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Anotace
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spl�ují po�adavky investora. Cíl spo�ívá ve výb�ru co nejefektivn�j�í varianty, který vychází 

z technicko-ekonomického porovnání podle zadaných kritérií. 
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Úvod
St�echa je jedním ze základních stavebních prvk�, ze kterých se skládá d�m. St�echy 

chrání stavení p�ed nep�íznivými pov�trnostními vlivy (sníh, dé��, slune�ní zá�ení, vítr, atd.). 

Jejich hlavním úkolem je odvád�t vodu ze stavby a tak zabránit jejímu pronikání do ostatních 

konstrukcí, které by mohla nenávratn� po�kodit a tím stavbu znehodnotit. Zále�í nejenom na 

estetickém cít�ní ale i na technických vlastnostech r�zných typ� st�ech.

Jedním z nejv�t�ích problém� ve stavebnictví p�ed realizací je návrh optimálního 

�e�ení, které spl�uje jak po�adavky investora, tak i technické po�adavky stavby. Cíl 

diplomové práce spo�ívá ve výb�ru st�e�ního systému p�i rekonstrukci rodinného domu 

v Horní Cerekvi se zohledn�ním technických i ekonomických faktor�. Výb�rem by m�lo být 

co nejefektivn�j�í �e�ení v dané situaci. Rozhodnutím tak bude poukázáno i na zp�sob �e�ení 

obdobných situací ve výb�ru r�zných stavebních konstrukcí. 

Prvním úskalím je rozhodnutí mezi st�echou plochou a �ikmou. Tato diplomová práce 

se v�nuje návrhu nového zast�e�ení rodinného domu v Horní Cerekvi, kde je vzhledem 

k dat�m ze sn�hové mapy a po�adavk�m investora vhodn�j�í st�echa �ikmá. Investor je 

rozhodnutý pro klasicky vypadající (alespo� vzhled ta�kové krytiny) a do lokality se jak 

esteticky, tak technicky hodící �ikmou st�echu. Krytina a celý st�e�ní systém je�t� není blí�e 

specifikován. Jasným po�adavkem investora je pouze zna�ka st�e�ního systému, která by m�la 

mít v �R velké zastoupení a tradici a tím pádem v�t�í jistotu p�i �e�ení nep�edpokládaných 

problém�. Samotné rozhodnutí, jaký st�e�ní systém zvolit, m��e p�inést jak pozitivní tak 

negativní a p�edev�ím neefektivní výsledek.

Práce je �len�na na úvodní �ást teoretickou a na �ást praktickou. V teoretické �ásti 

budou p�edstaveny zásadní informace o �ikmých st�echách, zp�sob vícekriteriálního 

hodnocení a faktory hodnocení, podle kterých se bude rozhodovat o nejefektivn�j�í variant�

�e�ení. Praktická �ást bude v�nována samotnému návrhu st�e�ních systém�, jejich analýzou a 

vyhodnocením podle stanovených kritérií pro daný objekt. 
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1.Základní informace o �ikmých 
st�echách

St�echy jsou stavební konstrukce, které mají za úkol chránit shora ostatní konstrukce 

stavby p�ed rozmanitými pov�trnostními vlivy, jako jsou nap�. dé��, sníh, vítr, slune�ní zá�ení 

apod. Na st�echy jsou kladeny r�zné funk�ní, technické ale i estetické po�adavky podle typu 

stavby, na které se nacházejí. U uzav�ených nap�. bytových staveb je krom� ochranné funkce 

p�ed pov�trnostními vlivy d�le�itou funkcí také tepeln� izola�ní funkce, která bývala p�ed 

n�kolika desítkami let je�t� pom�rn� �asto zanedbávána a tím pádem rostly úniky tepla a� o 

15% [22]. Toto dnes ji� není mo�né, proto�e platí závazné stavební normy, které ur�ují 

minimální tepelný odpor st�e�ního plá�t� pro r�zné typy budov, a tím se zaru�uje energetická 

úspora. 

St�echy rozd�lujeme podle sklonu na st�echy ploché (sklon do 5°) a st�echy sklonité 

(nad 5°). St�echy sklonité se dále d�lí na �ikmé (do 45°) a strmé (nad 45°) [3]. St�echy ploché 

se nachází �ast�ji v oblastech, kde nejsou �asté sn�hové srá�ky (nap�. tropy), v na�ich 

oblastech jsou �ast�j�í st�echy sklonité, které odvedou sníh rychleji mimo stavbu. V této 

diplomové práci budou �e�eny pouze �ikmé st�echy. 

1.1. Rozd�lení �ikmých st�ech podle tvaru

�ikmé st�echy mohou mít velmi rozmanité podoby a tvary. Mohou se skládat 

nej�ast�ji z rovinných, zak�ivených rozvinutelných nebo zak�ivených nerozvinutelných 

st�e�ních ploch. 

1.1.1. St�echy se st�e�ními plochami rovinnými 

Jedná se o st�echy, jejich� tvar je dán jednou a více r�zn� uspo�ádanými rovinami. 

Podle tohoto uspo�ádání se d�lí na n�kolik typ�: 

a) pultová � jedna naklon�ná rovina

b) sedlová � dv� st�e�ní roviny stýkající se v h�ebeni

c) valbová � �ty�i roviny stýkající se v h�ebeni a náro�í, p�i�em� okapová hrana u 

ka�dé z rovin ve stejné vý�ce
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d) polovalbová � �ty�i roviny stýkající se v h�ebeni a v náro�ích, p�i�em� okapová 

hrana u valby je vý�e ne� u okapové hrany p�ilehlé roviny

e) mansardová � více st�e�ních rovin s r�znými sklony, p�i�em� sklon vrchní roviny 

je men�í, ne� sklon roviny spodní

f) k�í�ová a polok�í�ová � skládá se ze dvou protínajících se sedlových st�ech, 

p�i�em� u k�í�ové jsou h�ebeny ve stejné vý�ce a u polok�í�ové ve vý�ce r�zné.

g) stanová � �ty�i roviny stýkající se v náro�ích spojujících se ve vrcholu

h) pilová � st�echa slo�ená z více st�ech pultových se�azených za sebou. [2, 5]

1.1.2. St�echy se st�e�ními plochami zak�ivenými 
rozvinutelnými 

Jedná se o st�echy, jejich� tvar je zak�ivený, ale jak ji� z názvu vyplývá, lze rozvinout 

do jedné roviny. Podle tvaru se d�lí na n�kolik typ�: 

a) válcová � st�echa tvaru le�ící poloviny válce

b) válcová zvln�ná � st�echa spojená z více válcových st�ech

c) ze segment� oblouk� � dv� zak�ivené plochy stýkající se v h�ebeni (jde o 

sedlovou st�echu se zak�ivenými plochami)

d) ku�elová � na budovách s kruhovým p�dorysem

e) v��ové se zak�ivenými plochami. 

Lze se setkat i s libovolnými kombinacemi r�zných typ� st�ech. [2, 5] 

1.1.3. St�echy se st�e�ními plochami zak�ivenými 
nerozvinutelnými  

Tvar t�chto zak�ivených st�ech nelze rozvinout do jedné roviny. Podle tvaru lze tyto 

st�echy za�adit op�t do n�kolika kategorií: 

a) kulová � st�echa ve tvaru poloviny koule

b) k�ivková rota�ní 

c) k�ivková transla�ní 

d) konoidová 

e) hyperbolicko parabolická 

Jako u p�edchozích typ� se lze i u st�ech se st�e�ními plochami zak�ivenými nerozvinutelnými 

setkat s kombinacemi n�kolika typ�. [2, 5] 
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1.2. Nosná st�e�ní konstrukce

Nosná st�e�ní konstrukce p�ená�í zatí�ení vzniklé hmotností plá�t�, sn�hem, v�trem 

apod. do ostatních konstrukcí stavby. 

U �ikmých st�ech je nosnou st�e�ní konstrukcí nej�ast�ji krov, p�íhradové vazníky 

nebo mén� �asté nosníky. 

Nej�ast�ji pou�ívaným materiálem nosných st�e�ních konstrukcí je smrkové d�evo 

díky svým dobrým vlastnostem, ale i pom�rn� nízké cen�. Dnes ji� mén� �astým materiálem 

je d�evo borové nebo jedlové. P�i �e�ení atypických staveb se m��eme setkat i s lepeným 

d�evem, ocelí nebo �elezobetonem. [4] 

1.2.1.Typy krov� sedlových st�ech 

a) Prostá krokevní soustava � u malých staveb, pouze protilehlé páry krokví 

(zav�trované) a ukotvené pozednice. [4] 

b) Soustava stojaté stolice � krokve jsou u tohoto typu podep�eny vaznicemi 

(h�ebenová + libovolný po�et st�edových podle délky krokví). Vaznice jsou 

podep�eny sloupy. Je mo�né zpevnit konstrukci kle�tinami. [4] 

c) Soustava le�até stolice � systém podobný stojaté stolici, s rozdílem v podep�ení 

vaznic (u le�até stolice �ikmé vzp�ry p�ipevn�né dole nap�. do vazního trámu). [4] 

d) Hambalková soustava � tento typ krovu se d�íve pou�íval u staveb s v�t�ím 

rozp�tím. Skládá se z protilehlých pár� krokví, které jsou p�ibli�n� ve t�etin�

vý�ky zpevn�ny vodorovným trámem (hambalkem). Spodek krokví je p�ipevn�n 

do p�í�ných vazních trám�. [4]

e) Soustava se vzp�radlem � vaznice vyneseny pomocí vzp�radel � absence sloup�. 

[4]

f) Soustava s v��adlem � výhodou oproti stojaté stolici je mo�nost stavby i bez nosné 

st�edové zdi. [4]

g) Le�atá stolice bez vazního trámu � vzp�ry ukotveny do tzv. ba�kory uprost�ed 

podlahy. [4]

h) Novodobý hambalkový krov � vzhledem k dne�ní mo�nosti lep�ího uchycení 

pozedníce do spodní konstrukce stavby je mo�né krov výrazn� odleh�it. 
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Hambalkový krov se skládá pouze z ukotvených pozednic a pár� krokví, které jsou 

zhruba ve t�etin� vyztu�eny hambalkem. [4]

i) Novodobý krov s vaznicemi � podobná konstrukce jako u novodobého 

hambalkového krovu. Místo hambalk� je na ka�dém páru krokví pár kle�tin, nad 

kterými jsou vaznice. Tato soustava je dnes kv�li snaz�í stavb� asi nejpou�ívan�j�í 

variantou krovu u sedlových st�ech. [4]

1.3. St�e�ní plá��

St�echy na r�zných objektech v r�zných oblastech mají za úkol splnit r�zné funkce. 

Základem ka�dé �ikmé st�echy je nosná konstrukce a krytina. Ostatní vrstvy st�e�ního plá�t�

(parot�sná, pojistná hydroizolace, tepelná izolace, vzduchová mezera atd.) a jejich skladba u� 

zále�í na tom, co se od st�echy o�ekává. 

Podle skladby st�e�ního plá�t� pak d�líme st�echy na jednoplá��ové, dvouplá��ové a 

t�íplá��ové. P�i tomto d�lení zále�í na po�tu v�traných vzduchových mezer, které jsou 

d�le�ité pro vlastnosti st�echy. [2] 

1.3.1. Jednoplá��ové st�echy 

Jednoplá��ové st�echy se vyzna�ují skladbou bez vzduchové mezery. Mohou to být 

bu	 st�echy nezateplené (nap�. st�echa nevytáp�ných skladových prostor) nebo st�echy 

zateplené, u kterých se tepelná izolace nachází nad nosnou st�e�ní konstrukcí. [5] 

Zateplení je u jednoplá��ových st�ech tvo�eno tvrzenými nenasákavými tvarovanými 

deskami (PU1 nebo XPS2), které se pokládají na nosnou konstrukci a na n�� je p�ímo 

pokládána krytina. Výhodou této varianty je mo�nost pohledové nosné konstrukce krovu a 

rovnom�rné plo�né zateplení bez tepelných most�, nevýhodou kondenzace vody na spodní 

stran� st�e�ní krytiny. [5] 

1.3.2. Dvouplá��ové st�echy 

Nejvíce vyu�ívanou skladbou �ikmých st�ech je v dne�ní dob� skladba dvouplá��ová. 

Dvouplá��ové st�echy se vyzna�ují dv�ma plá�ti, které od sebe rozd�luje vzduchová mezera. 

                                                     
1 Polyuretan 
2 Extrudovaný polystyren 
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Variant sestavení plá�t� je mnoho (umíst�ní tepelné izolace a vzduchové mezery) a je závislá 

na volb� st�e�ní krytiny. [5] 

Nej�ast�ji pou�ívaná skladba st�e�ního plá�t� u dvouplá��ových st�ech: 

• St�e�ní krytina 

• La�ování 

• Kontralat� + vzduchová mezera 

• Pojistná hydroizolace 

• (Bedn�ní) 

• Nosná konstrukce + tepelná izolace 

• (Tepelná izolace) 

• Parot�sná izolace 

• Podhled 

Skladby se mohou li�it v n�kolika detailech, ale funk�nost sestavení jednotlivých 

vrstev je zalo�ena stále na stejném principu, který spo�ívá v odv�trání kondenzátu v�tranou 

vzduchovou mezerou mezi tepelnou izolací a st�e�ní krytinou. Nevýhodou je v zimních 

m�sících vy��í teplota ve vzduchové meze�e ne� teplota krytiny (na krytin� kondenzují vodní 

páry => ni��í �ivotnost krytiny). [5] 

1.3.3. T�íplá��ové st�echy 

T�íplá��ová st�echa se vyzna�uje dv�ma v�tranými vzduchovými mezerami. První 

vzduchová mezera je stejn� jako u st�ech dvouplá��ových mezi pojistnou hydroizola�ní 

vrstvou a krytinou a druhá v�traná vzduchová mezera je mezi pojistnou hydroizola�ní vrstvou 

a tepelnou izolací. 

Výhoda této skladby spo�ívá v tom, �e oh�átý vzduch odv�trá spodní vzduchovou 

mezerou a ve vrchní vzduchové meze�e u� je teplota shodná s teplotou krytiny. Na krytin�

z tohoto d�vodu nekondenzují vodní páry, které st�e�ní krytinu degradují. [5] 

Tento typ st�echy je nejvíce vyu�íván v chladných oblastech. Na krytin� z�stává déle 

sn�hová pokrývka, která se stává dal�í izola�ní vrstvou. 
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1.4. Krytiny

1.4.1. Betonová krytina 

Betonová krytina pat�í v na�ich klimatických podmínkách díky svým vlastnostem a 

také kv�li své relativn� nízké cen� ke krytinám nejvíce pou�ívaným. Betonové krytiny jsou na 

trhu v podob� maloformátových ta�ek. Mezi suroviny pou�ívané k výrob� t�chto ta�ek pat�í 

praný k�emi�itý písek ur�ité hrubosti � frakce pod 4 mm (cca 71%), cement (cca 18%), voda 

(cca 7,5%), minerální mou�ky (cca 3%) a barevné pigmenty na bázi oxid� kov� � p�edev�ím 

�eleza (cca 0,5%) [3]. Tyto slo�ky jsou rozmíchány v protib��né mícha�ce s nuceným 

mícháním [3]. Vzniklá sm�s se dále vytvaruje a zhutní do nekone�ného pásu po�adovaného 

tvaru, který je posléze rozd�len na jednotlivé ta�ky [2]. Ta�ky (s akrylátovým nást�ikem) poté 

putují do vytvrzovací komory, kde získají 60-70% kone�né pevnosti [3]. Následuje kone�ná 

povrchová úprava a proces zrání, který zajistí po�adovanou nosnost [3]. D�le�itými 

po�adavky hotového výrobku je tvarová shodnost, rozm�ry a barva jednotlivých ta�ek [3]. 

