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Příloha č. 2.:  Výkaz zisku a ztrát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Položka 2008 2009 2010

Výkony 427 2422 3156

Přidaná hodnota 272 1659 2162

Osobní náklady 126 303 454

Daně a poplatky 8 10 10

Odpisy DHM 0 141 226

Provozní výsledek hospodaření 21 309 304

Ostatní finanční výnosy 0 0 0

Ostatní finanční náklady 1 23 27

Finanční výsledek hospodaření -1 -23 -27

Výsledek hospodaření před zdaněním 20 286 277

Daň za běžnou činnost 4 57 53

VH po zdanění 16 229 224

Sazba daně 21% 20% 19%

Náklady celkem 407 2136 2879

Výnosy celkem 427 2422 3156



Příloha č. 3.: Odpisový plán 

 

Odpisový plán daňových odpisů 

(v tis. Kč) 

 

 

Majetek je odepisován zrychleně po dobu 5-ti let 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rok Odpis Oprávky Zůstatková cena

1 141 141 566

2 226 368 339

3 170 537 170

4 113 650 57

5 57 707 0



Příloha č. 4.: Výpočty  

Vývoj celkových nákladů a výnosů 

Rozdíl = Hodnota 2010  - Hodnota 2009 

Rozdíl Náklady= 2879 – 2136= 743 

Rozdíl Výnosy= 3156-2422 = 734 

 

Koeficient růstu = Rozdíl / Hodnota 2009 

Koeficient růstu Náklady = 743/2136= 0,3479 

Koeficient růstu Výnosy = 734/2422= 0,3031 

 

Vývoj jednotlivých položek Výkazu zisku a ztrát 

 

Rozdíl = Hodnota 2010  - Hodnota 2009 

Rozdíl Výkony =3165-2422 = 734 

Rozdíl Přidaná hodnota = 2162 – 1659 = 503 

Rozdíl Osobní náklady = 454 – 303 = 151 

Rozdíl Daně a poplatky= 10-10=0 

Rozdíl Odpisy DHM = 226-141 = 85 

Rozdíl Provozní výsledek hospodaření= 304-309= -5 

Rozdíl Ostatní finanční náklady= 27-23= 4 

Rozdíl Výsledek hospodaření před zdaněním = 227-286 = -9 

 

Koeficient růstu = Rozdíl / Hodnota 2009 

Koeficient růstu Přidaná hodnota = 503/1659=0,3031 

Koeficient růstu Osobní náklady = 151/303 =0, 4983 

Koeficient růstu Daně a poplatky= 0/10 = 0 

Koeficient růstu Odpisy DHM = 85/141 = 0,6045 

Koeficient růstu Provozní výsledek hospodaření = -5/309 = -0,0162 

Koeficient růstu Ostatní finanční náklady = 4/23=0,01739 

Koeficient růstu Výsledek hospodaření před zdaněním = -9/286 = 0,0315 

 

Analýza rozvahových položek 

 

Rozdíl Aktiva celkem= 2257-1816= 441 

Rozdíl Oběžná aktiva = 1764 – 1238 = 526 

Rozdíl Krátkodobé pohledávky = 1362 – 912 = 450 

Rozdíl Krátkodobý finanční majetek = 402 – 326 = 76 

Rozdíl Krátkodobé závazky = 1588-1371 = 217 

 

Koeficient růstu  

Koeficient růstu aktiva celkem = 441/1816 = 2428 

Koeficient růstu Oběžná aktiva = 526 / 1238 = 0,4249 

Koeficient růstu Krátkodobé pohledávky = 450/912= 0,4934 

Koeficient růstu Krátkodobý finanční majetek = 76/326=0,2331 

Koeficient růst Krátkodobé závazky = 217/1371 = 0,1583 

 

Rentability 

ROS = Zisk po zdanění/Tržby 

ROS 2008 = 16/427=0,00,0375 



ROS 2009 = 229/2422=0,0945 

ROS2010= 224/3156= 0,0710 

Rozdíl = 0,0710/0,0945= 0,2493 

 

ROA= Zisk po zdanění / Aktiva 

ROA 2008 = 16/301= 0,0532 

ROA 2009 = 229/1816= 0,1261 

ROA 2010 = 224/2257=0,0992 

Rozdíl = 0,0992-0,1261=-0,0269 

Koeficient růstu = -0,0269/0,1261=-0,2130 

 

R nákladů = Zisk po zdanění / náklady 

R nákladů 2008 = 16/407 = 0,0393 

R nákladů 2009 = 229/2136=0,1072 

R nákladů 2010 = 224/2879 = 0,0778 

Rozdíl = 0,0778-0,1072 = 0,0294 

Koeficient růstu = 0,0294/0,1072=0,2743 

 

