
Uživatelský manuál aplikace MONUREV 
 

Aplikace MONUREV je umístěna na serveru Fakulty stavební, ČVUT v Praze a je dostupná na 

webové adrese https://monurev.fsv.cvut.cz/. Uživatelé se do aplikace přihlašují přiděleným 

uživatelským heslem a jménem. Kontakt na administrátora aplikace je 

daniel.macek@fsv.cvut.cz. Přihlašovací okno je zobrazeno na následujícím obrázku 1. 

 

Obrázek 1 Aplikace MONUREV – Přihlašovací okno 

Po přihlášení do aplikace se zobrazí okno, které slouží pro zadání identifikačních a popisných 

údajů o zpracovávaných objektech kulturních památek (obrázek 2). 

 

Obrázek 2 Aplikace MONUREV – Identifikační údaje objektů 
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Pro zadání základních popisných parametrů je důležité vyplnit položku Název objektu, která 

pak slouží jako identifikace při zpracovávání více objektů, které uživatel do aplikace zadal. 

Ostatní popisné parametry nejsou povinné, ale slouží pro lepší orientaci a specifikaci konkrétní 

budovy a případné filtrování seznamu budov. Nový objekt se posléze založí kliknutím na 

tlačítko Uložit. 

V okamžiku, kdy je objekt uložen, tak se zpřístupní možnost vložení ilustračního obrázku 

objektu. Kliknutím na tlačítko Choose File uživatel zvolí cestu k uloženému obrázku, kterým 

ilustruje daný objekt, a dále se klikne na tlačítko Nahrát. Ilustrační obrázek se stáhne na server 

a dále je zobrazován u popisných dat objektu. Ukázka vloženého ilustračního obrázku je vidět 

na obrázku 3. 

 

Obrázek 3 Aplikace MONUREV – Vložení ilustračního obrázku 

Pokud je požadována výměna obrázku, stačí předchozím způsobem nahrát jiný. Kliknutím na 

tlačítko Smazat bude obrázek ze serveru odstraněn. 

V identifikačních údajích má důležitou roli položka Inflační index, která slouží pro výpočet 

nákladů v čase pro všechny výstupní sestavy, jež jsou uvedeny dále. Při hodnotě inflačního 

indexu 0,00 % jsou veškeré údaje ve výstupních sestavách uváděny v současných cenách. 

Údaje o rozměrech objektu jsou zde pouze zobrazovány a zadávají se později při výběru 

typového objektu. 

Všechny nově založené objekty lze otevřít výběrem v rozbalovacím seznamu u položky Objekt 

a následným kliknutím na tlačítko Otevřít. Pokud je v rozbalovacím seznamu u položky Objekt 

zvolen uložený objekt, tak pomocí tlačítka Uložit dochází k aktualizaci případných změn 

v popisu daného objetu. V případě, že je potřeba založit nový objekt, tak se v rozbalovacím 

seznamu zvolí položka Nový objekt a následným uložením se nový objekt založí. 
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Funkce Filtr zpřehledňuje práci s více uloženými objekty. Prakticky to znamená zobrazení 

objektů v nabídkovém seznamu Objekt, které splňují zadané popisné charakteristiky vyplněné 

v základním popisném formuláři. 

Například pokud uživatel chce mít v nabídce zpřístupněny pouze objekty, které jsou v Praze, 

zadá do položky Obec název Praha a poté klikne na tlačítko Zapnout. V tomto okamžiku se v 

nabídce Objekt zobrazí pouze položky, které mají v poli Obec uloženu hodnotu Praha. Filtr lze 

použít na libovolnou kombinaci všech popisných charakteristik, které jsou ve formuláři 

zobrazeny. Efektivní použití filtru předpokládá dobrou popisnou správu objektů ze strany 

uživatele. 

Po stisknutí tlačítka Zapnout se zamění text tlačítka na Vypnout, které slouží pro vypnutí 

funkce filtru. Tlačítkem Zobrazit lze do formuláře načíst aktuální data filtru a dále je 

upřesňovat. V okamžiku jeho stisknutí se i zároveň filtr vypíná. Funkce filtru lze používat nejen 

po přihlášení do systému, ale i v průběhu další práce. 

Veškerá data o objektu lze smazat pomocí tlačítka Odstranit. V tomto kroku buďte opatrní, 

protože budou vymazány veškeré údaje, které jsou o objektu zadány i dále v aplikaci. Pro tento 

krok aplikace ještě vyžaduje v následném dialogovém okně potvrzení definitivního vymazání 

údajů. Dialogové okno je na obrázku 4. 