Velký výb�r barev je tvo�en anorganickými pigmenty, které zaji��ují barevnou stálost ta�ek 

[3]. 

Ta�ky jsou kladeny na st�echu pomocí tzv. nos�, které jsou uchyceny ve v�t�in�

p�ípad� na sucho za st�e�ní lat� (40/60 mm). Rozm�r la�ování se odvíjí od velikosti ta�ky tak, 

aby byly dodr�eny p�esahy ta�ek a tím pádem byla voda z povrchu st�echy za pomoci spádu 

odvedena k okapové hran�. Pokud je sklon st�echy v�t�í ne� 45!, je t�eba ka�dou t�etí ta�ku 

p�ipevnit h�ebíkem pop�. vrutem (p�i sklonu v�t�ím ne� 60! je t�eba p�ipevnit v�echny ta�ky) 

[3]. �títové a h�ebenové ta�ky se p�ipev�ují v�dy. Problematická místa st�echy zaji��ují 

speciální dopl�ky (h�ebenové pásy, t�snící pásy, klempí�ské výrobky atd.).  

Výhody betonových ta�ek [2, 3]:  

• rychlej�í realizace pokládky díky v�t�ím formát�m oproti ta�kám keramickým 

• pom�rn� nízká cena 

• vy��í p�esnost s porovnáním s keramickou ta�kou 

• vysoká pevnost 

• mrazuvzdornost 

• velký výb�r tvar�, barev, dopl�k�, povrchových úprav (mo�ný i hrubý povrch) 

• �ivotnost 

• nízká energetická náro�nost výroby 
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Nevýhody betonových ta�ek [2, 3]: 

• ni��í barevná stálost ne� u ta�ek keramických (s probarvováním betonu u� není 

barevná nestálost tak markantní) 

• vysoká hmotnost? (jednotlivé ta�ky bývají díky v�t�ím formát�m t���í, ne� 

ta�ky keramické, ale plo�ná hmotnost je velmi podobná) 

Na trhu v �eské republice se nachází n�kolik výrobc� betonové krytiny. Pat�í mezi n�

nap�. Bramac st�e�ní systémy spol. s r.o., KM Beta a.s, Mediterran CZ s.r.o., Betonpres Týn 

nad Vltavou s.r.o., Besk, spol. s r.o., aj. Z t�chto spole�ností jednozna�n� v na�ich kon�inách 

vládnou zna�ky Bramac a KM Beta. 

• Bramac st�e�ní systémy spol. s r.o. 

Dne 28. B�ezna 1991 zalo�ila rakouská firma BRAMAC Dachsystem International 

Gmbh (Pöchlarn), jejím� 100 % vlastníkem je spole�nost Braas Monier Building Group, 

spole�ný podnik s akciovou spole�ností LATER Chrudim (vznik dce�iné spole�nosti 

BRAMAC spol. s r.o. se sídlem v Praze). [10] 

BRAMAC spol. s r.o. se postupem �asu stále rozr�stala a roku 1993 získala dal�í 

výrobní závod (první v Chrudimi) v Olbramovicích u Moravského Krumlova a roku 1994 

prodejní sklad v Písku. Jako dce�inná spole�nost s obrovským �know how� za�ala firma 

BRAMAC spol. s r.o. spolupracovat s mnoha stavebními a pokrýva�skými firmami a získala 

velmi významné postavení na trhu. Roku 1998 byl postaven v Protivín� t�etí výrobní závod na 

území �eské republiky. Roku 2001 do�lo k p�ejmenování spole�nosti z BRAMAC spol. s r.o. 

na BRAMAC st�e�ní systémy spol. s r.o. [10] 

Spole�nost Bramac st�e�ní systémy spol. s r.o. nabízí v sou�asné dob� p�edev�ím 

kvalitní betonové a pálené ta�ky. Sortiment se skládá z deseti typ� betonových a �esti typ�

pálených ta�ek v mnoha barevných a povrchových variantách. [17] 

Krom� st�e�ních ta�ek nabízí firma, jak u� její název napovídá, dopl�ky pro 

kompletaci celého st�e�ního systému (pojistné hydroizolace, st�e�ní plechování, solární 

systémy, nadkrokevní tepelnou izolaci, h�ebenové pásy atd.). V sortimentu nechybí ani 

originální okapový systém StabiCor ve dvou variantách provedení. [17] 

Záru�ní lh�ta je 30 let na betonovou i pálenou krytinu a 10 a� 15 let (podle typu 

dopl�k�) na funk�nost celého st�e�ního systému. [17] 
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• KM Beta a.s. 

�Spole�nost KM Beta a.s., nejv�t�í �eský výrobce betonové st�e�ní krytiny, 

vápenopískových cihel a nyní i páleného systému, je ryze �eskou firmou se sídlem v 

Hodonín�. Zalo�ena byla v listopadu 1996, �ím� navázala na dlouholetou tradici výroby 

vápenopískových cihel a betonové st�e�ní krytiny na ji�ní Morav�. Ta se datuje od roku 1912, 

kdy byl postaven v Bzenci - P�ívozu závod na výrobu vápenopískových cihel. Ten vyrostl v 

blízkosti rozsáhlé lokality vátých k�emi�itých písk� té� nazývané Moravská Sahara, která 

dodnes slou�í jako optimální surovinový zdroj pro výrobu. Tato lokalita je známá svými 

velmi kvalitními písky se stejnou zrnitostí, �ím� je dosa�eno velmi vysoké kvality výrobk�. V 

roce 1982 byla zahájena výstavba výrobního závodu v Bzenci - P�ívozu na výrobu betonové 

st�e�ní krytiny. S výrobou se za�alo v listopadu 1983, kdy byl zahájen zku�ební provoz. V 

letech 1988 - 1989 byl v Kyjov� postaven druhý závod na výrobu betonové krytiny. Od 

listopadu 2009 vlastní KM Beta a.s. také závod Cihelna Hodonín na výrobu páleného 

cihelného systému, jeho� výrobní tradice za�íná ji� v roce 1860. Nejnov�j�ím závodem 

spole�nosti KM Beta a.s. je nedávno dokon�ený závod v Bzenci na výrobu maltových a 

omítkových sm�sí.� [12] 

V sortimentu KM Beta a.s. nejsou pouze betonové ta�ky (3 typy v �iroké barevné �kále 

ve t�ech povrchových úpravách), ale i zdící prvky SENDWIX, zdící prvky Profiblok a suché 

maltové sm�si Profimix. Stejn� jako spole�nost BRAMAC nabízí KM Beta ke st�e�ní krytin�

i ostatní prvky st�e�ního systému (pojistná hydroizolace, st�e�ní klempí�ské prvky, systém 

odv�trání, výstupní st�e�ní okna aj.). [18] 

Spole�nost nabízí na v�echny typy ta�ek záru�ní lh�tu 30 let a 15 let na funk�nost 

výrobk� st�e�ního p�íslu�enství. [18]

1.4.2. Krytina z pálených ta�ek 

Keramická krytina z vypálené cihlá�ské hlíny pat�í v �eské republice k tradi�ním a 

nejroz�í�en�j�ím krytinám v�bec. Surovinami pot�ebnými k výrob� keramické ta�ky jsou 

cihlá�ské hlíny, do kterých se p�idává k�emenná mou�ka nebo k�emenný písek. Vzniká 

k�emenný jíl s obsahem hlíny kolem 50%. Podle struktury se p�idá ur�ité mno�ství jemného 

k�emenného písku nebo cihelných úlomk� nebo se naopak slo�ky k�emíku vyplavují. Tato 

sm�s se rozemele na ur�itou hrubost a smíchá se s p�ísadami (odma��ovací prost�edky, 

mastné hlíny, vápno atd.). Ta�ky se vyráb�jí ta�ením (od�ezávání z nekone�ného hlin�ného 
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pásu) nebo ra�ením (oboustranné ra�ení v lisu) podle po�adovaného tvaru. Následuje proces 

pálení, kterým ta�ka získá kone�nou pevnost. P�ed pálením se ta�ky nejd�íve vysu�í a poté se 

vypalují p�i teplotách kolem 1050 °C. Ta�ky se po tomto procesu smr�tí o 8 � 12% podle 

kvality hlíny a vznikají v�t�í rozm�rové nep�esnosti ne� u ta�ek betonových. [2, 3] 

Pálené ta�ky mohou být bu	 bez povrchových úprav (re�né) nebo opat�eny engobou 

pop�. glazurou. Engoba spo�ívá v nanesení speciáln� upraveného jílovitého bahna 

s p�íslu�nými minerálními barvivy a následném vysu�ení a vypálení spole�n� s ta�kou. S touto 

úpravou se m�ní barva, ale kvalita ta�ky z�stává stejná. P�i glazu�e se naná�í lehce tavitelné 

hlíny s v�t�ím podílem skelných p�ím�sí a následn� se vypálí podobn� jako u engoby. 

Vznikne lesklá ta�ka po�adované barvy s pln� uzav�enými póry (ochrana ta�ky). [3] 

Pokládka pálené krytiny je tém�� shodná s pokládkou ta�ek betonových. Výjimku tvo�í 

snad jen památkové objekty, kde se v mnohých detailech (nap�. h�ebenové ta�ky) pou�ívá 

pokrýva�ská malta. 

Výhody pálených ta�ek [2,3]: 

• stálobarevnost 

• �ivotnost 

• vzdu�nost 

• tradice (jistota)   

• �iroký sortiment tvar�, barev, dopl�k�, povrchových úprav 

• vysoká odolnost v��i klimatickým jev�m 

• ekologie 

Nevýhody pálených ta�ek [2,3]: 

• vy��í cena 

• u n�kterých vy��í hmotnost (nap�. bobrovky) 

• vy��í energetická náro�nost výroby 

• men�í p�esnost jednotlivých kus�

Nejd�le�it�j�ími producenty pálených ta�ek na trhu v �R jsou spole�nosti Tondach 

�eská republika s.r.o. a BRAMAC st�e�ní systémy spol. s r.o. Dová�í se i krytiny �ist�

zahrani�ních výrobc�. Jedná se nap�. o zna�ky Creaton, Erlus, Jungmeier aj. 
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• Tondach �eská republika, s.r.o. 

�Firma TONDACH v roce 2012 slavila 20 let od vstupu na �eský trh. P�sobí tedy na 

na�em území od roku 1992. První kroky tehdy vedly ke zdej�ím firmám Hranice s. r. o. a 

�lapanice s. r. o., v nich� byly nejprve získány obchodní podíly. V pr�b�hu let do�lo u obou 

t�chto závod� k rozsáhlým rekonstrukcím a modernizacím, jejich� �ástka p�esáhla 1 miliardu 

korun. V roce 1998 pracovala firma TONDACH na dal�ím roz�í�ení své výroby na na�em 

území. Od francouzského koncernu byly získány podíly spole�nosti Jir�any a.s. Na p�elomu 

tisíciletí, p�esn�ji �e�eno v roce 2000, se podniky na �eském území slou�ily a vytvo�ily 

spole�nost TONDACH �eská republika s.r.o. Následovaly dal�í expanzivní kroky, které byly 

spojeny s odkoupením �eské cihelny Josef Meindl s.r.o. Zatím posledním krokem na na�em 

území je uvedení do provozu nové linky v závod� v Hranicích v roce 2009.� [13] 

Firma Tondach je se svými t�inácti typy pálených ta�ek (v r�zných barvách a 

povrchových úpravách) v základní nabídce nejroz�í�en�j�ím výrobcem pálené krytiny v �eské 

republice. Podobn� jako u jiných spole�ností zabývajících se st�e�ními krytinami i Tondach 

nabízí �iroký sortiment prvk� tvo�ících celý st�e�ní systém. Tondach vyrábí krom� st�e�ních 

prvk� i velkoformátové tvárnice Keratherm. [14] 

Záru�ní lh�ta na pálené ta�ky je 33 let (nejvíc v �eské republice) a na ostatní prvky 

st�e�ního systému 10 let. [19] 

1.4.3. Plechová krytina 

Kovová krytina je díky svým odli�ným vlastnostem od krytin tradi�ních velmi �asto 

vyhledávanou variantou. Vedle falcované krytiny se t��í velké oblib� p�edev�ím krytina 

z ocelových profilovaných povrchov� upravených (pokovování, poplastování,�) tabulí. 

Povrchové vrstvy (u krytiny z ocelových povrchov� upravených tabulí) chrání ocel 

p�ed korozí a dávají krytin� kone�ný vzhled. Tato vrstva se naná�í p�ed tvarováním plechu. 

Na plech se naná�í plasty, které musí být pru�né tak, aby odolaly následnému tvarování. Pásy 

tvarovaného plechu mají délku podle p�ání zákazníka (bývá závislá spí�e na doprav� krytiny). 

[3] 

Profilované tabule se montují s po�adovaným p�ekrytím na la�ování (lat� 40/60 mm) 

pomocí samo�ezných �roub� s vodot�snou podlo�kou. 
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V práci bude �e�ena varianta plechové krytiny z p�í�n� profilovaných (ta�kových) 

tabulí, proto�e spl�uje po�adavek investora �vzhled ta�kové krytiny�.

Výhody plechové krytiny [2, 3]: 

• nízká plo�ná hmotnost (vhodné pro rekonstrukce pro krovy s ni��í nosností) 

• vodot�snost 

• vysoký difúzní odpor 

• dobrá odolnost v��i klimatickým jev�m 

• variabilita a �iroká �kála barev 

• kluzký povrch (nedr�í se sníh ani ne�istoty) 

• mo�nost pokrytí st�ech s men�ím sklonem 

Nevýhody plechové krytiny [2, 3]: 

• náchylná na zatí�ení v�trem 

• hlu�nost 

• tepelná vodivost 

• vysoká kondenzace vodních par 

• slo�it�j�í opravy 

Nejvýznamn�j�ími výrobci krytin z ocelových profilovaných plech� na �eském trhu 

jsou spole�nosti Lindab s.r.o., Ruukki CZ s.r.o., SATJAM, s.r.o., Balex Metal, s.r.o. aj. 

• Ruukki CZ s.r.o. 

�Ke dni 29.7.2014 se Ruukki stává sou�ástí spole�nosti SSAB. Spole�n� tvo�í 

ocelá�skou spole�nost se zastoupením ve Skandinávii a v USA, která je p�edním výrobcem na 

sv�tovém trhu pokro�ilých vysokopevnostních ocelí (AHSS), kalených a popou�t�ných ocelí 

(Q&T), standardních svitkových, kvarto a trubkových výrobk� a rovn�� �e�ení pro 

stavebnictví.� [15] 

�V roce 2013 �inil p�edb��ný celkový �istý obrat t�chto spole�ností 56 mld. SEK (6,4 

mld. EUR) a spole�nosti SSAB a Rautaruukki m�ly dohromady kolem 17 300 zam�stnanc�. 

