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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá analýzou nákladů při zakládání staveb ve specifickém 

území prováděných společností Larumo Servis s.r.o. v letech 2007 až 2015. Práce porovnává 

tři realizované zakázky, při kterých bylo použito stejných technologických postupů pro 

zajištění stavební jámy a došlo k překročení nákladů. 

V první části je specifikována technická část zakládání staveb společně 

s fotodokumentací pro objasnění problematiky. V další části jsou popsány příčiny 

překročení plánovaných nákladů a ekonomické zhodnocení. V poslední části práce 

předkládá návrhy na prevenci škody a jejich dopadu na podnik. 

Klíčová slova: Zakládání staveb, náklady, rozpočet, projekt výstavby, stavební jáma 

 

Summary 

This thesis analyzes the costs in setting up structures in a specific area conducted by 

Larumo Service Ltd. from 2007 to 2015. This paper compares three completed projects, 

which used the same technological procedures of contruction filling and costs were 

overdrawn. 

The first part specifies the technical part of the building foundation, together with 

photographs to illustrate the procedures. The following part describes the causes of cost 

overruns and economic evaluation. The last part makes suggestions to prevent damage and 

their impact on business. 

Keywords: Construction filling, costs, budget, project development, construction pit 
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1. Úvod 

Stavebnictví jako hospodářský odvětví se zabývá výstavbou, údržbou, modernizacemi, 

rekonstrukcemi a demolicemi staveb různého charakteru. S touto činností je neodmyslitelně 

spojeno plánování nákladů, a to jak nákladů, které můžeme stanovit před zahájením prací v 

etapě přípravy stavby, tak nákladů, které mohou vzniknout během nebo po ukončení 

činnosti. Pro tvorbu rozpočtů staveb a stanovení předběžných i možných vícenákladů je 

klíčové především prostředí, ve kterém je stavba prováděna, a to především proto, že podle 

prostředí volíme dále pak i vhodnou metodu realizace stavby. Diplomová práce se věnuje 

zobecnění těchto organizačních a technických postupů a hodnocením jejich dopadů do 

rozpočtové stránky příslušných projektů. Snaha o nepřekračování rozpočtů je velmi důležitá 

zejména ve výběrových řízeních, kdy vícenáklady musí nést zhotovitel stavby, což mu 

zhoršuje ekonomické výsledky a i samotnou konkurenceschopnost vůči ostatním zájemců 

na realizaci staveb. Tato práce se zaměřuje na projekty realizované stavební společnosti 

Larumo Servis s.r.o. působící v Karlových Varech. Společnost se zabývá jak obecnou 

stavební, tak i speciální stavební činností. Speciální stavební činností se pak rozumí 

zakládání staveb ve specifickém území, které díky jedinečným podmínkám Karlových Varů 

je spojeno téměř s každou stavbou prováděnou v této oblasti. Za náročné podmínky pro 

výstavbu však nemohou pouze karlovarské termální prameny, ale značným způsobem se do 

výstavby promítají také geologické podmínky, které jsou v okolí Karlových Varů opravdu 

atypické. Cílem diplomové práce je navržení způsobů omezujících vznik vícenákladů při 

zakládání staveb v tomto specifickém území. 
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2. Faktory charakterizující specifické území 

2.1 Charakteristika území a staveb 

Stavby prováděné společností Larumo Servis s.r.o. od roku 2007 do současnosti jsou 

umístěny na jihozápadním okraji lázeňské části města Karlovy Vary na parcelách patřících 

investorům. Pro upřesnění se stavba Olympic – Albion nachází na parcelách 1111, 1112, 

1127, 1128, 1135 a 1136 u stávající městské komunikaci s názvem Zámecký vrch, stavba 

Corso se pak nachází v lázeňské části města nazývané Stará louka číslo parcely 1037 (svah) 

a 1052 (stávající objekt hotelu) a Adler leží na parcele u komunikace Na Vyhlídce pod 

označením číslo 1318. Všechny stavby se od sebe nacházejí ve vzdálenosti, která vzdušnou 

čarou nepřesahuje 550m. Rozložení staveb pak můžeme vidět na obr. 1, kde A představuje 

stavbu Olympic – Albion, B stavbu Corso a C stavbu Adler. Dále pak vyjma stavby Adler 

se zbylé dvě staveniště nacházení v lázeňské zóně s omezeným přístupem. 

 

Obrázek 1 Rozmístění staveb 

Zdroj: katastr nemovitostí ČR 

Olympic – Albion jsou dva stávající objekty, které jsou součástí řadové zástavby ulice 

Zámecký vrch. Jsou těsně sousedící, jmenovitě zapsán v Ústřední seznam kulturních 

památek je pouze bývalý lázeňský dům Olympic. Oba domy v druhé polovině minulého 

století sloužily jako dětské léčebny. Objekty nebyly dlouhé roky využívány a tak byly 

odprodány do soukromého vlastnictví za účelem rekonstrukce, rozšíření a výstavby 

lázeňského a ubytovacího komplexu.  
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Hotel Corso, který slouží pro návštěvníky lázní, je díky svému ideálnímu umístění 

v srdci lázeňské části (cca 250 m od karlovarského Vřídla) a cenové dostupnosti velice 

oblíbený a jeho ubytovací kapacity nejsou dostačující pro pokrytí poptávky. Z toho důvodu 

vlastník rozhodl o rozšíření části za objektem směřující do svahu, za účelem zvýšení 

ubytovacích kapacit a zlepšení služeb hostům.  

V případě stavby Adler se jedná o novostavbu na dosud nezastavěné parcele. Cílem je 

vybudování apartmánového komplexu za účelem pronájmu bytů avšak po zahájení 

stavebních prací se změnil investor, který přehodnotil rizika projektu a tak došlo na změny 

a rozšíření projektu. 

2.1.1 Geologické a hydrogeologické poměry území 

Zvolené stavby se nacházejí v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů 

lázeňského místa Karlovy Vary IA (tedy zóny nejvyšší ochrany proti ropným látkám) dle 

zákona č. 164/2001 Sb. a usnesení vlády č. 257/1966 Sb., č. 214/1971 Sb., č. 146/1974 Sb., 

č. 127/1976 Sb. a č. 27/1982 Sb.  

Zájmové území leží při severozápadní hranici geomorfologického celku Slavkovský 

les, ve spodní části svahu s poměrně prudkým sklonem k vodoteči Teplé (Výšina přátelství 

556 m. n. m., koryto Teplé 377,60 m. n. m. = místní erozivní báze). Mikroreliéf je výrazně 

pozměněn antropogenními zásahy realizovanými jak v rámci vytvoření místa pro starší 

zástavbu, tak v rámci úprav okolních svahů v bezprostřední blízkosti staveb. Původní i 

dnešní reliéf terénu je značně členitý, nadmořská výška se v lokalitě a v jejím nejbližším 

okolí pohybuje v intervalu hodnot 375,91 - 400,12 m n. m. (± 0,00 stavby = 380,41 m n. m.). 

 V celé části zájmového území se nachází složitý geologický profil s rozdílnou 

hloubkou skalního podloží. Nejsvrchnější polohu geologického profilu tvoří navážkové 

zeminy vrstvy do 1,0 m. Staveniště se nacházejí v místě průběhu západní tektonické hranice 

vývěrové zóny karlovarské zřídelní struktury. Území, na kterých se stavby nacházejí, nejeví 

ani doposud nikdy nejevily známky povrchových termálních aktivit s výjimkou stavby 

Olympic – Albion, v jejíž blízkosti (ve vzdálenosti cca 90m) byly zaznamenány výrony 

CO2 a to v letech 2002 a 2005.  

2.1.2 Urbanistické a architektonické řešení staveb 

Nacházíme-li se v tak specifickém území jako jsou Karlovy Vary, které jsou z velké 

části závislé na turistickém ruchu, který je vázán na malebnost města, musíme brát v potaz 

urbanistické a architektonické řešení staveb, tak aby splňovaly stanovené podmínky 
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příslušnými orgány, kterými jsou v tomto případě stavební úřad Karlovy Vary a Národní 

památkový ústav – územní odborné pracoviště v Lokti.  

2.2 Obecné regulace, pravidla a normy ve specifickém území 

Při všech realizovaných pracích je nutno dodržovat důsledně a průběžně platné 

předpisy, které se vztahují jak k obecné ochraně zdraví při práci, tak k pracím ve specifickém 

území.  Specifickým územím se v tomto případě rozumí ochranné pásmo přírodních léčivých 

zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary. Jsou to tyto předpisy [19]:  

 ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci Zákona č. 65/1965 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, 

 vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/90 Sb. 

o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 

 Zákon ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a 

vyhlášku MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, 

 nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 

prostředků, 

 Zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních 

minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých 

souvisejících zákonů, 

 usnesení vlády č. 257/1966 Sb., 

 usnesení vlády č. 214/1971 Sb., 

 usnesení vlády č. 146/1974 Sb., 

 usnesení vlády č. 127/1976 Sb., 

 usnesení vlády č. 27/1982 Sb., 

 ČSN 65 0201 - Hořlavé kapaliny, provozovny a sklady, 

 ČSN 05 0601 - Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů, 

 ČSN 05 0610 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání kyslíkem, 

 ČSN 05 0630 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem, 

 ČSN 07 8304 - Kovové tlakové nádoby k dopravě plynu - provozní pravidla, 

 ČSN ISO 12480-1 - Jeřáby - bezpečné používání, 

 bezpečnostní předpisy obsažené v závazných technologických pravidlech 

dodavatele, 

 návody k používání vrtných souprav, vysokotlakých a injektážních čerpadel, 

rozplavovačů, čističek výplachu a stabilních skladovacích zařízení sypkých hmot. 
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3. Technická realizace zakládání staveb ve specifickém území 

Následující kapitola se zaměřuje na každou z vybraných staveb a podrobněji popisuje 

jednotlivé projekty, stavební práce, změny v projektech a jejich řešení. Kapitola tak slouží 

k lepšímu porozumění problematiky při zakládání staveb a následné tvorbě vícenákladů 

spojených s realizací změn v projektech. 

3.1 Stavba Olympic – Albion 

Projekt Olympic – Albion měl za cíl vytvořit nové lázeňské sanatorium propojením 

obou objektů a rozšířením dvorních prostor. Kromě ubytovacích a stravovacích služeb mělo 

sanatorium poskytovat léčebné procedury a terapie, včetně vodoléčby za pomoci 

karlovarských termálních vod. Pro odpočinek hostů počítal projekt rovněž s výstavbou 

relaxačního bazénu, finské sauny a parní kabiny. Standard ubytovací části lázeňského 

sanatoria byl ****+(4*+). Obecné parametry projektu jsou pak následující [19]: 

 max. délka objektu – 44,60 m,  

 max. šířka objektu – 41,60 m, 

 zastavěná plocha – 1855,00 m2,  

 obestavěný prostor – cca 28 201 m2,  

 ubytovací kapacita – 130 lůžek, 

 investice – 410 milionů Kč. 

