí v úvahu jen hodnoty ze známého parametrického prostoru 

Ω, což je v nejjednodušším p ípad  n jaká podmnožina reálné p ímky. Úkolem je 

zkonstruovat statistiku T(Xl, ..., Xn), jejíž rozd lení pravd podobnosti se v p edepsaném 

smyslu co nejvíce soust e uje kolem té hodnoty parametru ϑ ∈ Ω, pro kterou byl náhodný 

výb r Xl, ..., Xn po ízen. 

POZNÁMKA 1. Uvedená formulace se týká parametrického odhadu. Provádí se však 

také neparametrický odhad, jehož p íkladem je výb rový medián jako odhad mediánu bez 

n jaké parametrické specifikace typu pravd podobnostního rozd lení. 
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POZNÁMKA 2. Uvedená formulace zárove  pokrývá p ípad, kdy se pracuje  

s m-rozm rným (vektorovým) parametrem ϑ = (ϑ1,…,ϑn)‘ (parametrický prostor Ω je tedy 

podmnožinou prostoru Em) a odhaduje se hodnota τ(ϑ ) kde τ ozna uje známou funkci 

m prom nných definovanou na Ω. Speciáln  tak lze odhadovat jednotlivé složky ϑi parametru 

ϑ, jestliže se použijí funkce τi (ϑ)= ϑi (i=1,...,m).  

Bodový a intervalový odhad 

Statistika T(Xl,…, Xn) p edstavuje bodový odhad parametru ϑ, nebo  p i praktickém 

použití po dosazení pozorovaných hodnot Xl , ..., Xn odhadujeme parametr jediným íslem 

T(Xl, ..., Xn) (n kdy se pro stru nost bodový odhad parametru ϑ zna í jako ϑ). Krom  toho se 

však také asto konstruuje intervalový odhad, kdy pomocí dvou statistik Td(Xl , . . . , Xn) 

a Th(XI , ... ,Xn) vymezujeme interval, který obsahuje skute nou hodnotu parametru ϑ

s p edem danou, dostate n  velkou pravd podobností, nap . P(Td(Xl , . . . , Xn)) < ϑ < Th(XI , 

... ,Xn)) = 0,95. P i praktickém použití po dosazení pozorovaných hodnot Xl , ..., Xn je pak 

výsledkem odhadu konkrétní íselný interval (Td(Xl , . . . , Xn) , Th(XI , ... ,Xn)). 

Metoda zpracování a vyhodnocení dat bude založena na principu statistického 

rozd lení zohled ujícího korela ní a regresní funkce, jejich funk ní závislost, v etn

zohledn ní vlivu korela ních koeficient . 
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Analýza statistické závislosti

Datová matice - vektor prom nných – statistických znak  [17] 

vektor: (X1,X2, ...,XP) 

Dvojrozm rné rozd lení: (X,Y) 

datová situace: 

1) X,Y – kvalitativní (nominální) 

2) X,Y – kardinální (kvantitativní) 

3) X – kvalitativní (nominální) 

Y – kardinální 

1) kontingen ní tabulka (dvourozm rná) 

(spec. p ípad: X,Y - alternativní) 

2) korela ní a regresní analýza 

3) spec. metody 

(vzorec 18)
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Dvojné t íd ní - kontingen ní tabulka

Terminologie 

P .1

rozd lení etností rozd lení relativních etností 

- simultánní - simultánní 

- marginální - marginální 

DEF: Znaky (prom nné) X,Y jsou (statisticky) nezávislé, jestliže rozd lení podmín ných 

relativních etností znaku Y je shodné ve všech kategoriích znaku X. 

(rozd lení podmín ných relativních etností znaku X je shodné ve všech kategoriích znaku 

Y.) 

OBECN : [22]

rozd lení etností rozd lení podmín ných relativních etností 

(ozn: N** = N) 

(X,Y) nezávislé: 

[N11/N1* = N21/N2* & N12/N1* = N22/N2*] ⇔

N11/N12 = N21/N22 ⇔ N11N22= N12N21 ⇔ N11N 22 - N12N21 = 0
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(X,Y) závislé: 

N11N22 ≠ N12 N21 ⇔ N11N22 - N12 N21  0 

Síla (intenzita) závislosti - koeficient korelace ( ty polní):

*2*12*1*

21122211

NNNN

N-NNN
r =

rΦΦΦΦ ∈∈∈∈ <-1 ; 1> rΦΦΦΦ = 0 (X,Y) nezávislé 

ΦΦΦΦ ΦΦΦΦ

rΦΦΦΦ
2 - koeficient determinace 

- podíl spole né variability (podíl “vlivu” X  Y) 

B) Regresní a korela ní analýza [15] 

analýza statistické závislosti mezi kvantitavními znaky - veli inami (X , Y) 

- existuje závislost? (KOREL., REGR.) 

- jaký má „tvar“? (REGR.) 

- jak je silná? (KOREL.) 

Regresní funkce (lineární): bXaXfY +== )(

odchylkabxayyy

hodnotapr r m rteorbxayx

hodnotaobservempiryx

iiii

iii

ii

)......(

).(.....

.).(....................

+−=−

+=→

→

Metoda nejmenších tverc : ur it koeficienty a, b tak, aby: 

=+−
i

ii bxay min)]([ 2
(vzorec 19) 
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xbya −= (vzorec 22) 

80,089,0084,006,1 2 ==+= rrXY

výb rové regresní koeficienty a, b jsou odhady neznámých regresních koeficient  základního 
souboru  , z regresní funkce:  

Y =  + X +   … náhodná chyba 

(st ední hodnota: E(a) =  , E(b) = ) 

veli iny (kvantitativní znaky) jsou: 

lineárn  nezávislé, jestliže  = 0

lineárn  závislé, jestliže  0 

 > 0 …pozitivní závislost 

 < 0 …negativní závislost 

Korela ní analýza 

síla = intenzita = t snost závislosti 

Koeficient korelace – Pearson v = lineární = sou inový

ss
s

yx

xy

ii

ii

yyxx

yyxx
r =

−−

−−
=

22 )()(

))((
(vzorec 23)
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Vlastnosti korela ního koeficientu:

a) -1 r  1 

b) korela ní koeficient r má shodné znaménko ( + , - ) jako regresní koeficient b

c) r2 = koeficient determinace m í podíl spole né variance 

(v p ípad  kauzální závislosti m í podíl vlivu) 

Jak „vzniká“ korelace? 

1) X  Y  (dva testy m í stejnou dimenzi)  
2) X  Y (klasická kauzální souvislost) 
3) X  Y (soc. status  dominance) 
4) X Y 

F (test z Aj a Nj resp. Mat a Fyz)

Korela ní matice: R = R(Xi , Yj) 

R X1 X2 X3 X4 X5  R X1 X2 X3 X4 X5

X1 1 0,08 0,11 -0,05 -0,09 X1 1 0,92 -0,88 -0,94 0,89

X2 0,08 1 0,02 -0,11 -0,07 X2 0,92 1 -0,95 -0,90 0,87

X3 0,11 0,02 1 -0,06 -0,01 X3 -0,88 -0,95 1 0,93 -0,91

X4 -0,05 -0,11 -0,06 1 0,09 X4 -0,94 -0,90 0,93 1 -0,92

X5 -0,09 -0,07 -0,01 0,09 1 X5 0,89 0,87 -0,91 -0,92 1

Faktory ovliv ující korelaci: 

Ostatní korela ní koeficienty (míry): 

Spearman v (po adový) korela ní koeficient – ozn: rsp 

(Pearson v – vstup: po adové hodnoty) 

Kendall v korela ní koeficient – ozn: tau 

ty polní korela ní koeficient – ozn: r

(Pearson v – vstup: {0,1}) 

Bodov  biseriální koeficient korelace – ozn: rpbis 

(Pearson v – vstup: {0,1} a hodnoty Y) 
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Spearman v korela ní koeficient ozn: rsp

840
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r =−=
−

−=
(vzorec 24) 

Psychometrické úlohy (KORELACE, REGRESE):

Korelace (test, retest) (reliabilita testu) 

Korelace (test, kriterium) (validita testu) 

Korelace (položka, test) (diskrimina ní síla položky) 
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5. P ehled vybraných výsledk

5.1. P ehled vybraných výsledk  ve vztahu k sou asn  platné legislativ

Jak již bylo uvedeno v p edchozích kapitolách této diserta ní práce je z ejmé, že 

sou asný trend stavební výroby a celého stavebního odv tví musí být v souladu se sou asnou 

platnou legislativou [32], [44], [45], [46], [47], [48], [49], [50], [51], [52], která vychází 

zejména ze zákona . 183/2006 Sb. (stavební zákon) [32] O územním plánování a stavebním 

ádu, ve zn ní pozd jších p edpis  a novel (zákon . 350/2012 Sb. – novela stavebního 

zákona), která stanovuje požadavky týkající se mimo jiné i územního plánování a zárove

stanovuje požadavky, jakým zp sobem bude dané území, daná lokalita, daný pozemek 

využitelný práv  ve vztahu k technickým legislativním p edpis m [44], [45], [46], [47], [48], 

[49], [50], [51], [52]. 

Brownfields [6], [7], [9], [10], [13], [14], [20], [21], z pohledu zákona . 183/2006 Sb., 

(stavební zákon) [32] ve zn ní pozd jších novel je tedy definován - limitován n kolika 

významnými (klí ovými, zejména pak p ímými) faktory. Úkolem takovéhoto investi ního 

plánování a následn  pak výstavby je mimo jiné i zachování zejména stávajících m stských 

funkcí, ale i spln ní nových m stských funkcí, které mnohdy kladou vysoké požadavky 

a s tím mnohdy úzce související i finan n  velmi nákladná, zejména pak technická ešení. 

I p esto je dnes Brownfields [6], [7], [9], [10], [13], [14], [20], [21] tvo en širokým spektrem 

typologií staveb, jako jsou nap . stavby spole enského významu - nákupní centra, dále pak 

stavby ob anské vybavenosti, jako jsou bytové domy nebo administrativní budovy 

a v neposlední ad  rovn ž i výrobní objekty, zásobovací energoobjekty nebo skladové 

objekty – haly (a  pr myslové nebo zem d lské). Ú elem takovéto obrody je mimo jiné 

i obnovení hospodá sko – politické funkce m sta, daného území, dané lokality, která bude mít 

následn  ve svém kone ném d sledku bezesporu kladný celospole enský dopad promítnutý 

až do nejvyšší úrovn  národního hospodá ství eské republiky. Jedná se hlavn  a p edevším 

o takové kladné spole enské (celospole enské) hodnoty, kterými jsou nap . prosperita ve 

všech odv tvích národního hospodá ství úzce spojená s rostoucím ekonomickým r stem, 

nízké i mizivé procento nezam stnanosti, vysoký stupe  bezpe nosti a v neposlední ad

i znatelná sociální jistota nejen pro jedince, ale i pro celé spole nosti daného území, daného 

regionu. 

K tomu, aby bylo možné provést komparativní a elementární analýzu stavebního 

investi ního zám ru - Brownfields, je nejprve nezbytné stanovit základní faktory (zejména 
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p ímé a nep ímé), které v další ásti této diserta ní práce (zejména v p íloze . 7) jsou 

rozpracovány ve vztahu ke konkrétním již realizovaným stavebním investi ním zám r m, 

p edevším vymezené obdobím od roku 2005 až do roku 2012. 

Dále, aby bylo možné provést objektivní posouzení vycházející z reálných podklad

na bázi komparativní a elementární analýzy, zvolil zpracovatel této diserta ní práce stavební 

investi ní zám ry jednoho regionu a to Moravskoslezského kraje, které i koncep n

charakterizují podmín ný asový rozvoj regionu. 

Demonstrativn  tak byla zvolena šestice již realizovaných stavebních investi ních 

zám r , které svým celospole enským významem budou plnit rozdílné funkce v daném

mikroregionu. K tomu, aby bylo možné zahájit vlastní stavební práce, je vždy nezbytné ádn

a odborn  zpracovat p íslušné studie a následn  p íslušné navazující projektové dokumentace 

daných (požadovaných) stup  [32], [45], [46], které zejména v p ípravné a v projednávané 

fázi (v souladu se správním ádem) dostate n  zohlední všechny požadavky dot ených orgán

státní správy, všechny požadavky a námitky ú astník ízení i ostatních právo uplat ujících 

subjekt , jejichž zájem a právo v rozhodovacím a povolovacím procesu daného správního 

ádu musí být vždy ádn  a dostate n  zohledn no. 

Lze tedy konstatovat, že doposud není stanovena žádná metodika, ani žádné díl í 

teoretické v decké a ani praktické poznání, které by svým charakterem a povahou 

jednozna n  demonstrovalo ešenou tématiku (problematiku) této diserta ní práce, 

p ípadn  jinak stanovovalo doporu ení, návody nebo metodické pom cky pro stavební 

praxi v této oblasti – ve fázi investi ního rozhodování. 

5.2. Vybrané výsledky - faktory sou asného stavebního investi ního zám ru 

Faktory, které jsou klí ové, podstatné a rozhodné pro investi ní stavební zám r, lze 
charakterizovat jako: 

• Faktory P ímé, které lze následn  charakterizovat jako: 
o Faktory Motivující (finan ní faktory), které tvo í zejména 

Možnosti a použití výše pobídky evropského spole enství (nap . opera ní 
programy, konkurence a sob sta nost apod.) 
Možnosti a použití výše státního p ísp vku a výše státní dotace pro 
rozvoj - koncepci regionu, daného území 
Politika daného území, hospodá ko – politická funkce daného území, 
daného regionu v návaznosti na investi ní pobídky 
Jiné – nap . ve ejné sbírky apod. 
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o Faktory Sociáln  - hospodá ské 
Nezam stnanost regionu uvedená v procentech (%) 
Produktivita práce daného regionu 
Dostupná kvalifikovaná pracovní síla v daném regionu 
Dostupný pracovní potenciál v daném regionu 

o Faktory, tvo ící Lokalitu daného územím, zejména pak 
soulad s územním plánem obce, m stské ásti (koeficient zastav nosti 
apod.) 
kvalifikace regulativ (prostorových požadavk  – plocha, výška, poloha 
a jejich vzájemných vztah ) stanovených územním plánem obce, 
m stskou ástí 
jiné – nap . požadavky podmi ující výstavbu (protihluková opat ení, 
podchody / nadchody, úpravy ve ejného prostranství apod.) 

o Faktor, tvo ící vlastní Prostor daného území 
velikost v m2, p ípadn  plošná (p dorysná) zastav nost v m2

velikost v m3, p ípadn  obestav ný prostor v m3

o Faktor M stské dostupnosti a dopravní obslužnosti, zejména pak
Ve ejná doprava – MHD (m stské trat ) 
Soukromá doprava 
Dálni ní sí , sí  státních komunikací 
Související místní obslužné silni ní komunikace v etn  vybavenosti 
(sv telná signalizace, kruhové k ižovatky, dopravní zna ení apod.) 
Místní komunikace pro cyklisty 
Místní stezky pro p ší 

o Faktor M stské vybavenosti, zejména pak 
Technická infrastruktura 
Parkovací kapacita (doprava v klidu) 
Zele  a životní prost edí 

o Faktory Limitující, zejména pak 
Vlastnická a nájemní práva, 
Nevypo ádané smluvní vztahy a smluvní závazky 
Exeku ní, zástavní a jiné ízení (pohledávky) 
V cná b emena – nap . technická a dopravní infrastruktura 
Vysoká nákladovost na p eložky a úpravy takovéto technické 
infrastruktury 
Ekologické zát že (rekultivace, asanace území) 

asová náro nost p i povolování a umís ování staveb 
Dopl ující pr zkumy staveb 

• Urbanistické 

• Stavebn  technické 

• Stavebn  historické 
Zp sob výstavby (nedostupnost stavební mechanizace, limitující 
technologie výstavby apod.) 
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Podmi ující ostatní související investice v návaznosti na rozvoj daného 
území 

• Faktory Nep ímé, které se sice ú astní rozhodovacího procesu, avšak jejich podíl 
na rozhodování není tak významný, zejména se jedná o: 
o Faktor Výstavby – výb r zhotovitele realizace výstavby stavební ásti 

Aplikace zákona o ve ejných zakázkách 
Generální dodávky stavby 
Díl í dodávky stavby s op ním právem 
Díl í dodávky technologie s op ním právem 
Záruky a jistiny 

o Faktor Perspektivy prostoru 
Výhledová aplikace (rozší ení / zmenšení prostoru) investi ního zám ru 

o Faktor Rozvoje potenciálu regionu 
Rozvoj potenciálu ob anské vybavenosti 
Rozvoj potenciálu bytové výstavby 
Rozvoj potenciálu pr myslové a jiné výstavby 

o Faktor Atraktivity území
Atraktivita zájmového území 

• Investor , investi ních zám r

• Ob an , kvalita bydlení 

• Samosprávy, politické stability 
Pozitivní / negativní historie území 
Hospodá ský výkon území, regionu 

5.3. Vybrané výsledky - Typologie staveb (stavební investi ní zám ry regionu – 

Moravskoslezského kraje) 

Stavební investi ní zám ry, které jsou demonstrativn  použité v této diserta ní práci, 

jsou stavební investi ní zám ry jednoho regionu a to Moravskoslezského kraje, které 

koncep n  charakterizují podmín ný asový rozvoj daného regionu. Jedná se o již realizované 

a tedy stavebn  dokon ené stavební investi ní zám ry. 