Ro�ní výrobní kapacita spole�nosti p�edstavuje 8,8 mil. tun oceli. SSAB má centrálu ve 

Stockholmu ve �védsku. Její nejv�t�í výrobní závody se nacházejí ve m�stech Oxelösund, 

Borlänge a Luleå (�védsko), Raahe a Hämeenlinna (Finsko) a Montpelier a Mobile (USA).� 

[15] 
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V sortimentu spole�nosti Ruukki je mimo jiné ocelá�ské výrobky i n�kolik typ�

st�e�ních krytin v�etn� okapových systém� a ostatních dopl�k� tvo�ících kompletní st�e�ní 

systém. Záru�ní lh�ta je v závislosti na povrchové úprav� krytiny v rozmezí 10 a� 50 let. [20] 

• Lindab s.r.o. 

�Spole�nost Lindab s.r.o. pat�í do mezinárodního koncernu Lindab AB se sídlem ve 

�védsku, která vyrábí a dodává na �eský trh lehké st�e�ní krytiny, okapový systém Rainline, 

rovinné a trapézové plechy, konstruk�ní systémy pro pr�myslové stavby, systémy pro 

zast�e�ení plochých st�ech a �adu komponent� pro stavebnictví z tenkost�nných ocelových 

plech�. Filozofií spole�nosti je nabízet vysoce kvalitní výrobky z ocelového plechu tak, aby 

co nejvíce usnad�ovaly výstavbu a zast�e�ení r�zných typ� budov. Proto jsou v�echny st�e�ní 

systémy a dal�í produkty Lindab neustále vyvíjeny a vylep�ovány pro pot�eby zákazníka a 

zárove� spl�ují po�adavky kladené na ochranu �ivotního prost�edí. 

V �eské republice p�sobí spole�nost Lindab ji� od roku 1993 a nabízí komplexní 

systémy �e�ení v oblastech zast�e�ení v divizi Stavební komponenty a v oblasti ventilací v 

divizi Vzduchotechnika.� [16] 

Záru�ní lh�ta na krytiny a okapové systémy je v závislosti na povrchové úprav�

v rozmezí 10 a� 30 let. [21] 



23 

2.Metody vícekriteriálního rozhodování
�ivot p�iná�í mnohokrát situace, p�i kterých je nutné se rozhodnout, jak postupovat 

dál. N�která z metod vícekriteriálního rozhodování m��e pomoci s �e�ením. Ani p�ed 

samotnou realizací kterékoliv stavební konstrukce tomu není jinak. Nejd�íve se musí ur�it, jak 

bude samotná konstrukce vypadat a z �eho bude konstruována. Zále�í na volb� materiálu, na 

výrobci komponent�, na jejich typu atd. Rozhodování o kone�ném �e�ení závisí na r�zných 

faktorech. Výjimkou není ani výb�r st�e�ního systému. 

Jakým zp�sobem ale vybrat tu nejlep�í a nejefektivn�j�í variantu v daném p�ípad�? 

Pokud by záviselo pouze na po�izovací cen� nebo na jiném jediném kritériu, byl by výb�r 

velmi jednoduchý. U st�e�ního systému se v�ak o�ekává, �e bude spl�ovat více faktor�. 

Bohu�el neexistuje st�e�ní systém, který by byl ve v�ech faktorech nejlep�í (s cenou zpravidla 

roste kvalita atd.) a proto zále�í na ka�dém rozhodovateli (v mnoha p�ípadech investorovi), 

které faktory jsou pro n�j v dané situaci nejd�le�it�j�í a jakou m�rou mohou ovlivnit kone�né 

rozhodnutí. 

Vzhledem k po�tu d�le�itých faktor� u výb�ru st�e�ního systému dopom��e k co 

mo�ná nejefektivn�j�ímu �e�ení jedna z metod vícekriteriálního rozhodování s váhami, kde 

mají váhy za úkol specifikovat d�le�itost kritérií. 

Váhy jsou �íseln� vyjád�eným odrazem významnosti kritérií. �ím významn�j�í faktor 

(kritérium) je, tím je jeho váha vy��í. Po stanovení jejich �íselného vyjád�ení se váhy tzv. 

normují tak, aby jejich sou�et byl roven jedné. [1] 

Metod stanovení vah kritérií je hned n�kolik (viz kapitola 2.2). Která z metod bude 

vybrána jako nejvýhodn�j�í pro stavbu v praktické �ásti práce, bude rozhodnuto a� v této 

�ásti. Bez p�edchozího nastudování hodnocených dat u jednotlivých variant by mohlo být 

p�edchozí rozhodnutí o metod� stanovení vah pon�kud ne��astné a výsledek by mohl být 

nep�esný a nepravdivý. 
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Nejlep�í varianta st�e�ního systému bude vybrána za p�edpokladu znalosti vah kritérií 

a díl�ích funkcí utility jednotlivých kritérií pomocí vztahu z [1]: 

   ���� � � �� 	 ���
��
�
�� �    (2.1)  

kde  X �varianta rozhodování, 

 ui(xi) �díl�í funkce utility za jistoty i-tého kritéria, 

 xi �d�sledek varianty vzhledem k i-tému kritériu (i-tý díl�í d�sledek), 

 vi �váha i-tého kritéria, 

 n �po�et kritérií hodnocení. 

   

Tato funkce vyjád�í u�itek ka�dé z hodnocených variant reálným �íslem. �ím v�t�í 

toto �íslo je, tím v�t�í je u�itek hodnocené varianty. Varianta s nejv�t�ím u�itkem bude 

vybrána jako nejlep�í a nejefektivn�j�í �e�ení pro daný objekt. [1] 

2.1. Kritéria hodnocení

V této kapitole budou vybrána a popsána jednotlivá kritéria, podle kterých se bude 

�ídit rozhodování o výb�ru st�e�ního systému na danou stavbu. Výb�r kritérií je zásadním 

okam�ikem pro následující hodnocení. 

Kritéria, podle kterých se budou st�e�ní systémy hodnotit, jsou: �ivotnost, záru�ní 

lh�ta, zatí�ení nosné konstrukce krytinou, údr�ba a opravy a pro mnohé investory 

nejd�le�it�j�í kritérium po�izovací náklady st�e�ního systému. 

2.1.1. Po�izovací náklady st�e�ního systému 

Po�izovací náklady st�e�ního systému p�edstavují u drtivé v�t�iny investor�

nejd�le�it�j�í kritérium pro po�ízení. Náklady nejsou závislé pouze a jen na cen� materiálu, 

ale také na obtí�nosti a dob� trvání montá�e. 

2.1.2. �ivotnost 

�ivotnost je vlastnost p�edm�tu, ur�ující dobu, po kterou p�edm�t udr�í stejné nebo 

podobné vlastnosti. U �ivotnosti st�e�ních systém� nezále�í jenom na funk�nosti st�e�ního 
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systému (hydroizola�ní, zvukov� a tepeln� izola�ní funkce), ale v neposlední �ad� také na 

udr�ení estetických vlastností. 

�ivotnost st�e�ního systému není závislá pouze a jen na volb� vhodných materiál�. 

Mohou ji ovlivnit také ostatní faktory jako je sklon st�echy, neodborná montá� prvk� do 

st�e�ní konstrukce, nevhodné spojení r�zných materiál� (nesná�enlivost n�kterých kov�, nap�. 

pozinkovaná ocel s m�dí) nebo i cyklus údr�by. �ivotnost st�e�ních systém� také závisí na 

okolních podmínkách. Ovliv�ují jí jak klimatické podmínky, tak i okolní prost�edí (nap�. 

výskyt listnatých strom�, pra�nost okolí, atd.). Objekt má 45° sklon st�echy a nachází se 

v prost�edí, ve kterém se negativní vlivy prost�edí vyskytují ve velmi malé mí�e. Proto m��e 

být uva�ováno s b��nou �ivotností pro dané materiály. 

�ivotnost funk�nosti st�e�ního systému je závislá p�edev�ím na �ivotnosti krytiny a na 

dopl�kových vn�j�ích konstrukcích jako jsou okapové systémy a r�zné typy lemování.  

2.1.3. Záru�ní lh�ta 

Záru�ní lh�ta je doba, kdy je mo�né zbo�í reklamovat (prodávající nese zodpov�dnost 

za projevené vady, pokud nejsou zp�sobeny zhotovitelem neodbornou montá�í). Záru�ní doba 

je velmi d�le�itým aspektem pro kupujícího, jeliko� je velmi úzce spjata s �ivotností a 

vypovídá o kvalit� výrobku. Výrobci st�e�ních systém� dávají garanci na st�e�ní krytinu, na 

okapový systém a n�kte�í navíc na celý st�e�ní systém (difúzní fólie, dopl�ky, atd.). 

Ze zákona je dána minimální základní záru�ní lh�ta, která je nastavena na 24 m�síc�. 

U st�e�ních systém� se u v�t�iny prvk� setkáváme se záru�ní lh�tou prodlou�enou. 

2.1.4. Zatí�ení nosné konstrukce st�echy krytinou 

Pom�rn� d�le�itým aspektem pro ekonomické posouzení je i zatí�ení krytiny na 

nosnou konstrukci st�echy. Toto kritérium ur�uje pevnost a tím pádem i masivnost a cenu 

nosné konstrukce (krovu). Výhodou krytin s ni��ím zatí�ením p�i stejné nosnosti krovu je 

logicky vy��í únosnost pro p�echodné zatí�ení (zatí�ení sn�hem, v�trem, atd.) a men�í 

pravd�podobnost zhroucení st�e�ní nosné konstrukce p�i neo�ekávaných událostech a 

po�kození. 
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2.1.5. Údr�ba a slo�itost p�ípadné opravy 

Jako tém�� v�echny stavební konstrukce pot�ebují i st�e�ní systémy udr�ovat a 

v p�ípad� pot�eby opravit. Do oprav pat�í nap�. vým�na prasklé ta�ky, deformované plechové 

st�e�ní krytiny po pádu v�tve ze stromu atd. Pravidelnou údr�bou se rozumí �innosti, kterými 

je zachována funk�nost a vzhled (natírání pozinkovaných okapových systém�, odstran�ní 

mech� a ne�istot z krytiny apod.). Tyto faktory jsou úzce spjaty nejen s vynalo�ením 

finan�ních náklad�, ale také s mo�nými problémy b�hem �ivotního cyklu a proto je t�eba je 

zohlednit p�i hodnocení jako dal�í kritérium. 

2.2. Metody stanovení vah kritérií

Prvním krokem u tém�� v�ech metod vícekriteriálního hodnocení je stanovení vah 

(koeficient� významnosti) pro jednotlivá kritéria [1]. Váha je jakýmsi �íselným vyjád�ením 

významnosti daného kritéria [1]. Hodnocení variant bez vah by znamenalo, �e nejd�le�it�j�í 

kritéria by m�la stejnou mo�nost zm�nit výsledek rozhodování jako kritéria okrajová, ne tak 

významná. Takové rozhodování by mohlo vést k velmi nep�esným výsledk�m a p�ípadné 

správné �e�ení by bylo spí�e náhodným jevem. 

Po �íselném vyjád�ení d�le�itostí kritérií se váhy v�t�inou normují tak, aby sou�et 

koeficient� bylo roven jedné [1]. 

Metod stanovení vah je hned n�kolik. Existují metody p�ímého stanovení vah (bodová 

stupnice, alokace 100 bod�, porovnání kritérií pomocí jejich preferen�ního po�adí), metody 

zalo�ené na párovém srovnávání (tzv. Fuller�v trojúhelník), Saatyho metoda, metoda 

postupného rozvrhu vah, stanovení vah kompenza�ní metodou atd [1]. 

V následujících podkapitolách budou popsány mo�né postupy p�i stanovení vah 

r�znými metodami.  
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2.2.1. Metody p�ímého stanovení vah kritérií 

V metodách p�ímého stanovení vah se významnost jednotlivých kritérií ur�uje p�ímo 

bez jiných výpo�t� [1]. 

a) Bodová stupnice 
Tato metoda spo�ívá v jednoduchém p�i�azení bod� k danému kritériu. Rozhodovatel 

si nejd�íve ur�í bodovou stupnici (nap�. 1-10) a poté podle d�le�itosti z této stupnice p�i�adí 

body ke ka�dému kritériu. Op�t platí, �e �ím d�le�it�j�í faktor rozhodování, tím vy��í po�et 

bod�. [1] 

Obodováním vlastn� vznikají nenormované váhy, které je pot�eba znormovat aby byl 

sou�et roven jedné. [1] 

b) Alokace 100 bod�
V této metod� rozhodovatel rozd�lí 100 bod� mezi kritéria takovým zp�sobem, aby 

nejd�le�it�j�í kritérium m�lo nejvíce bod� a naopak. Musí být dbáno na to, aby sou�et bod�

byl roven 100. V tom je tato metoda oproti bodové stupnici nevýhodná a slo�it�j�í. [1] 

c) Porovnání kritérií pomocí jejich preferen�ního po�adí 
V této metod� se nejprve sestaví po�adí kritérií. V tomto po�adí jsou kritéria se�azena 

od nejmén� d�le�itého a� po kritérium s nejv�t�ím vlivem. Kritérium s nejmen�ím vlivem má 

váhu rovnu jedné. Ostatní váhy se ur�ují porovnáním s tímto kritériem a zji��uje se, kolikrát 

je dal�í kritérium významn�j�í. Tímto porovnáním vzniknou nenormované váhy, které se 

stejn� jako v ostatních metodách znormují. [1] 

2.2.2. Metoda párového srovnávání (Fuller�v 
trojúhelník) 

Tato metoda spo�ívá v porovnání v�ech kritérií navzájem mezi sebou. U ka�dé dvojice 

kritérií se vybere d�le�it�j�í kritérium a p�idá se u n�ho hodnota váhy jedna (pokud jsou 

kritéria na stejné úrovni, m��e s k ob�ma p�idat hodnota 0,5). Pokud tedy bude nap�. �est 

kritérií, tak kritérium s nejvy��í váhou bude mít váhu rovnu p�ti a nejni��í váha bude rovna 

nule, p�esto�e kritérium nemusí být úpln� bezvýznamné. Tento nedostatek se m��e �e�it 

p�idáním jakékoliv stejné hodnoty (nej�ast�ji 1) ke ka�dé váze. [1] 

Váhy budou nakonec znormovány jako u ostatních metod. [1] 
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2.2.3. Saatyho metoda 

Tato metoda je velmi podobná metod� párového srovnávání, ale doká�e reflektovat 

velikost rozdílu mezi jednotlivými kritérii. Podobn� jako u párového srovnávání se ka�dý pár 

porovná s rozdílem, �e pokud je jedno kritérium p�tkrát d�le�it�j�í ne� kritérium druhé, dá se 

k významn�j�ímu kritériu hodnota p�t a ke slab�ímu jedna p�tina. Po srovnání ka�dého 

kritéria s ka�dým se z t�chto hodnot vypo�ítá geometrický pr�m�r a tím vznikne 

nenormovaná váha. [1] 

2.2.4. Metoda postupného rozvrhu vah

Metoda postupného rozvrhu vah je vhodná v p�ípadech, kdy je velké mno�ství 

p�íbuzných kritérií a kde by byla práce s ostatními metodami slo�itá. P�íbuzná kritéria se 

nejd�íve seskupí. U jednotlivých skupin kritérií se ur�í váhy n�kterou z popsaných metod 

stanovení vah. Tyto váhy se znormují. Dal�ím krokem je ur�ení vah kritérií v rámci ka�dé 

skupiny zvlá��. V ka�dé skupin� kritérií musí být váhy znormovány tak, aby byl sou�et roven 

jedné. Výsledná váha ka�dého kritéria vznikne vynásobením váhy kritéria ve skupin� s váhou 

skupiny. Proto�e váhy skupin i váhy kritérií uvnit� skupin byly ji� jednou znormovány, je i 

výsledná váha kritéria normovaná. [1] 

2.2.5. Kompenza�ní metoda 

Tato metoda reflektuje na rozdíl od ostatních metod rozsah d�sledk� variant vzhledem 

k jednotlivým faktor�m hodnocení [1]. Pokud mají varianty pro daný faktor hodnocení 

d�sledky p�ibli�n� stejné, nebude mít váha pro toto kritérium vysokou hodnotu i kdyby se 

jednalo o kritérium velmi významné [1]. Toto lze simulovat na p�íkladu koup� rodinného 

automobilu. �eklo by se, �e pro v�t�inu rodin by byla nejd�le�it�j�ím kritériem hodnocení 

cena. Vybíralo by se mezi dv�ma variantami automobil�, kde by byl propastný rozdíl 

v kvalit�, ale cenový rozdíl by byl nap�. 500 K�, co� je p�i koupi nového automobilu zcela 

zanedbatelná �ástka. Pokud by byla pou�ita jiná metoda stanovení vah ne� kompenza�ní, 

která doká�e zachytit rozsah d�sledk� variant vzhledem ke kritériím, byla by nesprávn�

vybrána varianta o 500 K� levn�j�ího automobilu neporovnateln� hor�í kvality. 