3.1.1 Projekt výstavby 

3.1.1.1 Stav před zahájením prací 

Budova Olympic měla přibližně obdélníkový půdorys o rozměrech cca 25 x 20 m, 

vzadu za objektem po celé jeho délce byla přízemní dvorní zástavba o šířce cca 10 m. Terén 

za dvorem byl zabezpečen opěrnými zdmi, za opěrnou zdí pokračoval svah ve sklonu 

cca 30°. Rozdíl úrovně terénu na ulici před domem a na hranici pozemku za domem byl 

okolo 20 m. Budova byla zcela podsklepena. Výškově byla členěna na suterén, přízemí, čtyři 

patra a podkroví. V zadním traktu ve střední části budovy bylo schodiště. [19] 

Původní budova Albion znázorněná na obr. 2 a 3 měla půdorys o 

rozměrech ~ 17 x 13 m, konfigurace terénu byla obdobná jako u budovy Olympic. Obdobné 

bylo rovněž výškové uspořádání objektu. Půdorysně byla budova členěna do dvou resp. tří 

podélných traktů, schodiště v zadním traktu bylo umístěno asymetricky, blíže ke štítu u 

hotelu Olympic. 
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Obrázek 2 Olympic - Albion před zahájením rekonstrukce 

 Zdroj: vlastní foto 

 Stavba je situována ve III. sněhové a III. větrové oblasti podle ČSN 730035 "Zatížení 

stavebních konstrukcí" (vč. změny Z3 z října r. 2006). Podle ČSN 730036 "Seismická 

zatížení staveb" je v oblasti do 6° stupnice MKS-64; ve smyslu této normy bylo třeba počítat 

jen s omezenými seismickými účinky na stavbu. Podle dostupných údajů není území 

poddolováno. Ve skalní stěně za objektem (za opěrnou zdí) byly dokumentovány skalní 

sklípky vzniklé zřejmě v místech méně obtížné rozpojitelnosti granitu. Stavba je umístěna v 

exponované části ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy 

Vary stupně IB se striktní předepsanou ochranou těchto zdrojů. [19] 

 

Obrázek 3 Olympic - Albion před zahájením rekonstrukce - zadní část  

Zdroj: vlastní foto 
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3.1.1.2 Navržené a provedené konstrukční úpravy 

Budova Olympic 

Vzhledem k tomu, že je dům v režimu památkové péče, byly navrženy zásahy do 

nosných konstrukcí v co nejmenší míře. Protože jak stěny, tak nosné části stropů byly na 

hranici využitelnosti, stavební úpravy byly navrženy takového rázu, aby nebyla zvětšována 

velikost zatížení proti stavu před zahájením prací. 

Tíha konstrukcí vestavěného sociálního zařízení měla být minimalizována a současně 

tak zmenšena hmotnost nenosných stropních a podlahových vrstev. Při provádění byly 

zjištěny dimenze a stav všech stropních nosníků. V případě nutnosti bylo naplánováno zvýšit 

únosnost nosníků přivařením nových částí, tak aby byla zvětšena jejich výška. Zesílení by 

bylo prováděno při odlehčení nosníků s eliminací zbývajícího zatížení vhodným 

podepřením. Horní pásnice nosníků byly zabezpečeny proti klopení. Nové části stropů 

(zastropení stávající větrací šachty, strop ve středním traktu u štítu k budově Albion) budou 

z ocelových nosníků nesoucích vyztuženou desku z lehkého betonu zhotovenou do 

trapézových plechů.  

Nevyužité spojovací otvory v nosných zdech byly plně zazděny, nové části byly 

provázány do stávajícího zdiva. Nové dveřní otvory byly při šířce do 1,0 m zabezpečeny 

vkládanými ocelovými překlady, při větší šířce ocelovými rámy s horními i dolními 

příčlemi, které nahradí únosnost vybouraného zdiva. Ponechané úzké pilíře nosného zdiva 

jsou zesíleny opásáním ocelovou objímkou s nárožními úhelníky. Výška suterénu je zvýšena 

o 0,37 m a suterénní stěny ve spodní partii podezděny betonovými cihlami na cementovou 

maltu, základy byly prohloubeny. Prohloubené základy i zdivo byly provedeny v původní 

šířce. Podezdění a prohloubení základů bylo prováděno postupně, po úsecích 

dl. 0,80 - 1,0 m, vždy s provizorním zabezpečením podchytávaných konstrukcí. Suterénní 

zdi byly opatřeny oboustranným torkretem. Nová výtahová šachta u štítu k objektu Albion 

a dolní část výtahové šachty v zrcadle schodiště je železobetonová s tloušťkou stěn 

0,20 m. [19] 

Budova Albion 

S ohledem na potřebu rozšíření provozu byla zvětšena hloubka založení budovy na 

cca 20 m, souhlasně s přilehlou částí budovy Olympic. Ze stávající budovy byl ponechán 

pouze přední trakt s hloubkou ~ 7,0 m s ohraničením střední podélnou zdí. Střední a zadní 

trakt byly ubourány. Stávající dřevěné stropy v předním traktu v nevyhovujícím stavu byly 
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nahrazeny novými z ocelových nosníků nesoucích vyztuženou desku z lehkého betonu 

zhotovenou do trapézových plechů. Nahrazení stávajících stropů se provádělo postupně po 

podlažích a jednotlivých místnostech, tak aby byla zachována prostorová tuhost celé budovy 

a zajištěna stabilita stávajících zdí v každé fázi přestavby. 

Zadní část budovy je nově postavena na celou výšku 7 podlaží. Nosnou konstrukcí této 

části budovy je monolitický železobetonový bezprůvlakový skelet s deskou konstantní 

tloušťky 0,20 m. Po obvodu stropních desek je deska lemována obrubním žebrem o celkové 

výšce 0,40 m, nad okenními otvory 0,45 m. Na obrubní žebro (průvlak) v ose „13“ jsou 

uloženy ocelové stropní nosníky pole „13“ - „14“. Strop v tomto poli je stejného provedení 

jako nové stropy v ponechaném uličním traktu budovy. Toto spojení snižuje rozdíly v sedání 

staré a nové části budovy, musí však zabezpečit tuhost celé stropní konstrukce ve 

vodorovném směru, nutnou pro zabezpečení stability budovy. Sloupy skeletu jsou 

jednotného rozměru 0,30 x 0,30 m s výjimkou suterénu, kde byl navržen rozměr 

0,40 x 0,40 m. Štítové stěny zadní části budovy jsou nově vyzděny a propojeny se stávajícím 

zdivem. Stěny výtahových šachet jsou z železobetonu o tloušťce 0,20 m. Bylo navrženo nové 

založení zadní části budovy na železobetonových patkách až ke skalnímu podloží, tak aby 

bylo omezeno sedání. Pod výtahovými šachtami byla základová deska tloušťky 0,25 m. 

Podchycení konstrukcí předního traktu bylo provedeno podezděním po částech spolu s 

novými základy. Nové založení je na mikropilotách. Zdi suterénu jsou zesíleny 

oboustrannou vrstvou torkretu. Nová část štítové zdi k objektu Olympic se založila na 

společném pasu se štítovou zdí této budovy, která je současně podezděna. Vizualizace přední 

části objektů je pak možné vidět na následujícím obr. 4. [19] 

 

Obrázek 4Architektonický návrh - čelní pohled 

Zdroj: Porticus s.r.o. 
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Dvorní přístavba 

Dvorní přístavba byla navržena po celé délce obou objektů na výšku dvou podlaží 

(1.p.p. a 1.n.p.) a s dalším podlažím a využitím ploché střechy jako terasy v zadní části 

půdorysu viz obr. 5. Hloubka zástavby 20 - 25 m je dosažena odtěžením vystupujícího 

skalního masivu až po hranice pozemku. Úprava a zabezpečení skalní stěny o výšce ~ 20 m 

bylo předmětem samostatné části projektu. Nosná konstrukce přístavby je 

monolitická, železobetonová. V části půdorysu je nad suterénem vytvořen mezistrop s 

využitím prostoru jako technické podlaží. Stropní desky konstantní tloušťky 0,20 m jsou 

neseny sloupy o rozměru 0,30 x 0,30 m, po obvodu jsou uloženy na nosné zdi.  Při délce 

přístavby cca 40 m je uvažována jako jeden dilatační celek.  

Založení sloupů a stěn přístavby bylo navrženo plošné, na patkách a pasech. Na 

mikropilotách byly založeny konstrukční prvky přilehlé ke stávajícím objektům. Velikost 

základových konstrukcí byla upravena podle zatřídění při vlastním provádění stavby. 

Navržené výpočtové zatížení jedné mikropiloty je cca 350 kN. Mikropiloty procházejí 

svahovými uloženinami, resp. eluvii charakteru štěrkových hlín a opírají se o zvětralé skalní 

podloží. Profil vrtů a druh materiálu mikropilot byl stanoven po výběru dodavatele prací 

speciálního zakládání. Celková délka mikropilot i délka injektovaného kořene se stanovila 

po provedení prvních vrtů podle skutečné geologické stavby podloží. [19] 

 

Obrázek 5Architektonický návrh – přístavba  

Zdroj: Ing. Arch. Jaroslav Šubrt4 
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1.2 Zajištění stavební jámy 

Vrchní partie stavební jámy byly zajištěny pomocí mikrozáporového pažení z tyčí 

HEB 120 osazovaných do vrtů průměru 250 mm, viz obr. 6. Na vrtání mikrozápor se použila 

vrtná plošina. Pro spolehlivé vetknutí mikrozápor do dna fáze těžení byly zality paty 

cementovou suspenzí. Maximální rozteče vrtů byly 1,50 m. Když byla mikrozápora vsazena 

do vrtu a zalita její pata, byl vrt zasypán vývrtkem pro lepší stabilizaci tyče. 

 

Obrázek 6 Mikrozáporové pažení z HEB 120 

 Zdroj: Larumo servis s.r.o. 

Poloha os záporového pažení od obrysu spodní stavby novostavby (tj. požadované 

polohy rubu izolace) byla odvozena z rozměrů výztužných tyčí zápor. Po dokončení 

uceleného úseku záporového pažení byla opět přistavena vrtná plošina pro vrtání kotev. Tato 

plošina byla vždy 0,50 m pod uvažovanou kotevní úrovní. 