Veškeré údaje, použité v této diserta ní práci jsou údaje ve ejné, získané z ve ejných 

dostupných informa ních zdroj  a z podnikové literatury. 

5.3.1. P edm tný stavební investi ní zám r . 1. 
Spole enské centrum, BREDA & WEINSTEIN, Opava 

5.3.2. P edm tný stavební investi ní zám r . 2. 
Rekonverze PLYNOJEMU v národní kulturní památce v Dolní oblasti 
Vítkovice na MULTIFUNK NÍ AULU 

5.3.3. P edm tný stavební investi ní zám r . 3. 
Nová KAROLINA OSTRAVA – TROJHALÍ 
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5.3.4. P edm tný stavební investi ní zám r . 4. 
Výstavba moderního Energocentra pro NKP Dolní oblast Vítkovice s 
využitím netradi ních zdroj  energií. 

5.3.5. P edm tný stavební investi ní zám r . 5. 
Obchodn  zábavní centrum FORUM - Nová Karolina, Ostrava 

5.3.6. P edm tný stavební investi ní zám r . 6. 
Sv t techniky SCIENCE and TECHNOLOGY centrum v Ostrav

5.4. Vybrané výsledky - Typologie stavební innosti technologické etapy HSV 

− Bourání a podchycování konstrukcí 

− Demolice objekt

− Vyzdívky p íslušenství, bourání 

− Zemní práce 

− Zvláštní zakládání objekt

− Zpev ování hornin a konstrukcí 

− Zakládání staveb 

− Svislé a kompletní nosné konstrukce 

− Vodorovné a kompletní nosné konstrukce 

− Vertikální komunikace – schodišt

− Podlahy a podlahové konstrukce 

− Lešení 

− Komunikace a zpevn né plochy 

− P esun hmot 

P edm tné investi ní zám ry . 1 až . 6 lze lenit do jednotlivých stavebních objekt , 

inženýrských objekt  a provozních soubor . Jelikož výše uvedená typologie je souborem 

základních technologických proces , lze kvalifikovat tyto procesy pomocí T ídníku 

stavebních konstrukcí a prací – TSKP. Takto provedená kvalifikace je v len ní: 

− Pr zkumy 

− Bourací práce 

− Zemní práce 

− Zvláštní zakládání 

− Základové konstrukce 

− Svislé a kompletní konstrukce 

− Vodorovné konstrukce 

− Ocelové konstrukce 

− Konstrukce tesa ské 

− Komunikace a zpevn né plochy 



57 

Komparativní analýzou v rámci p edm tných investi ních zám r . 1 až . 6. této 

diserta ní práce byla prokázána typologie výše definovaných stavebních inností HSV. 

Stavební innosti HSV byly analyzovány z pohledu technologické etapy (zásad 

technologického provád ní), vše v koordinaci s technologickými p edpisy, které jsou 

v daných p ípadech dokladem o správnosti a proveditelnosti dané stavební innosti HSV. 

Z provedené komparativní analýzy týkající se kvalifikace stavební innosti HSV 

lze tak jednozna n  stanovit následující skute nosti, které byly zjišt ny: 

Technologické innosti (technologické etapy) – Pr zkumy (pouze v omezeném 

rozsahu dle svého významu), Základové konstrukce, Svislé a kompletní konstrukce 

a Vodorovné konstrukce byly zpracovány v rámci všech p edm tných stavebních 

investi ních zám r  ( . 1 až . 6.). 

Následná analytická zjišt ní coby výsledky provedené komparativní analýzy jsou pak 

azena vzestupn  (tabulka 01): 

• Bourací práce nebyly vyhotoveny v 1 (slovy: jednom)
p edm tném stavebním investi ním zám ru 

• Zemní práce nebyly vyhotoveny ve 2 (slovy: dvou) 
p edm tných stavebních investi ních zám rech 

• Zvláštní zakládání nebylo vyhotoveno ve 2 (slovy: dvou) 
p edm tných stavebních investi ních zám rech 

• Ocelové konstrukce nebyly vyhotoveny ve 2 (slovy: dvou) 
p edm tných stavebních investi ních zám rech 

• Konstrukce tesa ské nebyly vyhotoveny ve 2 (slovy: dvou) 
p edm tných stavebních investi ních zám rech 

• Komunikace a zpevn né plochy nebyly vyhotoveny ve 3 (slovy: t ech) 
p edm tných stavebních investi ních zám rech 

Pro názornost je rekapitulace zjišt ných výsledk  provedené komparativní analýzy - 
kvalifikace stavební innosti HSV uvedena v p ehledné tabulce 01. 
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Rekapitulace zjišt ných výsledk

Tabulka 01 – Komparativní analýza - Kvalifikace stavební innosti HSV 

(zdroj: vlastní tabulka)
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5.5. Pr zkumy 

Na základ  provedené komparativní analýzy považuji za d ležité v novat dostate nou 

pozornost práv  oblasti pr zkum , které mají mimo ádný význam v rozhodovacím procesu 

jak investi ní, tak i následné a projek ní p ípravy. 

Jednotlivé p edm tné stavební investi ní zám ry byly analyzovány a následn

posuzovány i z hlediska stanovených pr zkumných inností (pr zkum ) v úrovni p ípravy 

a zpracování projektové dokumentace daného stupn  jakožto podklad pro p íslušné správní 

rozhodnutí. Lze tedy konstatovat, že Inženýrsko-geologický pr zkum a Radonový 

pr zkum (Radon/Metan) byl zpracován u každého p edm tného stavebního investi ního 

zám ru. 

Lze rovn ž konstatovat, že hydrogeologický pr zkum byl vyjma p edm tného 

stavebního investi ního zám ru . 1 zpracován rovn ž v úrovni p ípravy a zpracování 

projektové dokumentace daného stupn  jakožto podklad pro p íslušné správní rozhodnutí. 

Z hlediska dalších pr zkum  analyticky posuzovaných pak vyplývá následující 

zjišt ní (tabulka 02): 

• Stavebn  technický pr zkum nebyl vyhotoven ve 3 (slovy: t ech)
p edm tných stavebních investi ních zám rech 

• Pr zkum kontaminace zeminy nebyl vyhotoven ve 3 (slovy: t ech) 
p edm tných stavebních investi ních zám rech 

• Dendrologický pr zkum nebyl vyhotoven ve 3 (slovy: t ech) 
p edm tných stavebních investi ních zám rech 

• Korozní pr zkum nebyl vyhotoven ve 4 (slovy: ty ech)
p edm tných stavebních investi ních zám rech 

• Návrh bezpe nostních opat ení na základ  vyhodnocení d lních plyn  na 
povrch nebyl vyhotoven ve 4 (slovy: ty ech)
p edm tných stavebních investi ních zám rech 

• Pr zkum bludných proud  nebyl vyhotoven ve 4 (slovy: ty ech) 
p edm tných stavebních investi ních zám rech 

• Vliv hluku z výstavby a provozu nebyl vyhotoven ve 5 (slovy: p ti) 
p edm tných stavebních investi ních zám rech 

• Dopravn  inženýrské posouzení nebylo vyhotoveno v 5 (slovy: p ti)
 p edm tných stavebních investi ních zám rech 

• Ekologický audit nebyl vyhotoven v 5 (slovy: p ti) 
p edm tných stavebních investi ních zám rech 
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Rekapitulace zjišt ných výsledk

Tabulka 02 - Komparativní analýza – kvalifikace innosti HSV – Pr zkumy 
(zdroj: vlastní tabulka) 
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Výše uvedená komparativní analýza pr zkum  je d kazem zásadních zjišt ní: 

a) Pr zkumy, které zásadn  ovliv ují celkovou koncepci p edm tného stavebního 

investi ního zám ru, tzn. ovliv ují nejenom koncepci stavebn  konstruk ního ešení, ale 

i vlastní proces výstavby 

• Stavebn  technický pr zkum
• Pr zkum kontaminace zeminy (m že být sou ástí stavebn  technického 

pr zkumu, p ípadn  hydrogeologického pr zkumu)
• Vliv hluku z výstavby a provozu

Za podstatné analytické zjišt ní lze považovat zejména: 

• Stavebn  technický pr zkum 

Stavebn  technický pr zkum je innost, která výrazným zp sobem ovliv uje 

celkovou koncepci p edm tného stavebního investi ního zám ru. Z tohoto d vodu je 

nezbytné v novat stavebn  technickému pr zkumu mimo ádnou pozornost. 

Úkolem stavebn  technického pr zkumu je zejména: 

• Analýza zjišt ných stavebn  technologických proces  v asoprostoru 

• Analýza dokumentace skute ného provedení 

• Analýza stávajícího (tedy dokon eného) díla 

• Stanovení nep edvídatelných, tedy mimo ádných podmínek pro stavebn
technologické procesy s nep íznivými d sledky na technický stav, p ípadn  na 
kvalitu stavby (nap . náhlé zm ny teplot, povodn  apod.) 

• Analýza hrubých chyb p i provád ní stavby (nap . nedodržení technologických 
proces /p edpis  daného procesu výstavby) 

• Hodnocení a posouzení stávajících konstrukcí (i s ohledem na p edm tný 
stavební investi ní zám r) 

Stavebn  technický pr zkum je tedy neodd litelnou sou ástí investi ního zám ru 

(investi ního procesu), který v žádném p ípad  nelze podcenit, potažmo vynechat, 

tedy nezpracovat. Absence stavebn  technického pr zkumu má za následek vznik 

nep edvídatelných situací, které vyžadují mnohdy okamžitá ešení, asto 

doprovázena zna nými nep edvídatelnými finan ními náklady, které poté v žádném 

p ípad  nejsou ú eln  a efektivn  vynaloženy. Rovn ž lze konstatovat, že v p ípad

nezpracovaného nebo nedostate n  zpracovaného stavebn  technického pr zkumu 
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dochází ke vzniku spor  mezi objednatelem a zhotovitelem, nebo  ve svém d sledku 

se op t jedná o finan ní náklady, se kterými ani objednatel a ani zhotovitel p i 

cenové kalkulaci v rámci stavební p ípravy (p i stanovení odbytové ceny) p edm tn

nekalkuloval. Podcenit, p ípadn  vynechat stavebn  technický pr zkum ve fázi 

investi ního zám ru znamená vysoký stupe  rizika pro všechny zú astn né 

subjekty provád jící i jinak se podílející na p edm tné výstavb . 

Pozn.: Výsledky stavebn  technického pr zkumu mohou být podkladem pro soudní 

ízení; v t chto p ípadech nutno dbát zásad znalecké innosti, nap . uplatn ní 

kompara ní metody apod. 

Z výše uvedených d vod  je nezbytné, aby Stavebn  technický pr zkum byl 

stanoven dle následujících zásad a ádn  dopracován do p íslušných podrobností 

daného stupn . 

Provedení stavebn  technického pr zkum 

• konstruk ní a statický pr zkum, 

• vlhkostní, radonový, inženýrsko-geologický a hydrogeologický pr zkum, 

• pr zkum biokoroze objektu 

Ú elem stavebn  technického pr zkumu je shromáždit soubor vy erpávajících 

informací o stávajícím stavebním objektu a jeho návaznosti na okolí podle 

požadavku investi ního zám ru. Požadavky rozsahu pr zkumu je nutno definovat 

s ohledem na investi ní zám r o následném využití stavebního objektu. 

Rozsah pr zkumu bývá omezován užíváním objektu, možnostmi provedením sond a 

zkoušek pro zjišt ní stavu zakrytých ástí konstrukcí, možností použití 

nedestruktivních zkušebních metod apod. 

Pr zkum je také omezen asem a výší finan ních prost edk . 
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Stavebn  technický pr zkum je nezbytné provést ve t ech stupních: 

1. P edb žný stavebn  technický pr zkum 
Shromaž ují se obecné informace o stavebním objektu: 

• Historie 

• Vývoj provozního využívání 

• Návaznost na nejbližší okolí 

• Kapacitní údaje 

• Konstruk ní charakteristiky v etn  vý tu provozních a konstruk ních vad 
a poruch 

P edb žný pr zkum se provádí za plného provozu objektu. Využívají se archivní 

materiály, p vodní projektová dokumentace, verbální dokumentace apod. 

Nezbytná je vizuální prohlídka objektu, jeho konstrukcí a nejbližšího okolí. 

Výsledkem je zpracování pasportu objektu (zpracování technické dokumentace 

daného stupn ). 

2. Podrobný (komplexní) stavebn  technický pr zkum 

Podrobný (komplexní) stavebn  technický pr zkum konkretizuje a dopl uje 

poznatky získané základním pr zkumem (nap . druh a kvalitu materiálu nosných 

konstrukcí, jejich statické parametry. Základní pr zkum se dopl uje o: 

• aktualizaci stávajícího stavu objektu 

• konkretizaci geologického profilu podloží v etn  hydrogeologických 
pom r

• fotografickou dokumentaci stávajícího stavu 

• specifikaci možných p í in zjišt ných vad a poruch konstrukcí 

• specifikaci konstrukcí a materiál  vyžadujících aplikaci 

• destruktivních pr zkumných metod 

I tato ást pr zkumu se provádí bez p erušení provozu. 

3. Dopl kový stavebn  technický pr zkum 

Dopl kový stavebn  technický pr zkum se zpravidla provádí v již vyklizených 

objektech v pr b hu projek ních p ípravných prací daného investi ního zám ru. 

Obvykle se p ehodnocují sporné záv ry p edchozích pr zkumných prací. 

Používají se destruktivní metody s odb rem vzork  a jejich vyhodnocení 

v laborato i dopln né odbornými posudky a odbornými recenzemi. 
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Sou ástí tohoto pr zkumu mohou být i ekonomické údaje. Stavební objekt má 

svou po izovací hodnotu, svoje opot ebení i z statkovou cenu. Rozhodování 

o rekonstrukci, modernizaci a oprav  by m lo brát vždy v úvahu ekonomické 

faktory, zejména výši náklad  na rekonstrukci s ohledem k z statkové cen

objektu. Náklady na rekonstrukci jsou vysoké a v mnoha p ípadech je 

rekonstrukce zd vodnitelná jen d vody památkovými nebo architektonickými. 

Z statková cena se ur uje na základ : 

• ú etní evidence 

• cenových p edpis , zjišt ní technického stavu a položkové kalkulace 

• tržního ohodnocení 

• výnosnosti 

Zásady provád ní Stavebn  technologického pr zkumu 

1. Stanovení konstruk ního systému a konkretizování použitých materiál . 
2. Provedení podrobné prohlídky posuzovaného objektu a p i ní lokalizování 

zjišt ných trhlin a jiných poruch. 
3. Ur ení možných p í in vzniku poruch. 
4. Stanovení obsahu a rozsahu rekonstruk ního zásahu do objektu. 

Výsledky Stavebn  technického pr zkumu 

Výsledkem stavebn  technického pr zkumu je dokumentace, která obsahuje 
zejména: 
1. Základní identifika ní údaje (identifika ní údaje o stavebním objektu, 

objednatel pr zkumu, zhotovitel pr zkumu, p esná specifikace zadání). 
2. Specifikace podkladových materiál , p ípadn  popis získávání pot ebných 

informací, údaje o použitých p ístrojích, zp sobu odebírání vzork  a jejich 
vyhodnocování. 

3. Nález – charakteristika objektu a jeho okolí: 
o poloha objektu 
o stá í, stavební vývoj a provozní využití 
o konstruk ní ešení objektu 
o popis okolí objektu 
o popis fyzického stavu konstrukcí objektu 
o popis provozních podmínek v objektu 
o lokalizace, popis a stanovení p í in zjišt ných vad a poruch 
o soubor projektové dokumentace (p vodní projektová dokumentace, 

dokumentace skute ného provedení s vyzna ením provedených zm n 
a úprav, dokumentace skute ného zam ení apod.) 

4. Návrh opat ení 
o p i azení sana ních zásah  k jednotlivým poruchám a porovnání 

možnosti jejich aplikace z hlediska ú innosti, technologie, realizace a 
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nákladnosti 
o rozbor jednotlivých sana ních metod a doporu ení n kterých z nich 

k aplikaci 
o doporu ení optimálních sana ních technologií pro zjišt né vady a 

poruchy 
o doporu ení dalších pr zkumných inností (druh, rozsah, lokalizace, 

technická úrove ) 
o ná rty, fotodokumentace 

Konstruk ní a statický pr zkum objektu 

V rámci konstruk ního a statického pr zkumu je zjiš ován stav: 
o základových konstrukcí 
o svislých nosných konstrukcí 
o vodorovných (stropních) nosných konstrukcí 
o st ešních konstrukcí (krovu) 
o schodiš ových konstrukcí 
o visutých konstrukcí (balkony, pavla e, arký e, ímsy) 
o objektu na stavební objekty v okolí 
o objektu vzhledem k technické infrastruktu e 

Metody používané p i stavebn  technickém pr zkumu 

Smyslové metody: 

Zjiš ují se: 
o kvalita povrch , povrchová poškození, vlhkost 
o trhliny – jejich pr b h a velikost 
o deformace a posuny v tšího rozsahu 
o poruchy spoj  konstrukcí 
o stopy po biologických initelích na stavebních materiálech 
o kvalita materiál
o zakryté dutiny 

P ístrojové metody: 

Používají se pro p esn jší zjišt ní mechanických a fyzikálních vlastností. 
o Nedestruktivní 

Pot ebná hodnota se zjiš uje na konstrukcích nep ímým zp sobem 
nap .: 

• optická kontrola 

• m ení posunu a deformací 

• tvrdom rné metody 

• ultrazvukové metody 

• magnetická indikace kov

• metody na bázi rentgenu 
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o Destruktivní 
Ve stavebním objektu se odeberou v pot ebném množství neporušené 
vzorky materiál  za p ítomnosti oprávn ných, odborn  zp sobilých 
osob. Odebrané vzorky jsou ádn  popsány, o íslovány a uloženy do 
p edem ur ených p emís ovacích za ízení, kdy po transportu jsou 
podrobeny laboratorním rozbor m, nap . fyzikálním zkouškám, 
chemickým rozbor m nebo mechanickým zkouškám. 
Mezi destruktivní zkoušky pat í zejména: 

• Zkouška tahem 

• Zkouška ohybové únosnosti 

• Zkouška pevnosti v tlaku 

• Zkouška lámavosti 

• Zkouška rozlomením svarového spoje 

• Zkouška rázem v ohybu 

• Zkouška tvrdosti 
Sou ástí stavebn  technického pr zkumu je i vlhkostní pr zkum 
objektu. 