ROE = Zisk po zdanění / Vlastní kapitál 

ROE 2008 = 16/ 216 = 0,0741 

ROE 2009 = 229/445 = 0,5146 

ROE 2010 = 224/669 =0,3348 

Rozdíl = 0,3348-0,5146 = -0,1798 

Koeficient růstu = -0,1798/0,5146 = -0,3494 

 

Ukazatele zadluženosti 

 

Podíl vlastních zrojů 

Podíl vlastních zdrojů = Vlastní zdroje /Pasiva 

Podíl vlastních zdrojů 2008= 216/301 = 0,7175 

Podíl vlastních zdrojů 2009 = 445/1816 = 0,2450 

Podíl vlastních zdrojů 2010 = 669/2257 = 0, 2964 

Rozdíl = 0,2964 – 0,2450= 0,0514 

Koeficient růstu = 0,0514/0,2450 = 0,2096 

 

Podíl cizích zdrojů 

Podíl cizích zdrojů = Cizí zdroje / Pasiva 

Podíl cizích zdrojů 2008 = 85/301= 0,2824 

Podíl cizích zdrojů 2009 =1371/1816 = 0,7550 

Podíl cizích zdrojů  2010=1588/2257 = 0,7036 

Rozdíl = 0,7036 – 0,7550 = -0,0514 

Koeficient růstu = -0,0514 / 0,7550 

 

Ukazatele likvidity 

 

Běžná likvidita = Oběžná aktiva/ Krátkodobé závazky 

Běžná likvidita 2008 = 301/85 = 3,5412  

Běžná likvidita 2009 = 1238/1371 = 0,9029 

Běžná likvidita 2010 = 1776/1588 = 1,1184 

Rozdíl = 1,1184-0,9029 = 0,2154 



Koeficient růstu = 0,2154/0,9029 

 

Peněžní likvidita= Krátkodobý finanční majetek / krátkodobé závazky 

Peněžní likvidita 2008 = 222/85 = 2,6118 

Peněžní likvidita 2009 = 326/1371 = 0,2378 

Peněžní likvidita 2010 = 402/1588= 0,2531 

Rozdíl = 0,2531-0,2378 = 0,0154 

Koeficient růstu = 0,0154/0,2378 = 0,0646 

 

Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál = oběžná aktiva – krátkodobé cizí zdroje 

Čistý pracovní kapitál 2008 = 301-85 = 216 

Čistý pracovní kapitál 2009 = 1238-1371 = -133 

Čistý pracovní kapitál 2010 = 1776-1588= 188 

Rozdíl = 188- (-133) = 321 

Koeficient růstu = 321/(-1 

 

 

Ukazatel úrokového pokrytí 

Úrokové pokrytí = zisk před zdaněním / nákladové úroky 

Úrokové pokrytí 2008 = 20/1 = 20 

Úrokové pokrytí 2009 = 286/23 = 12,4348 

Úrokové pokrytí 2010 = 277 / 27 = 10,2589 

Rozdíl = 10,2589-12,4348 = -2,1758 

Koeficient růstu = -2,1758/12,4348 = -0,1750 

 

Účinek finanční páky 

Finanční páka = Aktiva/ Vlastní kapitál 

Finanční páka 2008= 301/216 = 1,3935 

Finanční páka 2009 = 1816 / 445 = 4,0809 

Finanční páka 2010 = 2257/669 = 3,3737 

Rozdíl = 3,3737- 4,0809 = -0,7072 

Koeficient růstu = -0,7072/4,0809= -0,1733 

 

Úroková redukce zisku 

Úroková redukce zisku = Zisk před zdaněním / zisk před úroky a zdaněním 

Úroková redukce zisku 2008 = 20/21 = 0,9524 

Úroková redukce zisku 2009 = 286/309 = 0,9256 

Úroková redukce zisku 2010 = 277/304 = 0,9112 

Rozdíl = 0,9112-0,9256 = -0,0144 

Koeficient růstu = -0,0144/ 0,9256 = -0,0155 

 

Ziskový účinek finanční páky 

Ziskový účinek finanční páky = finanční páka/úroková redukce zisku 

Ziskový účinek finanční páky 2008 = 1,13935 / 0,9524 = 1,4632 

Ziskový účinek finanční páky 2009 = 4,0809/0,9256 = 4,4091 

Ziskový účinek finanční páky 2010 = 3,3737/0,9112=3,7025 

Rozdíl  = 3,7025-4,4091 = -0,7065 

Koeficient růstu = -0,7065/ 4,4091 = -0,1602 

 



Ukazatelé na 1 zaměstnance 

 

Zisk na zaměstnance 

Zisk na zaměstnance = Zisk před zdaněním /počet zaměstnanců 

Zisk na zaměstnance 2008 = 20/6 = 3,3333 

Zisk na zaměstnance 2009 = 286/6 = 47,6667 

Zisk na zaměstnance 2010 = 277/9 = 30,7768 

Rozdíl = 30,7768 – 47,6667 = -16,8898 

Koeficient růstu = -16,8898/47,6667 = -0,3543 

 