U této metody se nehodnotí kritéria, ale rozdíl mezi nejlep�í a nejhor�í variantou u 

ka�dého kritéria zvlá��. Pro ka�dé kritérium se tedy najde nejlep�í a nejhor�í varianta a 

vyhodnotí se význam tohoto rozdílu. Nejvýznamn�j�í rozdíl mezi nejlep�í a nejhor�í variantou 
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dostane váhu nap�. 100 (váha kritéria, u kterého nejvýznamn�j�í rozdíl vznikl). Ostatní rozdíly 

mezi nejlep�ími a nejhor�ími variantami v rámci jednotlivých kritérií dostanou váhu 

porovnáním s rozdílem nejvýznamn�j�ím. Nap�. druhá nejvýznamn�j�í zm�na z nejlep�í na 

nejhor�í variantu je ze 75 % tak významná jako první nejvýznamn�j�í zm�na, a proto dostane 

druhé kritérium váhu 75. Tímto zp�sobem se zhodnotí v�echny rozsahy d�sledk�. Výsledné 

váhy se znormují. [1] 
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Technicko-ekonomické porovnání 
�ikmých st�ech � praktická �ást

3.Popis objektu
Objekt je stará zem�d�lská usedlost z konce první poloviny 20. století nacházející se 

ve m�st� Horní Cerekev. Zastav�ná plocha je 180 m². Jedná se o jednopodla�ní �áste�n�

podsklepený objekt nepravidelného tvaru s �lenitou �ikmou st�echou. Objekt je �len�n na 

zázemí a obsluhu bydlení v 1PP (kotelna, gará�, dílna) a na obytnou �ást v 1NP. 

Objekt je z�ásti zrekonstruován (p�ibli�n� 2/3 1NP). V následujících letech je 

plánována dal�í �ást rekonstrukce, kdy bude zrekonstruována zbylá �ást prvního NP, bude 

str�ena stará st�echa, která je v havarijním stavu a bude nahrazena st�echou novou. Podkroví 

bude z v�t�í �ásti p�ipravené na pozd�j�í rekonstrukci a na bydlení. Celý objekt bude zateplen. 

Investor je�t� není pevn� rozhodnut, jakou krytinou objekt zast�e�í, aby bylo �e�ení co 

nejefektivn�j�í jak z technické, tak z ekonomické stránky. Jeho hlavními po�adavky jsou 

vzhled ta�kové krytiny, snadná dostupnost celého st�e�ního systému a tradice spole�nosti, 

zabývající se výrobou krytiny na území �eské republiky. 

Nový krov bude klasické vaznicové soustavy ze smrkového d�eva. Vazný trám je 

navr�en 190 * 150 mm, krokve a náro�ny 160 * 120 mm, pozednice 150 * 150 mm, kle�tiny 

160 * 62,5 mm, vaznice vrcholová a vaznice st�edové 160 * 120 mm. St�edové vaznice budou 

podep�eny sloupky (140 * 140 mm). Spoj mezi vaznicemi a sloupky bude zav�trován 80 cm 

pásky (80 * 60 mm). 

Prostorové �e�ení krovu je znázorn�no ve výkresech krovu (viz obrázek 1, 2 a 3). 
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Obrázek 1 - výkres krovu (p�dorys) 

Obrázek 2 - výkres krovu (�ez A) 
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Obrázek 3 - výkres krovu (�ez B a �ez C)
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4.Varianty �e�ení st�e�ních systém�
V této kapitole jsou navr�eny mo�né varianty b��n� dostupných st�e�ních systém�. 

Snadná dostupnost st�e�ního systému a vzhled, alespo� p�ipomínající ta�kovou krytinu, byly 

hlavními kritérii investora. 

Rozvr�ení skladby st�e�ního plá�t� bude u v�ech variant velmi podobné. St�e�ní plá��

se bude skládat ze sádrokartonového podhledu s parot�snou izolací Jutafol N, tepelné izolace 

Isover Orsik tl. 80 mm kladené pod krokve a Isover Orsik tl. 160 mm kladené mezi krokve, 

paropropustné fólie vybrané podle výrobce daného st�e�ního systému, la�ování a navr�ené 

krytiny. 

Na obrázku �. 4 je skladba st�e�ního plá�t� (�ez) znázorn�na graficky. 

Obrázek 4 - �ez navr�eným st�e�ním plá�t�m 

V jednotlivých st�e�ních systémech bude krom� krytiny a difúzní fólie navr�eno i 

ostatní dostupné p�íslu�enství (sn�hové háky, protisn�hové ta�ky, st�e�ní prostupy, h�ebenové, 

náro�ní a ú�labní pásy, lemování kolem komína, v�trací m�í�ky, st�e�ní lávky, apod.) a 

okapový systém od stejného výrobce, pokud ov�em tyto prvky výrobce krytiny nabízí. 

V opa�ném p�ípad� budou chyb�jící komponenty nahrazeny ze sortimentu jiných b��ných 

výrobc�. 
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4.1. St�e�ní systém BRAMAC 1

St�e�ní systém Bramac 1 je navr�en jako cenov� dostupn�j�í varianta s originálními 

prvky Bramac.  

St�echa je navr�ena dvouplá��ová s betonovou krytinou Bramac MAX (7,5 ks/m2). 

St�e�ní plá�� bude zateplen mezi a pod krokvemi tepelnou izolací ISOVER ISOPHEN (160 + 

80 mm). Tepelná izolace bude proti srá�kové vod� a prachu chrán�na pojistnou difúzní fólií 

Bramac PRO Plus, z vnit�ní strany izolace je navr�ena parozábrana Jutafol N. Podhled bude 

tvo�en sádrokartonovými deskami s nosnou konstrukcí CD/UD. 

Okapový systém (StabiCor - M) a ostatní klempí�ské výrobky (ú�labí, okapnice) jsou 

navr�eny z p�íslu�enství Bramac. Napojení prostup� (komín) na krytinu je �e�eno pomocí 

pásu EasyFlash �í�ky 300 mm. Ochrana proti sesuvu sn�hu bude �e�ena pomocí 

protisn�hových ta�ek. 

Skladba pro systém BRAMAC 1 

• Krytina Bramac MAX 
• La�ování 60/40 mm ................................................................................... 40 mm 
• Kontralat� 60/40 mm ................................................................................. 40 mm 
• Pojistná hydroizola�ní fólie Bramac PRO Plus ........................................... 1 mm 
• Krokve + tepelná izolace Isover ORSIK ................................................. 160 mm 
• Lat� + tepelná izolace Isover ORSIK ........................................................ 80 mm 
• Parot�sná zábrana Jutafol N ........................................................................ 1 mm 
• Nosná konstrukce SDK ............................................................................. 60 mm 
• Sádrokarton ............................................................................................ 12,5 mm 

4.2. St�e�ní systém BRAMAC 2

Druhá varianta st�e�ního systému Bramac s oblíbenou betonovou krytinou Bramac 

Tegalit je navr�ena spí�e pro náro�n�j�í zákazníky, kte�í vy�adují nejvy��í kvalitu u v�ech 

prvk�.  

Dvouplá��ová st�echa bude u této varianty zateplena stejným zp�sobem jako u 

varianty první (ISOVER ISOPHEN 160 + 80 mm). Parot�sná vrstva bude také toto�ná 

(Jutafol N). Funkci pojistné hydroizolace bude zastávat difúzní fólie Bramac UNI 2S se 

dv�ma samolepícími pruhy. 
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Ú�labí a okapnice budou �e�eny profilovaným pozinkovaným plechem Bramac. 

Okapový systém je kv�li vy��í �ivotnosti navr�en StabiCor � P. Na st�e�e budou rozmíst�ny 

protisn�hové ta�ky s háky proti sesuvu sn�hu. Napojení st�e�ní krytiny na komín bude �e�eno 

pásem Wakaflex s krycí li�tou. 

Skladba pro systém BRAMAC 2 

• Krytina Bramac Tegalit 
• La�ování 60/40 mm ................................................................................... 40 mm 
• Kontralat� 60/40 mm ................................................................................. 40 mm 
• Pojistná hydroizola�ní fólie Bramac UNI 2S .............................................. 1 mm 
• Krokve + tepelná izolace Isover ORSIK ................................................. 160 mm 
• Lat� + tepelná izolace Isover ORSIK ........................................................ 80 mm 
• Parot�sná zábrana Jutafol N ........................................................................ 1 mm 
• Nosná konstrukce SDK ............................................................................. 60 mm 
• Sádrokarton ............................................................................................ 12,5 mm 

4.3. St�e�ní systém KM Beta

St�e�ní systém KM Beta se st�e�ní krytinou KMB Beta je jedním z nejpou�ívan�j�ích 

systém� v �eské republice p�edev�ím díky svému vynikajícímu pom�ru cena � u�itná 

hodnota. 

Skladba st�e�ního plá�t� bude obdobná jako u st�e�ních systém� BRAMAC. 

Ú�labí bude tvo�eno profilovaným hliníkovým pásem KM Beta. Okapnice jsou 

provedeny rovn�� hliníkové z nabídky KM Beta. Lemování komína je provedeno pásem 

Topflex s krycí li�tou.  

Okapový systém spole�nost KM Beta a.s. nenabízí, proto bude proveden z dostupného 

pozinkovaného plechu. 

Skladba pro systém KM Beta 

• Krytina KMB Beta 
• La�ování 60/40 mm ................................................................................... 40 mm 
• Kontralat� 60/40 mm ................................................................................. 40 mm 
• Pojistná hydroizola�ní fólie Betadach - 115................................................ 1 mm 
• Krokve + tepelná izolace Isover ORSIK ................................................. 160 mm 
• Lat� + tepelná izolace Isover ORSIK ........................................................ 80 mm 
• Parot�sná zábrana Jutafol N ........................................................................ 1 mm 
• Nosná konstrukce SDK ............................................................................. 60 mm 
• Sádrokarton ............................................................................................ 12,5 mm 
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4.4. St�e�ní systém Tondach 1

St�e�ní systém Tondach 1 s pálenou krytinou Francouzská 12 s originálním 

p�íslu�enstvím je navr�en rovn�� do dvouplá��ové konstrukce st�echy.  

St�echa bude zateplena jako u p�edchozích variant mezi a pod krokvemi tepelnou 

izolací ISOVER ISOPHEN (160 + 80 mm). Funkci pojistné hydroizolace plní difúzn�

otev�ená hydroizolace TONDACH TUNING FOL � N a funkci parozábrany Jutafol N. 

Ú�labí tvo�í hliníkový profilovaný pás. Okapový systém spole�nost Tondach nenabízí 

a proto bude z pozinkovaného plechu. Okapová hrana je �e�ena pomocí barvené hliníkové 

okapnice z nabídky Tondach . Komín bude klasicky olemován barevným hliníkovým pásem. 

Prostupy st�echou jsou �e�eny pomocí speciálních ta�ek Tondach. Na ochranu proti sesuvu 

sn�hu jsou navr�eny protisn�hové háky Samba 12. 

Skladba pro systém Tondach 1 

• Pálená st�e�ní ta�ka Tondach Francouzská 12 
• La�ování 60/40 mm ................................................................................... 40 mm 
• Kontralat� 60/40 mm ................................................................................. 40 mm 
• Pojistná hydroizola�ní fólie TONDACH TUNING FOL - N ..................... 1 mm 
• Krokve + tepelná izolace Isover ORSIK ................................................. 160 mm 
• Lat� + tepelná izolace Isover ORSIK ........................................................ 80 mm 
• Parot�sná zábrana Jutafol N ........................................................................ 1 mm 
• Nosná konstrukce SDK ............................................................................. 60 mm 
• Sádrokarton ............................................................................................ 12,5 mm 

4.5. St�e�ní systém Tondach 2

St�e�ní systém Tondach 2 je navr�en s tradi�ní krytinou Bobrovka s kulatým �ezem. 

Ta�ky budou polo�eny tzv. korunovým krytím. 

Ostatní prvky systému (zateplení, pojistná hydroizolace, parozábrana, prostupy 

st�echou, lemování,�) jsou shodné se systémem Tondach 1. 

Okapový systém je zhotoven z m�d�ného plechu. 
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Skladba pro systém Tondach 2

• Pálená st�e�ní ta�ka Tondach Bobrovka (korunové krytí) 
• La�ování 60/40 mm ................................................................................... 40 mm 
• Kontralat� 60/40 mm ................................................................................. 40 mm 
• Pojistná hydroizola�ní fólie TONDACH TUNING FOL - N ..................... 1 mm 
• Krokve + tepelná izolace Isover ORSIK ................................................. 160 mm 
• Lat� + tepelná izolace Isover ORSIK ........................................................ 80 mm 
• Parot�sná zábrana Jutafol N ........................................................................ 1 mm 
• Nosná konstrukce SDK ............................................................................. 60 mm 
• Sádrokarton ............................................................................................ 12,5 mm 

4.6. St�e�ní systém Bramac 3

St�e�ní systém Bramac 3 je navr�en jako alternativa systému Tondach 2 pro porovnání 

výrobc� pálených ta�ek na �eském trhu. 

Navr�ena je st�e�ní krytina Opál (korunové krytí), která je tvarov� podobná krytin�

Tondach Bobrovka. Pojistnou hydroizola�ní vrstvu v dvouplá��ové st�e�ní konstrukci tvo�í 

difúzní fólie Bramac PRO Plus. 

Okapnice jsou z profilovaných pozinkovaných plech� Bramac. Ú�labí tvo�í ú�labní 

hliníkový pás z nabídky Bramac. Okapový systém je kv�li vy��í �ivotnosti a vy��í záruce na 

systém navr�en StabiCor � P.. Napojení st�e�ní krytiny na komín bude �e�eno pásem 

Wakaflex s krycí li�tou. 