Vlhkostní pr zkum objektu 

Terénní podmínky a charakteristika okolí 

o osazení objektu v širším okolí (svažování terénu, blízkost vodních tok , 
nádrží) 

o charakter bezprost edního okolí objektu (okapové chodníky, zpevn né a 
zatravn né plochy, zp sob jejich odvodn ní, difúzn  nepropustné 
plochy) 

o výškové pom ry podlaží p iléhající k terénu 
o charakter okolí zástavby a její vliv na sledovaný objekt 

Stavebn  technický popis konstrukcí 

o druh a tlouš ka zdiva 
o charakteristika povrch  (omítky, obklady, nát ry) 
o konstrukce strop  a skladby podlah 
o povrchy fasád (omítky, režné zdivo – cihelné, kamenné, nát ry) 
o další fasádní prvky (z p írodního nebo um lého kamene, štuky) 
o stav, umíst ní a dimenze klempí ských prvk  (žlaby svody, okapnice) 
o výskyt p vodních nebo dodate ných hydroizola ních opat ení, jejich 

funkce (d vod použití) 

Vlhkostní stav konstrukcí 

o výšky vlhkostních map a jejich charakter 
o stupe  degradace povrch  zdiva vlivem vlhkosti 
o vizuální zjišt ní salinity (výkv ty, hydroskopické mapy) 
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o vizuální výskyt biologického napadení 
o odb r a vyhodnocení vzork

Rozvody v objektu 

o rozvody ZTI 
o rozvody ÚT 
o rozvody VZT, chladu 
o rozvody elektro (slabo, silno) 
o zp sob odvodu srážkových vod (zaúst ní deš ových svod ) 
o jiné technologické rozvody a vybavení 

Provozní podmínky objektu 

o ú el jednotlivých místností v objektu 
o provád ná údržba a opravy 
o mikroklima interiéru (relativní vlhkost) 
o zp sob v trání (okenní otvory, vzduchotechnika, odv trávací systémy) 

Konzultace se zainteresovanými osobami 

o poznatky pam tníka 
o konzultace s investorem a projektantem 
o požadavky památkové pé e 
o konzultace s dot enými profesemi 

• Pr zkum kontaminace zeminy (m že být sou ástí stavebn  technického 

pr zkumu, p ípadn  hydrogeologického pr zkumu) 

Kontaminace zemin je charakterizována zejména ekologickou zát ží. Pr zkum 

kontaminace zeminy obsahuje zejména: 

o hydrogeologický pr zkum 
o atmogeochemický pr zkum 
o monitoring podzemních vod a horninového prost edí 
o p vodní ekologické zát že 

Aby bylo možné ádn  a odborn  vyhodnotit pr zkum kontaminace zeminy, je 

nezbytné provést: 

o identifikaci zdroj  zne išt ní (tj. ur ení p vodu kontaminace) 
o vyhodnocení týkající se prostorového rozložení zne išt ní (tj. ur ení 

prostoru, kde se kontaminace v dob  pr zkumu nachází) 
o posouzení možnosti ohrožení okolí (tj. ur ení vztahu zne išt ní 

k potenciálním ohroženým subjekt m a objekt m a dynamiky pohybu 
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zne išt ní v prostoru a ase) 
o p ehled kvalitativních charakteristik zne išt ní (tj. ur ení kontaminant

a jejich forem) 
o kvalifikace zne išt ní 
o vyhodnocení pr zkumných prací 
o zpracování podmínek ší ení zne išt ní 
o zpracování studie proveditelnosti sana ních prací 
o zpracování projektu sana ních prací 

Výsledek pr zkumu kontaminace je zpráva, která obsahuje zejména: 

o geografické vymezení 
o geologické a hydrogeologické pom ry 
o dosavadní prozkoumanost území 
o Aktuální pr zkumné práce 
o Stanovení rozsahu zne išt ní stavebních konstrukcí a zemin, zejména 

nesaturované zóny 
o Stanovení zne išt ní horninového prost edí 
o Stanovení zne išt ní podzemních vod 
o Návrh nutných nápravných opat ení 
o Zamezení ší ení kontaminace v horninovém prost edí 
o Stanovení finan ních náklad  nezbytných pro sanaci území (na 

odstran ní kontaminovaných zemin a stavebních konstrukcí) 
o Mapové a obrazové p ílohy, p ípadn  fotografické p ílohy 

• Vliv hluku z výstavby a provozu 

Vliv hluku z výstavby a provozu musí vycházet z hlukové studie. 

P edm tem hlukové studie je: 

o hluk ze silni ní dopravy 
o hluk z železni ní a tramvajové dopravy 
o hluk z letecké dopravy 
o hluk z pr myslových areál  a závod
o návrhy protihlukových opat ení, hlukových clon a protihlukových kryt
o stanovení stacionárních zdroj  hluku (nap . VZT, výtahy apod.) 

v exteriéru i interiéru objekt
o hluk ze stavební innosti, v etn  technických a organiza ních opat ení 

pro snížení hlu nosti stavby 

V hlukové studii se posuzuje vliv hluku (zejména akustického tlaku) na nov

chrán ný prostor (tj. prostor, který je stanoven limitními hodnotami hladin 

akustického tlaku). 
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b) Pr zkumy, které svým charakterem podmi ují jak ú el, tak i vlastní provoz p edm tného 

stavebního investi ního zám ru 

• Korozní pr zkum 
• Návrh bezpe nostních opat ení na základ  vyhodnocení d lních plyn  na 

povrch 
• Pr zkum bludných proud
• Ekologický audit 
• Biokorozní pr zkum 

c) Pr zkumy, které svým charakterem zp es ují i jinak dopl ují jak ú el, tak i vlastní 

provoz 

• Geotechnický pr zkum 
• Geofyzikální pr zkum 
• Dendrologický pr zkum  
• Dopravn  inženýrské posouzení 

d) Pr zkumy ostatní 

• Pr zkumy architektonicko - urbanistického území 
• Pr zkumy kvality bytového fondu 
• Pr zkumy technické infrastruktury území 
• Stavebn  historický pr zkum 
• Archeologický pr zkum 

Na základ  výše uvedeného je z ejmé, že pr zkumy v žádném p ípad  nelze 

vynechat i jinak podce ovat a to zejména v p ipravovaném stavebním investi ním 

zám ru. Dostate n  zpracovaný pr zkum dopln ný ekonomickou analýzou poskytne 

p edevším ucelené podklady, které jsou již reálným podkladem pro stanovení správné 

výše plánovaného investi ního zám ru. Jelikož problematika pr zkum  je daleko 

obsáhlejší, než je výše uvedeno, považoval jsem za d ležité uvést a stanovit alespo

základní rozsah, základní koncepci pr zkum , které poskytnou dostate ný podklad pro 

rozhodování v rámci investi ního rozhodovacího p edpisu. 
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5.6. Komparativní analýza nákladovosti (podle investi ních náklad  v K ) 

Nedílnou sou ástí komparativní analýzy je i komparativní analýza nákladovosti 

(v K ), tedy nákladovosti podle výše (podílu) investi ních náklad  [2], [31], [34], [42] 

jednotlivých technologických inností (technologických etap) p edm tných stavebních 

investi ních zám r . 1 až . 6 [76], [77], [78], [79], [80], [81], [82], [83], [84], [85], [86], 

[87]. 

Z provedené komparativní analýzy nákladovosti je z ejmé, že velmi nízké investi ní 

náklady (v porovnání s celkovými investi ními náklady) jsou vynaloženy práv  na 

pr zkumy, tedy na innosti spojené s pr zkumnými pracemi. Výše investi ních náklad

v rámci komparativní analýzy p edm tných stavebních investi ních zám r . 1 až . 6 se 

pohybuje v intervalu 1/100 procenta až v 1/10 procenta. 

Je tedy z ejmé, že takto nízké vynaložené investi ní prost edky jsou nedostate né, což 

má následek zejména p i realizaci: 

• Dopracování pr zkum , pr zkumné innosti p ed zahájením (p ípadn  p i 
zahájení) stavebn  montážních prací, což vede následn  ke zpožd ní (posunu) již 
stanovených termín  (smluvních technologických inností). Pr zkumy svým 
zam ením, obsahem a proveditelností jsou samostatným procesem, který 
vždy podstatn  ovlivní celkovou koncepci stavebního investi ního zám ru. 

• Zm n  koncepce architektonicko-stavebního ešení (zejména v ásti 
konstruk ního ešení) 

• Zm nu technologie provád ní 

• Zm nu režimu platného vydaného správního rozhodnutí 

• Vznik zm n všech navazujících ástí (zejména stavebn  konstruk ního ešení, 
ešení zdravotn  technických instalací apod.) 

• Vznik více prací, mén  prací, které negativn  ovliv ují celkový investi ní náklad 

• Vznik soudních spor  mezi objednatelem a zhotovitelem, které mnohdy 
poukazují na skute nost, že objednatel nedostate n  zajistil provedení a 
vyhotovení pr zkum  a již p edem ve svých zám rech stanovil, že zhotovitel 
provede pr zkumy na vlastní náklady, tedy v rámci svých výrobních režií. Je 
nutné konstatovat, že takovýto postup ze strany objednatele je nesprávný, 
nebo  za provedení pr zkum  ve fázi p ípravy investi ního zám ru a 
následn  p ípravy a zpracování projektové dokumentace daného stupn  (do 
úrovn  správního ízení) je vždy zodpov dný práv  a jenom objednatel 
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Rekapitulace zjišt ných výsledk

Tabulka 03 - Komparativní analýza nákladovosti (podle investi ních náklad  v K )  
(zdroj: vlastní tabulka) 
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Tabulka 04 - Komparativní analýza nákladovosti (podle investi ních náklad  v K ) 
v % podílu celkových plánovaných investi ních náklad  (zdroj: vlastní tabulka) 
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Tabulka 05 - Komparativní analýza nákladovosti technologických inností – vyjád ená 
v % podílu celkových plánovaných investi ních náklad  (zdroj: vlastní tabulka) 
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Graf 04 - Komparativní analýza nákladovosti technologických inností vyjád ená v % 
podílu celkových plánovaných investi ních náklad  (zdroj: vlastní graf) 
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5.7. P ehled vybraných výsledk  – grafické vyjád ení (rekapitulace) 
5.7.1. P edm tný stavební investi ní zám r . 1. 

Spole enské centrum, BREDA & WEINSTEIN, Opava 

Graf 05 - Technologické innosti (technologické etapy) - podle investi ních náklad
(v K ) Spole enské centrum, BREDA & WEINSTEIN, Opava (zdroj: vlastní graf) 

Graf 06 - Technologické innosti (technologické etapy) - podle investi ních náklad   
(v % podílu celkových plánovaných investi ních náklad ) Spole enské centrum, 
BREDA & WEINSTEIN, Opava (zdroj: vlastní graf) 
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Graf 07 - Podíl definovaných technologických inností (technologických etap) v i 
ostatním technologickým innostem podle investi ních náklad  (v K ) Spole enské 
centrum, BREDA & WEINSTEIN, Opava (zdroj: vlastní graf) 

Graf 08 - Podíl definovaných technologických inností (technologických etap) v i 
ostatním technologickým innostem (v % podílu celkových plánovaných investi ních 
náklad ) Spole enské centrum, BREDA & WEINSTEIN, Opava (zdroj: vlastní graf) 
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5.7.2. P edm tný stavební investi ní zám r . 2. 
Rekonverze PLYNOJEMU v NKP v Dolní oblasti Vítkovice na 
MULTIFUNK NÍ AULU 

Graf 09 - Technologické innosti (technologické etapy) - podle investi ních náklad
(v K ) Rekonverze PLYNOJEMU v NKP v Dolní oblasti Vítkovice na 
MULTIFUNK NÍ AULU (zdroj: vlastní graf) 

Graf 10 - Technologické innosti (technologické etapy) - podle investi ních náklad
(v % podílu celkových plánovaných investi ních náklad ) Rekonverze PLYNOJEMU 
v NKP v Dolní oblasti Vítkovice na MULTIFUNK NÍ AULU (zdroj: vlastní graf) 
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Graf 11 - Podíl definovaných technologických inností (technologických etap) v i 
ostatním technologickým innostem podle investi ních náklad  (v K ) Rekonverze 
PLYNOJEMU v NKP v Dolní oblasti Vítkovice na MULTIFUNK NÍ AULU (zdroj: 
vlastní graf) 

Graf 12 - Podíl definovaných technologických inností (technologických etap) v i 
ostatním technologickým innostem (v % podílu celkových plánovaných investi ních 
náklad ) Rekonverze PLYNOJEMU v NKP v Dolní oblasti Vítkovice na 
MULTIFUNK NÍ AULU (zdroj: vlastní graf) 



79 

5.7.3. P edm tný stavební investi ní zám r . 3. 
Nová KAROLINA OSTRAVA – TROJHALÍ 

Graf 13 - Technologické innosti (technologické etapy) - podle investi ních náklad
(v K ) Nová KAROLINA OSTRAVA – TROJHALÍ (zdroj: vlastní graf) 

Graf 14 - Technologické innosti (technologické etapy) - podle investi ních náklad
(v % podílu celkových plánovaných investi ních náklad ) Nová KAROLINA 
OSTRAVA – TROJHALÍ (zdroj: vlastní graf) 
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Graf 15 - Podíl definovaných technologických inností (technologických etap) v i 
ostatním technologickým innostem podle investi ních náklad  (v K ) Nová 
KAROLINA OSTRAVA – TROJHALÍ (zdroj: vlastní graf) 

Graf 16 - Podíl definovaných technologických inností (technologických etap) v i 
ostatním technologickým innostem (v % podílu celkových plánovaných investi ních 
náklad ) Nová KAROLINA OSTRAVA – TROJHALÍ (zdroj: vlastní graf) 
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5.7.4. P edm tný stavební investi ní zám r . 4. 
Výstavba moderního Energocentra pro NKP Dolní oblast Vítkovice s využitím 
netradi ních zdroj  energií 

Graf 17 - Technologické innosti (technologické etapy) - podle investi ních náklad
(v K ) Výstavba moderního Energocentra pro NKP Dolní oblast Vítkovice s využitím 
netradi ních zdroj  energií (zdroj: vlastní graf) 

Graf 18 - Technologické innosti (technologické etapy) - podle investi ních náklad  (v % 
podílu celkových plánovaných investi ních náklad ) Výstavba moderního Energocentra pro 
NKP Dolní oblast Vítkovice s využitím netradi ních zdroj  energií (zdroj: vlastní graf) 
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Graf 19 - Podíl definovaných technologických inností (technologických etap) v i 
ostatním technologickým innostem podle investi ních náklad  (v K ) Výstavba 
moderního Energocentra pro NKP Dolní oblast Vítkovice s využitím netradi ních 
zdroj  energií (zdroj: vlastní graf) 

Graf 20 - Podíl definovaných technologických inností (technologických etap) v i 
ostatním technologickým innostem (v % podílu celkových plánovaných investi ních 
náklad ) Výstavba moderního Energocentra pro NKP Dolní oblast Vítkovice 
s využitím netradi ních zdroj  (zdroj: vlastní graf) 
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5.7.5. P edm tný stavební investi ní zám r . 5. 
Obchodn  zábavní centrum FORUM - Nová Karolina, Ostrava 

Graf 21 - Technologické innosti (technologické etapy) - podle investi ních náklad
(v K ) Obchodn  zábavní centrum FORUM - Nová Karolina, Ostrava (zdroj: vlastní 
graf) 

Graf 22 - Technologické innosti (technologické etapy) - podle investi ních náklad
(v % podílu celkových plánovaných investi ních náklad ) Obchodn  zábavní centrum 
FORUM - Nová Karolina, Ostrava (zdroj: vlastní graf) 
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Graf 23 - Podíl definovaných technologických inností (technologických etap) v i 
ostatním technologickým innostem podle investi ních náklad  (v K ) Obchodn
zábavní centrum FORUM - Nová Karolina, Ostrava (zdroj: vlastní graf) 

Graf 24 - Podíl definovaných technologických inností (technologických etap) v i 
ostatním technologickým innostem (v % podílu celkových plánovaných investi ních 
náklad ) Obchodn  zábavní centrum FORUM - Nová Karolina, Ostrava (zdroj: 
vlastní graf) 
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5.7.6. P edm tný stavební investi ní zám r . 6. 
Sv t techniky SCIENCE and TECHNOLOGY centrum v Ostrav

Graf 25 - Technologické innosti (technologické etapy) - podle investi ních náklad
(v K ) Sv t techniky SCIENCE and TECHNOLOGY centrum v Ostrav  (zdroj: vlastní 
graf) 

Graf 26 - Technologické innosti (technologické etapy) - podle investi ních náklad
(v % podílu celkových plánovaných investi ních náklad ) Sv t techniky SCIENCE and 
TECHNOLOGY centrum v Ostrav  (zdroj: vlastní graf) 
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Graf 27 - Podíl definovaných technologických inností (technologických etap) v i 
ostatním technologickým innostem podle investi ních náklad  (v K ) Sv t techniky 
SCIENCE and TECHNOLOGY centrum v Ostrav  (zdroj: vlastní graf) 

Graf 28 - Podíl definovaných technologických inností (technologických etap) v i 
ostatním technologickým innostem (v % podílu celkových plánovaných investi ních 
náklad ) Sv t techniky SCIENCE and TECHNOLOGY centrum v Ostrav  (zdroj: 
vlastní graf) 
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Rekapitulace 

Analýza typologie základních (spole ných) initel  výše uvedených p edm tných 

stavebních investi ních zám r . 1 až . 6 zjistila a prokázala, že i v rámci prezentovaných 

(demonstrovaných) investi ních zám r  [76], [77], [78], [79], [80], [81], [82], [83], [84], [85], 

[86], [87] jsou obsahem výše definované stavební innosti [5], [8], které beze sporu jsou 

nedílnou sou ástí komparativní analýzy stavební innosti HSV a to jak v p ípravné fázi, tak 

i ve fázi realiza ní, a které svým p ímým podílem ovliv ují celkovou nákladovost stavebního 

investi ního zám ru.
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6. Shrnutí výsledk  a záv r 

6.1. Shrnutí výsledk

Téma této diserta ní práce je zpracováno na základ  souboru poznatk  aplikované 

stavební výstavby na území typu Brownfields [6], [7], [9], [10], [13], [14], [20], [21], která je 

v eské republice datována od konce 90-tých let minulého století. V daných ástech 

p edm tné diserta ní práce je zpracována jak praktická ást tak i teoretická ást, kdy ob  tyto 

ásti tvo í neodd litelné sou ásti diserta ní práce. 