Tržby na zaměstnance 

Tržby na zaměstnance = Tržby/ průměrný počet zaměstnanců 

Tržby na zaměstnance 2008= 427 /6 = 71,1667 

Tržby na zaměstnance 2009 = 2422/6 = 403,6667 

Tržby na zaměstnance 2010 = 3156/9 = 350,6667 

Rozdíl = 350,6667-403,6667 = 53 

Koeficient růstu = 53/403,6667 = -1313 

 

Z – score 

 

Z’’ = 6.56 X1 + 3.26 X2 + 6.72 X3 + 1.05 X4 

X1 – (oběžná aktiva – krátkodobé závazky)/Celková aktiva 

X2 - nerozdělený zisk/Celková aktiva 

X3 - zisk před úroky a zdaněním/Celková aktiva 

X4 - účetní hodnota vlastního kapitálu/Celkové závazky 

 

Z´´2008= 6,56*[(301-85)/301] + 3,26 (16/301)+ 6,72 (21/301) + 1,05(216/85) = 6,56*(-

07176+ 3,26 (0,0532) + 6,72*0,0698 + 1,05 * 2,5412 = 8,0179 

 

Z´´2009 = 6,56[(1238-1371)/1957] + 3,26(229/1816) + 6,72 (309/1816) + 1,05 (445/1371) = 

6,56*(-0,0732) + 3,26 * 0,1261 + 6,72 * 0,1702 + 1,05 * 0,4213 = 1,4149 

 

Z´´2010 = 6,56[(1776-1371)/2257] + 3,26 (224/2257)  + 6,72 (304/2257) + 1,05 (669/1588) = 

6,56 *0,0833 + 3,26 * 0,0992 + 6,72 * 0,1347 + 1,05 * 0,4213 = 2,2174 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 5.: Stavební práce celkem 

Stavební práce celkem 
(v milionech Kč) 

 

Rok 
Stavební práce "S" 

celkem 

1994 166 520 

1995 199 377 

1996 232 624 

1997 247 855 

1998 250 834 

1999 244 067 

2000 265 007 

2001 301 784 

2002 317 568 

2003 353 879 

2004 402 410 

2005 431 426 

2006 472 578 

2007 521 487 

2008 547 601 

2009 520 877 

 

Zdroj: vyňato a upraveno z tabulky Stavební práce „S“ celkem, 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/sta_cr 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 6.: Analýza PESTLE

 

Faktory PESTLE analýzy Poznámky Potencionální 

Časový Typ: Dopad: Relativní dopad: 

H – Velké (high) 0 – 6 měsíců Positivní+ Rostoucí > Kritický důležitý

M – Střední 6 – 12 měsíců Negativní - nezměněný Důležitý

 L – Malé (Low) 12 – 24 měsíců Neznámý Klesající < Nedůležitý

U- neurčený 24 + měsíců Neznámý Neznamý

Politické f. – SWOT

Obchodní politika Operační programy M 24 +  Positivní neznámý Nedůležitý

Domácí trh lobistických a nátlakových skupin svaz podnikatelů M 0-24+ Positivní Důležitý

Války a konflikty vlna revolucí ve světě L 0-24+ N nezměněný nedůležitý

vliv na cenu ropy M 0-6 Negativní Neznámý Důležitý

Vládní politiky úsporná opatření H 24 + Negativní Neznámý Důležitý

Vládní okolnosti a změny H 24 + Negativní Neznámý Důležitý

Politické trendy Česká republika - snižování 

státního dluhu

M 24+ Negativní Neznámý Kriticky důležitý

Evropská unie - vymanění se z L 0-24+ Negativní Neznámý Důležitý

svět - vlna revolucí L 24+ Neznámý Neznámý Nedůležitý

Vládní vedení politicky stabilní vláda M 0-24+ positivní neznámý Důležitý

nespokojenost občanů s vládou H 0-12 negativní Důležitý

Economické f. – SWOT

Domácí ekonomická situace pozvolný ekonomický růst H 0-24+ Positivní rostoucí Kriticky důležitý

Domácí ekonomické trendy úspornost H 0-24+ Negativní rostoucí Důležitý

Ekonomiky a trendy v zámoří růst L 0-24+ Positivní rostoucí Nedůležitý

Obecné otázky týkající se daní nízká dan z příjmu H 0-24+ Positivní nezměněný důležitý

Daňové změny specifické pro daný produkt, růst DPH H 0-24+ Negativní nezměněný důležitý

Sezonnost, počasí mírné zimy L-H 0-24+ neznámý neznámýž Důležitý

Cykly trhu  - oboru očekáván pokles H 0-24 Negativní klesající důležitý

Specifické podmínky odvětví sezonnost M 0-12 Neznámé nezměněný Kriticky důležitý

Disponabilní příjmy rostoucí H 0-24+ Positivní nezměněný důležitý

Růst zaměstnanosti, nezaměstnanost vysoká nezaměstnanost H 0-24+ Negativní neznámý důležitý