Skladba pro systém Bramac 3 

• Pálená st�e�ní ta�ka Bramac Opál (korunové krytí) 
• La�ování 60/40 mm ................................................................................... 40 mm 
• Kontralat� 60/40 mm ................................................................................. 40 mm 
• Pojistná hydroizola�ní fólie Bramac PRO Plus ........................................... 1 mm 
• Krokve + tepelná izolace Isover ORSIK ................................................. 160 mm 
• Lat� + tepelná izolace Isover ORSIK ........................................................ 80 mm 
• Parot�sná zábrana Jutafol N ........................................................................ 1 mm 
• Nosná konstrukce SDK ............................................................................. 60 mm 
• Sádrokarton ............................................................................................ 12,5 mm 

4.7. St�e�ní systém Ruukki 1

St�e�ní systém Ruukki 1 je navr�en jako systém s cenov� dostupn�j�í plechovou 

krytinou. 



38 

St�echa je navr�ena dvouplá��ová s krytinou Ruukki Monterrey standard. St�e�ní 

konstrukce bude zateplena mezi a pod krokvemi tepelnou izolací ISOVER ISOPHEN (160 + 

80 mm) a proti vlhkosti chrán�na zevnit� parot�snou fólií Jutafol N. Funkci pojistné 

hydroizolace plní difúzn� otev�ená fólie Ruukki 140. Podhled bude tvo�en sádrokartonovými 

deskami s nosnou konstrukcí CD/UD. 

Ve�keré klempí�ské konstrukce budou ze sortimentu výrobk� Ruukki v odpovídající 

povrchové úprav� (okapnice, �títovka, lemování komína, ú�labí, okapový systém � povrchová 

úprava Pural,�). Ochranu proti sn�hu budou zastávat sn�hové zábrany Ruukki. 

Skladba pro systém Ruukki 1 

• Krytina Ruukki Monterrey standard 
• La�ování 60/40 mm ................................................................................... 40 mm 
• Kontralat� 60/40 mm ................................................................................. 40 mm 
• Pojistná hydroizola�ní fólie Ruukki 140 ..................................................... 1 mm 
• Krokve + tepelná izolace Isover ORSIK ................................................. 160 mm 
• Lat� + tepelná izolace Isover ORSIK ........................................................ 80 mm 
• Parot�sná zábrana Jutafol N ........................................................................ 1 mm 
• Nosná konstrukce SDK ............................................................................. 60 mm 
• Sádrokarton ............................................................................................ 12,5 mm 

4.8. St�e�ní systém Ruukki 2

V systému Ruukki 2 je navr�ena krytina pro náro�n�j�í u�ivatele Rukkii Elite 

s povrchovou úpravou Pural Matt. 

Ve�keré klempí�ské výrobky jsou také v povrchové úprav� Pural Matt. Ostatní prvky 

systému jsou shodné se systémem Ruukki 1. 

Skladba pro systém Ruukki 2 

• Krytina Ruukki Elite Pural Matt 
• La�ování 60/40 mm ................................................................................... 40 mm 
• Kontralat� 60/40 mm ................................................................................. 40 mm 
• Pojistná hydroizola�ní fólie Ruukki 140 ..................................................... 1 mm 
• Krokve + tepelná izolace Isover ORSIK ................................................. 160 mm 
• Lat� + tepelná izolace Isover ORSIK ........................................................ 80 mm 
• Parot�sná zábrana Jutafol N ........................................................................ 1 mm 
• Nosná konstrukce SDK ............................................................................. 60 mm 
• Sádrokarton ............................................................................................ 12,5 mm 
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4.9. St�e�ní systém Lindab 1

St�e�ní systém Lindab 1 se st�e�ní krytinou Topline LPA Classic je cenov� dostupn�j�í 

variantou st�echy s profilovaným plechem. 

Konstrukce st�echy je �e�ena stejným zp�sobem jako u p�edchozích st�e�ních plá���. 

Pojistnou hydroizolaci tvo�í difúzní fólie Lindab LTF 135. 

Ve�keré klempí�ské konstrukce budou ze sortimentu výrobk� Lindab v povrchové 

úprav� Classic (okapnice, �títové lemování, ú�labí,�). Odvod vody ze st�echy je �e�en 

okapovým systémem Lindab Rainline. Krytina je napojena na komín klasickým plechovým 

lemováním. Ochranu proti sn�hu tvo�í prvky systému Lindab Protectline. 

Skladba pro systém Lindab 1 

• Krytina Lindab Topline LPA Classic 
• La�ování 60/40 mm ................................................................................... 40 mm 
• Kontralat� 60/40 mm ................................................................................. 40 mm 
• Pojistná hydroizola�ní fólie Lindab LTF 135 ............................................. 1 mm 
• Krokve + tepelná izolace Isover ORSIK ................................................. 160 mm 
• Lat� + tepelná izolace Isover ORSIK ........................................................ 80 mm 
• Parot�sná zábrana Jutafol N ........................................................................ 1 mm 
• Nosná konstrukce SDK ............................................................................. 60 mm 
• Sádrokarton ............................................................................................ 12,5 mm 

4.10. St�e�ní systém Lindab 2

Systém Lindab 2 s krytinou Lindab  Topline LPA Elite je kvalitn�j�í variantou 

systému Lindab. 

V�echny ostatní prvky jsou shodné se systémem Lindab 1. U v�ech klempí�ských 

prvk� je navr�ena nejkvalitn�j�í povrchová úprava Elite. 
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Skladba pro systém Lindab 2 

• Krytina Lindab Topline LPA Elite 
• La�ování 60/40 mm ................................................................................... 40 mm 
• Kontralat� 60/40 mm ................................................................................. 40 mm 
• Pojistná hydroizola�ní fólie Lindab LTF 135 ............................................. 1 mm 
• Krokve + tepelná izolace Isover ORSIK ................................................. 160 mm 
• Lat� + tepelná izolace Isover ORSIK ........................................................ 80 mm 
• Parot�sná zábrana Jutafol N ........................................................................ 1 mm 
• Nosná konstrukce SDK ............................................................................. 60 mm 
• Sádrokarton ............................................................................................ 12,5 mm 
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5.Hodnocení st�e�ních systém�

5.1. Kritéria hodnocení

5.1.1. Náklady na po�ízení st�e�ních systém�

Toto kritérium je v drtivé v�t�in� p�ípad� hlavním kritériem pro výb�r varianty �e�ení 

a� u� se jedná o st�e�ní systém, jinou stavební konstrukci nebo jakýkoliv jiný výrobek 

z naprosto odli�ného odv�tví. 

Náklady na po�ízení v této práci jsou vypo�teny pomocí polo�kových rozpo�t�, které 

vycházejí z vypracovaných výkaz� vým�r. Skladby st�e�ních plá��� u v�ech navr�ených 

variant st�e�ních systém� mají mnoho spole�ných prvk�. Proto je nejprve vyhotoven 

polo�kový rozpo�et pro konstrukce, které jsou spole�né pro v�echny varianty a poté ostatní 

rozpo�ty pro konstrukce, které se v r�zných variantách li�í. Výsledné náklady na po�ízení jsou 

potom sou�tem náklad� konstrukcí spole�ných v�em vybraným st�e�ním systém�m a 

náklad�m konstrukcí odli�ných pro vybrané st�e�ní systémy.  

Náklady na po�ízení konstrukcí spole�ných v�em vybraným systém�m

Popis spole�ných konstrukcí 

Nosná st�e�ní konstrukce bude sestavena ze smrkového d�eva. Krokve budou 

podep�eny vaznicemi a svázány kle�tinami podle výkresu krovu. Pozednice bude ukotvena po 

0,8 m do betonového v�nce ocelovými svorníkovými kotvami FBN II 16/160/280 GS. Celá 

konstrukce bude naimpregnována b��ným p�ípravkem proti houbám a d�evokaznému hmyzu 

(nap�. Bochemit). Podhled p�esah� st�echy bude ze smrkových palubek tl. 15 mm o�et�ených 

dvojnásobným nát�rem lazurovacím lakem. 

V�em konstrukcím je dále spole�ný sádrokartonový podhled s parot�snou zábranou 

Jutafol N. Zateplení bude provedeno mezi krokvemi + do ro�tu z latí tepelnou izolací Isover 

UNIROL PROFI (160 mm + 80 mm). 

Výb�r ostatních konstrukcí se odvíjí od zvoleného st�e�ního systému. 



42 

Výkaz vým�r pro spole�né konstrukce 

Prvním krokem pro ur�ení ceny (sestavení rozpo�tu) stavební konstrukce je výkaz 

vým�r. Výkaz vým�r vychází z výkres� a z technické zprávy. 

Tabulka 1 - Výkaz vým�r spole�ných konstrukcí 

Název prvku Pr��ez 
[mm]

Výpo�et délky [m] Délka 
[m]

Kubatu
ra [m³]

Vazný trám 190*150 7,6*3+6,6*3+3,6*2 49,8 1,42
Sloupek 140*140 2,7*10+3*2 33 0,65
Kle�tina 62,5*160 3,7*6+3,05*12+4,2*4+1,1*6+2,7*2+4,3*8 122 1,22
Pozednice 150*150 18,95*2+15,75*2 69,4 1,56
Vaznice st�edová 160*120 9,85+11,45+10,75+8,15+1,75 41,95 0,81
Vaznice vrcholová 160*120 5,85 5,85 0,11
Pásek 80*60 0,8*22 17,6 0,08
Krokve + náro�ny 160*120 7,1*18+6,35*8+4,25*6+(4,25+3,25+2,25+1,3+4,45+3,7+3,2+1,35+2,1+4

+2+4,9+2,8+0,9+1,85+3,85+3,95+2,9+1,95+0,95+1,45+3,45+5,45+7,45+

6,65+7,2+5,3+3,3+1,3+4,5+6,9+4,9+2,9+0,9)/0,7071+1,225*(4*6,4+4,25

*3+2,85)

420,81 8,08

13,93
1,3 m³

139,6 m
9,64 m³

501,61 m
2,98 m³

119,2 m
(1*(6+8+8+12+5+6+19)+1,06*10)/cos45 105,5 m²
0,015*105,5 1,58 m³

60 ks
7,1*18+6,35*8+4,25*6+(4,25+3,25+2,25+1,3+4,45+3,7+3,2+1,35+2,1+4

+2+4,9+2,8+0,9+1,85+3,85+3,95+2,9+1,95+0,95+1,45+3,45+5,45+7,45+

6,65+7,2+5,3+3,3+1,3+4,5+6,9+4,9+2,9+0,9)/0,7071+1,225*(4*6,4+4,25

*3+2,85)

420,81 m

0,06*0,04*420,81 1,01 m³
1,01+2,98+9,64+1,3 14,94 m³
1,01+2,98+9,64+1,3+0,868 15,81 m³

(6*7,2+6,2*15,2+5*3,2)/cos45 217 m²
217/0,6 361,67 m
361,67*0,04*0,06 0,868 m³

Sádrokarton + tepelná izolace:

Tesa�ské konstrukce:

Kubatura celkem
�ezivo do pr��ezové plochy do 120 cm²

�ezivo do pr��ezové plochy do 224 cm²

�ezivo do pr��ezové plochy do 288 cm²

Podbití p�esah� palubkami

Kontralat� 60*40

Spoj. prost�edky

Ro�t z latí pod krokve

Profilování zhlaví trámu dv�ma �ezy

Impregnace (+ ro�t)

SDK + parozábrana + tep. izolace
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Polo�kový rozpo�et pro konstrukce spole�né v�em systém�m 

Po sestavení výkazu vým�r byl sestaven polo�kový rozpo�et pro spole�né konstrukce 

(viz tabulka �. 2). Celková cena je vypo�tena pomocí nabídkového rozpo�tu, který byl 

sestaven v [7]. Náklady na umíst�ní staveni�t� (NUS) byly stanoveny na b��ných 5% z 

ostatních náklad� z d�vodu malého rizika vzniku v�t�ích neo�ekávaných komplikací p�i 

stavebních pracích. 

Kód Popis MJ Vým�ra 

Jedn. 

cena Cena 

SO_01: Stavební objekt 01  597 633 

713: Izolace tepelné  49 642  

713151111 Montá� izolace tepelné st�ech �ikmých kladené voln� mezi krokve 

roho�í, pás�, desek 

m2  217,0    25,41   5 515  

63148100 Deska minerální st�e�ní izola�ní ISOVER ORSIK 600x1200 mm tl. 

40 mm 

m2  221,34   59,50   13 170  

713191411 Montá� izolace tepelné st�ech �ikmých provedení podkladového 

ro�tu pod krokve 

m  361,67   57,37   20 750  

60514101 �ezivo jehli�naté la� jakost I 10 - 25 cm2 m3  0,868  5 330,00   4 626  

713151121 Montá� izolace tepelné st�ech �ikmých kladené voln� pod krokve 

roho�í, pás�, desek 

m2  217,0    22,87   4 963  

998713102 P�esun hmot toná�ní toná�ní pro izolace tepelné v objektech v do 

12 m 

t  0,805  767,58   618  

� � � � � �

762: Konstrukce tesa�ské  290 057 

762082230 Provedení tesa�ského profilování zhlaví trámu jednoduchým 

se�íznutím dv�ma �ezy plochy do 320 cm2 

kus  60,0    95,80   5 748  

762083121 Impregnace �eziva proti d�evokaznému hmyzu, houbám a plísním 

má�ením t�ída ohro�ení 1 a 2 

m3  15,81   693,09   10 958  

762085112 Montá� svorník� nebo �roub� délky do 300 mm kus  87,0    23,91   2 080  

54879041 Kotva pr�vleková pro st�ední zatí�ení HST M 16 x 165/50 kus  87,0    115,00   10 005  

762332131 Montá� vázaných kcí krov� pravidelných z hran�ného �eziva 

pr��ezové plochy do 120 cm2 

m  139,0    106,02   14 737  

60512001 �ezivo jehli�naté hranol jakost I do 120 cm2 m3  1,365  4 830,00   6 593  

762332132 Montá� vázaných kcí krov� pravidelných z hran�ného �eziva 

pr��ezové plochy do 224 cm2 

m  501,53   135,02   67 715  

60512011 �ezivo jehli�naté hranol jakost I nad 120 cm2 m3  10,122  4 830,00   48 889  

762332133 Montá� vázaných kcí krov� pravidelných z hran�ného �eziva 

pr��ezové plochy do 288 cm2 

m  119,2    205,46   24 491  

60512011 �ezivo jehli�naté hranol jakost I nad 120 cm2 m3  3,129  4 830,00   15 113  

762342441 Montá� li�t trojúhelníkových nebo kontralatí na st�echách sklonu do 

60° 

m  420,81   8,54   3 593  

60514101 �ezivo jehli�naté la� jakost I 10 - 25 cm2 m3  1,111  5 330,00   5 922  

762395000 Spojovací prost�edky pro montá� krovu, bedn�ní, la�ování, 

sv�tlíky, klíny 

m3  14,94   974,28   14 556  

762842231 Montá� podbíjení st�ech �ikmých vn�j�ího p�esahu � p�es 0,8 m z 

palubek 

m2  105,5    244,07   25 749  

61191125 Palubky obkladové SM profil klasický 15 x 121 mm A/B m2  116,05   178,00   20 657  

762895000 Spojovací prost�edky pro montá� záklopu, stropnice a podbíjení m3  1,583  93,26   148  

998762102 P�esun hmot toná�ní pro kce tesa�ské v objektech v do 12 m t  10,183  1 286,92   13 105  

� � � � � �
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763: Konstrukce montované  221 800 

763161711 SDK podkroví deska 1xA 12,5 TI 200 mm dvouvrstvá spodní kce 

profil CD+UD REI 15 

m2  217,0    950,93   206 352 

763131751 Montá� parot�sné zábrany do SDK podhledu m2  217,0    18,91   4 103  

28329260 Fólie ho�lavá parot�sná JUTAFOL N Standard 140 g/m2 m2  249,55   21,10   5 266  

763182313 Ost�ní oken z desek v SDK kci hloubky do 0,2 m m  24,0    181,94   4 367  

998763302 P�esun hmot toná�ní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v 

do 12 m 

t  2,238  765,50   1 713  

� � � � � �

783: Nát�ry  7 675  

783721112 Nát�ry syntetické tesa�ských konstrukcí barva dra��í lazurovacím 

lakem 2x lakování 

m2  105,5    72,75   7 675  

� � � � � �

VRN: Vedlej�í rozpo�tové náklady  28 459  

07 Za�ízení staveni�t� %  5,0    5 691,74   28 459  

Tabulka 2 - Polo�kový rozpo�et spole�ných konstrukcí [7] 

Pro lep�í p�ehled o cenách jednotlivých stavebních oddíl� je v [7] vytvo�ena i 

rekapitulace rozpo�tu (viz tabulka �. 3). 