 

Obrázek 4 Aplikace MONUREV – Dialogové okno potvrzení odstranění dat 

V okamžiku, kdy uživatel založí nový objekt nebo otevře již dříve založený (v rozbalovacím 

seznamu založených objektů), se zobrazí nástrojová lišta pro další práci v aplikaci. Nástrojová 

lišta je zobrazena na obrázku 5. 

 

Obrázek 5 Aplikace MONUREV – Nástrojová lišta 

V následujícím kroku uživatel generuje seznam konstrukčních prvků, které se předpokládají u 

zpracovávaného objektu. Cílem je vybrat nejvhodnější vzorový typ objektu, aby co nejvíce 

odpovídal reálně zpracovávanému. Pokud si uživatel zvolí nevhodnou šablonu typu budovy, 

tak prvotní údaje v modelu nebudou odpovídat skutečnosti a bude potřeba „ručních“ úprav, 

aby výstupy byly relevantní. Volba typového objektu je zobrazena na obrázku 6. 
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Obrázek 6 Aplikace MONUREV – Volba typového objektu 

Typová budova se volí v rozbalovacím seznamu Výběr typové budovy v nástrojové liště 

aplikace MONUREV. Seznam je dvou až tří stupňový, a to podle volby typu objektu. Přehled 

typových objektů je uveden v tabulce 1. 

Tabulka 1 Struktura typových objektů 

stavba pro řemeslo, dílna   

 vodní mlýn  

 kovárna  

  šikmá střecha, samostatný 

  šikmá střecha, v zástavbě 

zemědělská stavba   

 hospodářská budova  

 konírna  

 viniční dům  

  šikmá střecha, samostatný 

  šikmá střecha, v zástavbě 

církevní a sakrální stavby   

 kaple  

 kostel  

  jednolodní, jedna věž, zděný 

  
jednolodní, jedna věž, zděný - 
kamenný 

 rotunda  

 fara  

 biskupství / děkanství  

  samostatný šikmá střecha 

  v bloku vnitřní šikmá střecha 

 kanovnický dům  

  samostatný šikmá střecha 

  v bloku vnitřní šikmá střecha 

  v bloku rohový šikmá střecha 

 zvonice  

 klášter  

 synagoga  
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obytné domy   

 měšťanský / městský dům  

  samostatný šikmá střecha 

  samostatný plochá střecha 

  v bloku vnitřní šikmá střecha 

  v bloku vnitřní plochá střecha 

  v bloku rohový šikmá střecha 

  v bloku rohový plochá střecha 

 venkovský dům  

  šikmá střecha, samostatný 

  
šikmá střecha, v řadové 
zástavbě 

 činžovní dům  

  samostatný šikmá střecha 

  samostatný plochá střecha 

  v bloku vnitřní šikmá střecha 

  v bloku vnitřní plochá střecha 

  v bloku rohový šikmá střecha 

  v bloku rohový plochá střecha 

 mnišský domek  

 zámek  

 palác  

 tvrz  

 letohrádek  

stavby pro kulturu a 
společenské stavby   

 společenský dům  

 knihovna  

  
šikmá střecha, samostatná 
budova 

  v bloku, šikmá střecha 

 divadlo  

  
samostatná budova, šikmá 
střecha 

  v bloku, vnitřní, šikmá střecha 

 muzeum  

stavby pro služby a 
obchod   

 solnioce  

 obchodní dům  

  
bloková zástavba, plochá 
střecha 

  
samostatná budova, plochá 
střecha 
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samostatná budova, šikmá 
střecha, před 1900 

  
samostatná budova, šikmá 
střecha, před 1990 

 masné krámy  

 hostinec  

 hotel  

  samostatný šikmá střecha 

  v bloku vnitřní šikmá střecha 

  v bloku rohový šikmá střecha 

stavby pro sport   

 jízdárna  

 sokolovna  

  
šikmá střecha, samostatná 
budova, výstavba do 1900 

  
šikmá střecha, samostatná 
budova, výstavba po 1900 

 míčovna  

  
samostatná budova, šikmá 
střecha 

  v bloku, vnitřní, šikmá střecha 

stavby pro výchovu a 
vzdělávání    

 škola  

 kolej  

stavby zdravotnické a 
sociální    

 špitál  

 chudobinec  

 nemocnice  

výrobní stavba   

 keramická továrna  

 přádelna  

  
šikmá střecham, samostatná 
budova 

  
šikmá střecha, samostatná, 
(po roce 1850) 

 koželužna  

  
šikmá střecha, samostatná 
budova, zděná 

  
šikmá střecha, samostatná 
budova, dřevěná 

 sklárna  

 tiskárna  

  samostatná, šikmá střecha 
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v městské zástavbě, vnitřní 
blok, šikmá střecha 