Směnné kursy posilování koruny M 0-6 Positivní neznámý důležitý

Úroková sazba základní sazba na nelice nízké M 0-24+ Positivní neznámý Důležitý

Social – SWOT

Spotřebitelské postoje a názory tendence k úsporám H 0-24+ Negativní neznámý důležitý

Etické přístupy tendence k ekologické šetrnosti L 0-24+ Neznámý rostoucí důležitý

Demografie růst populace M 0-24+ Positivní neznámý nedůležitý

Demografie regionální pozvolný pokles H 0-24+ Negativní nezměněný důležitý

Koupěschopnost nízká H 0-24+ Negativní neznámý Důležitý

Zadluženost růst zadluženosti M 24+ Negativní rostoucí Důležitý

Trendy v bydlení energeticky úsporné bydlení H 12-24 Neznámý rostoucí důležitý

Technological – SWOT

Nové materiály M 0-24+ Positivní neznámý Důležitý

Nové trendy ve výstavbě Úsporné domy M 0-24+ Positivní neznámý Důležitý

Komunikace využití IC IT M 0-24+ Positivní rostoucí Důležitý

Informační technologie rozvoj M 0-24+ Positivní rostoucí Důležitý

Odvoz odpadu/recyklace možnost recyklace odpadů L 12.24 Positivní Rostoucí Nedůležitý

Legislativa – SWOT

Současné právní předpisy domácího trhu kritika za složitost H 0-24+ Negativní Neznámý Kriticky důležitý

Srozumitelnost právních předpisů kritika za nesrozumitelnost H 0-24+ Negativní Neznámý Kriticky důležitý

Evropská/mezinárodní legislativy nesrozumitelné H 24+ Negativní Neznámý Důležité

Regulační orgány a procesy zdlouhavost a byrokracie M 0-24+ Negativní Neznámý Důležité

Legislativa ochrany životního prostředí nejasná M 0-24+ Negativní nezměněné nedůležité

Regulace oboru M 0-24+ Neznámý nezmněněné nedůležité

Hospoářská soutěž přísná ochrana M 0-24+ Positivní nezměněné důležité

Environmental – SWOT

Ekologické cítění obyvatel poměrně silný vztah k reciklaci L 24+ Neznámý Neznámý Nedůležité

Zákaznické hodnoty zákaznický postoj k podniku M 0-24+ neznámý důležité

PESTLE analýza firmy Perp, s. r. o. upravená pro mirkofirmu 

Důsledky a význam

Jaký vliv můžou mít faktory 

uvedené v levé části tabulky na 

firmu nebo část firmy



Příloha č. 7.: Podnikatelské prostředí 

Podnikatelské prostředí v Česku? Nic moc. 
„Mezi mnoha žebříčky srovnávajícími podnikatelské prostředí v různých zemích má indikátor 

„Doing Business“ z kuchyně IFC – odnože Světové banky – výsadní postavení. Vyniká 

hlavně tím, že je řada z jeho dílčích kritérií postavena na objektivním číselném srovnání a je 

„k věci“. Posuďte sami. 

Srovnávají se doba a náklady potřebné k založení firmy a k ukončení podnikání. Mezi měřítka 

patří doba a náklady k vyřízení stavebního povolení a zapsání nemovitosti do katastru. 

Dalšími kritérii jsou souhrnná výše daní placených podniky (nejen daně z příjmu právnických 

osob), ale také počet hodin, který podnikatel potřebuje k uspokojení berních úředníků. 

Nechybí ani čas a náklady spojené se soudním vymožením smluvní pohledávky. 

Jak si v žebříčku stojí Česko? Mezi 183 zkoumanými zeměmi jsme se za poslední rok 

posunuli z místa 82 na místo 63, přičemž jsme předhonili v rámci Evropy Bělorusko, Černou 

Horu, Itálii, Polsko a Albánii. Ze zemí EU zůstáváme ovšem spolu se zmíněnými Itálií a 

Polskem téměř na chvostu žebříčku. Níž najdeme už jen Řecko. 

Posun v žebříčku směrem vzhůru je dobrou zprávou, kterou ale nelze přeceňovat. 

Podnikatelské kruhy reagovaly na tento vzestup konstatováním, že si zlepšení 

v podnikatelském prostředí příliš nevšimly. Není divu. K vylepšení pozice Česka přispěla dvě 

opatření, a to nižší daně a sociální odvody a změny v insolvenčním právu. První z opatření se 

sice týká všech firem, svým rozsahem je ale odsouzeno k tomu, aby ho spíš než sami 

podnikatelé vnímali jejich účetní. S druhým opatřením se podnikatelé většinou neměli 

možnost seznámit. Naštěstí pro ně. České pozici v žebříčku v nemalé míře pomohlo to, že na 

rozdíl od jiných zemí zdejší odpovědné orgány neházely podnikatelům nové klacky pod nohy. 