Rekapitulace rozpo�tu konstrukcí spole�ných pro v�echny systémy 

Zakázka:     
 Diplomová práce - spole�né objekty      
Popis Cena Hmotnost DPH Cena s 

DPH 

    

SO_01: Stavební objekt 01  597 633   13,3   125 503   723 136  
713: Izolace tepelné  49 642   0,8   10 425   60 067  

762: Konstrukce tesa�ské  290 057   10,2   60 912   350 969  

763: Konstrukce montované  221 800   2,2   46 578   268 378  

783: Nát�ry  7 675   0,0   1 612   9 287  

VRN: Vedlej�í rozpo�tové náklady  28 459      5 976   34 435  

    

Celkem (bez DPH)  597 633     
DPH  125 503     
DPH 21 % ze základny: 597 633  125 503     

      

Celkem (v�etn� DPH)  723 136  CZK   

Tabulka 3 - Rekapitulace rozpo�tu pro spole�né konstrukce [7] 

Z rekapitulace rozpo�tu vyplývá, �e stavebními oddíly s nejvy��í cenou jsou tesa�ské 

konstrukce a podhledy ze sádrokartonu. 
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Cena konstrukcí odli�ných u r�zných systém�

Popis konstrukcí odli�ných v závislosti na daném systému 

Krytina, okapové systémy a ostatní st�e�ní p�íslu�enství budou zvoleny podle 

p�edchozí specifikace a skladby navr�ených st�e�ních systém�. 

St�echou procházejí 2 komíny 60*60 cm, které budou olemovány zp�sobem daným 

p�edchozím popisem systém�. Do st�e�ního plá�t� bude osazeno 6 st�e�ních oken Velux 78 x 

118 cm a dv� výstupní okna vhodná k danému systému. Od obou výstupních oken budou 

instalovány 3 stoupací plo�iny ke komín�m. 

St�echou budou procházet 4 odv�trávací prostupy a 2 anténní výstupy. 

Spole�ný výkaz vým�r pro odli�né konstrukce 

Tak jako u výpo�tu ceny spole�ných konstrukcí je i pro rozpo�et odli�ných konstrukcí 

základem výkaz vým�r. Výkaz vým�r odli�ných konstrukcí je a� na n�kolik prvk� (nap�. 

kubatura la�ování) pro v�echny st�e�ní systémy toto�ný. 

plocha st�echy (5,9*10+18*9+6*5)/cos 45 354,97 m² 

h�eben 10,06+5+8 23,06 m 

náro�í (2,83+0,71+4,5*2+4,25*2)*1,225 25,77 m 

�títová hrana levá 5/cos 45 7,10 m 

�títová hrana pravá 5/cos 45 7,10 m 

nosná plo�ina   6,00 ks 

odv�trací prostup   4,00 ks 

anténní výstup   2,00 ks 

prostup pro kabel   2,00 ks 

uzáv�ra h�ebene   1,00 ks 

ukon�ení náro�í   4,00 ks 

p�echod z h�ebene do náro�í   3,00 ks 

lemování kolem komín� 0,6*0,6/cos45*2 1,02 m² 
0,6*4+0,6*4/cos45 5,80 m 

okapová hrana 6,06+8+9+12+5+6+20,06 66,12 m 

ú�labí (6,4+4,25)*1,225 13,05 m 

svody 4*5,5 22,00 m 

Tabulka 4 - Výkaz vým�r pro odli�né konstrukce 
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Rekapitulace rozpo�t� odli�ných konstrukcí pro r�zné systémy 

Podle výkazu vým�r byly sestaveny polo�kové rozpo�ty odli�ných konstrukcí pro 

r�zné varianty st�e�ních systém� v [7]. 

a) Rekapitulace rozpo�tu pro Bramac 1

 Bramac 1      
Popis Cena Hmotnost DPH Cena s 

DPH 

    

SO_01: Stavební objekt 01  469 186   17,4   98 529   567 715  
762: Konstrukce tesa�ské  23 903   1,4   5 020   28 923  

764: Konstrukce klempí�ské  45 414   0,0   9 537   54 951  

765: Krytiny tvrdé  317 433   15,8   66 661   384 094  

766: Konstrukce truhlá�ské  60 093   0,2   12 620   72 713  

VRN: Vedlej�í rozpo�tové náklady  22 342      4 692   27 034  

    

Celkem (bez DPH)  469 186     
DPH  98 529     
DPH 21 % ze základny: 469 186  98 529     

      

Celkem (v�etn� DPH)  567 715  CZK   

Tabulka 5 - Rekapitulace rozpo�tu pro Bramac 1 [7] 

Celková cena odli�ných konstrukcí pro st�e�ní systém Bramac 1 je 469 186 K� bez 

DPH. Nejvýznamn�j�ími stavebními oddíly jsou krytiny tvrdé s 68%, truhlá�ské konstrukce s 

13% a klempí�ské konstrukce s 10% z celkové ceny. 

b) Rekapitulace rozpo�tu pro Bramac 2

 Bramac 2  
Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH 

SO_01: Stavební objekt 01  539 233   22,4   113 239   652 472  

762: Konstrukce tesa�ské  32 760   1,6   6 880   39 640  

764: Konstrukce klempí�ské  45 414   0,0   9 537   54 951  

765: Krytiny tvrdé  375 288   20,6   78 810   454 098  

766: Konstrukce truhlá�ské  60 093   0,2   12 620   72 713  

VRN: Vedlej�í rozpo�tové náklady  25 678      5 392   31 070  

Celkem (bez DPH)  539 233        

DPH  113 239  
DPH 21 % ze základny: 539 233  113 239  

   

Celkem (v�etn� DPH)  652 472  CZK     

Tabulka 6 - Rekapitulace rozpo�tu pro Bramac 2 [7] 
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Celková cena odli�ných konstrukcí pro st�e�ní systém Bramac 2 je 539 233 K� bez 

DPH. Nejvýznamn�j�ími stavebními oddíly jsou krytiny tvrdé s 70%, truhlá�ské konstrukce s 

11% a klempí�ské konstrukce s 8% z celkové ceny. 

c) Rekapitulace rozpo�tu pro KM Beta

 KM Beta  
Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH 

SO_01: Stavební objekt 01  416 109   20,6   87 383   503 492  

762: Konstrukce tesa�ské  32 760   1,6   6 880   39 640  

764: Konstrukce klempí�ské  21 519   0,3   4 519   26 038  

765: Krytiny tvrdé  281 922   18,5   59 204   341 126  

766: Konstrukce truhlá�ské  60 093   0,2   12 620   72 713  

VRN: Vedlej�í rozpo�tové náklady  19 815      4 161   23 976  

Celkem (bez DPH)  416 109        

DPH  87 383 
DPH 21 % ze základny: 416 109  87 383 

   

Celkem (v�etn� DPH)  503 492 CZK     

Tabulka 7 - Rekapitulace rozpo�tu pro KM Beta [7] 

Celková cena odli�ných konstrukcí pro st�e�ní systém KM Beta je 416 019 K� bez 

DPH. Nejvýznamn�j�ími stavebními oddíly jsou krytiny tvrdé s 68%, truhlá�ské konstrukce s 

14% a tesa�ské konstrukce s 8% z celkové ceny. 

d) Rekapitulace rozpo�tu pro Tondach 1

 Tondach 1  
Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH 

SO_01: Stavební objekt 01  532 311   23,0   111 785   644 096  

762: Konstrukce tesa�ské  23 230   1,3   4 878   28 109  

764: Konstrukce klempí�ské  21 519   0,3   4 519   26 038  

765: Krytiny tvrdé  402 120   21,1   84 445   486 565  

766: Konstrukce truhlá�ské  60 093   0,2   12 620   72 713  

VRN: Vedlej�í rozpo�tové náklady  25 348      5 323   30 671  

Celkem (bez DPH)  532 311        

DPH  111 785  
DPH 21 % ze základny: 532 311  111 785  

   

Celkem (v�etn� DPH)  644 096  CZK     

Tabulka 8 - Rekapitulace rozpo�tu pro Tondach 1 [7] 
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Celková cena odli�ných konstrukcí pro st�e�ní systém Tondach 1 je 532 311 K� bez 

DPH. Nejvýznamn�j�ími stavebními oddíly jsou krytiny tvrdé s 76% a truhlá�ské konstrukce s 

11% z celkové ceny. 

e) Rekapitulace rozpo�tu pro Tondach 2

 Tondach 2  
Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH 

SO_01: Stavební objekt 01  632 583   31,0   132 842   765 425  

762: Konstrukce tesa�ské  27 938   1,7   5 867   33 805  

764: Konstrukce klempí�ské  90 477   0,3   19 000   109 478  

765: Krytiny tvrdé  423 951   28,8   89 030   512 981  

766: Konstrukce truhlá�ské  60 093   0,2   12 620   72 713  

VRN: Vedlej�í rozpo�tové náklady  30 123      6 326   36 449  

Celkem (bez DPH)  632 583        

DPH  132 842  
DPH 21 % ze základny: 632 583  132 842  

   

Celkem (v�etn� DPH)  765 425  CZK     

Tabulka 9 - Rekapitulace rozpo�tu pro Tonadach 2 [7] 

Celková cena odli�ných konstrukcí pro st�e�ní systém Tondach 2 je 632 583 K� bez 

DPH. Nejvýznamn�j�ími stavebními oddíly jsou krytiny tvrdé s 67%, truhlá�ské konstrukce s 

9% a klempí�ské konstrukce s 14% z celkové ceny. 

f) Rekapitulace rozpo�tu pro Bramac 3

 Bramac 3  
Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH 

SO_01: Stavební objekt 01  632 470   24,1   132 819   765 289  

762: Konstrukce tesa�ské  27 938   1,7   5 867   33 805  

764: Konstrukce klempí�ské  45 414   0,0   9 537   54 951  

765: Krytiny tvrdé  468 907   22,2   98 470   567 377  

766: Konstrukce truhlá�ské  60 093   0,2   12 620   72 713  

VRN: Vedlej�í rozpo�tové náklady  30 118      6 325   36 442  

Celkem (bez DPH)  632 470        

DPH  132 819  
DPH 21 % ze základny: 632 470  132 819  

   

Celkem (v�etn� DPH)  765 289  CZK     

Tabulka 10 - Rekapitulace rozpo�tu pro Bramac 3 [7]
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Celková cena odli�ných konstrukcí pro st�e�ní systém Bramac 3 je 632 470 K� bez 

DPH. Nejvýznamn�j�ími stavebními oddíly jsou krytiny tvrdé s 74%, truhlá�ské konstrukce s 

10% a klempí�ské konstrukce s 7% z celkové ceny. 

g) Rekapitulace rozpo�tu pro Ruukki 1

 Ruukki 1  
Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH 

SO_01: Stavební objekt 01  431 537   4,1   90 623   522 160  

762: Konstrukce tesa�ské  31 683   1,5   6 653   38 336  

764: Konstrukce klempí�ské  262 915   2,2   55 212   318 128  

765: Krytiny tvrdé  56 296   0,1   11 822   68 118  

766: Konstrukce truhlá�ské  60 093   0,2   12 620   72 713  

VRN: Vedlej�í rozpo�tové náklady  20 549      4 315   24 865  

Celkem (bez DPH)  431 537        

DPH  90 623  
DPH 21 % ze základny: 431 537  90 623  

   

Celkem (v�etn� DPH)  522 160  CZK     

Tabulka 11 - Rekapitulace rozpo�tu pro Ruukki 1 [7] 

Celková cena odli�ných konstrukcí pro st�e�ní systém Ruukki 1 je 431 537 K� bez 

DPH. Nejvýznamn�j�ími stavebními oddíly jsou klempí�ské konstrukce s 61%, truhlá�ské 

konstrukce s 14% a krytiny tvrdé s 13% z celkové ceny. 

h) Rekapitulace rozpo�tu pro Ruukki 2

 Ruukki 2  
Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH 

SO_01: Stavební objekt 01  502 396   4,3   105 503   607 900  

762: Konstrukce tesa�ské  31 683   1,5   6 653   38 336  

764: Konstrukce klempí�ské  330 401   2,4   69 384   399 785  

765: Krytiny tvrdé  56 296   0,1   11 822   68 118  

766: Konstrukce truhlá�ské  60 093   0,2   12 620   72 713  

VRN: Vedlej�í rozpo�tové náklady  23 924      5 024   28 948  

Celkem (bez DPH)  502 396        

DPH  105 503  
DPH 21 % ze základny: 502 396  105 503  

   

Celkem (v�etn� DPH)  607 900  CZK     

Tabulka 12 - Rekapitulace rozpo�tu pro Ruukki 2 [7] 
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Celková cena odli�ných konstrukcí pro st�e�ní systém Ruukki 2 je 502 396 K� bez 

DPH. Nejvýznamn�j�ími stavebními oddíly jsou klempí�ské konstrukce s 66%, truhlá�ské 

konstrukce s 12% a krytiny tvrdé s 11% z celkové ceny. 

i) Rekapitulace rozpo�tu pro Lindab 1

 Lindab 1  
Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH 

SO_01: Stavební objekt 01  458 203   3,9   96 223   554 426  

762: Konstrukce tesa�ské  22 624   1,3   4 751   27 375  

764: Konstrukce klempí�ské  294 366   2,3   61 817   356 183  

765: Krytiny tvrdé  59 300   0,1   12 453   71 754  

766: Konstrukce truhlá�ské  60 093   0,2   12 620   72 713  

VRN: Vedlej�í rozpo�tové náklady  21 819      4 582   26 401  

Celkem (bez DPH)  458 203        

DPH  96 223  
DPH 21 % ze základny: 458 203  96 223  

   

Celkem (v�etn� DPH)  554 426  CZK     

Tabulka 13 - Rekapitulace rozpo�tu pro Lindab 1 [7] 

Celková cena odli�ných konstrukcí pro st�e�ní systém Lindab 1 je 458 203 K� bez 

DPH. Nejvýznamn�j�ími stavebními oddíly jsou klempí�ské konstrukce s 64%, truhlá�ské 

konstrukce s 13% a krytiny tvrdé s 13% z celkové ceny. 

j) Rekapitulace rozpo�tu pro Lindab 2

 Lindab 2  
Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH 

SO_01: Stavební objekt 01  523 540   3,9   109 943   633 484  

762: Konstrukce tesa�ské  22 624   1,3   4 751   27 375  

764: Konstrukce klempí�ské  356 592   2,3   74 884   431 476  

765: Krytiny tvrdé  59 300   0,1   12 453   71 754  

766: Konstrukce truhlá�ské  60 093   0,2   12 620   72 713  

VRN: Vedlej�í rozpo�tové náklady  24 930      5 235   30 166  

Celkem (bez DPH)  523 540        

DPH  109 943  
DPH 21 % ze základny: 523 540  109 943  

   

Celkem (v�etn� DPH)  633 484  CZK     

Tabulka 14 - Rekapitulace rozpo�tu pro Lindab 2 [7] 
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Celková cena odli�ných konstrukcí pro st�e�ní systém Lindab 2 je 523 540 K� bez 

DPH. Nejvýznamn�j�ími stavebními oddíly jsou klempí�ské konstrukce s 68%, truhlá�ské 

konstrukce s 11% a krytiny tvrdé s 11% z celkové ceny. 