 

Volbou typu objektu se uživatel dostává k bližší specifikaci objektu, nutné pro generování 

výměr jednotlivých konstrukčních prvků obsažených v typovém objektu. U každého objektu 

jsou zadány následující parametry: délka, šířka, výška, výška nadzemní části objektu, sklon 

střechy počet podlaží a výška podlaží. Pro výpočet cyklů obnovy je také důležitá položka rok 

výstavby objektu. Na obrázku 7 je ukázka zadávání doplňujících informací o objektu. 

 

Obrázek 7 Aplikace MONUREV – Zadání doplňujících informací o objektu 

Potvrzením zadaných parametrů se vygeneruje konstrukční struktura objektu včetně 

předpokládaných výměr, jednotkových cen obnovy, celkových cen obnovy a předpokládané 

poslední obnově daného konstrukčního prvku. Struktura je pod záložkou Detail objektu, kam 

se aplikace sama po potvrzení parametrů přesměruje. Pokud je stejném objektu spuštěno 

nové generování modelu, tak případné uživatelské úpravy předchozího modelu jsou přepsány 

nově generovanými daty. 

Na záložce Detail objektu uživatel může model dále zpřesňovat. Jednak úpravou vlastních 

parametrů dílčích konstrukčních prvků, ale také může zavádět nové či odebírat ze seznamu 

nevhodné konstrukční prvky, které neodpovídají jeho zadání. Příklad je vidět na obrázku 8. 

V poli Cena celkem lze přímo přepsat finanční hodnotu, je-li tato známa jako absolutní hodnota 

např. z cenové nabídky apod. Pokud chcete hodnotu dopočítat na základě výměry a 

jednotkové ceny, vyplní se pole Množství a Jednotková cena s tím, že pole Cena celkem zůstane 

prázdné. Po kliknutí na tlačítko Uložit se hodnoty uloží a celková cena obnovy se na jejich 

základě dopočte. Lze kombinovat konstrukce popsané přímo jejich obnovovací cenou s 

konstrukcemi popsanými přes množství a jednotkovou cenu obnovy. V poli Poslední obnova 

je při generování modelu dopočten rok, ve kterém měla proběhnout poslední obnova daného 

prvku. Výpočet vychází z roku výstavby objektu a cyklu obnovy daného konstrukčního prvku. 

Pokud hodnota neodpovídá skutečnosti, lze ji přepsat. V případě, že není znám a není možno 
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tento údaj o konstrukci zjistit, je k dispozici varianta, pomocí které nastavíme správný cyklus 

obnovy prvku. 

Pokud není známa poslední obnova konstrukčního prvku a zjevně neodpovídá hodnotě 

dopočtené z modelu, tak je zde k dispozici pole Dožití kce se vyplní hodnota v letech, která 

vyjadřuje kolik let životnosti zbývá danému konstrukčnímu prvku. Je lepší využít odhadu 

odborníků, kteří objekt prohlédnou a zjistí jeho skutečný stav. Tato hodnota má ve výpočtech 

větší prioritu než údaj o poslední opravě prvku, tudíž se následné cykly obnovy prvku řídí 

pomocí ní. Provedení změn se potvrdí tlačítkem Uložit. 

 

Obrázek 8 Aplikace MONUREV – Seznam konstrukčních prvků 

V poli Úprava cyklů je možné prodloužit nebo zkrátit reálnou dobu životnosti daného 

konstrukčního prvku resp. i cyklu údržby. Hodnota prodloužení se zadává v letech. V případně 

zadání záporné hodnoty dojde ke zkrácení cyklů. Cykly obnovy a údržby jsou uvedeny 

v závorce za textem Úprava cyklů. U nosných konstrukcí se pravidelný cyklus obnovy 

nepředpokládá, tak zde uživatel sám vyplňuje případný rok obnovy nebo sanace podle 

skutečného stavu konstrukčního prvku. 