V kterých oblastech máme největší rezervy? Při zakládání firmy (130. místo) jsou kritickými 

body počet potřebných právních úkonů (9) a související náklady. V daňové oblasti není až 

takovým problémem výše daní, nýbrž doba strávená s administrací daní (557 hodin ročně), 

která nemá v Evropě obdoby a v globálním měřítku ji překonají jen země jako Venezuela 

nebo Senegal. Vymožení pohledávky trvá téměř dva roky a stojí v nákladech třetinu z její 

výše, což Česko v rámci Evropy řadí k horší části Balkánu. 

Za zmínku stojí ještě dva ukazatele, které sice nemají místo v popisovaném žebříčku, jsou ale 

jeho organizátorem pravidelně vyhodnocovány. Prvním je funkčnost pracovního trhu, kde si 

Česko stojí veskrze průměrně. Druhým potom je vyřízení přípojky k odběru elektřiny, v němž 

Česko s potřebnými 279 dny neslavně figuruje v poslední desítce globálního žebříčku. 

Co překvapuje ve výčtu slabých míst českého podnikatelského prostředí? K jejich odstranění 

totiž není třeba žádných nákladných a převratných reforem, ale pouhého zefektivnění státní 

správy. Prosadí vláda reformy v tomto směru? 

Než se ale v žebříčku eventuálně budeme mít šanci za dva roky posunout vzhůru, čeká nás za 

rok nejspíš citelný propad. Koalicí i opozicí svorně prosazené „řešení“ fotovoltaického 

problému zhorší pozici Česka přinejmenším ve dvou oblastech, a to zvýšením podnikových 

daní a zhoršením investorských jistot. „ 

 

 Citováno: SOBÍŠEK, Pavel. Podnikatelské prostředí v Česku? Nic moc.. IHNed.cz [online]. 

5.11. 2010 16:17, 5. 11. 2010, [cit. 2011-03-07]. Dostupný z WWW: 

<http://sobisek.blog.ihned.cz/c1-47856020-podnikatelske-prostredi-v-cesku-nic-moc>. 

 

 

 



Příloha č. 8.: Kupní síla obyvatelstva 

 

Zdroj: http://www.gfk-

geomarketing.com/fileadmin/newsletter/pressrelease/purchasing_power_europe2010.html 



Příloha č. 9.: Energeticky úsporný dům – popis 

„Energeticky úsporný dům je takový dům, který je navržen a proveden tak, že náklady na 

zajištění provozu hotového domu jsou nižší, než u domu postaveného dle platných norem a 

předpisů. Jedná se především o náklady na vytápění domu, větrání domu, chlazení domu v 

letních měsících, ohřev užitkové vody, spotřebu elektrické energie, spotřebu vody. Pro případ 

výkladu tohoto pojmu se neuvažuje spotřeba energie nutná pro výrobu stavebních materiálů, 

ze kterých je dům postavený, náklady na jejich dopravu, ani hledisko trvale udržitelného 

rozvoje Země 

 

Stavební materiály použité pro tyto stavby mají vždy lepší parametry, než pro danou stavbu 

požaduje ČSN a další předpisy související s výstavbou. Hlavním parametrem, podle kterého 

je použitá konstrukce posuzována z hlediska tepelně-izolačních vlastností, je tzv. součinitel 

prostupu tepla, který udává tepelnou ztrátu konstrukce o ploše 1m2 prostupem při rozdílu 

teplot 1 Kelvin. Výsledná hodnota tepelného prostupu je potom udávána ve watech. Z toho 

vyplývá, že čím menší hodnotu má výsledek, tím je tepelná ztráta dané konstrukce nižší.“   

Tyto domy jsou však stále považovány za velice nákladné. 

 

 

Existují 4 typy energeticky úsporných domů:  

nízkoenergetický dům – hodnota nesmí být vyšší než 50kWh/m2.a 

pasivní dům – hodnota nesmí být vyšší než 15kWh/m2.a 

nulový dům – hodnota nesmí být vyšší než 5kWh/m2.a 

dům s energetickým přebytkem nebo energeticky nezávislý dům – speciální kategorie domů, 

které jsou vybaveny systémem na výrobu energie v dostatečné kapacitě na zajištění vlastního 

provozu 

 

Prvky úsporných domů 

 

1) Okna 

2) Zateplování zdiva  

Mezi nejdůležitější a nejúčinnější prostředky vedoucí k úsporám energií bezesporu patří 

zateplení zdiva. Ať již jde o dodatečné zateplení starších staveb nebo o zateplovací systémy 

použité při stavbě. Na českém trhu je nabízeno mnoho kvalitních zateplovacích systémů, 

jejichž použití je velmi účelné pro zlepšení tepelně-izolačních vlastností starších staveb, jako 

jsou panelové, rodinné a jiné domy, jejichž obvodové zdivo je tvořeno materiály s velmi 

nízkým tepelným odporem. 