Po provedení kotev tj. jejich odvrtání, osazení a zalití byla průběžně osazována ocelová 

převázka tvořená válcovaným profilem LARSEN IIIn. Tato převázka byla od profilů 

mikrozápor odsazena minimálně 30 mm, aby mohla být provedena výztuž stříkaného betonu 

a převázka stříkaným betonem ochráněna. Jakmile byly kotvy napnuty na předepsanou 

předpínací sílu bylo možné provádět snížení terénu na další pracovní úroveň viz obr. 7.  
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Obrázek 7 Snižovaní terénu pro zpřístupnění další pracovní úrovně  

Zdroj: Larumo servis s.r.o. 

Definitivní kryt výrubu u mikrozáporového pažení byl proveden pomocí stříkaného 

betonu tloušťky 150 mm a byl vyztužen při obou površích svařovanými sítěmi KARI (SZ) 

6/100x6/100. Za převázkou byly protaženy svisle rovné pruty ØR10 á 200 mm s přesahem 

k sítím na každou stranu (pod převázkou a nad převázkou) minimálně 400 mm.  

Spodní partie skalního výrubu (převážně pod 2. kotevní úrovní) byly zajištěny pomocí 

kombinace trvalých lanových předepnutých kotev a dočasných nebo trvalých hřebů. Pažící 

kryt skalního výrubu tvořil stříkaný beton B20 vyztužený svařovanými sítěmi KARI (SZ) 

6/100x6/100. V některých partiích (zvláště mezi 3 a 4 kotevní úrovní) byly použity výztužné 

sítě 8/100x8/100. Sítě se průběžně kotvily ke skalnímu masivu pomocí krátkých kotviček z 

betonářské výztuže. 

Dočasné hřeby z betonářské výztuže  ØR25 byly osazeny do vrtu průměru 115 mm. 

Tento vrt se po vložení výztuže hřebu zalit cementovou suspenzí. Stříkaný beton se uchytil 

k hřebu pomocí ocelové desky P6-100/100 mm, která se k hřebu přivařila. 

Trvalé hřeby byly vyrobeny z pozinkované betonářské výztuže osazené do vrtu 

průměru 115 mm a zality cementovou suspenzí. Konec hřebu pro kotvení betonového krytu 

byl opatřen závitem a kotevní deska byla rozměrů P6-100/100 a zajištěna maticí. 

Postup prací (jednotlivých kotevních úrovní) probíhal tak, že po provedení a napnutí 

kotev umístěných do převázky se odtěžil skalní masiv 0,5 m pod úroveň další kotevní 

úrovně. Vytvořil se betonový kryt ze stříkaného betonu a mohlo se pokračovat na odtěžování 
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další kotevní úrovně. Pro plynulé pokračování zemních prací a provádění stříkaných betonů 

postačovalo ponechat ochranný skalní blok v šíři 2m od konečného skalního výrubu. 

Podchycení zárubních zdí a části štítové stěny sousedního objektu byl proveden 

pomocí mikrozáporového pažení spolu s předepnutými kotvami. Kryt výrubu byl rovněž 

proveden ze stříkaného betonu B20 tloušťky 150 mm a vyztužen svařovanými sítěmi KARI 

(SZ) 6/100+6/100. 

Ve všech stěnách zajištění stavební jámy byly umístěny v rubu stříkaného betonu 

svislé drenážní trubky DN 50 vedené od hlavy zajištění až po patu ve vzdálenosti 1,5 m. 

Trubka byla obalena geotextílií. Konečnou podobu zajištění stavební jámy můžeme vidět na 

obr. 8. [17] 

 

Obrázek 8 Dokončování prací na nejnižší kotevní úrovni 

 Zdroj: Larumo servis s.r.o. 

3.1.3 Havárie pažící stěny při zakládání stavby 

V průběhu zajišťování stavební jámy však došlo k neočekávané události, a to havárii 

pažící stěny číslo 4, která tvořila hranici se sousedním objektem. Havárii zapříčinily ryze 

geologické příčiny, a to především silně hydrotermálně alterované (zvětralé) horniny 

v kontaktu s vodou. Tyto horniny se pak díky přítomnosti jílových minerálů chovají jako 

horniny s extrémní plasticitou. Soudržnost takovýchto hornin je prakticky nulová. 
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Obrázek 9 Havárie pažící stěny č. 4  

Zdroj: Larumo servis s.r.o. 

Stalo se tedy, že při patách opěrné zdi v zájmovém prostoru se plastické, prakticky 

jílovité horniny uvolnily v prostoru pod již hotovou částí pažící stěny viz obr. 9. Následkem 

toho se uvolnil a vysypal horninový materiál za již hotovou stěnou. Došlo tak ke ztrátě 

kontaktu mezi stěnou a horninovým prostředím, výsledkem čehož byla kompletní destrukce 

celé stěny viz obr. 10. 

 

Obrázek 10 Havárie pažící stěna č. 4 - čelní pohled 

Zdroj: Larumo servis s.r.o. 



Bc. Jiří Štěrba: Analýza nákladů zakládání staveb ve specifickém území 

Stránka 21 z 61 

Pro objasnění příčin se rozhodlo o vyhloubení průzkumné kopané sondy při patě pažící 

stěny a to do hloubky cca 4,0 m. Sonda prokázala silnou hydrotermální alteraci hornin v dané 

oblasti. Tyto horniny, byť silně alterovány, mohou mít pevnostní charakteristiky na úrovni 

R31, ale za předpokladu, že tyto horniny se nedostanou do kontaktu s balastními vodami. 

V opačném případě se stávají silně plastické až bahnité a jejich pevnostní charakteristiky se 

diametrálně mění. 

3.1.4 Řešení havárie 

Jelikož byla havárie tak velkého rozsahu, že došlo k zásadnímu zásahu do statiky celé 

oblasti, nebylo proto možné pažící stěnu číslo 4 sanovat. V návaznosti na danou situaci se 

rozhodnuto o stržení celé stěny viz obr. 11 a vytvoření nového způsobu zajištění svahu.  

 

Obrázek 11 Demolice pažící stěny č. 4 

Zdroj: Larumo servis s.r.o. 

 Oprava stěny pak probíhala následujícím způsobem: 

 za pomoci strojní techniky byl postupně strháván stříkaný beton, 

 souběžně bylo prováděno svahování a odlehčování zeminy a horniny ve stěně 

č. 4,  

 došlo k sejmutí železobetonového schodiště a části kamenné zárubní stěny z 

úrovně poruchy skalního podloží se postupně navrtaly mikropiloty vyztužené 

                                                 
1 Zatřídění skalních hornin podle v době realizace platné ČSN 731001 – Základová půda pod plošnými základy 

tab. 6 – zatřídění hornin podle pevnosti horninového materiálu 
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HEB 120, které vytvořily základ pro novou zárubní stěnu a zároveň jistily stěnu 

stavební jámy,  

 na mikropilotách se postupně budovala železobetonová stěna tl. 300 mm viz 

obr. 12 vyztužená sítěmi a vázanou výztuží. Stěna se průběžně kotvila a 

zasypávala. 

 

Obrázek 12 oprava pažící stěny č. 4 

Zdroj: Larumo servis s.r.o. 

Na následujícím obr. 13 pak můžeme vidět, jak vypadala stěna po dokončení oprav. 

 

Obrázek 13 opravené pažící stěna č. 4 

Zdroj: Larumo servis s.r.o. 
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3.2 Stavba Corso 

Lázeňský hotel Corso obr. 14 se nachází v samém srdci Karlových Varů v lázeňské 

části Stará Louka, vzdálený přibližně 300m od legendárního hotelu Pupp. Hotel spravuje a 

provozuje soukromá společnost KALMA II s.r.o. Před zahájením rekonstrukce a dostavby 

měl hotel kapacitu pouze 32 osob, a to ve 12 dvojlůžkových pokojích a 2 apartmánech. Proto 

tak bylo rozhodnuto o přístavbě druhé části hotelu, která má kromě ubytovacích prostor 

obsahovat rovněž terapeutickou část. Cílem přístavby je tedy nejen zvýšení ubytovacích 

kapacit a i zlepšení služeb hotelu. 

3.2.1 Projekt výstavby 

3.2.1.1 Stav před zahájením prací 

Projekt přístavby rozšíření Hotelu Corso se diametrálně lišil od projektu Olympic – 

Albion hned v několika klíčových aspektech. Prvních z těchto aspektů je velikost projektu, 

investice v případě projektu Olympic – Albion měla převyšovat částku 400 milionů Kč, 

zatímco v případě projektu Corso se celá částka investice blíží pouze 50 milionům. Druhým 

z aspektů je fakt, že zatímco hotel Olympic – Albion byl roky uzavřený, hotel Corso je 

částečně v provozu. Problémem číslo tři je umístění. Hotel se nachází v těsné blízkosti jiných 

hotelových zařízení, tudíž je nutné dodržovat speciální opatření stanovená příslušným 

orgánem (např. prašnost, hlučnost, omezení pracovní doby atd.).  

 

Obrázek 14 Čelní pohled na objekt Corso 

Zdroj: booking.com 

Další komplikací je přístup k celému objektu. Před objektem je pěší zóna a obchodní 

zóna (v přízemí objektu Corso se nachází obchod nejmenované značky s bižuterií) 

s omezeným vjezdem pro zásobování a možnost vstoupit do objektu je pouze skrze 

vchodové dveře. K zadní části objektu vede úzká komunikace pro jedno vozidlo, která je 
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často zúžena osobními automobily stojícími při okraji. Je proto nutno počítat s ohlašovací 

povinností pro zábory komunikace a spolupráci s městskou policií v případě, že komunikace 

není průjezdná pro techniku jako např. jeřáb atd.  

 

Obrázek 15 Zadní část objektu Corso – příprava výtahu 

Zdroj: vlastní foto 

Dále pak díky svahovité povaze pozemku a svislému odtěžení bylo nutné zajistit 

plochu pro výtah na přepravu osob ze zadní části. Před zahájením postupného odtěžování 

bylo za pomocí techniky nutno zajistit pracovní plochu a zajištění první kotevní úrovně pod 

pozemní komunikací viz obr. 15. 

3.2.1.2 Navržené stavební práce 

Jak bylo již zmíněno, v případě stavby Corso se jedná o rozšíření využitelných 

pozemků a přístavbu nové části objektu. Vzhledem k obchodní strategii vlastníka objektu, 

který byl zároveň investorem, se stavba rozdělila do tří etap a to: 

 Etapa 1 – Zajištění stavební jámy za objektem. 

 Etapa 2 – Hrubá stavba. 

 Etapa 3 – Dostavba. 

V případě etapy 1 bylo zajištění stavební jámy rozděleno do 3 výškových úrovní o 

celkové výšce cca 20 metrů. 
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Obrázek 16 Pohled na řez B - zajištění stavební jámy 

Zdroj: Larumo servis s.r.o. 