V rámci zpracování diserta ní práce bylo nezbytné provést elementární komparativní 

analýzu, tedy elementární porovnání a následn  vyhodnocení initel  – parametr  (faktor ), 

které by byly jasn  a ádn  definované a byl stanoven jejich podíl na významu p i 

rozhodování v investi ním procesu stavební výroby. Výsledky komparativní analýzy lze 

charakterizovat jako tzv. sm rné rozpo tové ukazatele investi ního procesu stavebního 

zám ru – tedy cíl diserta ní práce v podob  pokynu pro aplikaci do stavební praxe. 

Bylo provedeno stanovení a porovnání základních initel  – parametr  p ítomných p i 

rozhodovacím investi ním procesu stavebního zám ru a stanovení (položení) teoretických 

základ  - p edpoklad  pro vytvo ení teoretické jednotné metodiky, která bude aplikovatelná 

p i rozhodovacím investi ním procesu výstavby na území typu Brownfields jak pro ve ejný 

sektor, tak pro soukromý sektor. Vyhodnocení initel  – parametr , faktor  je provedeno na 

základ  v praxi realizovaných p edm tných stavebních investi ních zám r

Moravskoslezského regionu viz, kapitola I. Úvod. 

Rekapitulace postupu zpracování diserta ní práce 

1. Typologie základních (spole ných) initel  – parametr , faktor  dle 
a. Technologického (nákladového) rozboru. 
b. Kvalifikace stavební innosti HSV 

2. Stanovení faktor  stavebního investi ního zám ru 
3. Typologie staveb (stavební investi ní zám ry regionu – Moravskoslezského kraje) 
4. Typologie stavebních proces
5. Analýza typologie základních (spole ných) initel  – parametr , faktor
6. Komparativní analýza spole ných základních initel  – parametr , faktor  a jejich 

podíl na významu p i rozhodování v investi ním procesu stavební výroby, 
vyjád eno v procentech 

7. Stanovení (položení) teoretických základ  - p edpoklad  pro vytvo ení teoretické 
jednotné metodiky 

8. Doporu ení pro stavební praxi. 
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Rekapitulace stavebních investi ních zám r

Rozsah komparativní analýzy je stanoven v rámci kvalifikace stavebních inností HSV 

p edm tných stavebních investi ních zám r : 

− P edm tný stavební investi ní zám r . 1. 
Spole enské centrum, BREDA & WEINSTEIN, Opava 

− P edm tný stavební investi ní zám r . 2. 
Rekonverze PLYNOJEMU v národní kulturní památce v Dolní oblasti 
Vítkovice na MULTIFUNK NÍ AULU 

− P edm tný stavební investi ní zám r . 3. 
Nová KAROLINA OSTRAVA – TROJHALÍ 

− P edm tný stavební investi ní zám r . 4. 
Výstavba moderního Energocentra pro NKP Dolní oblast Vítkovice s 
využitím netradi ních zdroj  energií. 

− P edm tný stavební investi ní zám r . 5. 
Obchodn  zábavní centrum FORUM - Nová Karolina, Ostrava 

− P edm tný stavební investi ní zám r . 6. 
Sv t techniky SCIENCE and TECHNOLOGY centrum v Ostrav

6.2. Typologie základních (spole ných) initel  – parametr , faktor  – shrnutí 

výsledk

Typologie základních (spole ných) initel  – parametr , faktor  byla stanovena tak, 

aby bylo možné provést objektivní posouzení a následn  i vyhodnocení základních 

(spole ných) initel  - parametr , faktor . Z provedené analýzy vyplynulo, že základní 

(spole né) initele – parametry, faktory je vhodné a objektivní posuzovat v rámci 

technologických inností (technologických etap), v daném p ípad  týkajících se prací 

HSV, které jsou obsahem této diserta ní práce. Rovn ž lze doporu it, že takovýto 

postup (komparativní analýzy) je možné aplikovat i pro stavební innosti technologické 

etapy PSV (p idružená stavební výroba) a pro stavební innosti technologické etapy 

PVD (práce vnit ní a dokon ovací). 

Obecn  lze konstatovat, že kvalifikace stavební innosti HSV (typologie 

technologických inností) je obsažena u každého investi ního zám ru (by  v omezeném 

rozsahu) spadajícího do oboru pozemních staveb. 
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Úrove  pro objektivní posouzení a zkoumání byla tedy stanovena v rozsahu 

kvalifikace stavební innosti HSV v souladu s T ídníkem stavebních konstrukcí a prací – 

TSKP: 

• Pr zkumy 

• Bourací práce 

• Zemní práce 

• Zvláštní zakládání 

• Základové konstrukce 

• Svislé a kompletní konstrukce 

• Vodorovné konstrukce 

• Ocelové konstrukce 

• Konstrukce tesa ské 

• Komunikace a zpevn né plochy 

Lze tedy konstatovat, že byla stanovena (viz. výše) typologie základních 

(spole ných) initel  – parametr , faktor  v úrovni stavebních inností HSV. 

Pozn.: V rámci stanovení typologie základních (spole ných) initel  – parametr , 

faktor  byla provedena i obecná komparativní analýza úrovn  stavebních inností PSV 

(P idružená stavební výroba), PVD (Práce vnit ní a dokon ovací). Po provedení obecné 

komparativní analýzy inností PSV, PVD jsem dosp l k názoru, že lze tento postup, 

který je tématem této diserta ní práce, aplikovat rovn ž v rámci daných kvalifikací 

stavební innosti PSV (P idružená stavební výroba), PVD (Práce vnit ní a dokon ovací), 

vše v souladu s T ídníkem stavebních konstrukcí a prací – TSKP. 

6.3. Typologie základních (spole ných) initel  – parametr , faktor  dle - 

Technologického (Nákladového) rozboru – shrnutí výsledk

Komparativní analýzou v rámci technologického (nákladového) rozboru stavebních 

inností HSV byly zjišt ny charakteristiky technologických inností, které lze definovat jako: 

• Popis b žn  užívané stavební innosti v rámci dané technologické etapy. 

• M rné jednotky b žn  užívané stavební innosti v rámci dané technologické 
etapy. 

• Množství b žn  užívané stavební innosti v rámci dané technologické etapy. 

• Jednotkový náklad (K ) b žn  užívané stavební innosti v rámci dané 
technologické etapy. 

• Popis specifické stavební innosti v rámci dané technologické etapy. 
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• M rné jednotky specifické stavební innosti v rámci dané technologické etapy. 

• Množství specifické stavební innosti v rámci dané technologické etapy. 

• Jednotkový náklad (K ) specifické stavební innosti v rámci dané technologické 
etapy. 

Na základ  takto provedené komparativní analýzy lze konstatovat, že nejenom 

b žné stavební innosti, ale i specifické stavební innosti tvo í tzv. faktory rozpo tového 

ukazatele investi ního procesu stavební výroby. 

6.4. Typologie základních (spole ných) initel  – parametr , faktor  dle - Kvalifikace 

stavební innosti HSV – shrnutí výsledk

Z provedené komparativní analýzy, týkající se kvalifikace stavební innosti HSV, 

lze tak jednozna n  stanovit následující skute nosti, které byly zjišt ny: 

Technologické innosti (technologické etapy) – Pr zkumy (pouze v omezeném 

rozsahu dle svého významu), Základové konstrukce, Svislé a kompletní konstrukce 

a Vodorovné konstrukce byly zpracovány v rámci všech p edm tných stavebních 

investi ních zám r  ( . 1 až . 6.). 

Následná analytická zjišt ní etnosti výskytu jednotlivých inností coby výsledky 
provedené komparativní analýzy jsou pak azena vzestupn : 

• Bourací práce nebyly vyhotoveny v 1 (slovy: jednom)
p edm tném stavebním investi ním zám ru 

• Zemní práce nebyly vyhotoveny ve 2 (slovy: dvou) 
p edm tných stavebních investi ních zám rech 

• Zvláštní zakládání nebylo vyhotoveno ve 2 (slovy: dvou) 
p edm tných stavebních investi ních zám rech 

• Ocelové konstrukce nebyly vyhotoveny ve 2 (slovy: dvou) 
p edm tných stavebních investi ních zám rech 

• Konstrukce tesa ské nebyly vyhotoveny ve 2 (slovy: dvou) 
p edm tných stavebních investi ních zám rech 

• Komunikace a zpevn né plochy nebyly vyhotoveny ve 3 (slovy: t ech) 
p edm tných stavebních investi ních zám rech 

Pro názornost je rekapitulace zjišt ných výsledk  provedené komparativní analýzy - 

kvalifikace stavební innosti HSV uvedena v p ehledné tabulce . 1. 
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Rekapitulace zjišt ných výsledk

Tabulka 01 - Kvalifikace stavební innosti HSV (zdroj: vlastní tabulka) 



93 

6.5. Stanovení faktor  stavebního investi ního zám ru – shrnutí výsledk

Faktory, které jsou klí ové, podstatné a rozhodné pro investi ní stavební zám r, lze 
charakterizovat jako: 

• Faktory P ímé, které lze následn  charakterizovat jako: 
o Faktory Motivující (finan ní faktory), které tvo í zejména 

Možnosti a použití výše pobídky evropského spole enství (nap . opera ní 
programy, konkurence a sob sta nost apod.) 
Možnosti a použití výše státního p ísp vku a výše státní dotace pro 
rozvoj - koncepci regionu, daného území 
Politika daného území, hospodá ko – politická funkce daného území, 
daného regionu v návaznosti na investi ní pobídky 
Jiné – nap . ve ejné sbírky apod. 

o Faktory Sociáln  - hospodá ské 
Nezam stnanost regionu uvedená v procentech (%) 
Produktivita práce daného regionu 
Dostupná kvalifikovaná pracovní síla v daném regionu 
Dostupný pracovní potenciál v daném regionu 

o Faktory, tvo ící Lokalitu daného územím, zejména pak 
soulad s územním plánem obce, m stské ásti (koeficient zastav nosti 
apod.) 
kvalifikace regulativ (prostorových požadavk  – plocha, výška, poloha 
a jejich vzájemných vztah ) stanovených územním plánem obce, m stské 
ásti 

jiné – nap . požadavky podmi ující výstavbu (protihluková opat ení, 
podchody / nadchody, úpravy ve ejného prostranství apod.) 

o Faktor, tvo ící vlastní Prostor daného území 
velikost v m2, p ípadn  plošná (p dorysná) zastav nost v m2

velikost v m3, p ípadn  obestav ný prostor v m3

o Faktor M stské dostupnosti a dopravní obslužnosti, zejména pak
Ve ejná doprava – MHD (m stské trat ) 
Soukromá doprava 
Dálni ní sí , sí  státních komunikací 
Související místní obslužné silni ní komunikace, v etn  vybavenosti 
(sv telná signalizace, kruhové k ižovatky, dopravní zna ení apod.) 
Místní komunikace pro cyklisty 
Místní stezky pro p ší 

o Faktor M stské vybavenosti, zejména pak 
Technická infrastruktura 
Parkovací kapacita (doprava v klidu) 
Zele  a životní prost edí 

o Faktory Limitující, zejména pak 
Vlastnická a nájemní práva 
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Nevypo ádané smluvní vztahy a smluvní závazky 
Exeku ní, zástavní a jiná ízení (pohledávky) 
V cná b emena – nap . technická a dopravní infrastruktura 
Vysoká nákladovost na p eložky a úpravy takovéto technické 
infrastruktury 
Ekologické zát že (rekultivace, asanace území) 

asová náro nost p i povolování a umís ování staveb 
Dopl ující pr zkumy staveb 

• Urbanistické 

• Stavebn  technické 

• Stavebn  historické 
Zp sob výstavby (nedostupnost stavební mechanizace, limitující 
technologie výstavby apod.) 
Podmi ující ostatní související investice v návaznosti na rozvoj daného 
území 

• Faktory Nep ímé, které se sice ú astní rozhodovacího procesu, avšak jejich podíl 
na rozhodování není tak významný, zejména se jedná o: 
o Faktor Výstavby – výb r zhotovitele realizace výstavby stavební ásti 

Aplikace zákona o ve ejných zakázkách 
Generální dodávky stavby 
Díl í dodávky stavby s op ním právem 
Díl í dodávky technologie s op ním právem 
Záruky a jistiny 

o Faktor Perspektivy prostoru 
Výhledová aplikace (rozší ení / zmenšení prostoru) investi ního zám ru 

o Faktor Rozvoje potenciálu regionu 
Rozvoj potenciálu ob anské vybavenosti 
Rozvoj potenciálu bytové výstavby 
Rozvoj potenciálu pr myslové a jiné výstavby 

o Faktor Atraktivity území
Atraktivita zájmového území 

• Investor , investi ních zám r

• Ob an , kvalita bydlení 

• Samosprávy, politické stability 
Pozitivní / negativní historie území 
Hospodá ský výkon území, regionu 

6.6. Typologie staveb (stavební investi ní zám ry regionu – Moravskoslezského kraje) 

– shrnutí výsledk

Stavební investi ní zám ry, které jsou demonstrativn  použité v této diserta ní práci, 

jsou stavební investi ní zám ry jednoho regionu a to Moravskoslezského kraje, které 
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koncep n  charakterizují podmín ný asový rozvoj. Jedná se o již realizované a tedy stavebn

dokon ené stavební investi ní zám ry. 

Veškeré údaje, použité v této diserta ní práci jsou údaje ve ejné, získané z ve ejných 

dostupných informa ních zdroj . 

− P edm tný stavební investi ní zám r . 1. 
Spole enské centrum, BREDA & WEINSTEIN, Opava 

− P edm tný stavební investi ní zám r . 2. 
Rekonverze PLYNOJEMU v národní kulturní památce v Dolní oblasti 
Vítkovice na MULTIFUNK NÍ AULU 

− P edm tný stavební investi ní zám r . 3. 
Nová KAROLINA OSTRAVA – TROJHALÍ 

− P edm tný stavební investi ní zám r . 4. 
Výstavba moderního Energocentra pro NKP Dolní oblast Vítkovice s 
využitím netradi ních zdroj  energií. 

− P edm tný stavební investi ní zám r . 5. 
Obchodn  zábavní centrum FORUM - Nová Karolina, Ostrava 

− P edm tný stavební investi ní zám r . 6. 
Sv t techniky SCIENCE and TECHNOLOGY centrum v Ostrav

6.7. Typologie stavebních proces  – shrnutí výsledk

− Bourání a podchycování konstrukcí 

− Demolice objekt

− Vyzdívky p íslušenství, bourání 

− Zemní práce 

− Zvláštní zakládání objekt

− Zpev ování hornin a konstrukcí 

− Zakládání staveb 

− Svislé a kompletní nosné konstrukce 

− Vodorovné a kompletní nosné konstrukce 

− Vertikální komunikace – schodišt

− Podlahy a podlahové konstrukce 

− Lešení 

− Komunikace a zpevn né plochy 

− P esun hmot 

P edm tné investi ní zám ry . 1 až . 6 lze lenit do jednotlivých stavebních objekt , 

inženýrských objekt  a provozních soubor . Jelikož výše uvedená typologie je souborem 
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základních technologických proces , lze kvalifikovat tyto procesy pomocí T ídníku 

stavebních konstrukcí a prací – TSKP. Takto provedená kvalifikace je v len ní: 

− Pr zkumy 

− Bourací práce 

− Zemní práce 

− Zvláštní zakládání 

− Základové konstrukce 

− Svislé a kompletní konstrukce 

− Vodorovné konstrukce 

− Ocelové konstrukce 

− Konstrukce tesa ské 

− Komunikace a zpevn né plochy 

Komparativní analýzou v rámci p edm tných investi ních zám r . 1 až . 6 této 

diserta ní práce byla prokázána typologie výše definovaných stavebních inností HSV. 