Systémy pro zateplení lze jednoduše rozdělit na vnitřní a vnější. 

3) Úsporná regulace tepla  

Regulace vytápění je základním předpokladem pro dosažení úsporného provozu. Účelem 

regulace je zajištění toho, aby kotel spaloval pouze takové množství plynu, které je zapotřebí 

k dosažení požadované teploty v jednotlivých místnostech (typy regulaci: pokojový termostat, 

programovatelné regulátory, programovatelné termostatické hlavic 

4) Solární energie 

Dalším způsobem, kterým lze dosáhnout výrazného snížení spotřeby energií je využití solární 

energie. Možnosti využití solární energie můžeme v zásadě rozdělit na pasivní a aktivní. 

Pasivní využití spočívá v principech tzv. solární architektury, aktivní představuje využití 

kolektorů k přímému využití slunečního záření 

  



5) Tepelné čerpadlo 

Tepelné čerpadlo je zařízení, které odebírá teplo ze země, podzemní vody nebo i ze vzduchu a 

tuto energii využívá k vytápění domu. Tato technologie umožňuje získávat teplo z těchto 

zdrojů i v případě, že jejich vlastní teplota je podstatně nižší než teplota v zimě. [39] 

 

Zdroj: http://www.nizkoenergetickeapasivnidomy.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 10.: Využití recyklovaných stavebních odpadů a 

technologie zpracování 

Cihelný recyklát 

Cihelný recyklát se u většiny drtících linek získává zrnitosti do cca 80 mm a to nejméně ve 

třech frakcích 0-16 mm, 16- 32 mm a 32-80 mm, přičemž producenti tohoto materiálu jsou 

schopni vytřídit i jiné požadované frakce. Tento recyklát nabízí podstatně širší možnosti 

využití než je doposud všeobecně známo.  

Výroba cihlobetonu. Cihlobeton je možno používat jako výplňové zdivo ve skupině 

monolitických konstrukcí, dále pro výrobu prefabrikovaných prvků k přípravě 

vibrolisovaných tvárnic nebo stěnových prvků, jejichž slisování by předem eliminovalo 

možné dotvarování konstrukce pod zatížením vzhledem k nižší hodnotě statického modulu. 

Výroba stavebních směsí jako plniva malt pro zdění s využitím frakcí drobných, tedy do 4 

mm, a vzdušným či hydraulickým vápnem. Tyto malty jsou výhodnější svým vyšším 

tepelným odporem než malty s přírodním kamenivem. Dále je možno používat jako pojiva i 

cement nebo kombinace pro vápenocementové malty. Podle přídavku pojiva se může 

dosáhnout různých pevností malt od 1 do 10 MPa.  

Využití ve stabilizovaných podkladech a nestmelených vrstvách vozovek [4]. V poslední době 

byla také zkoušena výroba nepálených lisovaných cihel rozměrů 300x150x100 mm ze směsi 

cihelného recyklátu frakce 0-16 mm a hlíny s l0 % příměsí cementu i bez příměsi cementu. 

Dosahované pevnosti v tlaku po 14 dnech sušení jsou závislé na kvalitě hlíny a dosahovaly až 

8 MPa. 

Betonový recyklát 

Plnivo do betonů. Na základě dosud provedených výzkumných prací a dosažených 

laboratorních a poloprovozních výsledků je možno konstatovat: 

 obsah drceného betonu nepříznivě ovlivňuje konzistenci betonové směsi a pro zachování její 

potřebné konzistence je nutné zvýšit dávku záměsové vody (projeví se na pevnostech betonu). 

 pevnosti betonu v tlaku jsou poněkud ovlivňovány oproti použití přírodního kameniva 

 snižuje se objemová hmotnost zatvrdlého betonu 

 pevnost v tlaku se snižuje o 10-15 % 

 modul pružnosti je nižší o 15-20 % 

 zvyšuje se součinitel dotvarování až o 50 % 

 zvyšuje se smršťování a to o 20-40 % 

Použití betonového recyklátu je dnes zakotveno i v některých normách a je poměrně rozšířené 

jako např. v podkladních vrstvách vozovek stmelených cementem, ochranných vrstev 

silničních komunikací a pražcového podloží (jako mechanicky zpevněná zemina) a hlavně 

jako náhrady přírodního kameniva do konstrukčních betonů nižších tříd za předcházejících 

předpokladů 

Využití betonového recyklátu do živičných směsí pro výstavbu a opravy živičných vozovek 

za předpokladu dodržení receptur a pracovních postupů předepsaných příslušnými normami, 

jako např. ČSN 73 6121 - "Hutněné asfaltové vrstvy". 