Na obrázku č. 16 můžeme tedy vidět detailní výkres zajištění stavební jámy. Hrubá 

stavba představuje založení objektu společně se stavbou monolitické konstrukce 

objektu, vnitřních stěn, venkovního opláštění atd. Přístavba má celkem 6 NP (nadzemních 

podlaží).  

 

Obrázek 17 Monolitická konstrukce – Corso 

Zdroj: Larumo servis s.r.o. 

V druhé etapě projektu výstavby hotelu Corso byla vystavěna monolitická konstrukce. 

Model konstrukce je zobrazen na obr. 17. Tento způsob výstavby byl zvolena na základě 

rozhodnutí hlavního statika společnosti Larumo Servis s.r.o. a to především proto, že takto 
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navržená stavba splňuje veškeré potřebné parametry a zároveň je nejekonomičtější. Etapa 

číslo 3 tj. dostavba, doposud nebyla realizována, ale je plánována na rok 2016 [18]. 

3.2.2 Zajištění svahu za objektem 

Celé zajištění stavební jámy bylo navrženo jako konstrukce trvalá. Jedná se tedy o 

hřebíkovanou stěnu, která z hlediska statického, po jejím dokončení, bude spolu 

s horninovým masivem působit jako mohutná gravitační opěrná stěna. Vzhledem 

k omezenému přístupu na staveniště byla zvolena taková technologie zajištění, která není 

extrémně náročná na velikost a výkon strojních zařízení. 

 Jelikož zárubní stěna podporující ulici Pod Jelením skokem byla v havarijním stavu 

a část stěny silně vybočovala (cca 300 mm od svislice v ½ výšky stěny) bylo nutné zajistit i 

tuto stěnu hřeby, ačkoliv toto nebylo původně uvažováno. Silně poškozená část byla 

zajištěna hřeby délky 3 m a po zatvrdnutí zálivky byla postupně sejmuta za současného 

podepření stávajícího ztužujícího věnce. Jakmile byl pruh vybourán, dozdil se ze ztraceného 

betonového bednění a současně byl zastříkáván stříkaným betonem C20/25. Takto došlo 

k výměně celé poškozené partie a na takto zajištěnou stěnu byl proveden kryt ze stříkaného 

betonu. Hlavy hřebů byly opatřeny přivařenou ocelovou deskou P10-150/150 mm. 

Trvalé hřeby byly z betonářské výztuže  ØR12, ØR16 a ØR20 se zajištěním 

minimálního krytí výztužné tyče 15 mm a osadily se do vrtu průměru 50 mm. Vrt byl po 

vložení výztuže hřebu zalit cementovou suspenzí z cementu CEM II/B-S 32,5 R. [18] 

Při těžbě skalního masivu průběžně probíhalo hřebíkování stěny výrubu a průběžné 

zastříkávání pomocí vyztuženého stříkaného betonu. Těžení probíhalo tak, že pracovní 

úroveň byla 0,5 m pod kotevní úrovní. Po osazení hřebů musela být provedena výztuž 

stříkaného betonu za současného provádění betonového krytu ze stříkaného betonu tloušťky 

150 mm (ve spodních partiích 200 mm). 

  Stříkaný beton byl kotven k hřebu pomocí navařené ocelové desky P10-150/150 mm. 

Výztuž stříkaného betonu byla navržena svařovanými sítěmi KARI 6/150 + 6/150 mm 

v horních partiích, v dolních partiích 8/100 + 8/100 mm. Materiál byl těžen v ocelových 

bádiích, které byly vyzvedávány jeřábem a následně odváženy nákladními automobily viz 

obr. 18 a obr. 19. [18] 
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Obrázek 18 Těžba materiálů v ocelových bádiích  

Zdroj: vlastní foto 

 

Obrázek 19 Odvoz materiálů za pomoci mechanizace 

Zdroj: vlastní foto 

Pro odvodnění výrubu byl na rozhraní stříkaný beton-skalní masiv umístěn svislý 

drenážní systém tvořený perforovanými PVC trubkami DN 75 mm obalené geotextilií.  

Prostor za pažením vzniklý vyhloubením stěny výkopu, resp. výpadkem zeminy ze 

stěny, bylo nutno pečlivě vyplnit zeminou nebo kamennou rovnaninou. Při postupném 

výkopu stavební jámy bylo nutno dodržovat požadované úrovně pracovních ploch pro 

kotvení a nutné technologické lhůty injektáže. Požadovaná minimální šířka pracovní plochy 

pro kotvení byla 4 m od stěny; toto bylo dáno typem a postavením vrtné soupravy. 
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Nutnost zpevnění povrchu pracovních ploch byla posouzena až přímo na stavbě podle jejich 

aktuálního stavu. Hotová stavební jáma je pak zobrazena na obr. 20. 

 

Obrázek 20 Zajištěná stavební jáma připravená k zakládání 

Zdroj: vlastní foto 

Při odkopu zeminy, resp. výrubu hornin, z líce pažení nesměl být poškozen povrch a 

ohrožena stabilita hřebíkované stěny. Během výkopu stavební jámy bylo nutno sledovat 

shodu předpokládaných a zastižených geologických a hydrogeologických poměrů, aby bylo 

možné lépe předcházet neočekávaným jevům. 

3.2.3 Změna zajištění 

V průběhu realizace druhé etapy výstavby nové části hotelu Corso tj. po dokončení 

monolitu budovy, bylo na základě investora rozhodnuto o změně projektu. Změna projektu 

spočívala v dalším rozšíření zadní části objektu přesněji o snížení poslední úrovně zajištěné 

stavební jámy z 1. NP (nadzemní podlaží) na „nulu“. Cílem rozšíření bylo zabudování 

bazénové technologie do výstavby. Nově navržené 3 NP je znázorněno na obr. 21. 
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Obrázek 21 Nově navržené 3NP včetně bazénu 

Zdroj: Larumo servis s.r.o. 

Bazénová technologie dále zasahuje ještě do 2. NP viz obr. 22 z toho důvodu vznikla 

potřeba vytěžit jámu za objektem až na „nulu“ neboli na úroveň již stávající přední části 

objektu Corso. 

 

Obrázek 22 Nově navržené 2NP včetně bazénové technologie 

Zdroj: Larumo servis s.r.o. 

V 2. NP je to pak především místnosti 216 a 217, které slouží jako strojovna pro 

bazénové zařízení a sklad materiálu. Ostatní místnosti v patře pak slouží jako zázemí na 

poskytování léčebných terapií. [1] 

3.2.4 Řešení změny zajištění 

Jelikož byl v době zahájení prací již postaven monolit sahající až do 6. NP viz obr. 23, 

byl tak postup a koordinace prací na staveništi velice náročný. Všechny práce musely 
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probíhat tak, aby nedošlo za žádnou cenu k poškození již hotových děl a zároveň byla práce 

co nejefektivnější.  

 

Obrázek 23 Zahájení prací na odtěžení 1 NP 

Zdroj: vlastní foto 

Postup odtěžení a zajištění stěny byl stejný, jako u předchozího zajišťování viz 

kapitola 3.2.3. S tím rozdílem, že bylo třeba brát zřetel na zachování základů monolitické 

stavby tak, aby nedošlo výrazným způsobem k narušení statiky a bezpečnosti stavby. 

Jednalo se především o dvě mikropiloty, které byly založeny v hornině, jenž měla být 

odtěžena. Mikropiloty jsou zvýrazněny červeně na obr. 24. 

 

Obrázek 24 Tvary základových konstrukcí Corso 

 Zdroj: Larumo servis s.r.o. 
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Bylo proto nutné vymyslet řešení jak mikropiloty nahradit a neohrozit statiku budovy. 

Bylo posouzeno několik variant a dle hlavního statika dozorujícího stavbu, se vybrala 

varianta nahrazení základových mikropilot dvěma výztužemi HEB 500. Nosnost jak v tahu 

tak tlaku odpovídala původnímu založení a proto, bylo možné tuto variantu realizovat. 

Nahrazenou sloupovou konstrukci lze vidět na obr. 25.  

 

Obrázek 25 Nahrazení původního založení HEB 500  

Zdroj: vlastní foto 

V průběhu odtěžování zbylé části poslední kotevní úrovně se narazilo na velice tvrdé 

žulovité podloží, které představovalo značnou komplikaci při stavbě. Při nedostatku místa a 

komplikovanému přístupu na staveniště (monolitická stavba zabrala téměř 80% 

manipulačních ploch) byly varianty odtěžení velice limitovány. Z počátku bylo, používáno 

hydraulické bourací kladivo umístěná na pásový bagr viz obr. 26. 

 

Obrázek 26 Rozpojování horniny za pomoci hydraulického kladiva 

 Zdroj: vlastní foto 
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Jelikož práce tímto způsobem nebyly dostatečně efektivní a docházelo tak k čím dál 

k většímu zpoždění s dokončením stavby, byla přidána vrtná souprava, která měla za úkol 

předvrtávat horninu v průměru 100 mm tak, aby usnadnila její rozrušení hydraulickým 

kladivem viz obr. 27. Ani takto nebyly práce dostatečně urychleny a proto bylo zapotřebí 

použít CEVAMIT, rozpínavý cement schopný vyvinout tlak až 40 Mpa, kterým se horninu 

podařilo rozrušit. 

 

Obrázek 27Navrtávání horniny pro lepší rozpojení  

Zdroj: vlastní foto 

Zpoždění nakonec dosáhlo celkem 480 pracovních dní a to odpovídá v harmonogramu 

prací 2880 pracovním hodinám. V kapitole 4.2.2 jsou pak vyčísleny náklady na odtěžení 

z 1. NP na „nulu“. 

3.3 Stavba Adler 

Cílem projektu Adler je vybudování apartmánového komplexu, sloužícího 

dlouhodobým návštěvníků lázní. Vzhledem k územnímu plánu není možné v zamýšlené 

oblasti vybudovat hotelové zařízení. Apartmány mají sloužit k dlouhodobému pronájmu. 

Bytový dům je kompletní novostavba a je umístěna v proluce na parcele 1318 (obr. 1) v ulici 

Na Vyhlídce v Karlových Varech. Základní informace o projektu jsou v tab. 1. 
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Tabulka 1 Informace o projektu Adler [1] 

Počet nadzemních podlaží 7 

Počet bytů 12 

Užitná plocha bytů celkem 1382 m2
 

Obestavěný prostor celkem 8345 m2 

Plocha stavební parcely 1179 m2 

 

3.3.1 Projekt výstavby 

3.3.1.1 Stav před zahájením prací 

Jak již bylo zmiňováno, jedná se o kompletní novostavbu. Objekt apartmánového 

komplexu Adler se nachází v proluce mezi dalšími dvěma bytovými domy obr. 28. Objekt 

je relativně dobře přístupný z hlavní pozemní komunikace v ulici Na Vyhlídce. Avšak bylo 

nutno vytvořit na komunikaci trvalý zábor, za účelem vytvoření manipulačních ploch. Místo 

realizace se na rozdíl od staveb Olympic – Albion a Corso nenachází v lázeňské zóně a 

v místě tak neplatí žádná zvláštní dopravní omezení. Ostatní geologické podmínky jsou 

stejné jako v předešlých případech a to včetně pravidel pro ochranu zdrojů podzemní vody. 