Pokud některý z vygenerovaných konstrukčních prvků typově neodpovídá reálnému projektu, 

lze jej kliknutím na odkaz Odebrat u daného konstrukčního prvku vyřadit ze seznamu. V 

případě přidání nového konstrukčního prvku se naopak zvolí žádaný prvek v nabídce Přidat 

kční díl. Příklad výběru nového prvku představuje obrázek 9. Po příslušném výběru se prvek 
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zobrazí v detailním popisu objektu. U nově zadávaného prvku se automaticky dopočtou jeho 

parametry jako je výměra a celková cena obnovy 

 

Obrázek 9 Aplikace MONUREV – Přidání nového konstrukčního prvku 

K výsledkům zpracovaných dat je přístup z hlavního panelu aplikace pod záložkou Výstupní 

sestavy. Zde se nabízí 4 základní výstupy: 

 bilance objektu, 
 plán oprav konstrukčních prvků, 
 opravy v daném období, 
 opravy v daném období – harmonogram. 
 

Pro vyjádření vlivu inflace se zadává Inflační index na záložce Seznam objektů viz obrázek 2. 

Při výběru sestav bilance objektu, opravy v daném období a opravy v daném období – 

harmonogram se nejdříve objeví okno s dotazem, pro které časové období se sestava má 

vytvořit. Okno zadání sledovaného období je na obrázku 10. 

 

Obrázek 10 Aplikace MONUREV – Zadání sledovaného období 

Sestava bilance objektu obsahuje rozpis po jednotlivých letech ve sledovaném období, ve 

kterém jsou uvedeny předpokládané náklady obnovy vynaložené v příslušných letech. Položky 

jsou v sestavě vyčísleny i kumulativně. Příklad bilance je vidět na obrázku 11. 
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Obrázek 11 Aplikace MONUREV - Bilance objektu 

V sestavě plán oprav konstrukčních prvků je zobrazena pro každý konstrukční prvek nejbližší 

plánovaná obnova prvku a to s uvedením nákladů, které obnova s sebou ponese. Sestava je 

ukázána na obrázku 12. Konstrukční prvky jsou tříděny do stejných skupin, jako jsou 

zobrazovány v detailu budovy. 

 

Obrázek 12 Aplikace MONUREV - Plán oprav konstrukčních prvků 
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Přehled opravy v daném období znázorňuje v daném období po jednotlivých letech rozpis 

obnovy prvků včetně nákladů vynaložených na obnovu. Za každý rok je pak vyjádřena suma 

nákladů za veškeré prováděné obnovy v daném roce. Na závěr je uvedena celková suma za 

provedené obnovy, jak je vidět na obrázku 13. 

 

Obrázek 13 Aplikace MONUREV - Opravy v daném období 

Stejné výsledky jako předchozí sestava znázorňuje sestava opravy v daném období – 

harmonogram s tím, že hodnoty jsou vepsány do dvourozměrné tabulky, kdy na jedné ose jsou 

uváděny konstrukční prvky a na druhé jednotlivé roky ve sledovaném období. Finanční částky 

obnovy jsou vepsány vždy v příslušném poli, které odpovídá průsečíku roku opravy a daného 

konstrukčního dílu. Příklad je představen na obrázku 14. 

 

Obrázek 14 Aplikace MONUREV – harmonogram 

Pro stanovení souhrnných nákladů za skupinu objektů je v aplikaci nabídka Skupiny objektů, 

ve které se definuje skupina objektu a prvků v ní obsažených. Na základě definice skupiny 

objektů lze posléze vytvořit výstupní sestavy za skupinu jako celek. Přístup lze i využít u 
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objektů, které se člení na sekce s různou konstrukční charakteristikou, kdy se každá sekce 

zavede jako samostatný objekt a následně se příslušné objekty seskupí do jedné skupiny 

objektů. 

Pod volbou Skupiny objektů / Správa skupin objektů se skrývá dialog, ve kterém uživatel 

definuje skupiny objektů s určením jejich obsahu, jak znázorňuje obrázek 15. 

 

Obrázek 15 Aplikace MONUREV – Skupiny objektů 

Nová skupina se založí výběrem položky Nová skupina, v rozbalovacím seznamu pod Skupinou 

objektů. Tato volba se automaticky zobrazí, když je dialog Správa skupin objektů otevřen. Dále 

je potřeba v poli Název skupiny vyplnit její název. Kliknutím na tlačítko Otevřít se skupina 

založí. Všechny založené skupiny jsou k dispozici v rozbalovacím seznamu pod Skupinou 

objektů. Se skupinu pak lze po jejím výběru v seznamu a kliknutím na tlačítko Otevřít, pracovat. 