  



Asfaltový recyklát 

Bylo prokázáno, že asfaltové recykláty jsou velmi vhodné zejména pro technologie za studena 

za použití emulzí, případně v kombinaci s cementem, kdy dochází k obalení ekologicky 

závadných částic a tím ke snížení možnosti znehodnocení odpadních vod a blízkého okolí. 

Nejvhodnější využití asfaltového recyklátu za studena je těmito způsoby: 

 bez přidání nového pojiva k recyklátu s použitím pro málo zatížené vozovky, pro spodní 

podkladní vrstvy a pro zpevnění štěrkopískových podsypných vrstev 

 s přidáním hydraulického pojiva (cementu, popř. vápna či strusky) pro provedení nové 

stmelené podkladní vrstvy 

 s přidáním emulze k recyklovanému materiálu, vhodné zejména tam, kde staré úpravy 

obsahují dehtové pojivo 

 kombinovaný způsob, kdy k recyklovanému materiálu se přidává emulze i cement, což je 

vlastně zlepšení předchozího způsobu a firma prokázala, že tento způsob dosáhl nejlepších 

výsledků a že vlastnosti těchto směsí je prokazatelně možné srovnat se směsmi typu OK 

(obalované kamenivo) zpracovávanými za horka 

Základní metody úpravy stavebních odpadů  

Technologie, použitá při zpracovávání stavebních odpadů, má zásadní vliv na kvalitu 

produkovaných recyklátů. Je přirozené, že tato kvalita je ovlivněna nejenom samotnou 

technologií, ale i organizací práce a celkovým logistickým systémem chodu recyklačního 

zařízení, včetně skladového hospodářství, dopravních cest apod. 

Z hlediska získání kvalitního recyklátu se za poslední roky v domácích podmínkách ustálila 

všeobecně uznávaná a používaná konfigurace, orientačně naznačená blokovým schématem na  

 

Je přirozené, že existují a úspěšně se provozují i recyklační zařízení, vybočující z tohoto 

ustáleného schématu, nicméně je zcela jednoznačné, že až na výjimečné případy není výroba 

kvalitních recyklovaných materiálů myslitelná bez tří základních technologických operací na 

obrázku uvedených – předtřídění – drcení – následného třídění, případně může následovat 

sekundární drcení a třídění. K tomu by se měla v budoucnosti přidat i další technologická 

operace – separace lehkých a prachových částic, příp. praní – tato činnost je zcela běžná ve 

stacionárních recyklačních zařízeních v zemích EU a s postupnou certifikací některých 

recyklovaných produktů u nás bude jejich přítomnost v řadě linek pravděpodobně nezbytná. 

Mobilita recyklačních linek  

Recyklační technologie se velmi často dělí podle svojí mobility – na mobilní a stacionární 

(příp. semimobilní). V ČR se recyklace stavebních a demoličních sutí rozvinula zejména v 

oblasti mobilních drtičů a třídičů. Těmito zařízeními je recyklováno více jak 90 % všech 

materiálů. Mobilní drticí i třídicí linky prošly v uplynulých patnácti letech velmi bouřlivým 

vývojem. Na počátku to byly zejména rozměrné stroje, umísťované na různé přívěsy a 

návěsy. Menší stroje (zejména drtiče) byly instalovány do kontejnerových rámů, takže je bylo 

možno přepravovat běžnými nákladními automobily pro přepravu kontejnerů. Ani jedno z 

těchto konstrukčních uspořádání však neumožnilo pohotovou manipulaci recyklační linky v 

místě recyklace – recyklovaný materiál k ní bylo potřeba dovážet z celého prostoru umístění 

stavebního odpadu a dojezdové vzdálenosti nakladačů tak dosahovaly mnohdy 100 až 200 m, 

což velmi výrazně zatěžovalo ekonomiku celého procesu. 

Po roce 2000 došlo k mohutnému rozvoji používání pásových podvozků v recyklačních 

strojích (drtičích i třídičích). Navíc jsou takřka všechny stroje vybaveny dálkovými ovladači, 

které obsluhuje strojník v nakladači či rypadle, kterým je drtič zavážen.  



Pro drcení minerálního stavebního odpadu se využívají jak drtiče čelisťové (spíše 

jednovzpěrné než dvouvzpěrné), tak drtiče odrazové. Jiné druhy drtičů (kuželové nebo 

vertikální odrazové) jsou spíše výjimečné. 

Z hlediska zdrobnění mají čelisťové drtiče nižší poměr zdrobnění, výstupní materiál obsahuje 

ale méně jemných částic než drtič odrazový. Tvarové součinitele materiálu u odrazových 

drtičů jsou výrazně lepší než u produktu z čelisťových drtičů (viz obr. 3). 

