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České stavebnictví zaznamenává 
v posledních letech prudký růst 

nákladů. Prakticky ve všech zainte-
resovaných oborech lze vysledovat 
strmý nárůst mezd, který se mimo 
jiné odráží ve stoupajících cenách 
staveb a může do budoucna nepříz-
nivě ovlivnit dynamiku stavebnictví. 
Řada stavebních firem, které se cítí 
těmito trendy nejvíce ohroženy, hle-
dá již nyní nová východiska, jak své 
budoucí obraty a zisky zabezpečit. 

Podle výsledků průzkumu společ-
nosti incoma research, provedené-
ho mezi stavebními firmami a doda-
vateli stavebních materiálů, patří 

mezi největší hrozby současného 
stavebnictví právě navyšování mzdo-
vých nákladů. mzdy ve stavebnictví 
stouply za posledních pět let téměř 
o 50 % a v konečném důsledku je 
nejvýrazněji pociťují stavební firmy 
a koncoví investoři: podnikatelům 
rostou náklady, pro investory se sta-
la práce nejvýraznější položkou v ce-
ně novostavby. Za zvyšováním 
mzdových nákladů stojí mimo jiné 
zvyšující se nároky na kvalitu práce. 
Ty souvisejí například se zpřísňová-
ním řady stavebně-technických no-
rem pro všechny typy objektů. Práci 
v českém stavebnictví prodražuje 

i permanentní nedostatek kvalifiko-
vaných sil. Svaz podnikatelů ve sta-
vebnictví se tak nedávno rozhodl 
rozšířit řady stavebních dělníků ná-
borem pěti tisíc pracovníků z Viet-
namu a dalších asijských zemí. 

Rozhodují stavební 
technologie
Pro stavební firmy představuje urči-
té východisko přehodnocení staveb-
ních technologií, kterým dávaly 
dosud ve výstavbě přednost. mezi 
jednotlivými technologiemi a sta-
vebními konstrukcemi totiž existují 
výrazné rozdíly, co se týká rychlosti 
výstavby a produktivity práce. Tlak 
na optimalizaci práce na stavbě je 
podle výrobců stavebních materiálů 
stále citelnější a odráží se i ve výbě-
ru základních zdicích prvků. „Proje
vuje se to na neustálém růstu pro
deje přesného pórobetonového 
zdiva, které sice patří mezi dražší 
materiály, ale umožňuje rychlou 
a levnou výstavbu,“ říká například 
ivana Havlíčková, marketingová 
specialistka společnosti Xella cZ, 
výrobce zdicího systému YTonG. 
ing. Daniel Kozel ze severomorav-
ské firmy DK1, která již řadu let 
staví prakticky pouze z pórobetono-
vého zdiva, upřesňuje důvody: 
„Když jsme na začátku 90. let začí
nali, tvořil podíl práce v celkové 
hodnotě domu 25 %, dnes je tento 
podíl dvakrát takový. Každý zkušený 
podnikatel musí vědět, že ve výstav
bě dnes nerozhoduje cena materiá
lu. Do kalkulací je třeba zahrnovat 
související náklady, jako je práce, 
náročnost na výstavbu nebo na pro
vádění rozvodů, spotřeba omítek, 
náklady na dopravu.“ cena mate-

riálu za kubík je tak položkou, se 
kterou je zapotřebí zacházet velmi 
opatrně: nemusí být vždy nejnižší, 
specifické vlastnosti materiálu však 
mohou ušetřit jinde. „Rychlost vý
stavby a produktivita práce je tak 
vysoká, že náklady klesají jen u hru
bé stavby zhruba o čtvrtinu proti ji
ným stavebním konstrukcím. Mokrý 
proces u YTONGU je minimální, vý
stavbu tak neblokují žádné techno
logické přestávky. Stavba běžného 
rodinného domu trvá pět až osm 
měsíců,“ dodává Kozel. 

Konečné náklady určuje 
projektant 
nedostatek kapacit stavebních fi-
rem a nedostatek kvalifikovaných 
zaměstnanců ve stavebnictví je pří-
činou stále poměrně nízké průměr-
né kvality prací například ve srovná-
ní se západní Evropou. Tamní 
konkurenční tlak je mnohem vyšší 
a vynucuje si vyšší jakost díla. na 
druhou stranu ale nedostatek pra-
covníků v dlouhodobém měřítku 
vede stavební firmy k používání kva-
litnějších materiálů, které nejsou 
tolik závislé na lidském faktoru 
a snižují riziko chyb v procesu vý-
stavby. „Dražší práce ve výsledku 
určitě povede také ke kvalitnějším 
a lépe připraveným projektům. Ne
dostatečná propracovanost projek
tů totiž stále způsobuje zbytečné 
plýtvání prací a obrovské vícenákla
dy na stavbách. Podobné je to s po
užíváním tradičních zdicích mate
riálů, které neumožňují zvýšit nízkou 
produktivitu práce a navíc mají čas
to již nevyhovující technické para
metry. V masovém měřítku se začí
nají uplatňovat moderní materiály 
a technologie, které byly ještě ne
dávno záležitostí pouze drahých 
prestižních staveb,“ dodává marek 
Dudák z poradenské agentury Deee 
communication.

Další zvyšování cen stavebních 
prací je nejspíš nevyhnutelné. Pokud 
ale zároveň povede k profesionali-
zaci celého oboru, může především 
drobným investorům přinést značné 
úspory času a nervů, o které je při-
pravují současné realizační firmy 
a jejich řemeslníci. 

podle podkladů firmy XELLA

Růst mezd ve stavebnictví 
nahrává moderním technologiím

Tabulka: Průměrné mzdy ve stavebnictví (v měsíci květnu)

2008 2007 2006 2005 2004 2003

Průměrná nominální měsíční 
mzda [Kč]

24 335 22 559 20 565 18 420 17 228 16 728

Hodinová mzda [Kč] 163 142 126 113 109 111

Zdroj: Český statistický úřad