Vyhodnocení kritéria po�izovací náklady

Podle jednotlivých polo�kových rozpo�t� [7] lze snadno dohledat, �e nejlep�í 

výsledky (nejmen�í cena) v kritériu po�izovací náklady získaly systémy na prvním míst� KM 

Beta, na druhém Ruukki 1 a na t�etím míst� systém Bramac 1. Nejdra��ími z vybraných 

systém� byly systémy s pálenou krytinou Tondach 2 a Bramac 3. Po�izovací náklady 

jednotlivých systém� jsou znázorn�ny v tabulce �. 15. 

Rozdíl mezi nejlevn�j�ím a nejdra��ím systémem �iní 216 474 K� bez DPH, co� 

p�edstavuje rozdíl o 21,4 %. Pr�m�rné náklady na po�ízení st�e�ního plá�t� s vybranými 

systémy p�edstavuje hodnota 1 111 390 K� bez DPH.
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Tabulka 15 - Po�izovací náklady st�e�ních systém�



52 

5.1.2. �ivotnost navr�ených st�e�ních systém�

�ivotnost betonových krytin

Nejpou�ívan�j�í (vybrané) betonové krytiny v �R jsou z hlediska kvality na podobné 

úrovni a nejsou mezi nimi velké kvalitativní rozdíly. Reálná �ivotnost u t�chto krytin je 

udávána kolem 100 let [8]. V d�ív�j�ích dobách bývala funk�ní �ivotnost také velmi vysoká, 

ale problematickou stránkou se stávala barevná nestálost ta�ek. Estetická �ivotnost se zvý�ila 

s probarvováním betonu (nejen povrchové úpravy) p�i výrob� ta�ek. Díky pokro�ilým 

technologiím p�i výrob� by v dne�ní dob� m�la být estetická a funk�ní �ivotnost na zhruba 

stejné úrovni.  

�ivotnost pálených krytin

Pálené krytiny jsou na tom s �ivotností podobn� nebo mírn� lépe ne� krytiny 

betonové. Vybrané krytiny v�ak pat�í mezi nejdostupn�j�í (pr�m�rné) a jejich �ivotnost je 

stanovena také na cca 100 let [8]. Výhodou u pálených ta�ek je jejich estetická �ivotnost 

(stálobarevnost), která je na rozdíl od ta�ek betonových (probarvených) prov��ená �asem. 

�ivotnost plechových krytin

�ivotnost plechových krytin m��e být velmi rozmanitá. Závisí p�edev�ím na 

materiálu, ze kterého je plech vyroben. Povrchová úprava plechové krytiny hraje mnohem 

významn�j�í roli, ne� je tomu u krytin ostatních. K b��ným plechovým krytinám s nejvy��í 

�ivotností pat�í krytiny falcované z m�d�ného, hliníkového nebo titanzinkového plechu. U 

t�chto krytin �ivotnost p�esahuje i 100 let [8]. Jsou to ov�em krytiny ve vy��í cenové relaci. 

Z toho d�vodu nepat�í mezi jedny z nejpou�ívan�j�ích krytin (a tedy i st�e�ních systém�) a 

nejsou za�azeny do této práce. Mezi velmi oblíbené (cenov� dostupn�j�í) pat�í skládané 

ocelové krytiny s povrchovou úpravou, na které závisí jejich �ivotnost. Výrobci 

nejoblíben�j�ích plechových krytin v �R nabízejí t�i druhy povrchových úprav. V práci jsou 

vybrány základní a nejkvalitn�j�í úpravy u obou výrobc�. Krytina se standardní povrchovou 

úpravou má �ivotnost 40 let a s nejkvalitn�j�í úpravou 60 let u obou výrobc� (Ruukki i 

Lindab) [8]. U ocelových krytin bývá problémem spí�e estetická �ivotnost z d�vodu 

po�kození povrchové úpravy a následné korozi ocelového jádra. 
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�ivotnost okapových systém�

Okapové systémy jsou nedílnou sou�ástí st�e�ního systému a mají velmi d�le�itou 

funkci � odvést vodu ze st�echy na místo ur�ení. Proto je velmi d�le�ité zajímat se o �ivotnost 

t�chto systém�. Okapové systémy byly do st�e�ních systém� navr�eny s ohledem na jejich 

cenu a také s ohledem na nabídku výrobce krytiny. Pokud výrobce krytiny okapový systém 

nenabízí, byl zvolen jiný b��n� dostupný systém. Zvolené materiály, které nebyly v nabídce 

výrobc�, jsou bu	 dostupný pozinkovaný ocelový plech, nebo m�d�ný plech v závislosti na 

cenu krytiny a na sná�enlivost k ostatním konstrukcím (ú�labní plech, okapnice). 

�ivotnost je velmi závislá na kvalit� provedení (velikost spádu) a na okolním prost�edí 

(sedimentace ne�istot). �ivotnost vybraných okapových systém� se pohybuje v rozmezí 30 -

100 let [9]. V práci jsou uva�ovány vn�j�í podmínky bez negativních faktor� degradujících 

�ivotnost okapových konstrukcí. 
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Tabulka 16 - �ivotnosti st�e�ních systém�

�ivotnost celého st�e�ního systému jako kritérium

�ivotnost systému je jedním z hlavních kritérií pro výb�r nejefektivn�j�í varianty 

�e�ení. Je závislá hlavn� na �ivotnosti vrchních konstrukcí a tedy na �ivotnosti krytiny a 

�ivotnosti okapového systému. Aby �ivotnost byla pouze jedním kritériem pro celkové 

hodnocení variant, vypo�ítá se pom�rná �ivotnost slo�ená z obou daných �ivotností. 
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Systém vypo�tení pom�rné �ivotnosti nem��e být vypo�ítán aritmetickým pr�m�rem 

dot�ených �ivotností (bylo by to nep�esné a zavád�jící) a proto je zalo�en na srovnání 

po�izovacích náklad�. Po�izovací náklady krytiny a okapového systému jsou porovnány a 

jsou v��i sob� procentueln� vyjád�eny. Výsledná �ivotnost je potom výsledkem sou�tu 

násobk� daného nákladového podílu a dané �ivotnosti. 
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Tabulka 17 - Vyhodnocení kritéria �ivotnost [7, 8, 9] 

Vyhodnocení kritéria �ivotnost

Pr�m�rná �ivotnost betonových a pálených krytin je zhruba na stejné úrovni (p�ibli�n�

100 let) a plechové krytiny za nimi v tomto sm�ru zaostávají. Nejdel�í �ivotnost okapového 

systému má podle o�ekávání okapový systém z m�di (100 let) a nejni��í �ivotnost okapový 

systém z pozinkovaného plechu (30 let).  

Nejlep�í výslednou �ivotnost (100 let) má st�e�ní systém Tondach 2 a nejhor�í (44,1 

roku) st�e�ní systémy Ruukki 1 a Lindab 1. 

Rozdíl mezi systémem s nejvy��í a nejni��í �ivotností je 55,9 roku, co� p�edstavuje 

rozdíl o 55,9 %. Pr�m�rnou hodnotou výsledné �ivotnosti vybraných st�e�ních systém� je 

77,1 roku. 



55 

5.1.3. Záru�ní lh�ta navr�ených st�e�ních systém�

Záru�ní lh�ta u systém� s betonovou krytinou

Záru�ní lh�ta u v�ech vybraných betonových krytin je stanovena na 30 let. V systému 

Bramac 1, kde je pou�ito dostupn�j�í p�íslu�enství, je navíc záru�ní lh�ta 10 let na funk�nost 

celého systému. U Bramac 2 a KM Beta je záruka na funk�nost celého systému 15 let. U 

systém� Bramac je garance celého systému zahrnuta i pro okapy, u KM Beta pouze na krytinu 

a st�e�ní p�íslu�enství. KM Beta nenabízí sv�j okapový systém a zvolený pozinkovaný 

okapový systém má základní záru�ní dobu 24 m�síc�. [17, 18] 

Záru�ní lh�ta u systém� s pálenou krytinou

U systém� Tondach nabízí výrobce 33 let let záruky na krytinu a 10 let záruky na 

ostatní st�e�ní nekeramické p�íslu�enství. Tondach nabízí záruku �all inclusive�, která spo�ívá 

nejenom ve vým�n� materiálu, ale i v bezplatné montá�i po�kozených prvk� na náklady 

Tondach �R. Okapový systém u Tondach 1 (pozinkovaný plech) má pouze základní záru�ní 

dobu 24 m�síc�. M�d�ný okapový systém u Tondach 2 nabízí záru�ní lh�tu na materiál 30 let. 

[19] 

Bramac 3 nabízí 30letou garanci na st�e�ní krytinu a 15 let na funkci celého systému 

v�etn� okap�. [17] 

Záru�ní lh�ta u systém� s plechovou krytinou

Záru�ní lh�ta u ocelových plechových krytin závisí p�edev�ím na povrchové úprav�

plechu. 

U st�e�ního systému Ruukki 1 dává výrobce 30 let záruky na prorezav�ní krytiny a 10 

let na povrch (vzhled). U kvalitn�j�í povrchové úpravy v systému Ruukki 2 je technická 

záruka 50 let a záruka na povrch 20 let. U obou st�e�ních systém� je navr�en okapový systém 

Ruukki s technickou zárukou 20 let. [20] 

St�e�ní systém Lindab 1 nabízí záruku 15 let a Lindab 2 záruku 30 let na st�e�ní 

krytinu a ostatní klempí�ské st�e�ní prvky. Oba systémy mají 30letou záruku na okapový 

systém a 10letou na bezpe�nostní prvky (sn�hové zábrany,�). [21] 
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Tabulka 18 - Záru�ní lh�ty st�e�ních systém� [17, 18, 19, 20, 21] 

Záru�ní lh�ta jako kritérium

Podobn� jako je tomu u �ivotností, je pot�eba pro men�í po�et kritérií v hodnocení 

st�e�ních systém� zredukovat jednotlivé záru�ní lh�ty na jednu vypovídající hodnotu. Základ 

tohoto kritéria bude tvo�it podobn� jako u �ivotnosti záru�ní lh�ta stanovená pomocí 

procentuelního pom�ru po�izovacích náklad� krytin a okapových systém�. Tento základ bude 

op�t vypo�ítán jako sou�et násobk� daného nákladového podílu a dané záru�ní lh�ty. 

N�kte�í výrobci st�e�ních systém� nabízejí navíc i jiné záruky (na celý st�e�ní systém, 

na bezpe�nostní prvky, na vzhled). Proto�e tyto záruky jsou nabízeny jen u n�kterých 

výrobc�, budou p�ipo�teny k základu formou tzv. bonus�. Bonus stanovený ze záru�ní lh�ty 

na celý st�e�ní systém se bude rovnat jedné t�etin� z této garance. Bonus na záru�ní lh�tu na 

vzhled bude stanoven jednou p�tinou a na bezpe�nostní prvky jednou desetinou z dané 

záru�ní lh�ty. 

Sou�tem základ� a bonus� bude vytvo�ena výsledná zredukovaná hodnota záru�ních 

lh�t u v�ech st�e�ních systém�. 
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Tabulka 19 - Záru�ní lh�ta jako kritérium 

Vyhodnocení kritéria záru�ní lh�ta

Nejvy��í záru�ní lh�tu na krytinu (50 let) poskytuje firma Ruukki v systému Ruukki 2. 

�pi�kou mezi okapovými systémy, co se záruky tý�e (30 let), jsou okapové systémy zna�ky 

Lindab. 

Nejdel�í výslednou záru�ní lh�tu (49,4 roku) nabízí systém Ruukki 2 a nejkrat�í (19 

let) st�e�ní systém Lindab 1. 

Rozdíl mezi systémem s nejdel�í a nejkrat�í výslednou záru�ní lh�tou je 30,4 roku, co� 

p�edstavuje rozdíl o 61,5 %. Pr�m�rná výsledná záru�ní lh�ta vybraných st�e�ních systém� je 

32,7 roku. 
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5.1.4. Zatí�ení konstrukce navr�ených st�e�ních systém�

Zatí�ení konstrukce betonovou krytinou

Betonová krytina p�edstavuje pro nosnou konstrukci st�echy pom�rn� velkou zát��. 

D�íve se pova�ovala betonová krytina za t���í ne� pálená krytina, ale to byla jen mylná 

domn�nka. Jednotlivé betonové ta�ky mají sice v�t�í hmotnost ne� ta�ky pálené, ale mívají i 

v�t�í formát (men�í spot�eba na m²), který je p�í�inou p�ibli�n� stejného zatí�ení. 

Ve st�e�ním systému Bramac 1 je zvolena krytina Bramac MAX s plo�ným zatí�ením 

37,5 kg/m² (7,5 ks/m²). V systému Bramac 2 s nejt���í vybranou betonovou krytinou Bramac 

Tegalit zatí�ení �iní 52 kg/m² (10 ks/m²). Krytina KMB Beta ze systému KM Beta zat��uje 

st�echu 45 kg/m² (10 ks/m²). [8] 

Zatí�ení konstrukce pálenou krytinou

Jednotlivé pálené ta�ky mívají men�í hmotnost, ale i men�í formát ne� ta�ky betonové. 

Proto pálená krytina p�edstavuje pro nosnou konstrukci p�ibli�n� stejné zatí�ení jako krytina 

betonová. 