 

  

Obecně lze konstatovat, že čelisťové drtiče nejsou vhodné k recyklaci železobetonů. V řadě 

případů dochází jak k nedokonalému odstranění betonu z výztuže, tak také může dojít k 

ucpávání drtiče výztuží. Pokud je však železná výztuž v betonu příliš velká (ocelové nosníky 

nebo kolejnice), dojde v odrazovém drtiči při průchodu takového rozměrného materiálu 

takřka vždy k jeho značnému poškození (toto nebezpečí není u čelisťového drtiče tak vysoké). 

Čelisťové drtiče dále nejsou vhodné k recyklaci asfaltů – dochází k zalepování. Další 

problémy vznikají u čelisťových drtičů při recyklaci betonů charakteru tenkých desek (panely, 

betonové stěny apod.) – zde dochází k nedokonalému zdrobnění. Tento problém lze však 

částečně omezit tím, že je při provozu drtiče zaplněna drtící komora na 70 až 80 %. 

Čelisťové drtiče však mají výrazně nižší provozní náklady. Životnost čelistí je podstatně vyšší 

než odrazových lišt, příp. odrazových desek. Další výhodou je jejich malá prašnost a také 

nízké zatížení okolí hlukem. Pokud se jedná o recyklaci v místě demolice – v blízkosti 

nejrůznější zástavby, jsou tyto vlastnosti pro provozovatele výhodou.  

Všechny odrazové drtiče umožňují otáčení lišt, takže je lze materiálově maximálně využít. I 

tak jejich životnost obvykle nepřesáhne 15 000 tun zpracovaného materiálu, v případě tvrdých 

materiálů (zejména železobetonů) je to však výrazně méně. Výměna odrazových lišt u 

odrazových drtičů je nákladná nejen s ohledem na jejich cenu, ale i dobu nutnou pro odstávku 

stroje. Ta se výrazně liší u jednotlivých typů a pohybuje se v rozmezí od 45 minut do 5 hodin. 

Stejnou dobu (případně i delší) trvá také otočení lišt. 

 

Recyklát z čelisťového drtiče má sice horší tvarové vlastnosti než při použití odrazového, na 

druhé straně však převažuje řada výhodných vlastností těchto drtičů právě pro toto nasazení. 

Je to zejména jejich malá prašnost a také nízké zatížení okolí hlukem. Protože se jedná 

většinou o využití v blízkosti nejrůznější zástavby, jsou tyto vlastnosti pro provozovatele 

výhodou. Na druhé straně je však třeba zdůraznit, že se zde nejedná o recyklaci v pravém 

slova smyslu – recyklovaný materiál je většinou znehodnocován a použit pro podřadné účely. 

V zahraničních pramenech je tato činnost označována jako „Down-Cycling”. 

Recyklace neúplnou technologií  

V současnosti existuje v oboru recyklací stavebních sutí řada firem, využívajících pouze část 

výše uvedeného základního řetězce. Jedná se jak o provozování nejrůznějších třídicích 

zařízení bez drtiče, tak také naopak – provozování samotného drtiče (většinou menších 

rozměrů) bez předtřídění a následného třídění. Vede je k tomu takřka vždy snaha, snížit na 

minimum provozní náklady. 

Využití samostatných třídičů nemusí vést vždy ke znehodnocení recyklovaných materiálů. 

Osvědčily se zejména při recyklaci výkopové zeminy. 

Využití samostatných drtičů se jeví v současnosti značně diskutabilní. Je to dáno zejména tím, 

že jsou provozovány takřka výhradně firmami, které mají tuto činnost jen jako doplněk – 

zejména stavební firmy, které chtějí snížit náklady na likvidaci či zpracování stavebních sutí 

využitím vlastního zařízení přímo v místě demolice s tím, že takto vyrobený recyklát je využit 

přímo v místě následné stavby. K tomuto účelu se používají různé mobilní drtiče. I v případě, 

že je toto zařízení vybaveno předtřídičem, je kvalita výstupních netříděných recyklátů velmi 



problematická a tyto materiály lze použít pouze na zásypy či jiné obdobné účely. Nehodí se 

však pro aplikaci nosných vrstev (podloží komunikací, parkovišť apod.). 

Z výše uvedených důvodů lze označit jako jediný způsob opravdu efektivního zhodnocení 

stavebních sutí jako plnohodnotných druhotných surovin jejich zpracování (recyklace) 

renomovanou firmou, disponující odpovídajícím zařízením – ať mobilním nebo 

semimobilním, příp. stacionárním a samozřejmě i souhlasem příslušného krajského úřadu dle 

§ 14 zákona 185/2001 Sb. 

 

Zdroj: Vývojové trendy v technologiích pro recyklaci stavebních a demoličních odpadů. 4 - 

CONSTRUCTION [online]. 10.1.2008,, [cit. 2011-02-25]. Dostupný z WWW: <http://www.4-

construction.com/cz/clanek/vyvojove-trendy-v-technologiich-pro-recyklaci-stavebnich-a-

demolicnich-odpadu/>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