Kliknutím na tlačítko Odstranit je zvolení skupina ze seznamu odstraněna. 

Po otevření nebo založení nové skupiny se do ní objekty přidávají výběrem ve sloupci Seznam 

všech objektů a následným kliknutím na tlačítko Přidat označené do skupiny. Obdobným 

způsobem se objekty ze skupiny odstraňují. Odstraňovaný objekt ze skupiny se označí ve 

sloupci Seznam objektů ve skupině a potvrdí se kliknutím na tlačítko Odebrat označené ze 

skupiny. 

Pro definované skupiny objektů jsou k dispozici sestavy Bilance skupiny a Harmonogram oprav 

skupiny. Obě sestavy jsou v nabídce nástrojové lišty pod položkou Skupiny objektů. 

Při generování sestav skupiny objektů se nejdříve zobrazí dialogové okno, ve kterém se stanoví 

sledované období pro vytvoření sestavy a zvolí se skupina, pro kterou sestavu generujeme. 

Dialogové okno je zobrazeno na obrázku 16. 



13 
 

 

Obrázek 16 Aplikace MONUREV – zadání parametrů skupinové sestavy 

Výstupní sestava Bilance objektu vypadá obdobně viz obrázek 11. U Harmonogramu oprav 

skupiny jsou u jednotlivých položek konstrukčních dílů rozlišeny objekty, ke který příslušný 

konstrukční prvek patří. Ukázka harmonogramu je na obrázku 17. 

 

Obrázek 17 Aplikace MONUREV – Harmonogram oprav skupiny 

Uživatel aplikace si může jednotlivé výstupní sestavy prohlédnout, případně vytisknout přímo 

z webových stránek. Ovšem potřeby zpracování výstupních sestav se u jednotlivých uživatelů 

liší a řada z nich má potřeby dalšího zpracování výstupních dat. Jde například o početní 

nadstavby případně zobrazení výstupů v grafech apod. 

Nejběžnějším nástrojem pro zpracování tabulkových dat je tabulkový procesor MS Excel. V 

něm mohou uživatelé své výpočty rozšířit, případně začlenit do dalších výpočtů a kalkulací. 

Většina současných aplikací podporuje export dat ve formátu dat souborů Excel. Také pro 

webovou aplikaci MONUREV je vytvořeno rozhraní, které jednoduchým způsobem umožní 

import webových dat do prostředí tabulkového procesoru. 

Realizace probíhá formou excelovského sešitu, který si může každý uživatel stáhnout přímo z 

webové aplikace a následně pomocí tohoto nástroje on-line sledovat výstupní sestavy, 

vytvořené webovou aplikací, v prostředí tabulkového procesoru. Soubor si stáhne po kliknutí 

na nabídku excelovské rozhraní v ovládacím panelu aplikace. Data, která jsou aplikací stažena, 

se následně dají zpracovávat jako běžné excelovské tabulky. 

Aplikace je naprogramována pomocí VBA, tudíž je nutné mít při jejím spuštění v Excelu 

povolena makra. Tzn. Povolit úpravy a Povolit obsah. Po spuštění aplikace se zobrazí dialog pro 

přihlášení uživatele, viz obrázek 18. 
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V tomto dialogu vyplní uživatel uživatelské jméno a heslo, které současně používá pro 

přihlášení do webové aplikace MONUREV. Potvrzením tlačítka OK se zpřístupní stažení dat k 

jednotlivým objektům, které jsou na webu zpracovány. 

V sešitu je připraveno šest výstupních sestavy, každá na samostatném listu. První sestava navíc 

obsahuje ovládací prvky pro manipulaci a stahování dat ze serveru. 

 

Obrázek 18 Excelovské rozhraní 

List Plán oprav obsahuje v levém horním rohu (obrázek 16) rozbalovací seznam, ve kterém je 

obsažen seznam všech objektů, které jsou na webu uživatelem zpracovány. Po zvolení určitého 

objektu v seznamu jsou dále staženy výstupní sestavy, které k objektu přísluší. V buňkách 

nadepsaných začátek sledovaného období a konec sledovaného období se vyplňují roky, pro 

které je požadováno vytvoření výstupní sestavy. Dále je zde možné nastavit inflační index pro 

výpočet nákladů v čase. V rozbalovacím seznamu Skupina jsou zobrazeny uživatelem 

nadefinované skupiny objektů. Sestavy za skupinu se zobrazují na samostatných listech. 