 

Obrázek 28 Umístěná stavby Adler  

Zdroj: vlastní foto 

3.3.1.2 Navržená výstavba  

Navrhovaná stavba (stejně tak jako předešlé 2 stavby) musí respektovat požadavky 

územně plánovací dokumentace města Karlovy Vary, budova musí mít bytový charakter 

nikoliv ubytovacího zařízení. Hlavním účelem objektu je tedy poskytovat trvalé bydlení se 

zajištěním potřebných odstavných a parkovacích míst. Jedná se o budovu vilového typu 

s celkem sedmi podlažími, z toho tři budou nad úrovní ulice Na Vyhlídce a čtyři pod její 
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úrovní. Vizualizace objektu na obr. 29 a obr. 30. K vlastnímu objektu bytového domu pak 

bude přičleněn na uliční straně objekt garáže s automatickým parkovacím systémem pro 

potřeby parkování obyvatel domu.  

 

Obrázek 29 Vizualizace objektu Adler  

Zdroj: Ing. Jiří Kovařík - Architekt 

 

Obrázek 30 Vizualizace objektu Adler - Zadní část  

Zdroj: Ing. Jiří Kovařík – Architekt 

Garáž bude mít celkem 6 parkovacích etáží celkem pro 12 vozidel. V 1.NP jsou 

umístěny dva byty, každý s užitnou plochou 107,11 m2 a balkónem o ploše 7,29 m2. Byty 

stejné velikosti a standardu jsou umístěny rovněž ve 2.NP, 1.PP, 2.PP a 3.PP. Ve 4. PP je 
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situován jeden byt s užitnou plochou 138,22 m2 a terasou o ploše 67,95 m2, dále jsou zde 

umístěny sklepy a technické zařízení – plynová kotelna a úklidová komora. Ze společných 

prostorů ve 4.PP je umožněn přístup na zahradu ve svahu. Rovněž ve 3.NP je situován jeden 

velký byt s užitnou plochou 172,23 m2 a terasou o ploše 62,70 m2. 

Všechny byty jsou situovány svými obytnými místnostmi na slunnou jihozápadní 

stranu, prostory bytů orientované na frekventovanou ulici Na Vyhlídce jsou bez okenních 

otvorů. Bytové prostory jsou navíc chráněny před hlukem přilehlým prostorem schodiště. 

Svažitý pozemek bude na bočních stranách bytového domu upraven „zelenými“ terasami. 

Umožní se tak obyvatelům jednotlivých bytů styk s venkovní zelení. Terasy budou v nižší 

jihozápadní části pozemku navazovat na průběžný zelený pás nad stezkou Jeana de Carro. 

Tyto části parcely budou nově kultivovány a opatřeny sadovými úpravami. [6] 

3.3.2 Zajištění stavební jámy 

Zajištění stavební jámy bylo po konstrukční výšce stěny rozděleno na dva způsoby 

zajištění. Celé zajištění stavební jámy bylo navrženo v provedení jako konstrukce trvalá. 

Vrchní partie zajišťované stěny byly zajištěny pomocí mikrozáporového pažení z tyčí HEB 

100, HEB 140 a HEB 160 osazovaných do vrtů v průměru 250 mm viz obr. 31. 

 

Obrázek 31 Osazování zápor - Adler  

Zdroj: vlastní foto 

Pro vrtání mikrozápor se jako v předešlých případech použila vrtná plošina. Pro 

spolehlivé vetknutí mikrozápory do dna fáze těžení byly zality paty cementovou suspenzí. 
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Maximální rozteče vrtů byly 1,50 m. Vzhledem k rostoucí pevnosti skalních hornin nebyly 

na pažících stěnách 4, 5 a 7 zápory pod dno stavební jámy, ale spodní partie byly zajištěny 

kombinací předepnutých kotev a trvalých hřebů. Jakmile byly mikrozápory osazeny do vrtu 

a zality jejich paty, došlo k zasypání vývrtkem pro lepší stabilizaci tyče. Po odtěžení byly 

mikrozápory zastříkány betonem. Po dokončení uceleného úseku záporového pažení byla 

připravena vrtná plošina pro vrtání kotev viz obr. 32. Tato plošina byla vždy 0,50 m pod 

uvažovanou kotevní úrovní. [3] 

 

Obrázek 32 Vrtání kotev - Adler  

Zdroj: vlastní foto 

Po odvrtání, osazení a zalití kotev byla průběžně osazována ocelová převázka tvořená 

válcovaným profilem LARSEN IIIn. K převázce dobíhala výztuž stříkaného betonu a byla 

tím tak ochráněna.  Jakmile byly kotvy napnuty na předepsanou napínací sílu, bylo možné 

provádět snížení terénu na další pracovní úroveň.  

 

Obrázek 33 Výztuž Kari sítě včetně drenáží – Adler 

 Zdroj: vlastní foto 



Bc. Jiří Štěrba: Analýza nákladů zakládání staveb ve specifickém území 

Stránka 37 z 61 

Definitivní kryt výrubu u mikrozáporového pažení byl proveden pomocí stříkaného 

betonu (obr. 34) C20/25, tloušťky 150 mm a byl vyztužen při obou površích svařovanými 

sítěmi KARI (SZ) 6/100x6/100 viz obr. 33. Stříkaný beton tloušťky 200 mm byl vyztužen 

při obou površích KARI (SZ) 8/100x8/100. Napínání a zkoušení kotev bylo provedeno podle 

SN EN 1537 (73 1051) - Provádění speciálních geotechnických prací - injektované 

horninové kotvy. [3] 

V rámci napínání kotev byly potvrzeny projektované hodnoty odporů kotev 

ověřovacími a kontrolními zkouškami dle SN EN 1537 (731051) - Provádění speciálních 

geotechnických prací - injektované horninové kotvy. Prostor za pažením vzniklý 

prohloubením stěny výkopu, resp. výpadkem zeminy ze stěny, bylo nutno pečlivě vyplnit 

zeminou nebo kamennou rovnaninou. Vzhledem k tomu, že se z bezpečnostních důvodů v 

těchto prostorech nesmělo hutnění provádět mechanicky, prolévala se výplň vodou po 

vodorovných vrstvách tloušťky 500 mm. Výškový krok provádění stříkaného betonu bylo 

nutno odvodit na stavbě podle zastižených geologických poměrů, tj. podle stability odkryté 

části stěny výkopu (minimalizace výpadku zeminy ze stěny výkopu). Ve všech stěnách 

zajištění stavební jámy byly umístěny v rubu stříkaného betonu svislé drenážní trubky DN 

75 vedené od hlavy zajištění až po patu ve vzdálenosti 1,5 m. 

 

Obrázek 34 Aplikace stříkaného beton – Adler 

 Zdroj: vlastní foto 

Trubky byly obaleny geotextilií. Při postupném výkopu stavební jámy bylo nutno 

dodržet požadované úrovně pracovních ploch pro kotvení pažení a nutné technologické lhůty 

injektáže a napínání kotev. Požadovaná minimální šířka pracovní plochy pro kotvení byla 
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4 m od osy pažení. Nutnost zpevnění povrchu pracovních ploch byla posuzována až přímo 

na stavbě podle aktuálního stavu. Při odkopu zeminy, resp. výrubu hornin, z líce pažení 

nesměl být poškozen povrch a ohrožena stabilita pažení.  

 

Obrázek 35 Dokončená stavební jáma -Adler  

Zdroj: vlastní foto 

Během výkopu stavební jámy bylo nutno sledovat shodu předpokládaných a 

zastižených geologických a hydrogeologických poměrů. Všechny odchylky musely být 

zdokumentovány a posouzeny v rámci autorského dozoru projektanta pažení, projektanta a 

geotechnického dozoru geologa dodavatele, resp. pověřeného geologa akce, pro upřesnění 

zastižených geologických a hydrogeologických poměrů a jejich vlivu na pažení, sousední 

objekty, odvodnění výkopu stavební jámy atd. 

3.3.3 Změna investora a sním spojená změna projektu 

V průběhu roku 2013 došlo ke změně investora a tím částečně i projektu. Nový 

investor požadoval změnu, ve smyslu rozšíření spodní části bytového domu tak, aby bylo 

možné maximálně využít stavební plochy a zároveň nedošlo k výrazným změnám již 

navržené stavby. Hlavním účelem změn bylo zlepšení služeb obyvatelům domu a posunutí 

celého objektu do vyšší cenové kategorie. Změny měly spočívat v zabudování bazénové 

technologie v nově odtěžené části stavební jámy, dále také v rozšíření parkovací technologie 

pro osobní automobily tak ve snaze snížit energetickou náročnost objektu nainstalováním 

tepelných čerpadel pod objektem. Tyto inovace mají zlepšit ekonomickou stránku projektu 

více v kapitolách 4.3 a 5.4. 
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4. Rozpočet zakládání staveb a jeho skutečné výsledky 

Následující kapitola se zabývá rozpočty staveb a to jak rozpočty smluvními 

tj. rozpočty, které jsou součástí smlouvy o dílo, ale také rozpočty na vypořádání změn během 

výstavby. V jednotlivých podkapitolách jsou uváděny pouze dílčí položky jednotlivých 

rozpočtů a celková prováděcí cena. Kompletní rozpočty je pak možno dohledat v přílohách. 

4.1 Rozpočet Olympic – Albion 

V případě stavby Olympic – Albion se detailněji zaměříme na rozpočet zajištění 

stavební jámy a rozpočet vypořádání havárie pažící stěny. V dílčím závěru kapitoly se pak 

shrnou oba rozpočty a jsou analyzovány. 

4.1.1 Rozpočet zajištění stavební jámy Olympic – Albion 

Údaje v tab. 2 zobrazují rozpočet na kompletní zajištění celé stavební jámy objektu 

Olympic – Albion, včetně částky na výstavbu pažící stěny č. 4.  

Tabulka 2 Rozpočet zajištění stavební jámy Olympic – Albion [9] 

Dílčí položka rozpočtu Cena (Kč) 

Zemní práce 9 252 536 

Základy 6 322 997 

Ostatní práce a konstrukce 104 000 

Bourací práce 627 980 

Ostatní rozpočtové náklady 487 111 

Cena celkem bez DPH 16 794 623 

DPH 19%2 3 190 978 

Cena celkem včetně DPH 19 985 602 

 

4.1.2 Dodatečný rozpočet na vypořádání havárie 

Tab. 3 zobrazuje vyčíslené vícenáklady na vypořádání havárie a opravu stěny č. 4. 