Stavební innosti HSV byly analyzovány z pohledu technologické etapy (zásad 

technologického provád ní), vše v koordinaci s technologickými p edpisy, které jsou 

v daných p ípadech dokladem o správnosti a proveditelnosti dané stavební innosti HSV. 

6.8. Analýza typologie základních (spole ných) initel  – parametr , faktor  – 

shrnutí výsledk

Analýza typologie základních (spole ných) initel  je provedena detailn  v rámci 

kapitoly . 5 – p ehled vybraných výsledk , individuáln  pro jednotlivý p edm tný stavební 

investi ní zám r . 1 až . 6. 

6.9. Komparativní analýza spole ných základních initel  – parametr , faktor

a jejich podíl na významu p i rozhodování v investi ním procesu stavební 

výroby, vyjád eno v procentech – shrnutí výsledk

Komparativní analýza spole ných základních initel  – parametr , faktor  a jejich 

podíl na významu p i rozhodování v investi ním procesu stavební výroby, vyjád eno 

v procentech, je provedena detailn  v rámci kapitoly . 5 – p ehled vybraných výsledk , 

individuáln  pro jednotlivý p edm tný stavební investi ní zám r. 
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6.10. Záv r 

V rámci postupu ešení diserta ní práce byla provedena komparativní analýza zám r

regenerace ploch Brownfields s cílem p ipravit a navrhnout jednotný metodický pokyn 

sm ující k optimalizaci struktury navrhovaných – rozpo tovaných náklad  tak, aby 

respektovaly specifika, která s sebou regenerace ploch Brownfields p ináší. 

Analýza byla provedena v následujícím rozsahu kategorií Pozemních staveb 

(Pozemního stavitelství), zejména pak inností HSV: 

− Pr zkumy 

− Bourací práce 

− Zemní práce 

− Zvláštní zakládání 

− Základové konstrukce 

− Svislé a kompletní konstrukce 

− Vodorovné konstrukce 

− Ocelové konstrukce 

− Konstrukce tesa ské 

− Komunikace a zpevn né plochy 

Výsledky popisující procentuální podíl jednotlivých složek rozpo tu jsou uvedeny 

v následujících odstavcích. 

Tyto innosti HSV se vyskytují v obecné rovin  u každého investi ního zám ru. Jejich 

procentuální podíl na základ  dosavadních realizovaných stavebních investi ních zám r  lze 

definovat jako maximální podíl v obecné rovin  ve výši 45% z p edpokládaných investi ních 

náklad . Zbylých 55% pak tvo í stavební innosti PSV a PVD. 

Dále z doposud zjišt ných skute ností provedené komparativní analýzy lze definovat 

tzv. sm rné rozpo tové ukazatele investi ního procesu stavební výroby, které svým podílem 

významn  ovliv ují rozhodovací investi ní proces. 
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Rozpo tové ukazatele 

Stavební technologická innost HSV Podíl na investi ních nákladech v % 

• Pr zkumy 0,1 

• Bourací práce 10,0 

• Zemní práce 8,0 

• Zvláštní zakládání 5,0 

• Základové konstrukce 6,0 

• Svislé a kompletní konstrukce 4-14 

• Vodorovné konstrukce 2-17 

• Ocelové konstrukce 7,0 

• Konstrukce tesa ské 3,0 

• Komunikace a zpevn né plochy 2,0 
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Graf 29 - Komparativní analýza nákladovosti technologických inností vyjád ená v % 
podílu celkových plánovaných investi ních náklad  (zdroj: vlastní graf) 
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Pr zkumy 

Jak již bylo uvedeno v p edchozích kapitolách této diserta ní práce, problematika a 

význam pr zkum  v rámci stavebního investi ního zám ru, stavební výstavby na území typu 

Brownfields, je velice podce ována. D kazem tohoto zjišt ní je mimo jiné i výsledný 

procentuální podíl nákladovosti dané technologické innosti ve výši 0,1% z celkových 

investi ních náklad . 

Rizika (klí ové faktory), které negativn  ovliv ují investi ní zám r na území typu 

Brownfields a jejichž nevyhodnocení p ináší ve svém d sledku následné problémy 

s plánovanými výdaji: 

Rizika vysokého významu 

• Absence nebo nedostate n  zpracovaný stavebn  technický pr zkum 

• Absence nebo nedostate n  zpracovaný pr zkum kontaminace zeminy 

• Absence nebo nedostate n  zpracovaný vliv hluku z výstavby a provozu 

Rizika st edního významu 

• Korozní pr zkum 

• Návrh bezpe nostních opat ení na základ  vyhodnocení d lních plyn  na povrch 

• Pr zkum bludných proud

• Ekologický audit 

• Biokorozní pr zkum 

Rizika ostatního významu 

• Geotechnický pr zkum 

• Geofyzikální pr zkum 

• Dendrologický pr zkum 

• Dopravn  inženýrské posouzení 

• Pr zkumy architektonicko - urbanistického území 

• Pr zkumy kvality bytového fondu 

• Pr zkumy technické infrastruktury území 

• Stavebn  historický pr zkum 

Je tedy nezbytné, aby p i rozhodovacím procesu stavební praxe byly ádn  dodržovány 

nikoliv pouze požadavky sou asné platné legislativy, ale zejména aby byly dostate n

zohledn ny a zapracovány výsledky všech výše uvedených pr zkum , které v rámci 

rozhodovacího procesu jsou po stanovení odhad  finan ních náklad  druhým limitujícím 
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faktorem, který zna nou m rou p ímo a mnohdy (díky daným zjišt ním v rámci pr zkumných 

prací) negativn  ovliv ují investi ní zám r. 

Rovn ž lze konstatovat, že chyb jící, nejasné nebo jinak nedostate n  zpracované 

pr zkumy jsou pom rn astým d vodem sporu mezi objednatelem a zhotovitelem. Ve 

stavební praxi se mnohdy setkáváme s astými situacemi, kdy objednatel ve snaze ušet it 

vlastní investi ní prost edky nedostate n  zajistí vyhotovení daných pr zkum  a následn

požaduje po zhotoviteli dopln ní, do p esn ní i jiné p edložení technického ešení práv  na 

základ  dopln ných pr zkum  v rámci realizace díla. Povinností objednatele je zajišt ní a 

vypracování všech pot ebných pr zkum , které s dílem souvisí. Dopln ním daných pr zkum

p i realizaci díla vzniká mnohdy situace, kdy je nezbytné m nit stavebn  konstruk ní ešení – 

tedy statické ešení objektu (zp sob založení objektu, konstruk ní ešení vrchní stavby apod.) 

a s tím spojenou celkovou koncepci plánované výstavby. Nelze rovn ž p ehlédnout situaci, 

kdy objednatelem nedostate n  zpracovaný daný pr zkum je d vodem pro stanovení 

stavebních inností, které jsou nad rámec uzav ené smlouvy o dílo, tzv. více práce / mén

práce. Zejména pak více práce jako takové je skute n  velmi astým d vodem sporu a neshod 

mezi objednatelem a zhotovitelem, aniž by byl objektivn  stanoven d vod p ítomnosti více 

prací, který nepochybn  má základ v již nedostate n  objednatelem zpracovaných a 

p edložených pr zkumech zpracovaných v rámci investi ního zám ru, p ípadn  v rámci 

zpracování p íslušné projektové dokumentace daného stupn . 

Doporu ení pro stavební praxi: Procentuální podíl nákladovosti dané 

technologické innosti by m l být v intervalu 1-3% (zejména s ohledem na rozsah 

a složitost investi ního stavebního zám ru) z celkových investi ních náklad . 

Bourací práce 

Bourací práce v rámci stavebního investi ního zám ru stavební výstavby na území 

typu Brownfields byly zjišt ny ve výši 10% z celkových investi ních náklad . 

Doporu ení pro stavební praxi: Procentuální podíl nákladovosti dané 

technologické innosti ve výši 10% lze považovat za p im ený, nebo  vždy v prvé ad

je prioritou maximální využití stávajícího staticky vyhovujícího a adaptivn  se 

p izp sobivšího objektu.  
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Zemní práce 

Zemní práce v rámci stavebního investi ního zám ru stavební výstavby na území typu 

Brownfields byly zjišt ny ve výši 8% z celkových investi ních náklad . 

Doporu ení pro stavební praxi: Procentuální podíl nákladovosti dané 

technologické innosti ve výši 8% lze považovat za áste n  p im ený a to zejména 

z d vodu možného asana ního opat ení apod. Procentuální podíl nákladovosti dané 

technologické innosti by m l být v rozmezí 12% z celkových investi ních náklad . 

Zvláštní zakládání 

Zvláštní zakládání v rámci stavebního investi ního zám ru stavební výstavby na 

území typu Brownfields bylo zjišt no ve výši 5% z celkových investi ních náklad . 

Doporu ení pro stavební praxi: Procentuální podíl nákladovosti dané 

technologické innosti ve výši 5% lze považovat za áste n  p im ený a to zejména 

z d vodu možného asana ního opat ení apod. Procentuální podíl nákladovosti dané 

technologické innosti by m l být v rozmezí p ibližn  8% z celkových investi ních 

náklad . 

Základové konstrukce 

Základové konstrukce v rámci stavebního investi ního zám ru stavební výstavby na 

území typu Brownfields bylo zjišt no ve výši 6% z celkových investi ních náklad . 

Doporu ení pro stavební praxi: Procentuální podíl nákladovosti dané 

technologické innosti ve výši 6% lze považovat za áste n  p im ený a to zejména 

z d vodu možného asana ního opat ení apod. Procentuální podíl nákladovosti dané 

technologické innosti by m l být v rozmezí p ibližn  10% z celkových investi ních 

náklad . 

Svislé a kompletní konstrukce 

Svislé a kompletní konstrukce v rámci stavebního investi ního zám ru stavební 

výstavby na území typu Brownfields bylo zjišt no ve výši 14% z celkových investi ních 

náklad . 
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Doporu ení pro stavební praxi: Procentuální podíl nákladovosti dané 

technologické innosti ve výši 14% lze považovat za p im ený, nebo  vždy v prvé ad

je prioritou maximální využití stávajícího staticky vyhovujícího a adaptivn  se 

p izp sobivšího objektu.  

Vodorovné konstrukce 

Vodorovné konstrukce v rámci stavebního investi ního zám ru stavební výstavby na 

území typu Brownfields bylo zjišt no ve výši 17% z celkových investi ních náklad . 

Doporu ení pro stavební praxi: Procentuální podíl nákladovosti dané 

technologické innosti ve výši 17% lze považovat za p im ený, nebo  vždy v prvé ad

je prioritou maximální využití stávajícího staticky vyhovujícího a adaptivn  se 

p izp sobivšího objektu. 

Ocelové konstrukce 

Ocelové konstrukce v rámci stavebního investi ního zám ru stavební výstavby na 

území typu Brownfields bylo zjišt no ve výši 7% z celkových investi ních náklad . 

Doporu ení pro stavební praxi: Procentuální podíl nákladovosti dané 

technologické innosti ve výši 7% lze považovat za p im ený, nebo  v daném p ípad

se rozhodovací proces ídí jak požadavky konstruk ními, tak i požadavky 

architektonickými. 

Tesa ské konstrukce 

Tesa ské konstrukce v rámci stavebního investi ního zám ru stavební výstavby na 

území typu Brownfields bylo zjišt no ve výši 3% z celkových investi ních náklad . 

Doporu ení pro stavební praxi: Procentuální podíl nákladovosti dané 

technologické innosti ve výši 3% lze považovat za p im ený, nebo  v daném p ípad

se rozhodovací proces ídí jak požadavky konstruk ními, tak i požadavky 

architektonickými. 
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Komunikace a zpevn né plochy 

Komunikace a zpevn né plochy v rámci stavebního investi ního zám ru stavební 

výstavby na území typu Brownfields bylo zjišt no ve výši 2% z celkových investi ních 

náklad . 

Doporu ení pro stavební praxi: Procentuální podíl nákladovosti dané 

technologické innosti ve výši 2% lze považovat za p im ený, nebo  v daném p ípad

se rozhodovací proces ídí jak požadavky konstruk ními, tak i požadavky 

architektonickými. 

6.11. Doporu ení pro stavební praxi 

V sou asné dob  zpracovat investi ní zám r na území typu Brownfields není skute n

jednoduchým úkolem. Platné legislativní požadavky, p ísné technické p edpisy a stanovené 

p ípustné limity jsou mnohdy jen obtížn  splnitelnými na ízeními. Takovéto p ípady pak 

velice asto vyžadují nákladná technická opat ení [46] doprovázená jasn  definovanými 

innosti a danými procesy (mnohdy bez možné zám ny), která pak ve svém d sledku a velice 

asto velmi negativn  ovliv ují další vývoj stavebního investi ního zám ru, který se doposud 

ubíral nad jným a zdánliv  p íznivým sm rem. 

Doporu ení pro stavební praxi – shrnutí p edchozích odstavc  – metodický pokyn pro 

stavební praxi 

Stavební technologická innost HSV Podíl na investi ních nákladech v % 
• Pr zkumy 1-3% 

• Bourací práce 10% 

• Zemní práce 12% 

• Zvláštní zakládání 8% 

• Základové konstrukce 10% 

• Svislé a kompletní konstrukce 14% 

• Vodorovné konstrukce 17% 

• Ocelové konstrukce 7% 

• Konstrukce tesa ské 3% 

• Komunikace a zpevn né plochy 2% 
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Graf 30 - Doporu ení pro stavební praxi - Podíl definovaných technologických 
inností (technologických etap) na celkových investi ních nákladech (zdroj: vlastní 

graf) 
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Záv rem lze konstatovat, že stanovení sm rných rozpo tových ukazatel  v rámci 

kvalifikace inností HSV lze analyzovat obdobn  i pro innosti PSV (P idružená stavební 

výroba), PVD (Práce vnit ní a dokon ovací). Nezbytnou podmínkou pro použití tohoto 

postupu je ádn  a detailn  provést kvalifikaci inností PSV a kvalifikaci inností PVD 

v souladu s T ídníkem stavebních konstrukcí a prací – TSKP. Následn  pak je možné 

analyzovat díl í technologické procesy a stanovovat sm rné rozpo tové ukazatele 

technologických inností PSV, PVD, obdobn , jako v p ípad  technologických inností HSV, 

které jsou p edm tem této diserta ní práce. 
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7. P ílohy, Grafické p ílohy 

7.1. P íloha 1 - Typologie staveb (stavební investi ní zám ry regionu – 

Moravskoslezského kraje) 

Stavební investi ní zám ry, které jsou demonstrativn  použité v této diserta ní práci 

[76], [77], [78], [79], [80], [81], [82], [83], [84], [85], [86], [87] jsou stavební investi ní 

zám ry jednoho regionu a to Moravskoslezského kraje, které koncep n  charakterizují 

podmín ný asový rozvoj Moravskoslezského regionu. Jedná se o již realizované a tedy 

stavebn  dokon ené stavební investi ní zám ry. 

Veškeré údaje, použité v této diserta ní práci jsou údaje ve ejné, získané z ve ejných 

dostupných informa ních zdroj . 

7.1.1. P edm tný stavební investi ní zám r . 1. 

Spole enské centrum, BREDA & WEINSTEIN, Opava 

7.1.2. P edm tný stavební investi ní zám r . 2. 

Rekonverze PLYNOJEMU v NKP v Dolní oblasti Vítkovice na 

MULTIFUNK NÍ AULU 

7.1.3. P edm tný stavební investi ní zám r . 3. 

Nová KAROLINA OSTRAVA – TROJHALÍ 

7.1.4. P edm tný stavební investi ní zám r . 4. 

Výstavba moderního Energocentra pro NKP Dolní oblast Vítkovice s 

využitím netradi ních zdroj  energií. 

7.1.5. P edm tný stavební investi ní zám r . 5. 

Obchodn  zábavní centrum FORUM - Nová Karolina, Ostrava 

7.1.6. P edm tný stavební investi ní zám r . 6. 

Sv t techniky SCIENCE and TECHNOLOGY centrum v Ostrav
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7.1.1. P edm tný stavební investi ní zám r . 1. 
Spole enské centrum, BREDA & WEINSTEIN, Opava 

Název stavby: Spole enské centrum, BREDA & WEINSTEN, Opava

Charakter stavby: Novostavba, rekonstrukce stávajících objekt  v areálu bývalého 

pivovaru v Opav

Místo stavby: kraj Moravskoslezský, obec Opava 

k. ú.: Opava – m sto a Opava – p edm stí 

Obrázek 01 - Spole enské centrum, BREDA & WEINSTEN, Opava – p vodní stav 
(zdroj: http://opavsky.denik.cz/galerie/op-develon0829.html?mm=3232771) 

Obrázek 02 - Spole enské centrum, BREDA & WEINSTEN, Opava – staveništ
(zdroj: http://opavsky.denik.cz/galerie/op-develon0829.html?mm=3232768) 

Obrázek 03 - Spole enské centrum, BREDA & WEINSTEN, Opava – nový stav – interiér 
(zdroj: http://ostrava.idnes.cz/otevreni-obchodniho-centra-v-opave-dtv-/ostrava-
zpravy.aspx?c=A121116_1854927_ostrava-zpravy_mav) 

Obrázek 04 - Spole enské centrum, BREDA & WEINSTEN, Opava – nový stav – hlavní vstup 
(zdroj: http://www.aedproject.cz/cs/projekty/spolecenske-centrum-breda-weinstein-
opava/kategorie/lokalita/hodnota/vsechny-lokality) 
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a) Údaje o dosavadním využití a zastav nosti území, o stavebním pozemku 

a majetkoprávních vztazích 

Komplex stávajících budov bývalého m š anského pivovaru v Opav  (Zlatovar) se 

nachází na severním okraji historického jádra m sta. Zabírá území o tvaru nepravidelného 

p tiúhelníku definovaného na západ  ulicí Pivovarskou, na severu ulicí Nákladní, na východ

ulicí Na valech a na jihu obchodním domem Breda a prostorem bývalé m stské tržnice. 