Některé náklady, jako např. mobilizace stojů byly v tomto případě čerpány z výše uvedeného 

rozpočtu a proto nejsou znovu započítány.  

 

                                                 
2 V době realizace činila hodnota DPH 19% 
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Tabulka 3 Dodatečný rozpočet na vypořádání havárie Olympic – Albion [10] 

Dílčí položka rozpočtu Cena (Kč) 

Základy 306 742 

Přesun hmot HSV 2 753 

Vnitřní kanalizace 58 884 

Konstrukce zámečnické 16 489 

Vedlejší rozpočtové náklady 19 243 

Cena celkem bez DPH 404 112 

DPH 19%3 76 781 

Cena celkem včetně DPH 480 893 

 

4.1.3 Dílčí závěr 

Jak můžeme vidět, díky neúplnému geologickému průzkumu vznikla škoda ve výši 

404 112 Kč bez DPH. Na první pohled se může zdát, že částka není až tak vysoká protože 

představuje pouze 2,4 % z celkové hodnoty zakázky. Podle informací ze serveru 

czechstav.cz očekávají malé a střední stavební firmy zisk z realizace zakázky 

minimálně 9%. [20]  

To by v našem případě znamenalo, že společnost i přes úhradu škody bude 

v zisku 6,6% což je vyčísleno na 1 108 445 Kč. Firma by tedy i přes tuto ztrátu byla na 

zakázce zisková. Na druhou stranu musíme porovnat náklady, které by mohly těmto ztrátám 

zabránit. Jako příklad byla vybrána společnost Geoactiv s.r.o. sídlící v České Lípě. Tato 

společnost se zabývá geologickými průzkumy. Sazby prací jsou dle ceníku společnosti 

následující [21]: 

 hodinové sazby - geolog 350 Kč/hod., technik 200 Kč/hod., 

 technické práce - bagr. sondy cca. 200 Kč/m3, vrtné práce od 900 Kč/bm, 

 měřické práce - 700 Kč/bod vč. mapového výstupu, 

 rozbory vody - 1500 Kč/1 vzorek, 

 projekt prací - 2000 Kč, 

 inž. geologický průzkum ve složitých poměrech 14 000 – 24 000 Kč. 

                                                 
3 V době realizace činila hodnota DPH 19% 
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Celková cena se ale dá stanovit dohodou. Po telefonickém rozhovoru s Ing. Sýkorou 

bylo potvrzeno, že v obdobných podmínkách by se geologický průzkum pohyboval okolo 

částky maximálně 50 000 Kč. Porovnáme-li tak maximální náklady na geologický průzkum 

a náklady na vyrovnání škody, vůči celkové rozpočtové částce zjistíme, že náklady na 

geologický průzkum tvoří pouze 0,3% z celé zakázky, zatímco škody tvoří 2,4 %. Kdyby 

tedy firma provedla dodatečný geologický průzkum, mohla předejít havárii pažící stěny a 

zisk společnosti na zakázce by namísto 1 108 445 Kč mohl být 1 462 557 Kč 

nebo také 8,7%. 

4.2 Rozpočet Corso 

U stavby Corso pak porovnáváme hned 3 rozpočty, a to rozpočet zajištění stavební 

jámy na 1.NP, rozpočet zajištění stavební jámy na ,,nulu“ a rozpočet dodatečných prací při 

změně. V dílčím závěru kapitoly jsou pak rozpočty opět analyzovány. 

4.2.1 Rozpočet zajištění svahu za objektem Corso – na 1. NP 

Tento rozpočet byl odsouhlasen a byl součástí smlouvy o dílo, uzavřené mezi 

investorem a zhotovitelem. Počítá s odtěžením materiálu a zajištěním svahu za objektem na 

úroveň 1. NP.  

Tabulka 4 Rozpočet zajištění svahu na 1. NP – Corso [11] 

Dílčí položka rozpočtu Cena (Kč) 

Zemní práce 1 742 137 

Základy 2 578 981 

Ostatní konstrukce a práce 178 881 

Cena celkem bez DPH 4 500 000 

DPH 20%4 900 000 

Cena celkem včetně DPH 5 400 000 

 

4.2.2 Rozpočet zajištění svahu za objektem Corso – na „nulu“ 

Dle přání investora rozšířit a snížit svah až na poslední kotevní úrovně tj. spodní patro 

stávajícího objektu Corso tzv. „nula“, byl vytvořen dodatečný rozpočet, který byl doplňkem 

již uzavřené smlouvy o dílo.  

                                                 
4 V době realizace činila hodnota DPH 20% 
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Tabulka 5 Rozpočet zajištění svahu na ,,nulu" - Corso[12] 

Dílčí položka rozpočtu Cena (Kč) 

Zemní práce 1 158 819 

Základy 660 164 

Svislé konstrukce 39 539 

Úpravy povrchu 6 189 

Ostatní konstrukce a práce 11 760 

Přesun hmot HSV 7 016 

Izolace proti vodě 65 651 

Cena celkem bez DPH 1 949 139 

DPH 20%5 389 828 

Cena celkem včetně DPH 2 338 967 

 

4.2.3 Rozpočet dodatečných prací při změně 

Protože došlo k neočekávaným jevů na staveništi (tvrdší podloží), byl termín 

dokončení prací posunut o 480 dní. Tím, že došlo ,,pouze“ k posunutí termínu ukončení prací 

tvořily tak vícenáklady především náklady spojené s pronájmem strojů, PHM a mzdy 

zaměstnanců. 

Tabulka 6 Rozpočet dodatečných prací – Corso [13] 

Dílčí položka rozpočtu Cena (Kč) 

Zemní práce 2 307 000 

Cena bez DPH 2 307 000 

DPH 20%5 461 400 

Cena včetně DPH 2 768 400 

 

4.2.3 Dílčí závěr 

Můžeme tedy vidět, že celková rozpočtovaná částka (počítáme-li stěnu jako celek tj. 

zajištění až na ,,nulu“) byla 6 449 139 Kč. Uvažujeme-li, že malá až střední firma ve 

stavebnictví očekává od zakázky minimální zisk 9% [20] z toho můžeme tedy vypočítat, 

                                                 
5 V době realizace činila hodnota DPH 20% 
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viz tab. 7, že zisk při realizaci obou částí stavby by pro firmu Larumo servis s.r.o. 

představoval 580 423 Kč.  

Tabulka 7 Zisk na realizaci – Corso [vlastní zpracování] 

 Rozpočet (cena bez DPH) Zisk (9%) 

Odtěžení na 1.NP 4 500 000 405 000 

Odtěžení na „nulu“ 1 949 139 175 423 

Celkem 6 449 139 580 423 

 

Vícenáklady na dokončení prací byly vypočteny na 2 307 000 Kč (bez DPH) tato 

částka tedy pro společnost představovala ztrátu, díváme-li se na změnu projektu jako 

samostatnou část (pouze zajištění na ,,nulu“). Avšak v případě, že bereme projekt jako celek 

(zajištění na 1.NP + zajištění na ,,nulu“) firma skončila ve ztrátě pouze 1 726 577 Kč, protože 

v první části zakázky dosáhla zisku 580 423 Kč. Hypoteticky nám tedy vychází, že by firma 

potřebovala mít v rozpočtované částce zahrnutý zisk minimálně 35,77% aby byla schopna 

pokrýt vícenáklady a neskončila tak ve ztrátě. To by však znamenalo, že nabídková cena 

realizace by namísto 6 449 139 Kč byla zaokrouhleně 8 756 139 Kč (bez DPH). To by však 

měla výrazný vliv na konkurence schopnost cenové nabídky ve výběrovém řízení, protože 

v drtivé většině výběrových řízení je rozhodující kritérium cena.  Stavební firmy jsou tak 

nuceny podstupovat daleko větší riziko při realizace staveb a předcházet finančním ztrátám, 

je v tak konkurenčním prostředí velice náročné. 

4.3 Rozpočet Adler 

V případě stavby Adler se zaměříme na výchozí rozpočet zajištění stavební jámy a na 

rozpočet po změně projektu. V dílčím závěru pak rozpočty zhodnotíme rozpočty a 

analyzujeme návratnost projektu. 

4.3.1 Rozpočet zajištění stavební jámy Adler – výchozí 

Výchozí rozpočet zajištění stavební jámy Adler je zobrazen v tab. 8.  

Tabulka 8 Rozpočet zajištění stavební jámy – Adler [7] 

Dílčí položka rozpočtu Cena (Kč) 

Zemní práce 1 982 849 

Základy 36 866 

Ostatní konstrukce a práce 9 286 054 
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Vnitřní kanalizace 239 185 

Cena bez DPH 11 544 954 

DPH 20%6 2 308 991 

Cena včetně DPH 13 853 944 

 

4.3.2 Dodatečný rozpočet po změně projektu Adler 

Rozpočet zajištění stavební jámy po změně projektu Adler je zobrazen v tab. 9.  

Tabulka 9 Dodatečný rozpočet po změně projektu – Adler [8] 

Dílčí položka rozpočtu Cena (Kč) 

Zemní práce 1 115 087 

Základy 33 828 

Trubní vedení 2 029 

Ostatní konstrukce a práce 5 016 678 

Vedlejší rozpočtové náklady 308 381 

Cena bez DPH 6 476 003 

DPH 20%7 1 295 201 

Cena včetně DPH 7 771 204 

 

4.3.3 Dílčí závěr 

Výchozí celkový rozpočet projektu (před změnou investora) byl stanoven na 

61 916 446 Kč bez DPH. Vezmeme-li původní částku na zajištění stavební jámy 13 853 944 

Kč společně s dodatečnou částkou pro rozšíření stavební jámy 7 771 204 Kč, dostaneme 

konečnou částku zajištění stavební jámy a to ve výši 21 625 148 Kč. Samotná částka 

zajištění stavební jámy nám tak zvedne celkovou výši investice na 69 687 650 Kč. Konečná 

investice do projektu by měla nakonec být 74 623 771 Kč bez DPH. Z toho vyplývá, že 

investice do vylepšení technické stránky objektu je ve výší 4 936 121 Kč. Nárůst investice 

viz tab. 10. 

 

                                                 
6 V době realizace činila hodnota DPH 20% 
7 V době realizace činila hodnota DPH 20% 
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Tabulka 10 Nárůst investice - Adler [vlastní zpracování] 

 Cena v Kč bez DPH Procentuální nárůst (%) 

Výchozí investice 61 946 466  

Rozšíření stavební jámy + 7 771 204 + 12,55 

Technologické inovace + 4 936 121 + 7,91 

Konečná částka 74 623 771 + 20,46 

 

Kalkulaci návratnosti původního projektu, jehož byty se měly orientovat na průměrné 

obyvatelstvo Karlových Varů, provedeme za pomoci statistických údajů ze serveru 

realitymix.centrum.cz. Průměrná cena pronájmu v Karlových Varech činila od února 

roku 2014 do únor roku 2016 za 1 m2 154 Kč/měsíc. [22]  

Dále víme, že celková obytná plocha rezidence Adler (viz kapitola 3.3.1.2) činí 

zaokrouhleně 1 602 m2 přesněji v tab. 11. 

Tabulka 11 Výměra obytné plochy - Adler [5] 

Podlaží Počet bytů Výměra (m2) 

1 - 2. NP, 1 - 3. PP 10 114,4 

4. PP 1 206,17 

3. NP 1 234,93 

Celkem 12 1 601,93 

 

V tab. 12, 13 a 14 pak můžeme vidět vypočítanou čistou současnou hodnotu (NPV) 

projektu při různé obsazenosti a diskontní sazbě. Byly použity diskontní sazby 5, 8 a 10 % 

při obsazenosti 66, 77,5 a 100 %. Dále bylo počítáno s 3 % meziročním nárůstem cen 

nájemného v souvislosti s růstem cen nájemného a mezd v karlovarském kraji. [23] 

Vycházíme ze vzorce [2]: 

𝑁𝑃𝑉 = 𝑃𝑉𝐶𝐹 − 𝐼𝑁 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑘)𝑡
− 𝐼𝑁𝑛

𝑡=1           (1) 

NPV – Čistá současná hodnota [Kč] 

PVCF – současná hodnota cash flow [Kč] 

CF – očekáváná hodnot cashflow v období t [Kč] 

IN – náklady na investici [Kč] 

k – kapitálové náklady na investici [%] 

t – období 1 až n 

n – doba životnosti investice [roky] 
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Tabulka 12 NPV projektu Adler 1-1 [vlastní zpracování] 

Obsazenost 

(%) 

Počet 

obsazených 

bytů 

Investice 

(Kč) 

Životnost 

investice 

(roky) 

Diskontní 

sazba (%) 
NPV 

62 8 61 946 466 50 5 - 47 125 268 

77,5 10 61 946 466 50 5 - 17 775 566 

100 12 61 946 466 50 5 - 56 299 

 

Tabulka 13 NPV projektu Adler 1-2 [vlastní zpracování] 

Obsazenost 

(%) 

Počet 

obsazených 

bytů 

Investice 

(Kč) 

Životnost 

investice 

(roky) 

Diskontní 

sazba (%) 
NPV 

62 8 61 946 466 50 8 - 54 655 334 

77,5 10 61 946 466 50 8 - 37 426 210 

100 12 61 946 466 50 8 - 27 024 489 

 

Tabulka 14 NPV projektu Adler 1-3 [vlastní zpracování] 

Obsazenost 

(%) 

Počet 

obsazených 

bytů 

Investice 

(Kč) 

Životnost 

investice 

(roky) 

Diskontní 

sazba (%) 
NPV 

62 8 61 946 466 50 10 - 57 006 679 

77,5 10 61 946 466 50 10 - 43 938 232 

100 12 61 946 466 50 10 - 36 048 431 

 

V druhém případě, kdy bylo zázemí objektu rozšířeno a byty se tak posunuly do ,,vyšší 

cenové kategorie“. V této kategorii mají být byty vybrané klientele nabízeny 

od 220 Kč/m2. [16]  

Pro představu průměrný byt o výměře 114,4 m2 tak přijde na 25 168 Kč, zatímco za 

průměrné ceny 154 Kč by stejný byt přišel měsíčně na 17 618 Kč. Promítnutí změn ceny 

nájemného na NPV pak můžeme sledovat v tab. 15, 16 a 17. 
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Tabulka 15 NPV projektu Adler 2-1 [vlastní zpracování] 

Obsazenost 

(%) 

Počet 

obsazených 

bytů 

Investice 

(Kč) 

Životnost 

investice 

(roky) 

Diskontní 

sazba (%) 
NPV 

62 8 74 623 711 50 5 - 25 190 967 

77,5 10 74 623 711 50 5 - 7 724 033 

100 12 74 623 711 50 5 17 589 231 

 

Tabulka 16 NPV projektu Adler 2-2 [vlastní zpracování] 

Obsazenost 

(%) 

Počet 

obsazených 

bytů 

Investice 

(Kč) 

Životnost 

investice 

(roky) 

Diskontní 

sazba (%) 
NPV 

62 8 74 623 711 50 8 - 47 303 047 

77,5 10 74 623 711 50 8 - 37 049 452 

100 12 74 623 711 50 8 - 22 189 834 

 

Tabulka 17 NPV projektu Adler 2-3 [vlastní zpracování] 

Obsazenost 

(%) 

Počet 

obsazených 

bytů 

Investice 

(Kč) 

Životnost 

investice 

(roky) 

Diskontní 

sazba (%) 
NPV 

62 8 74 623 711 50 10 - 54 612 222 

77,5 10 74 623 711 50 10 - 46 834 778 

100 12 74 623 711 50 10 - 35 563 622 

 

Porovnáme-li pak tab. 12, 13 a 14 s tab. 15, 16 a 17 můžeme vidět, že v případě 

hodnoty v prvním případě nám vycházejí hodnoty NPV ve všech případech záporné, zatímco 

po změně projektu se dostáváme do kladných hodnot pouze v případě diskontní sazby 5 % 

a to při obsazenosti téměř 90 %. Pro lepší přehled slouží grafické zobrazení na obr. 36 a 

obr. 37. 
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Graf 1 NPV investice 1 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 2 NPV investice 2  

Zdroj: vlastní zpracování 

Můžeme tedy vidět velice zajímavý jev, a to že se investor pro realizaci projektu 

rozhodl i přes zjevné riziko ztrátovosti projektu. Můžeme sice pouze spekulovat, co ovlivnilo 

jeho rozhodnutí, ale jelikož většina kapitálu na financování tohoto projektu pochází ze 

zahraničí, jako jedna z variant se jeví negativní a nejasný ekonomický vývoj v zemi 

investora a strach ze znehodnocení měny. Nejpravděpodobněji se tedy jedná o investici či 

uložení kapitálu do dlouhodobého hmotného majetku za účelem uchování jeho hodnoty. 
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5. Doporučení 

5.1 Postupy podle FIDIC 

Zkratka FIDIC pochází z francouzského názvu „Féderation Internationale Des 

Ingénieurs – Conseil“. [24] Jedná se tedy o mezinárodní sdružení konzultačních inženýrů, 

které vzniklo v roce 1913 ve Francii. Organizace byla založena za účelem šíření informací a 

k podpoře zájmů členských organizací. Mimo jiné organizuje FIDIC celosvětově řadu 

konferencí, seminářů a školících programů. Kromě toho se dále věnuje také publikační 

činnosti a to nejen knižní, ale především ve formě smluv, dokumentů a instruktážních 

příruček. FIDIC je celosvětově uznávanou organizací, která má členy více jak 100 zemí 

včetně České republiky. V ČR členskou organizaci představuje Česká Asociace 

Konzultačních Inženýrů ve zkratce CACE. Jak bylo již zmiňováno FIDIC se zabývá 

publikační činností, mezi nejvýznamnější publikace patří následující [25]:  

 „The Red Book“ – Červená kniha, obsahující informace, smlouvy a rady týkající 

se dodávek staveb a inženýrských prací vyprojektovaných objednatelem. Doporučuje se při 

realizaci projektů, které zajišťuje investor. 

 „The Yellow Book“ – Žlutá kniha, obsahuje veškeré informace k dodávání 

ucelených jednotek jako např. elektrického a strojního zařízení, ale tak poučky pro stavební 

práce vyprojektované zhotovitelem. 

 „The Green Book“ – Zelená kniha, se věnuje jednoduchým smlouvám, především 

pro jednorázové úkony. Je tak doporučena, především pro projekty s malými investičními 

náklady. 

 „The Silver Book“ – Stříbrná kniha je určena pro realizaci tzv. „Turnkey“ projektů 

nebo jinak řečeno projektů na klíč. Kniha se doporučuje pro projekty, ve kterých jeden 

subjekt zodpovídá za kompletní provedení celé stavby. 

 „The Gold Book“ – Zlatá kniha se zabývá problematikou projektování, dodání a 

provozování. Spojuje tedy smlouvy ze žluté knihy se smlouvou o provozování. 

V našem případě tj. projekt Corso se budeme soustředit na rizika nesená objednatelem 

z pohledu FIDIC – Červené knihy. U projektu Corso se tedy bavíme o tzv. 

„nepředvídatelných přírodních jevech“ a „nepředvídatelných fyzických podmínkách“ 

které jsou dále uvedeny v článcích 17.3 a 4.12 Červené knihy. Tyto jevy tvoří pro stavitelství 

nejvýznamnější kategorie rizik. Pojem “nepředvídatelný“ pak znamená, že jev nemůže být 

rozumně předvídán zkušeným zhotovitelem. Mezi takovéto jevy pak řadíme například 
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zastižení odlišné třídy rozpojitelnosti, zastižení krasových jevů či problematika omluvených 

a neomluvených technických výlomů. V případě výskytu takovýchto jevů by v ideálním 

případě měl riziko škody nést objednatel. Víme však, že realita se mnohdy liší od ideálů a 

proto předpokládat, že investor sám a dobrovolně převezme riziko výskytu 

nepředvídatelných jevů je do jisté míry bláznovství. Daleko schůdnější varianta je pouze 

inspirace pravidly FIDIC a to ve smyslu rozdělení rizika rovným dílem mezi 

objednatelem a zhotovitelem. Bohužel, ani tato varianta pro mnoho investorů není 

akceptovatelná a v dnešním vysoce konkurenčním prostředí se najdou firmy, které zariskují 

a převezmou celé riziko jen proto, aby zakázku získaly. Situace na trhu toto počínání 

umožňuje, protože v mnoha případech je určujícím kritériem právě cena. 

5.2 Kalkulace rizika a tvorba rezerv 

Riziko představuje slabou stránku jakéhokoliv projektu. Nejjednodušším způsobem 

jak riziko snížit, je přiznat fakt, že při každé výstavbě existují určitá rizika, které bohužel 

odstranit nejdou. Avšak tato rizika lze dobrou připraveností do určité míry pozitivně ovlivnit. 