V okolí stavby jsou pozemky zcela zastav né komunikacemi, objekty ob anské vybavenosti 

a obytnými budovami. 

Bývalý pivovar tvo í soubor vícepodlažních budov, zejména nová a stará sladovna, 

varna, spilka a kotelna s komínem. Plocha staveništ  se p evážn  nachází v uzav eném areálu 

bývalého pivovaru. Terén, do n hož je pivovar posazen, se svažuje k severu k ulici Nákladní 

s rozdílem cca 6 metr . 

Pozemky dot ené stavbou se nachází v majetku investora, do asné zábory budou i na 

pozemcích ve vlastnictví m sta Opavy. Stavbou budou dot eny i okolní pozemky – do asné 

zábory apod. 

Dle údaj , které má zhotovitel projektové dokumentace k dispozici, se území výstavby 

nachází v m stské památkové zón . Dokumentace je v souladu s regula ním plánem m stské 

památkové zóny a v souladu s navrhovaným strategickým plánem m sta Opavy. Ochranná 

pásma od jednotlivých v dané lokalit  se nacházejících sítí technického vybavení budou 

dodržena a stavba není v tomto území navržena. 

b) Údaje o spln ní podmínek regula ního plánu 

Dot ená lokalita zm ny stavby se nachází dle schváleného Územního plánu m sta 

Opavy na území M stské památkové zóny Opava (MPZ), která byla ustanovena vyhláškou 

Ministerstva kultury eské republiky .476/1992 Sb. dne 10. 09. 1992. 

Funk ní využití dot eného území je schválené Územním plánem m sta Opavy, 

vhodné pro objekty ob anské vybavenosti sloužící danému i širšímu území (administrativa, 

pen žnictví, obchod, služby, ve ejné stravování, kulturní za ízení) a p ípustné pro objekty 

nerušící služby pro denní pot ebu obyvatel, p íslušné komunikace p ší, cyklistické, 

motoristické, odstavná místa pro pot eby obyvatel, zam stnanc  i návšt vník  území, 
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nezbytné technické vybavení, ve ejná prostranství, zele  ve ejnou, velkokapacitní hromadné 

garáže na vytipovaných místech, za ízení pro informace, reklamu a propagaci. 

V navrhovaném objektu SC Breda & Weinstein jsou skloubeny výše uvedené funkce. 

Navržený objekt je stavbou ob anské vybavenosti, která je v souladu s územn  plánovací 

dokumentací. Z hlediska schváleného Územního plánu m sta Opavy a ve smyslu ustanovení 

§14 odst.3 zákona o státní památkové pé i je navržená zm na stavby v dot ené lokalit

p ípustná. Návrh zm ny stavby je vypracován v souladu s regula ním plánem m stské 

památkové zóny a v souladu s navrhovaným strategickým plánem m sta Opavy. Zm na 

stavby Spole enského centra B&W bude i v dalších stupních projektována a následn

realizována v souladu se schváleným Územním plánem m sta Opavy. 

c) Údaje o provedených pr zkumech: 

• inženýrsko-geologický pr zkum 

• radonový pr zkum 

• ekologický audit 

• stavebn  technický pr zkum stávajících budov ur ených k rekonstrukci 

• korozní pr zkum – geologické m ení pro zjišt ní výskytu bludných proud  v areálu 

• vliv hluku z výstavby a provozu 

• dopravn  inženýrské posouzení napojení SC Breda Opava 

• stavebn  technický pr zkum ponechávaných stávajících budov - stanovení vlhkosti 

a salinity 

• pr zkumy stávajícího komínu, revize spalinové cesty, provedení chemického rozboru 

zdiva, obnažení p dnice komína, provedení zakreslení základ  komína 

d) Údaje o napojení na dopravní infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu je navrženo úpravou a posunutím stávajících 

sjezd  z ulice Pivovarská a z ulice Nákladní. Parkování vozidel pro pot eby spole enského 

centra B&W je ešeno pomocí podzemních garáží napojených sjezdem z ulice Nákladní 

a Pivovarská. Zásobování objektu bude zásobovacím zálivem u vjezdu z ulice Nákladní, pro 

malá nákladní vozidla (p edpokládá se do 5t) bude zásobování možné i z ulice Pivovarské. 
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e) Údaje o napojení na technickou infrastrukturu 

Napojení na technickou infrastrukturu je pomocí p ípojek sítí technického vybavení. 

Deš ová kanalizace: Deš ové vody ze st ech a zpevn ných ploch navrženého objektu 

budou svedeny pomocí nov  navržené p ípojky deš ové kanalizace do stávajícího potrubí 

M stské náhonu, nacházející se v ulici Nákladní. 

Splašková kanalizace: Splaškové a p ed išt né odpadní vody vznikající provozem 

SC budou svedeny do stávající kontrolní šachty umíst né na stávajícím potrubí p ípojky 

jednotné kanalizace, která je ukon ena ve stávající stoce jednotné kanalizace nacházející se 

v ulici Nákladní. Správcem stávající uli ní stoky jednotné kanalizace je SMVAK Ostrava a.s. 

Vodovod: Zásobení objektu pitnou a požární vodou je navrženo pomocí p ípojky 

vody napojené na stávající uli ní vodovodní ad nacházející se v ulici Pivovarská. 

Vodom rová sestava bude umíst na v technické místnosti v 1.PP objektu. Správcem 

stávajícího uli ního vodovodního adu je SMVAK Ostrava a.s. P ed zprovozn ním navržené 

p ípojky vody budou stávající p ípojky k jednotlivým objekt m v areálu bývalého pivovaru 

zrušeny a odpojeny. 

V prostoru p ed a za napojením navržené p ípojky vody v ulici Pivovarská je nutno 

provést osazení 2ks uzavíracích armatur na stávajícím potrubí uli ního vodovodního adu. 

Plynovod: Objekt bude zásoben plynem pomocí stávající STL p ípojky plynu 

napojení na uli ní STL plynovodní ad nacházející se na ulici Nákladní. Stávající STL 

p ípojka plynu je ukon ena zemním uzáv rem umíst ným v t sné blízkosti navržené stavby 

a dále pokra uje do sk ín  HUP, která je vystrojena armaturami v etn  obchodního m ení. 

Správcem stávajícího uli ního plynovodního adu je spole nost RWE Distribu ní služby s.r.o. 

Stávající potrubí p ípojky plynu a sk í  HUP jsou umíst ny na pozemcích parcela 

. 2912/19 a . 2912/1 na k.ú. Opava-P edm stí a .117/1 na k.ú. Opava-M sto, vše v obci 

Opava. S ohledem na navržený objekt dojde k nezbytn  nutné úprav  – vým n  stávající 

sk ín  HUP za novou sk í . Umíst ní sk ín  a trasa stávající p ípojky z stane nezm n na. 
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Elektrická energie: Napojení na ve ejnou distribu ní sí  je ešeno novou p ípojkou 

VN ( ešeno samostatn  jako investi ní akce EZ). P ípojka je zakon ena v místnosti m ení 

VN v 2.NP. Bližší informace ke stavu této akce poskytne investor. 

Telekomunika ní sít : Projektová dokumentace p epokládá napojení na m stskou 

optickou sí  Opanet nebo ADSL Telefonica O2, p ípadn  využití bezdrátové sít  – MDMNet, 

eské Radiokomunikace. Napojení na stávající telekomunika ní sí  není sou ástí této 

projektové dokumentace. 

Stávající areálové sít  a p ípojky: Demolice stávajících okolních konstrukcí 

a objekt  v etn  odpojení stávajících sítí a p ípojek byla p edm tem samostatné 

dokumentace, samostatné stavební a smluvní dodávky. V termínu vydání této dokumentace 

probíhalo dokon ování t chto prací v rozsahu dle platného povolení. 

f) Statistické údaje 

Celková zastav ná plocha objektu: cca 13.200 m2

Celková zastav ná plocha nových podzemních podlaží: cca 9.350 m2

Celková užitková plocha: 

1PP cca 8.980 m2

1NP cca 11.920 m2

1NP-M cca 4.740 m2

2NP cca 12.110 m2

3NP cca 10.250 m2

4NP cca 7.440 m2

4NP-M cca 650 m2

Celková užitková plocha - sou et: cca 56.090 m2

Z této plochy je celková hrubá pronajímatelná plocha: cca 26.100 m2
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7.1.2. P edm tný stavební investi ní zám r . 2. 
Rekonverze PLYNOJEMU v NKP v Dolní oblasti Vítkovic na MULTIFUNK NÍ 
AULU 

Název stavby: Rekonverze PLYNOJEMU v NKP v Dolní oblasti Vítkovice na 

MULTIFUNK NÍ AULU

Charakter stavby: Rekonverze 

Místo stavby: Ostrava - Vítkovice 

k. ú.: Vítkovice, Obec Ostrava 

Obrázek 05 - Rekonverze PLYNOJEMU v NKP v Dolní oblasti Vítkovice na 
MULTIFUNK NÍ AULU – p vodní stav 
(zdroj: http://www.zivotnacestach.cz/dolni-oblast-vitkovice-ostrava-ceska-republika/) 

Obrázek 06 - Rekonverze PLYNOJEMU v NKP v Dolní oblasti Vítkovice na 
MULTIFUNK NÍ AULU – návrh – ez 
(zdroj: http://www.casopisstavebnictvi.cz/rekonverze-plynojemu-v-nkp-dolni-oblast-vitkovic-na-multifunkcni-
aulu_N4973) 

Obrázek 07 - Rekonverze PLYNOJEMU v NKP v Dolní oblasti Vítkovice 
na MULTIFUNK NÍ AULU – nový stav – interiér 
(zdroj: http://www.asb-portal.cz/fotogalerie/architektura/rekonverze-plynojemu-v-nkp-dolni-vitkovice-
fotoalbum/rekonverze-plynojemu-v-nkp-dolni-vitkovice-3) 

Obrázek 08 - Rekonverze PLYNOJEMU v NKP v Dolní oblasti Vítkovice 
na MULTIFUNK NÍ AULU – nový stav – hlavní vstup 
(zdroj: http://www.gemo.cz/reference-det.asp?ID=268&typ=obcanske) 
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a) Údaje o dosavadním využití a zastav nosti území, o stavebním pozemku 

a majetkoprávních vztazích 

Dominantou Dolních Vítkovic jsou vysoké pece a jejich magickým bodem je ob í 

plynojem. Vysoká pec . 1, plynojem a VI. energetická úst edna tvo í soubor staveb, které by 

m ly Dolní Vítkovice zcela otev ít ve ejnosti, protože dostanou nové spole ensky prosp šné 

využití. Nám stí vzniklé okolo plynojemu bude zcela originálním m stským prostorem 

Ostravy i celé republiky. 

Poda í – li se realizovat plánované dopravní p ipojení z prodloužené Ruské 

a kontaktního rondelu z Místecké, Vítkovické a Železárenské a nastartovat rozvoj 

p edpokládané uli ní sít , vznikne po roce 1989 snad první rozvojové území v eské 

republice, které bude mít hlavu a patu, bude moci být stavebn  napl ováno s pat i ným 

rozmyslem v dlouhém asovém horizontu a jeho spole enská prosp šnost bude nesporná. 

Nechceme, aby se dnes nefunk ní – p esto cenné – pr myslové stavby staly zát ží pro 

jejich majitele i celou spole nost. Chceme, aby se staly nástroji pro instalování nové 

prosperity, aby se uchovaly ne jako pouhé exponáty, ale jako pilí e budoucích komplexních 

hodnot. 

Takto pojatý rozvojový plán, v etn  realizace m stského Central parku u iní z Dolní 

oblasti Vítkovice opravdu druhé silné plnohodnotné kulturní a spole enské centrum Ostravy. 

Majetkoprávn  jsou všechny pozemky dot ené stavbou i pozemky sousední v majetku 

spole nosti Vítkovice, a.s. 

b) Údaje o spln ní podmínek regula ního plánu 

Územní rozvoj m sta Ostravy je regulován vydaným územním plánem m sta Ostravy, 

zpracovaným Útvarem hlavního architekta Magistrátu m sta Ostravy a schváleným dle § 36 

odst: 1 písmeno n zákona . 367/1990 Sb. Zastupitelstvem m sta Ostravy. Dot ená stavba se 

nachází v území funk n  vymezeném jako OV (TM) – ob anská vybavenost – technické 

muzeum. Zám r plánované výstavby je v souladu s platným Územním plánem m sta Ostravy. 

c) Údaje o provedených pr zkumech 

• Inženýrsko-geologický pr zkum 
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• Hydrogeologický pr zkum 

• Radonový pr zkum (m ení koncentrace radonu a metanu) 

• Zam ení stávajících stavebních konstrukcí – vnit ní ocelové konstrukce a prvky 

plynojemu 

d) Údaje o napojení na dopravní infrastrukturu 

Komunika ní sí : Objekt bude napojen na komunika ní sí  pomocí prodloužení ulice 

Ruská, která bude zapojena do dopravního systému m sta Ostravy. Dnešní stávající vjezd 

z ulice Ruská do areálu Dolní oblasti p es stávající vrátnici bude v dob  zprovozn ní objektu 

uvoln n jako ve ejný vjezd. Stávající vrátnice bude odstran na. 

Hromadná doprava: Obsluha území m stskou hromadnou dopravou je zajiš ována 

tramvají ze stanice Vítkovice – vysoké pece, která se nachází poblíž vjezdu ulice Ruská do 

areálu. V dalších plánech se uvažuje o zavedení tramvaje pomocí prodloužení ulice Ruská do 

areálu Dolní oblasti. Obsluha celého areálu m stskou hromadnou dopravou bude pak 

bezprost ední. 

e) Údaje o napojení na technickou infrastrukturu 

Jednotlivé energie (teplo, chlad, sprinklerová voda, elektro silnoproud, elektro diesel, 

elektro slaboproud) budou napojeny z plánovaného energocentra. 

Napojení na rozvody pitné vody a kanalizaci bude provedeno na sít  vedené resp. 

p ekládané v komunikacích okolo plynojemu. 

f) Statistické údaje 

Jedná se o rekonverzi plynojemu p vodn  ur eného k jímání vysokopecního plynu na 

multifunk ní aulu. 

V p ízemí se nachází vstupní hala, prozatímní galerie moderního um ní, ve ejná 

kavárna a hospodá ské zázemí. 

Na úrovni 1. patra jsou umíst ny variabiln  p estavitelné místnosti s centrální halou, 

která má návaznost na prostor malého jevišt  a na gastrogalerii. Po shrnutí variabilních 
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d lících p í ek vzniká univerzální spole enský sál sloužící nap . k po ádání p ehlídek 

a prezentací. 

Na úrovni 2. patra se nachází rozlehlý nástupní a spole enský foyer s p iléhající 

šatnou. Ve foyeru jsou p ipravena místa, ze kterých je možné zajistit ob erstvení i velký raut, 

a to i s možností využití gastrogalerie umíst né na úrovni 1. patra. V betonových v žích na 

úrovni foyeru za ínají otev ená spole enská schodišt , která vedou návšt vníky do dvou 

nástupních úrovní stup ovitého sálu s kapacitou 1527 osob. 
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7.1.3. P edm tný stavební investi ní zám r . 3. 
Nová KAROLINA OSTRAVA – TROJHALÍ 

Název stavby: Nová KAROLINA OSTRAVA - TROJHALÍ 

Charakter stavby: Rekonstrukce a p ístavba 

Místo stavby: Ostrava – Nová Karolina 

k. ú.: Moravská Ostrava (okres Ostrava – m sto) 

Obrázek 09 - Nová KAROLINA OSTRAVA - TROJHALÍ – p vodní stav 
(zdroj: http://www.msstavby.cz/trojhali-karolina-fotky-z-rekonstrukce-20-05-2013/) 

Obrázek 10 - Nová KAROLINA OSTRAVA - TROJHALÍ – stavba 
(zdroj: http://www.scaserv.cz/clanky/29-leseni_sprint_trojhali_nova_karolina-cs.html#ad-image-0) 

Obrázek 11 - Nová KAROLINA OSTRAVA - TROJHALÍ – nový stav – interiér 
(zdroj: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/index_img.php?id=307044) 

Obrázek 12 - Nová KAROLINA OSTRAVA - TROJHALÍ –nový stav – hlavní vstup 
(zdroj: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/index_img.php?id=307048) 

a) Údaje o dosavadním využití a zastav nosti území, o stavebním pozemku 

a majetkoprávních vztazích 

Objekt Trojhalí je sou ástí nov  vznikajícího komplexu Karolína. Projekt „Nová 

Karolína“ svými funkcemi významn  zhodnocuje prostor bývalé koksovny Karolina na 

m stský prostor. Staveništ  pro Novou Karolinu Ostrava-TROJHALÍ se nachází v centrální 

ásti m sta Ostravy, v katastrálním území Moravská Ostrava. Území se rozkládá mezi ulicemi 
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28. íjna a Na Karolín , silnicí k ODS a.s., bá skou vle kou a železni ní tratí Ostrava hl. n. – 

Ostrava Kun ice. 