Celková cena díla představuje jeden z klíčových aspektů celého projektu a může také být 

ukazatelem úspěšnosti či neúspěšnosti projektu. Překročení rozpočtované ceny není zdaleka 

problémem pouze v České republice. Pro porovnání následují 3 příklady z Německa [14]: 

 Koncertní síň Hamburk – předpokládané náklady z roku 2005 byly 186 mil. Euro 

a projekt má být dokončen v roce 2017 s celkovou cenou 800 mil. Euro. 

 Městský železniční tunel v Lipsku – tunel měl být otevřen již v roce 2009 za částku 

572 mil. Euro, doposud nebyl dokončen a náklady se nyní odhadují na 960 mil. Euro. 

 Mezinárodní letiště Willyho Brandta v Berlíně – předpokládané náklady z roku 

2006 činily 2,2 miliardy Euro, během čtyř letého zpoždění se částka zdvojnásobila 

na 4,4 miliard Euro a dosud není znám očekávaný termín dokončení. 

Jsou však známy i příklady z jiných států. Překročení předpokládané částky je u 

následujících projektů uvedeno v procentech [14]: 

 Most Humper, Spojené království – 175% 

 Železniční dráha Shinkansen, Japonsko – 100% 

 Metro v hlavním městě Ciudad de Mexiko, Mexiko – 60% 
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Další specifickou skupinou jsou projekty Olympijských her. Zajímavostí je, že od roku 

1960 se nevyskytovala olympiáda, která by nepřekročila plánované náklady. Mezi všemi 

stojí zato vyzdvihnout následující [14]:  

 OH v Barceloně, Španělsko – překročení o 417% 

 OH v Lake Placid, USA – překročení o 321% 

 OH v Montrealu, Kanada – překročení o 796% 

Příklady jednotlivých projektů byly vyhrány záměrně, tak aby demonstrovaly, že 

problém překročení ceny zakázek je problémem globálním. Můžeme tedy vidět, že i 

ekonomiky jako USA, Japonsko a Německo musejí čelit této problematice a není to 

problémem pouze méně rozvinutých zemí, jak by se mohlo zdát.  

Unikátnost každého projektu nám neumožňuje stanovit jak velké procento rezervy 

obecně odhadnout. Na základě studií provedených ve Švédsku, USA, Velké Británii a 

Dánsku by bylo možné alespoň odhadnout toto procento. Pro železniční výstavbu je to 45 %, 

pro tunely a mosty 34 %, pro dálnice 20 % a pro ostatní projekty 28 %. Do položky ostatní 

pak spadá i řešený projekt Corso, kde jak víme, došlo k překročení rozpočtu o 

přibližně 36  %. [14] 

Podle průzkumu „Global construction survey 2015“ provedeného společností KPGM 

International z roku 2014 se respondenti k tvorbě rezerv vyjádřili následovně v tab. 18. [26] 

Levý sloupec zobrazuje výši rezervy, zatímco vrchní řádek zobrazuje rozpočtové náklady 

projektů. Údaje v tabulce pak zobrazují odpovědi v procentech. 

Tabulka 18: Tabulka tvorby rezerv [26] 

 
> 1 miliard 

USD 

1 – 5 miliard 

USD 

5 < miliard 

USD 

Celosvětový 

průměr 

0 – 5 % 26 % 20 % 5 % 17 % 

5 – 10 % 55 % 50 % 43 % 50 % 

10 – 20 % 16 % 27 % 43 % 29 % 

< 20% 3 % 3 % 8 % 5 % 
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Grafické vyjádření tab. 18 představuje graf 3. 

 

Graf 3: Tvorba rezerv ve stavebnictví 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jak je tedy vidět, téměř polovina ze všech 109 dotazovaných osob, většina z nich na 

pozici (CEO – ,,Chief executive officer“ v překladu výkonný ředitel) odpověděla, že rezervy 

si tvoří v rozmezí 5 – 10 % u všech druhů projektů. Dále je možné pozorovat, že čím se 

hodnota projektu zvyšuje, tím se zvyšuje i rezerva, která je vytvářena na krytí rizik. 

Dostáváme se tedy k závěru, že teoreticky by měla firma tvořit rezervy v rozmezí 

od 30 – 40 %, ale jak je vidět, reálně se rezervy ale pohybují mezi 5 – 10 % tak aby byla 

firma konkurence schopná. Minimální rezerva na každý projekt by měla být tedy minimálně 

10 % tak aby pokryla, případně alespoň část vícenákladů. 

5.3 Prevence rizik projektu 

Tato kapitola řeší problematiku jak projektu Corso tak Olympic – Albion. Aby byl 

projekt co nejefektivněji realizován, je zapotřebí věnovat pozornost prevenci rizik, 

respektive smluvnímu ošetření problematiky. V případě realizace stavebních projektů by 

bylo vhodné použít následující metody prevence rizik [14]: 

 Zpráva o výchozích mezních hodnotách geotechnických rizik – opatření 

pocházející z USA z počátku 30. let minulého století. Jedná se o dokument, který 

musí připravit objednatel a udává v něm mezní hodnoty pro alokaci rizik 

geotechnických podmínek. Obě strany se pak dohodnou, že jiné než očekávané 

geotechnické podmínky jsou rizikem objednatele, potažmo vlastníka pozemku. 

Tato metodologie tak vychází z obecně uznávaného názoru, že společně 
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s pozemkem vlastní majitel i jeho rizika. Metodologie je hojně používána v USA a 

opírá se o smlouvy FIDIC – Červená a Žlutá kniha. 

 Partnering – jedná se o hromadnou smlouvu uzavíranou mezi všemi účastníky a 

to ještě před zahájením realizace projektu (Objednatel, zhotovitel, projektant, 

subdodavatelé atd.) Smlouva má za cíl pozitivně stimulovat jednotlivé strany k 

otevřenému informačním toku při řešení vzniklých problémů. 

 Alliancing – na rozdíl od partneringu, se jedná o formální smlouvu, ve které se 

jednotlivé strany zavazují k vyvinutí úsilí a jednání ve prospěch projektu. Příklad 

můžeme vidět ve Velké Británii, kde společnost BP (British Petrolemu) aplikovala 

svůj program „painshare – gainshare“ sdílení zisku a ztrát.     

 Včasné zapojení zhotovitele a dohoda o předrealizačních službách – velkým 

problémem u mnoha projektů je fakt, že zhotovitel vstupuje do projektu mnohdy až 

těsně před zahájením realizace. V této fázi už je většinou technická dokumentace 

již hotova a zhotovitel je pod časovým tlakem při jejím přezkoumávání. To může 

vést k technologickým chybám a navýšení ceny projektu. V takovýchto případech 

se doporučuje uzavřít dohodu o předrealizačních službách (PCSA - 

Pre- Construction Servis Agreement) pocházející také z Velké Británie. 

 Cílová cena – jedná se o smluvní a cenový mechanizmus mezi objednatelem a 

zhotovitelem, který sleduje dva finanční toky. Zhotoviteli jsou propláceny reálné 

náklady v pravidelných intervalech na základě skutečně vykonaných prací. Zároveň 

se sleduje původní plánovaná cena, která se upravuje podle případných změn 

v průběhu realizace. Po dokončení výstavby se ceny porovnají a rovnoměrně se 

rozdělí jak ztráta (vícenáklady) tak zisk (ušetřené náklady). 

5.4 Inovace projektů 

U stavby Adler nám bylo dokázáno, že investice do inovací může mít pozitivní vliv na 

ekonomické hodnocení projektu. V našem případě se jedná o investici do tepelných čerpadel 

a zlepšení energetické náročnosti budovy. Jak víme, vícenáklady na rozšíření celé stavební 

jámy činily 7 771 204 Kč. Pro upřesnění musíme však oddělit část odpovídající inovaci do 

tepelných čerpadel. Cena jednoho čerpadla včetně instalace je cca 300 000 Kč (230 000 Kč 

čerpadlo + 70 000 Kč vrtné práce a instalace).  

Čerpadel bylo plánováno celkem deset a tak tedy dostáváme celkovou cenu inovace 

3 000 000 Kč. Tepelná čerpadla mohou snížit spotřebu energie od 25 do 50 % [27] a jejich 

životnost se odhaduje na 20 let [27].  Odhadujeme-li pak, že průměrná spotřeba tepla 
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v objektu bude ročně cca 1040 GJ [28] a že cena za vytápění tak dosáhne částky 

617 344 Kč. [29] V tab. 19 je vypočítána čistá současná hodnota tedy finanční výnos 

z vytápění při úspoře 30 %, 40 % a 50 % při použití 5 % diskontní sazby po dobu životnosti 

teplených čerpadel. 

Tabulka 19 Výnosy z inovace [vlastní zpracování] 

Úspora (%) Úspora (Kč) 
Diskontní 

sazba (%) 

Životnost 

čerpadel (roky) 
NPV (Kč) 

30 2 956 729 5 20 - 43 271 

40 3 942 305 5 20 942 305 

50 4 927 882 5 20 1 927 882 

 

Kromě toho, že nám investice výrazně zlepšila čistou současnou hodnotu projektu 

(NPV), je také při více jak 30 % úspoře energie za vytápění při očekávaném mírném růstu 

cen tepla [29] výnosná a může tak přispět k dalšímu zlepšení ekonomické stránky projektu. 

Není tak divu, že se v posledních letech tak výrazně zvýšila poptávka po tepelných 

čerpadlech.  
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6. Závěr 

Problematika vícenákladů a překračování rozpočtů vždy byla, pořád je a v budoucnu 

také bude součástí stavebních projektů. Důležité však je vyvíjet snahy o snížení tohoto rizika. 

Víme ale také to, že riziko lze pouze snížit, nikoliv však zcela odstranit. Proto je nutné míti 

jasno, jak k problematice správně přistupovat, a to jak po finanční, tak především po 

legislativní stránce. Diplomová práce předkládá základní představu jednak o technologické 

problematice uvažovaných staveb, ale také finanční části projektů, a to zejména 

rozpočtováním, vícenáklady, riziky a rezervami. Můžeme také vidět, že zvýšené počáteční 

náklady mohou projektu pomoci, zejména jedná-li se o náklady spojené s inovací projektů. 

Kromě jiného práce obsahuje doporučení, jak k problematice přistupovat a nabízí možnosti 

a inspiraci pro řešení vzniklých problémů. Tato studie vychází z reálných zkušeností, která 

mohou čtenářům ušetřit mnoho potíží v případě, že by se dostali do obdobné situace. 

Stavebnictví ať už ve větší či menší míře je součástí našeho každodenního života a ovlivňuje 

každého z nás. Neznalost problematiky může mít za důsledek jak finanční ztráty 

soukromých investorů, tak nadbytečné výdaje ze státního rozpočtu. Při těchto ztrátách pak 

na zhotovitele těchto projektů i na celé odvětví dopadá negativní světlo, a to ne vždy zcela 

oprávněně. 
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