Území “Karolina“ je sou ástí m stské památkové zóny Moravská Ostrava. V území se 

nachází dv  kulturní památky. Jednou z nich je “Úst edna koksovny Karolina“ (evidováno 

pod rejst íkovým íslem 8-3191), druhou z nich je „Elektrocentrála žofínské tvrti“ tzv. 

dvojhalí (evidováno pod rejst íkovým íslem 22072/8-3055). Oba objekty nejsou v sou asné 

dob  dispozi n  ani technologicky provázány. Projekt se zabývá rekonstrukcí obou 

historických hal a jejich provozního propojení. 

Majetkoprávn  jsou všechny pozemky dot ené výstavbou a jejich sousední pozemky 

v majetku Statutárního m sta Ostrava. 

b) Údaje o spln ní podmínek regula ního plánu 

Územní rozvoj m sta Ostravy je regulován vydaným územním plánem m sta Ostravy, 

zpracovaným Útvarem hlavního architekta Magistrátu m sta Ostravy a schváleného dle §36 

odst. 1 písm. n) zákona . 367/1990 Sb zastupitelstvem m sta Ostravy. Pozemek se nachází 

dle schváleného územního plánu v ploše definované jako „Jádrové území“, tj. bydlení, 

ob anská vybavenost centrálního charakteru. Navrhovaný rozsah zm n je pln  v souladu 

s „vhodným“ funk ním využitím definovaným v platné územn  plánovací dokumentaci. 

c) Údaje o provedených pr zkumech: 

• Inženýrsko-geologický pr zkum 

• Hydrogeologický pr zkum 

• Pr zkum kontaminace zemin 

• Dendrologický pr zkum 

• Stavebn -technický pr zkum Dvojhalí a Elektrocentrála 

• Návrh bezpe nostních opat ení na základ  vyhodnocení výstupu d lních plyn  na 

povrch 

• Radonový pr zkum 

• Pr zkum bludných proud
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d) Údaje o napojení na dopravní infrastrukturu 

Stavba (objekt Trojhalí Karolína) bude napojena na dopravní infrastrukturu 

prodlouženou ulicí Porážková II, v sou asné dob  ve výstavb  podél jižní ásti objektu 

Trojhalí Karolína. P vodn  plánované vjezdy z hlavní páte e Porážková II k úst edn

a elektrocentrále budou zachovány, upraven bude nájezd pro požární techniku viz. 

dokumentace „Parkovišt  Elektrocentrála (v etn  zpevn ných ploch) 1.R.210 (samostatný 

projekt dle vyhlášky 146/2008 sb)“. 

e) Údaje o napojení na technickou infrastrukturu 

V souvislosti s nov ešeným objektem „Trojhalí Karolína“ jsou v jeho okolí nov

ešeny p íslušné díl í ásti následných objekt : 

• Výtla né potrubí 1.I.180 

• Deš ová kanalizace 1.I.132 

• Rozvody horkovodu 1.I.137 

• Rozvody NN 1.I.139 

• Rozvody slaboproudu 1.I.140 

• Ve ejné osv tlení 1.I.141 

• Vodovod 1.I.135 

Na nov ešené venkovní inženýrské sít  navazuje ešení p ípojek, které jsou sou ástí 

objektu Trojhalí Karolína 1.B.100. 

Stávající areálové sít  a p ípojky: 

V souvislosti s nov ešeným objektem „Trojhalí Karolína“ jsou v jeho okolí nov

ešeny p íslušné díl í ásti následných objekt : 

• Areálové rozvody slaboproudu 1.I.140 (sou ást p edkládaného projektu) 

• Ve ejné osv tlení 1.I.141 (sou ást p edkládaného projektu) 

• Sadové úpravy 1.L.506 (sou ást p edkládaného projektu) 

• Parkovišt  Elektrocentrála (v etn  zpevn ných ploch) 1.R.210 (samostatný 

projekt dle vyhlášky 146/2008 sb) 
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• Výtla né potrubí 1.I.180 (samostatný projekt k žádosti o vydání stavebního 

povolení-vodní dílo) 

• Deš ová kanalizace 1.I.132 (samostatný projekt k žádosti o vydání stavebního 

povolení-vodní dílo) 

• Rozvody horkovodu 1.I.137 (samostatný projekt Dalkia– zm na stavby p ed 

dokon ením 

• Rozvody NN 1.I.139 (samostatný projekt EZ) 

• Vodovod 1.I.135 (samostatný projekt Multi Veste CZECH Republic 5, s.r.o.-

zm na stavby p ed dokon ením) – na projekt Vodovod 1.I.135 navazuje 

samostatný projekt 

• Centrální zdroj chladu 1.I.160-Za ízení zdravotn  technických instalací – zm na 

stavby p ed dokon ením 

f) Statistické údaje: 

Užitná plocha: Suterén 4.105 m2

P ízemí 6.288 m2

Celkem 10.393 m2
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7.1.4. P edm tný stavební investi ní zám r . 4. 
Výstavba moderního Energocentra pro NKP Dolní oblast Vítkovice s využitím 
netradi ních zdroj  energií 

Název stavby: Výstavba moderního Energocentra pro NKP Dolní oblast 

Vítkovice s využitím netradi ních zdroj  energií

Charakter stavby: Novostavba 

Místo stavby: Dolní oblast Vítkovice 

k. ú.: Vítkovice 

Obrázek 13 - Výstavba moderního Energocentra pro NKP Dolní oblast Vítkovice s využitím 
netradi ních zdroj  energií – p vodní stav 
(zdroj: http://moravskoslezsky.denik.cz/galerie/energocentrum2011.html?mm=3082643) 

Obrázek 14 - Výstavba moderního Energocentra pro NKP Dolní oblast Vítkovice s využitím 
netradi ních zdroj  energií – vizualizace 
(zdroj: http://moravskoslezsky.denik.cz/galerie/energocentrum2011.html?mm=3082644) 

Obrázek 15 - Výstavba moderního Energocentra pro NKP Dolní oblast Vítkovice s využitím 
netradi ních zdroj  energií – nový stav – interiér 
(zdroj: http://www.msstavby.cz/wp-content/uploads/2012/11/energocentrum-6.jpg) 

Obrázek 16 - Výstavba moderního Energocentra pro NKP Dolní oblast Vítkovice s využitím 
netradi ních zdroj  energií – nový stav 
(zdroj: http://www.subterra.cz/referencni-stavby-bytove-obcanske-a-prumyslove-
stavby.tab.cs.aspx?Page=1&Division=&ItemId=2012-03-30-10-35-31&Year=) 
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a) Údaje o dosavadním využití a zastav nosti území, o stavebním pozemku 

a majetkoprávních vztazích 

Staveništ  pro budovu Energocentra se nachází v zastav né ásti pr myslového areálu 

tzv. Dolní oblasti Vítkovice v t sné blízkosti Národní kulturní památky industriálního 

d dictví, v sousedství VI. energetické úst edny a Plynojemu. Budova Energocentra je 

situována na míst  p vodní erpací stanice, která byla v rámci projektu revitalizace zbourána. 

Na míst  p vodní erpací stanice z staly železobetonové op rné zdi hloubky cca 4,5 m pod 

úrovní okolního terénu. Do této jámy bude založen nový podzemní objekt Energocentra. 

Dot ené pozemky: Parcely ur ené pro objekt SO-01 – Energocentrum - 1051/1, 

1051/31 - pozemky v majetku spole nosti VÍTKOVICE a.s.  

Parcely dot ené p ípojkami – 1051/29, 1051/37, 1051/90, 1051/95, 1051/99, 

1051/100, 1071/1- pozemky v majetku spole nosti VÍTKOVICE a.s. 1071/82 – pozemek v 

majetku spole nosti VÍTKOVICE Gearworks a.s. 1071/103 – pozemek v majetku spole nosti 

VÍTKOVICE HTB a.s.  

Sousední pozemky: 1051/32, 1051/36, 1051/38, 1051/43, 1051/44 - pozemky 

v majetku spole nosti VÍTKOVICE a.s. 1071/9 – pozemek v majetku spole nosti 

VÍTKOVICE Gearworks a.s. 1071/43 – pozemek v majetku spole nosti VÍTKOVICE 

Holding a.s. 

b) Údaje o spln ní podmínek regula ního plánu 

Pozemek se nachází dle schváleného územního plánu v ploše definované jako 

OV(TM) „ob anská vybavenost + tech. museum“. Navrhovaný objekt je svým funk ním 

využitím definován jako objekt p ípustný pro umíst ní do plochy OV(TM). Regula ní plán na 

území NKP nebyl vypracován. 

c) Údaje o provedených pr zkumech: 

Jako sou ást pr zkumných prací je k dispozici inženýrsko-geologický 

a hydrogeologický pr zkum provedený v bezprost ední blízkosti navrženého objektu. Složení 

podloží je následující: 

• 0.00-2.00 navážka 
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• 2.00-3.60 hlína jílovitá, skvrnitá, jemn  pís itá, pevná, šedohn dorezavá 

• 3.60-7.30 št rk siln  jílovitý, pís itý, hrub  ulehlý, zvodn lý, šedomodrý. Neogén-

miocén 

• 7.30-7.90 jíl tuhý šedozelený 

• 7.90-10.10 jíl vápnitý, pevný, šedozelený 

Ustálená hladina podzemní vody byla naražena v hloubce cca 4,8 m, vzorek podzemní 

vody je z hlediska chemického p sobení na beton slab  agresivní.  

M ení metanu – v pr b hu m ení nebyla zaznamenána zvýšená koncentrace metanu. 

M ení radonu – Na základ  protokolu o stanovení radonového indexu pozemku je 

zájmový pozemek za azen do nízké kategorie radonového indexu. Bylo provedeno geodetické 

polohopisné a výškopisné zam ení zájmové oblasti, na které se uskute ní výstavba, a jejího 

okolí. 

d) Údaje o napojení na dopravní infrastrukturu 

Stavba bude v první etap  provozu napojena na dopravní infrastrukturu 

rekolaudovanou ulicí Ruská, která bude zapojena do dopravního systému m sta Ostravy. 

Dnešní stávající vjezd z ulice Ruská do areálu Dolní oblasti p es stávající vrátnici bude v 

dob  zprovozn ní objektu ešen jako ve ejný vjezd. Kolem energocentra je navržen chodník, 

který probíhá kolem severovýchodní a jihozápadní strany objektu v ší ce 2m a délce 2x 6,5 m 

a pokra uje po poch zí ploché st eše objektu v ší ce 0,9 m v celé délce objektu kolem 

prosklené st ny, ve které se nacházejí 2 vstupy do objektu. U vstupu do objektu se chodník 

rozši uje na 1,5 m. Chodník navazuje na stávající a nové zpevn né plochy. 

e) Údaje o napojení na technickou infrastrukturu 

Elektro silnoproud: Kabelová p ípojka bude realizovaná v již existujícím kanále, 

který projde rekonstrukcí na kanál sdružených energetických tras. Rekonstrukci stávajícího 

energokanálu eší samostatný projekt Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu pro NKP 

Vítkovice. Tento kanál bude v rámci výstavby energocentra propojen ástí cca 30m dlouhou 

k vlastnímu energocentru. V rozvodn  R13/1 jsou již nyní p ipraveny dva vývody pro 

napojení transformátor  energocentra, které bude nyní p ipojeno k nap ové hladin  6kV. 

Kabely budou dimenzovány na nap ovou hladinu 22kV pro jejich budoucí p epojení. Kabely 
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budou vyvedeny p es suterén z rozvodny R13/1 do vyzna eného kanálu (celkem 2x 3x 22- 

AXEKVCEY - 1x240) ve výkrese. Z kanálu bude pak jedno p ipojení provedeno p ímo na 

transformátor T1 a druhé bezpe n  zajišt no na obou koncích jako rezerva pro budoucí 

transformátor T2. S každým p ipojením bude tažen signaliza ní kabel CYKY 12x2,5. 

Horkovodní p ípojka: Místo napojení na stávající horkovodní ad dodavatele tepla 

EZ,a.s. OJVT Vítkovice bude ze stávajícího horkovodu 2x DN 250 vedoucího po fasád

a st eše haly Gearworks. Z n ho bude provedena odbo ka 2xDN 200. Potrubí bude áste n

vedeno nad zemí po fasád  výše uvedené haly. Na jejím konci klesne do zem . Trasa 

horkovodní p ípojky bude dále vedena p edizolovaným potrubím v zemi podél objektu VI. 

úst edny. Na jejím konci bude vysazena odbo ka 2xDN 125 pro nov  budovaný objekt 

Energocentra. Hlavní ad DN 200 zde bude zaslepen jako rezerva pro možnost napojení 

dalších objekt . Horkovodní p ípojka není p edm tem této projektové dokumentace, je 

samostatnou investicí EZ. 

Plynovodní p ípojka: Objekt eší st edotlakou plynovodní p ípojku v etn  odb rn

m ícího a regula ního za ízení. P ípojka plynu je p ivedena do energocentra pro napojení 

dvou kogenera ních jednotek. Plynovodní p ípojka bude napojena na nadzemní STL 

plynovod, který je v provozování spole nosti EZ energetické služby. Napojení se provede 

veva ením odbo ky, místo napojení u stávající podp ry nadzemního potrubního mostu – viz 

situace. Od místa napojení bude p ípojka vedena voln  po konstrukci podp ry a dále pak 

v zemi až k objektu energocentra. Zde p ed objektem bude p ípojka ukon ena ve v trané – 

uzamykatelné sk íni odb rn  – m ícím za ízením. Za ízení se skládá z HUP, plynom ru 

a bezpe nostního uzáv ru. Profil plynovodní p ípojky D90x5,2. Voln  vedená nadzemní ást 

bude provedena z trub ocelových sva ovaných, zemní ást pak z trub PE100 SDR11. 

P ipojení slaboproudu je sou ástí samostatného projektu Doprovodná Infrastruktura 

cestovního ruchu pro NKP VÍTKOVICE. 

Pitná voda: Objekt eší napojení energocentra na areálový rozvod pitné vody. 

Napojení bude provedeno na rozvod vody, který bude realizován v rámci výstavby 

doprovodné infrastruktury. Napojení bude provedeno v kolektoru. Od místa napojení vede 

vodovodní p ípojka v kolektoru až do objektu energocentra. Zde bude ukon ena hlavním 

uzáv rem vody a vodom rnou sestavou. Vodovodní p ípojka je navržena v dimenzi DN80. 

Z p ípojky bude provád no napušt ní nádrže SHZ a odb r vody pro pot eby technologie. 
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Kanalizace deš ová: Napojení p ípojky deš ové vody je plánováno na páte ní sí

deš ové kanalizace, která je sou ástí samostatného projektu Doprovodná Infrastruktura 

cestovního ruchu pro NKP VÍTKOVICE a prochází mezi objektem Energocentra 

a plynojemu. Kanalizace bude provedena z trub plastových, na kanalizaci budou osazeny 

plastové revizní šachty. Profil kanaliza ní p ípojky DN150. 

Kanalizace splašková: Objekt eší napojení objektu energocentra na splaškovou 

areálovou kanalizaci. V objektu energocentra b žn  splaškové vody nevznikají. Pro pot ebu 

údržby je však ve vým níku osazeno umyvadlo. Tyto vody budou svedeny splaškovou 

kanaliza ní p ípojkou do areálové splaškové kanalizace. Napojení bude provedeno do 

kanalizace, která bude vybudována v rámci VI. úst edny. Kanaliza ní p ípojka bude 

provedena z trub plastových, na p ípojce budou osazeny prefabrikované revizní šachty. 

P ípojka je navržena v profilu DN 150. 

f) Statistické údaje: 

Zastav ná plocha: Energocentrum: 595,0 m2

Kolektor: 89,5 m2

Zastav ná plocha celkem: 684,5 m2

Obestav ný prostor: Energocentrum: 4.018,3 m3

Kolektor: 232,7 m3

Celkový obestav ný prostor: 4.251 m3

Hrubá podlažní plocha: úrove  -3,400: 324 m2

úrove  -5,400: 530 m2
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7.1.5. P edm tný stavební investi ní zám r . 5. 
Obchodn  zábavní centrum FORUM - Nová Karolina, Ostrava 

Název stavby: NOVÁ KAROLINA OSTRAVA – I. Etapa stavby, 

1.B.003 Obchodn  zábavní centrum

Charakter stavby: Novostavba 

Místo stavby: Ostrava 

k. ú.: Moravská Ostrava 

Obrázek 17 - Obchodn  zábavní centrum FORUM - Nová Karolina, Ostrava – p vodní stav 
(zdroj: http://www.msstavby.cz/nova-karolina-letecke-fotky-15-01-2010/) 

Obrázek 18 - Obchodn  zábavní centrum FORUM - Nová Karolina, Ostrava – výstavba 
(zdroj: http://www.ostravak.info/bude-opravdu-nova-karolina-centrem-zivota-v-ostrave/) 

Obrázek 19 - Obchodn  zábavní centrum FORUM - Nová Karolina, Ostrava – nový stav – 
interiér 
(zdroj: http://www.forumnovakarolina.cz/cz/galerie/fotogalerie/4-forum-nova-karolina-ostrava.html) 

Obrázek 20 - Obchodn  zábavní centrum FORUM - Nová Karolina, Ostrava – nový stav 
(zdroj: https://www.ostrava.cz/cs/podnikatel-investor/ke-stazeni/development-newsletter/2012/prosinec/c-
documents-and-settings-novotnaan-plocha-oer34-dokumenty-newsletter-2012-prosinec-kratka-best-of-realty-
1_misto_forum_nova_karolina_new_karolina_shopping_center.jpg/image_large) 
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a) Údaje o dosavadním využití a zastav nosti území, o stavebním pozemku 

a majetkoprávních vztazích 

Území I. etapy stavby Nová Karolína se nachází v centrální ásti m sta Ostravy, tedy 

v zastav né ásti obce. Vlastní lokalita výstavby – stavební pozemky, jsou (vyjma pozemk

pod stávajícími památkov  chrán nými objekty Úst edny a Elektrocentrály) nezastav né 

a nevyužívané. Jedná se o revitalizované území po odstran ní bývalých výrobních provoz , 

které bylo po provedené sanaci zatravn no. 

b) Údaje o spln ní podmínek regula ního plánu 

Dokumentace je zpracovávána v souladu s vydaným Rozhodnutím o umíst ní stavby 

.j. Správ/ÚS /1372/07/Sag-R a Rozhodnutím o zm n  využití území 

.j. Správ/ÚS /1373/07/Sag-R. 

c) Údaje o provedených pr zkumech 

• Inženýrsko-geologický pr zkum 

• Hydrogeologický pr zkum 

• Pr zkum kontaminace zemin 

• Dendrologický pr zkum 

• Stavebn -technický pr zkum Elektrocentrála 

• Návrh bezpe nostních opat ení na základ  vyhodnocení výstupu d lních plyn  na 

povrch 

• Radonový pr zkum 

• Pr zkum bludných proud

d) Údaje o napojení na dopravní infrastrukturu 

Území 1. etapy stavby Nová Karolina bude dopravn  p ipojeno na m stskou 

komunika ní sí  ve ty ech místech – na severní stran  nov  vybudovaným propojením území 

s ul. Prodloužená Porážkova I. (pod Frýdlantskými mosty) – toto propojení je jako 

podmi ující investice investi n  zajiš ováno MMO, druhé napojením na ul. 28. íjna 

v prostoru stávající k ižovatky ul. 28. íjna x ul. Pod bradova. Na jihovýchodní stran  bude 

území 1. etapy stavby dopravn  p ipojeno na ul. Na Karolin  ve dvou bodech. 
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Dalším dopravním napojením území 1. etapy stavby bude nov  z ízený p ší p ístup 

p es lávku, spojující území stavby s prostorem nádraží Ostrava st ed a s prostorem 

autobusového nádraží, který doplní stávající možný p ístup pro p ší z ul. 28. íjna a z ul. Na 

Karolin . 

e) Údaje o napojení na technickou infrastrukturu 

Zásobování vodou - území 1. etapy stavby bude p ipojeno na m stem rekonstruovaný 

stávající vodovodní ad v prostoru pod Frýdlantskými mosty v území stavby. 

Splaškové vody z území 1.etapy stavby budou svedeny nov  projektovanou jednotnou 

kanalizací do m stem rekonstruované jednotné kanalizace DN 1400 v ulici 28. íjna – 

napojení bude ve 2 místech: v prostoru k ižovatky ulic 28. íjna a Pod bradova a p ed 

k ižovatkou ulic 28. íjna a Na Karolín . 

Deš ové vody budou odvedeny z území 1. etapy stavby bez retence do eky Ostravice 

s výjimkou vod z ásti zast ešení objektu 1.B.002 u ulice 28. íjna a p ilehlých zpevn ných 

ploch, které jsou odvodn ny do stávající kanalizace v ul. 28. íjna. Deš ové vody 

z nezast ešených parkoviš  a manipula ních ploch s možnými úkapy ropných látek budou 

p ed zaúst ním do projektované kanalizace p ed išt ny v odlu ova ích ropných látek 

(parkovišt  u obj. „Elektrocentrály“).  

Horkovodní rozvod - v rámci I. etapy výstavby komplexu „Nová Karolina Ostrava“ 

je navržen horkovodní rozvod. Požadované množství tepla bude zajišt no p ípojkou páry o 

kone ném p íkonu cca 30 MW ze systému CZT firmou Dalkia R, a.s. Pro první etapu bude 

k dispozici p íkon 13,3 MW. Napojovací místo je na ul. 28. íjna, v t sné blízkosti objektu 

1.B.002. V nov  vybudované p edávací stanici bude teplo transformováno z páry na horkou 

vodu pro vytáp ní o parametrech 130/70 °C. 

Elektrický proud - pro pokrytí pot eby elektrické energie pro I.etapu výstavby bude 

v území 1. etapy stavby položena jedna kabelová smy ka (VN 1, VN 2) a samostatný napáje

(VN 3), ukon ený ve stávající rozvodn EZ „ erná louka“, nacházející se p i 

jihovýchodním okraji území 1. etapy stavby. 
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Ve ejné osv tlení - napojení bude provedeno kabely uloženými v zemi. Ocelové 

stožáry budou vzájemn  propojeny a uzemn ny zemnícím páskem. Napojení bude provedeno 

z rozvad  venkovního osv tlení RVO. 

f) Statistické údaje 

Orienta ní hodnota stavby je 2500 mil. K . 
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7.1.6. P edm tný stavební investi ní zám r . 6. 
Sv t techniky SCIENCE and TECHNOLOGY centrum v Ostrav

Název stavby: Sv t techniky SCIENCE and TECHNOLOGY centrum v Ostrav

Charakter stavby: Novostavba 

Místo stavby: Ostrava - Vítkovice 

k. ú.: Vítkovice 

Obrázek 21 - Sv t techniky SCIENCE and TECHNOLOGY centrum v Ostrav  – zahájení 
výstavby 
(zdroj: http://www.msstavby.cz/wp-content/uploads/2012/11/stc-1.jpg) 

Obrázek 22 - Sv t techniky SCIENCE and TECHNOLOGY centrum v Ostrav  – výstavba 
(zdroj: http://resnap.it/en/series?series=AMjEwJC01) 

Obrázek 23 - Sv t techniky SCIENCE and TECHNOLOGY centrum v Ostrav  – nový stav – 
interiér 
(zdroj: http://www.msstavby.cz/wp-content/uploads/2014/03/vitkovice-stk-velky-svet-techniky-6.jpg) 

Obrázek 24 - Sv t techniky SCIENCE and TECHNOLOGY centrum v Ostrav  – nový stav 
(zdroj: http://resnap.it/en/series?series=AMjEwJC01) 
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a) Údaje o dosavadním využití a zastav nosti území, o stavebním pozemku 

a majetkoprávních vztazích 

Pro stavební innost v Dolní oblasti Vítkovic byla zkonstruována zastavovací 

tvercová modulová sí  o rozm rech stran 125 / 125 m. Science and Technology Centrum 

bude stát na modulovém tverci s ozna ením E1. Staveništ  se nachází v zastav né ásti 

pr myslového areálu tzv. Dolní oblasti Vítkovice v t sné blízkosti Národní kulturní památky 

industriálního d dictví, v sousedství VI. energetické úst edny. Jedná se o pozemek složený 

áste n  z volných ploch, ploch po odstran ných dvou stavbách na pozemcích . 1051/41 

a 1051/40 a áste n  zastav ných ploch nevyužívanými objekty (pozemek  1051/42 

a 1051/39). Oba stávající objekty jsou navrženy k demolici v rámci samostatných projekt

Revitalizace MS Kraje. P es plánovaný pozemek vedou páte ní podzemní inženýrské sít

a nadzemní inženýrské sít . Podzemními páte ními inženýrskými sít mi jsou kanaliza ní 

stoky A a E – ob  stoky jsou výškov  pod železobetonovou základovou deskou nov

navrženého objektu – nejsou v p ímé kolizi s navrženým objektem. Nadzemními páte ními 

sít mi jsou nefunk ní trubní rozvody, na kterých jsou umíst ny rozvody popílkovodu, 

vy išt né vody z OV, stla ený vzduch, elektro slaboproud – v rámci p edkládaného projektu 

je plánována p eložka t chto sítí. V dob  zahájení prací na ešeném projektu budou pozemky 

uvoln né od stávajících objekt . Zrealizovány budou i p eložky nadzemních inženýrských 

sítí. Majetkoprávn  jsou všechny pozemky dot ené stavbou i pozemky sousední v majetku 

spole nosti VÍTKOVICE a.s. 

b) Údaje o spln ní podmínek regula ního plánu 

Územní rozvoj m sta Ostravy je regulován vydaným územním plánem m sta Ostravy, 

zpracovaným Útvarem hlavního architekta Magistrátu m sta Ostravy a schváleným dle § 36 

odst: 1 písmeno n zákona . 367/1990 Sb zastupitelstvem m sta Ostravy. Dot ená stavba se 

nachází v území funk n  vymezeném jako LP – lehký pr mysl, sklady, drobná výroba. Zám r 

plánované výstavby je v souladu s platným Územním plánem m sta Ostravy. Rozhodnutí 

o umíst ní stavby bylo realizováno pomocí Ve ejnoprávní smlouvy o umíst ní stavby 

. 32/2010, .j. SMO/155216/10/Správ./Kov Stavební povolení – rozhodnutí . 110/2010 bylo 

Odborem výstavby, životního prost edí a vodního hospodá ství Ú adu m stského obvodu 

Vítkovice vydáno 23. 11. 2010 pod íslem jednacím VIT/18092/10/VŽPaVHÚPo a nabylo 

právní moci dne 24. 11. 2010. 
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c) Údaje o provedených pr zkumech: 

V ervenci 2010 byl proveden inženýrskogeologický, hydrogeologický, radonový 

a korozní pr zkum a pr zkum kontaminace území ( íslo úkolu Z2100148). V rámci tohoto 

pr zkumu byly realizovány 4 nevystrojené jádrové vrty do hloubky 12 až 15 metr  v t sné 

blízkosti budoucí stavby a dále byla provedena rešerše archivních vrt  v širším okolí a m ení 

koncentrace radonu a metanu. Záv ry t chto pr zkum  byly podkladem pro zpracování 

stavební a statické ásti dokumentace a jsou v t chto ástech zohledn ny. Rovn ž bylo 

provedeno geodetické polohopisné a výškopisné zam ení zájmové oblasti, na které se 

uskute ní výstavba, a jejího okolí. Byl zpracován dendrologický pr zkum. 

d) Údaje o napojení na dopravní infrastrukturu 

Komunika ní sí : Navrhovaný objekt bude napojen na komunika ní sí  pomocí 

prodloužení ulice Ruská, které bude zapojeno do dopravního systému m sta Ostravy. Dnešní 

stávající vjezd z ulice Ruská do areálu Dolní oblasti p es stávající vrátnici bude v dob

zprovozn ní objektu uvoln n jako ve ejný vjezd. Stávající vrátnice bude odstran na. Doprava 

v klidu je ešena v rámci navrhovaného parkingu p i prodloužení ulice Ruská (modulový 

tverec B1). 

Hromadná doprava: Obsluha území m stskou hromadnou dopravou je zajiš ována 

tramvají ze stanice Vítkovice – vysoké pece, která se nachází poblíž vjezdu ulice Ruská do 

areálu. V dalších plánech se po ítá se zavedením tramvaje pomocí prodloužení ulice Ruská do 

areálu Dolní oblasti. Obsluha celého areálu m stskou hromadnou dopravou bude pak 

bezprost ední. 

e) Údaje o napojení na technickou infrastrukturu 

Jednotlivé energie (teplo, chlad, sprinklerová voda, elektro silnoproud, elektro diesel, 

elektro slaboproud) budou napojeny z plánovaného energocentra. Napojení na rozvody pitné 

vody a kanalizaci bude provedeno na sít  vedené resp. p ekládané v komunikacích okolo 

objektu Sv ta techniky. 
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f) Statistické údaje 

Užitná plocha: 1PP 5.493,05 m2

1 NP 3.176,33 m2

2 NP 1.955,08 m2

3 NP 1.108,36 m2

4 NP 177,18 m2

Celkem 11.910,00 m2
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7.2. P íloha 2 -Typologie stavebních proces

V rámci výše uvedeného p ehledu o sou asném stavu ešené problematiky, kdy byly 

názorn  demonstrovány p edm tné investi ní zám ry . 1 až . 6, byly detailn  popsány 

i charakteristiky investi ních zám r  nejenom ze spole enského pohledu, ale p edevším, a to 

zejména, i z pohledu technických specifikací, které stanovuje zákon . 183/2006 Sb. (stavební 

zákon) – ve zn ní pozd jších novel O územním plánování a stavebním ádu, které ve své 

podstat  do jisté míry zohled ují faktory uvedené v kapitole 2.2. této diserta ní práce. 

Jednotlivé investi ní zám ry ( . 1 až . 6) jsou stavebními technologickými procesy, 

u kterých lze definovat ucelený soubor stavebních inností, a to jak pro technologickou etapu 

hlavní stavební výroby (HSV), tak i pro technologickou etapu p idružené stavební výroby 

(PSV), ale i pro technologickou etapu prací vnit ních a dokon ovacích (PVD).  

Jelikož z výše uvedeného je z ejmé, že investi ní zám ty . 1 až . 6 obsahují celkové 

stavební procesy, tedy innosti v technologické etap  HSV, PSV a PVD, je tato diserta ní 

práce zam ena na první technologickou etapu, hlavní stavební výrobu - HSV. V rámci 

v deckého poznání lze konstatovat i doporu ení pro následný technický rozvoj investi ního 

rozhodovacího procesu, že i technologickou etapu p idružené stavební výroby (PSV), ale 

i technologickou etapu prací vnit ních a dokon ovacích (PVD) by bylo vhodné rovn ž 

analyzovat a to zejména analogicky s metodami a postupy užitými v této diserta ní práci 

použitými pro technologickou etapu hlavní stavební výrobu - HSV. 

Aby bylo možné provést komparativní analýzu pro technologickou etapu hlavní 

stavební výroby – HSV je nezbytné definovat ty stavební innosti, které svým 

technologickým významem a svojí technologickou podstatou náleží do technologické etapy 

HSV. 

7.2.1. Typologie stavební innosti technologické etapy HSV (zejména) 

• Bourání a podchycování konstrukcí 

• Demolice objekt

• Vyzdívky p íslušenství, bourání 

• Zemní práce 

• Zvláštní zakládání objekt
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• Zpev ování hornin a konstrukcí 

• Zakládání staveb 

• Svislé a kompletní nosné konstrukce 

• Vodorovné a kompletní nosné konstrukce 

• Vertikální komunikace – schodišt

• Podlahy a podlahové konstrukce 

• Lešení 

• Komunikace a zpevn né plochy 

• P esun hmot 

Stavební innosti HSV se v obecné rovin  vyskytují tém  u každé plánované stavební 

investice a rovn ž se vyskytují i v rámci p edm tných investi ních zám r . 1 až . 6 této 

diserta ní práce. 

Jedná se o stavební innosti, které zejména u typu stavebních zám r , jako jsou 

rekonstrukce, modernizace, revitalizace, rehabilitace apod. (tedy výstavby na území typu 

Brownfields), tvo í neodd litelnou sou ást stavebního procesu. Z tohoto d vodu zpracovatel 

této diserta ní práce stanovil typologii základních (spole ných) initel  – parametr , faktor

stavebních proces , které lze analyzovat na stanovených p edm tných investi ních zám rech 

. 1 až . 6. 

7.2.2. Typologie základních (spole ných) initel  – parametr , faktor  dle: 

a) Technologického (Nákladového) rozboru 

• Technologická etapa / innosti HSV 

• Stavební innost - typologie 

• M rná jednotka (m rná jednotka je uvedena v závislosti na typu innosti) 

• Množství (množství dané jednotky) 

• Jednotkový náklad (K ), jednotkový náklad je uveden v K  bez p íslušné 

dan  z p idané hodnoty (tedy bez hodnoty DPH) 

b) Kvalifikace stavební innosti HSV 

• Pr zkumy 

• Bourací práce 

• Zemní práce 

• Zvláštní zakládání 
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• Základové konstrukce 

• Svislé a kompletní konstrukce 

• Vodorovné konstrukce 

• Ocelové konstrukce 

• Konstrukce tesa ské 

• Komunikace a zpevn né plochy 
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7.3. P íloha 3 - Analýza typologie základních (spole ných) initel  – parametr , 
faktor  dle technologického (nákladového) rozboru a dle kvalifikace stavební 
innosti HSV 

7.3.1. P edm tný stavební investi ní zám r . 1.
Spole enské centrum, BREDA & WEINSTEIN, Opava 
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7.3.2. P edm tný stavební investi ní zám r . 2.
Rekonverze PLYNOJEMU v NKP v Dolní oblasti Vítkovice na 
MULTIFUNK NÍ AULU 
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7.3.3. P edm tný stavební investi ní zám r . 3. 
Nová KAROLINA OSTRAVA – TROJHALÍ 



150 



151 



152 



153 



154 



155 



156 

7.3.4. P edm tný stavební investi ní zám r . 4.
Výstavba moderního Energocentra pro NKP Dolní oblast Vítkovice s využitím 
netradi ních zdroj  energií. 
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7.3.5. P edm tný stavební investi ní zám r . 5.
Obchodn  zábavní centrum FORUM - Nová Karolina, Ostrava 
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7.3.6. P edm tný stavební investi ní zám r . 6. 
Sv t techniky SCIENCE and TECHNOLOGY centrum v Ostrav
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