Krytina Francouzská 12 ze st�e�ního systému Tondach 1 p�edstavuje pro krov zatí�ení 

39,6 kg/m² (11,3 ks/m²). Nejt���í pálenou krytinou díky technologii pokládání je Bobrovka ze 

systému Tondach 2. P�esto�e jedna ta�ka vá�í pouhých 1,8 kg, tak zatí�ení na m² �iní celých 

64,8 kg (36 ks/m²). Bramac Opál ze st�e�ního systému Bramac 3 je tvarov� a technologicky 

tém�� stejný s krytinou Bobrovka od Tondachu. Zatí�ení t�chto dvou druh� krytin je také 

stejné (64,8 kg/m² p�i 36 ks/m²). [8] 

Zatí�ení konstrukce plechovou krytinou

Plechová krytina obecn� pat�í k nejleh�ím pou�ívaným st�e�ním krytinám v�bec. Mezi 

výhody pat�í p�edev�ím ni��í nároky na nosnost krovu, co� bývá obrovskou výhodou p�i 

vým�n� st�e�ní krytiny u rekonstrukcí, kde u� má nosná konstrukce svá nejlep�í léta za sebou. 

Dal�í výhodou je doprava na stavbu a následná manipulace s krytinou. Bohu�el nízká 

hmotnost nemá jenom výhody, ale i své nevýhody. Hlavní nevýhodou je nízká odolnost v��i 

pov�trnostním podmínkám, a proto musí být krytina k nosné konstrukci velmi zodpov�dn�

p�ipevn�na. Dal�í nevýhodou je �í�ení vibrací zp�sobených de�t�m nebo v�trem. Vibrace 

zp�sobují zatí�ení okolí hlukem. 
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Ve st�e�ních systémech Ruukki 1 a Ruukki 2 mají krytiny Ruukki Monterrey a Ruukki 

Elite tém�� stejnou hodnotu zatí�ení, která �iní 4,7 kg/m²a 4,8 kg/m². Plechová imitace 

ta�kových krytin Lindab Topline LPA ze st�e�ního systému Lindab 1 a Lindab 2 p�sobí na 

st�echu zatí�ením 5 kg/m². [8] 
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Tabulka 20 - Zatí�ení st�e�ní konstrukce [8] 

Vyhodnocení kritéria zátí�ení konstrukce

V tomto kritériu jednozna�n� vít�zí v�echny krytiny z plechu nad betonovými a 

pálenými krytinami. Nejleh�í krytina ze v�ech je Ruukki Monterrey (4,7 kg/m²) ze systému 

Ruukki 1, ale ostatní plechové krytiny jsou na tom tém�� stejn� (do 5 kg/m²). Nejv�t�í zát�� 

pro konstrukci (64,8 kg/m²) z vybraných krytin p�edstavují krytiny Bramac Opál ze systému 

Bramac 3 a Tondach Bobrovka ze systému Tondach 2. 

Rozdíl mezi nejleh�í a nejt���í krytinou je propastných 60, 1 kg/m². Nejt���í krytina je 

tém�� �trnáctkrát t���í, ne� krytina nejleh�í. Pr�m�rná zát�� krytinou na nosnou konstrukci 

st�echy je 32,3 kg/m². 
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5.1.5. Údr�ba a opravy st�e�ních systém�

Opravy navr�ených st�e�ních krytin jsou spí�e výjime�nou událostí, ale i tak je t�eba 

toto kritérium zohlednit. U ta�kových krytin se m��e stát, �e ta�ka (v�t�inou po�kozená) a�

betonová nebo pálená vlivem pov�trnostních vliv� praskne. Tato skute�nost je o n�co více 

pravd�podobná u krytin betonových ne� u krytin pálených. Oprava v�ak není velký problém a 

ta�ka se pom�rn� jednodu�e vym�ní. U krytin plechových je riziko po�kození mnohem ni��í. 

Po�kození m��e být zp�sobeno mechanickou silou (nap�. pád v�tve ze stromu). Pokud dojde 

k po�kození profilovaného plechu, je oprava podstatn� slo�it�j�í, ne� u ta�kové krytiny a bez 

specializované firmy se prakticky neobejde. 

Údr�ba krytin spo�ívá p�edev�ím v odstran�ní mech� a ne�istot z jejich povrchu. 

Mechy se usazují na hrub�ích krytinách na severní stran� st�echy a z d�vodu ohro�ení 

�ivotnosti je lep�í je pravideln� pomocí chemických post�ik� odstranit. Na usazování ne�istot 

nejvíce trpí ze zvolených krytin krytiny pálené re�né (hrub�í povrch ne� u ostatních). 

Betonové krytiny s povrchovou úpravou jsou u� v��i mech�m a ne�istotám odoln�j�í a u 

systém� s plechovou krytinou by nem�l být p�i sklonu 45° prakticky �ádný problém. Pokud 

pomineme odstran�ní mech� a ne�istot, tak jsou tyto krytiny bezúdr�bové. 

U pozinkovaných okapových systém� je pot�eba po�ítat v rámci údr�by s nát�rem. 

Ostatní okapové systémy jsou bezúdr�bové po celou dobu �ivotnosti (a� na �i�t�ní, které je u 

v�ech systém� stejn� problematické � nebude s ním v práci uva�ováno). 

Velikost problému oprav a údr�by byla vyhodnocena z tabulky �. 21, kde byla data 

(koeficient výskytu a slo�itost �e�ení) dosazena odborným odhadem a hodnota problému byla 

stanovena sou�inem t�chto dat. 
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Tabulka 21-Údr�ba a opravy st�e�ních systém� � hodnocení 

Z tabulky �. 21 byla vypo�ítána v tabulce �. 22 hodnota pro opravy a údr�by pro 

v�echny st�e�ní systémy (sou�tem dot�ených hodnot). 
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Tabulka 22 - Údr�ba a opravy jako kritérium 

Vyhodnocení kritéria opravy a údr�by

Hodnoty v rámci tohoto kritéria jsou tvo�eny odborným odhadem. Kritérium má spí�e 

kvalitativní ne� kvantitativní charakter. 

                                                     
3
�íselné ohodnocení na stupnici 1-10, kdy 1 znamená velmi nepravd�podobnou mo�nost výskytu a 10 velmi 

pravd�podobný �astý výskyt. 

4
�íselné ohodnocení na stupnici 1-10, kdy 1 znamená jednoduché �e�ení problému bez nutnosti odborné firmy a 

10 slo�ité problematické �e�ení s pomocí odborníka. 
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Nejlep�í výsledky v rámci kritéria opravy a údr�by mají st�e�ní systémy s plechovou 

krytinou (10 bod�), se kterými se po dobu jejich �ivotnosti nemusí v�t�inou tém�� nic d�lat. 

Nejhor�ím ale p�esto velmi dobrým výsledkem disponují st�e�ní systémy KM Beta (21 bod�) 

a Tondach 1 (22 bod�) a to p�edev�ím díky navr�enému okapovému systému 

z pozinkovaného ocelového plechu, který se musí o�et�ovat nát�rem a který má sám hodnotu 

9 bod�. 

5.2. Stanovení vah kritérií

Nejefektivn�j�í a nejp�esn�j�í metodou stanovení vah je v tomto p�ípad� metoda 

kompenza�ní z d�vodu reflektování d�sledk� jednotlivých variant vzhledem k jednotlivým 

kritériím. 

Stanovení váhy kompenza�ní metodou prob�hne v následujících krocích [1]: 

1) Ur�ení dvou hypotetických variant, první bude z hlediska v�ech faktor� hodnocení 

nejmén� výhodná (varianta x0) a druhá nejvýhodn�j�í (varianta x*) 

2) Výpo�et rozdílu mezi variantou x0 a x* u ka�dého kritéria (zm�na) 

3) Posouzení vlivu zm�ny a se�azení do po�adí od nejvýznamn�j�í po nejmén�

významnou 

4) Ke kritériu, jeho� zm�na je pro rozhodování nejvíce významná, bude ud�lena váha 

100 

5) Porovná se d�le�itost zm�n (nap�. druhá nejvýznamn�j�í zm�na je d�le�itá z 80% 

oproti první nejvýznamn�j�í zm�n� atd.) 

6) Váhy budou znormovány tak, aby sou�et byl roven jedné 

+��������� B�������� C(� CD� =�E��� �������
7�����������

�����
7���������

�����

4������	�� ����� ����� ���� 		��� .� ��� ��
�

=���������9��� ����� ��� ����� ����� �.� 	� �����

=���;���� �%&'(� ����� ��
� ����� 	.� �	� ���
�

A��;%���������
� *�"�� � ��� �� �.� �� �����

���� ��� ����	��� ����� ������ �.� ���� ���	�

Tabulka 23 - Stanovení vah kompenza�ní metodou [1] 
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5.3. Hodnoty u�itku pro jednotlivá kritéria

V�echna kritéria mají kvantitativní charakter. Kritérium po�izovací cena, údr�ba a 

opravy a zatí�ení jsou kritéria nákladového typu (tzn. �ím více, tím h��e), naopak �ivotnost a 

záru�ní lh�ta jsou kritéria výnosového typu. P�ed samotným hodnocením variant se nejprve 

sestaví tzv. matice d�sledk� pro p�ehledn�j�í shrnutí hodnot kritérií pro jednotlivé varianty 

st�e�ních systém�. V této matici jsou nashromá�d�na data (z kapitoly 5. 1.) pro jednotlivé 

varianty st�e�ních systém�. 

Varianta 
�ivotnost 

[roky] 
Záru�ní lh�ta 

[roky] 
Zatí�ení 
[kg/mF] 

Údr�ba a 
opravy [body]

Cena [K�] 

Systémy s betonovou krytinou 

Bramac 1 89 29,7 37,5 12 1 290 851  

Bramac 2 92,1 32,6 52 12 1 375 608  

KM Beta 92,8 32,1 45 21 1 226 628  

Systémy s pálenou krytinou 

Tondach 1 95,3 34,3 39,6 22 1 367 232  

Tondach 2 100 35,6 64,8 13 1 488 561  

Bramac 3 93,9 33,2 64,8 13 1 488 425  

Systémy s plechovou krytinou 

Ruukki 1 44,1 29,9 4,7 10 1 245 296  

Ruukki 2 60 49,4 4,8 10 1 331 035  

Lindab 1 44,1 19 5 10 1 277 562  

Lindab 2 60 31 5 10 1 356 619  

Tabulka 24 � Matice d�sledk�

Díl�í funkce u�itku jsou dále stanoveny pomocí interpolace, kdy nejlep�í varianta má 

hodnotu u�itku rovnou jedné a nejhor�í hodnotu rovnou nule. Hodnoty díl�ích funkcí utility 

jsou vy�ísleny v tabulce �. 25. 
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Varianta 
�ivotnost 

[roky] 
Záru�ní lh�ta 

[roky] 
Zatí�ení 
[kg/mF] 

Údr�ba a 
opravy [body]

Cena [K�] 

Systémy s betonovou krytinou 

Bramac 1 0,80 0,35 0,45 0,83 0,75 

Bramac 2 0,86 0,45 0,21 0,83 0,43 

KM Beta 0,87 0,43 0,33 0,08 1,00 

Systémy s pálenou krytinou 

Tondach 1 0,92 0,50 0,42 0,00 0,46 

Tondach 2 1,00 0,55 0,00 0,75 0,00 

Bramac 3 0,89 0,47 0,00 0,75 0,00 

Systémy s plechovou krytinou 

Ruukki 1 0,00 0,36 1,00 1,00 0,93 

Ruukki 2 0,28 1,00 1,00 1,00 0,60 

Lindab 1 0,00 0,00 1,00 1,00 0,81 

Lindab 2 0,28 0,39 1,00 1,00 0,50 

Tabulka 25 - Díl�í funkce utility 

5.4. Vyhodnocení variant

Pokud jsou ur�ené váhy kritérií i hodnoty díl�ích funkcí u�itku pro jednotlivá kritéria, 

m��e se p�istoupit k celkovému hodnocení ka�dé varianty st�e�ního systému (Tabulka 26). 

Celkovou utilitu jednotlivých variant (v tabulce druhý sloupec zprava) ur�íme sumou 

vá�ených pr�m�r� díl�ích ohodnocení. 
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Varianta 
�ivotnost 

[roky] 
Záru�ní 

lh�ta [roky] 
Zatí�ení 
[kg/mF] 

Údr�ba a 
opravy 
[body] 

Cena [K�] 
Celková 
utilita 

Po�adí

  0,27 0,11 0,07 0,09 0,45 �� ��

Systémy s betonovou krytinou 

Bramac 1 0,80 0,35 0,45 0,83 0,75 ��
��� 2 

Bramac 2 0,86 0,45 0,21 0,83 0,43 ��	
�� 5 

KM Beta 0,87 0,43 0,33 0,08 1,00 ��

�� 1 
Systémy s pálenou krytinou 

Tondach 1 0,92 0,50 0,42 0,00 0,46 ��	��� 6 

Tondach 2 1,00 0,55 0,00 0,75 0,00 ������ 9 

Bramac 3 0,89 0,47 0,00 0,75 0,00 ������ 10 
Systémy s plechovou krytinou 

Ruukki 1 0,00 0,36 1,00 1,00 0,93 ���� 4 

Ruukki 2 0,28 1,00 1,00 1,00 0,60 ����� 3 

Lindab 1 0,00 0,00 1,00 1,00 0,81 ��		� 7 

Lindab 2 0,28 0,39 1,00 1,00 0,50 ��	��� 8 

Tabulka 26 - Vyhodnocení utilit a celkového po�adí jednotlivých variant 

Z vyhodnocení celkové utility jednotlivých variant vy�ly nejlépe varianty se st�e�ními 

systémy KM Beta, Bramac 1 a Ruukki 2. Tento výsledek je daný p�edev�ím konkrétním 

nastavením vah kompenza�ní metodou (s ohledem na postoj investora) a neznamená, �e by 

ostatní st�e�ní systémy byly �patné a nefunk�ní. Pro investora z Horní Cerekve byla 

nejd�le�it�j�ím kritériem po�izovací cena. Z tohoto d�vodu jsou systémy s pálenou krytinou a 

vy��í cenou a� na zadních pozicích. Nejlep�ím a nejefektivn�j�ím systémem s ohledem na 

cenu se stal pro tuto stavbu z pohledu investora systém KM Beta, co� odpovídá smý�lení a 

p�ibli�nému nastavení vah v�t�iny obyvatel �R (KM Beta pat�í k nejpou�ívan�j�ím st�e�ním 

krytinám u nás). 
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Záv�r
Tato diplomová práce je �len�na na �ást úvodní teoretickou a �ást praktickou. První 

kapitola je v�nována vymezení problému pojednáním o základních informacích a technických 

mo�nostech �ikmých st�ech. Je zde stru�n� popsáno, s jakými typy �ikmých st�ech se m��e 

obyvatel �eské republiky nej�ast�ji setkat, a� u� jde o jejich tvarové rozd�lení, nosnou st�e�ní 

konstrukci nebo skladbu st�e�ního plá�t�. Dále jsou uvedeny a blí�e specifikovány t�i varianty 

st�e�ních krytin, jejich� vlastnosti jsou vhodné pro mo�né �e�ení rozhodovacího problému 

v praktické �ásti práce. 

Teoretickým základem pro vícekriteriální rozhodování v praktické �ásti práce je druhá 

kapitola. V této kapitole je nastín�n zp�sob rozhodování, podle kterého se bude dále 

postupovat p�i reálném p�íkladu výb�ru st�e�ního systému na daný objekt. Jsou zde i 

vysv�tleny významy jednotlivých faktor�, které budou ovliv�ovat výsledek rozhodování. 

Nástrojem pro reflexi d�le�itosti daných kritérií v celkovém rozhodovacím procesu jsou tzv. 

váhy, jejich� metody stanovení jsou v této kapitole definovány. 

Cílem diplomové práce je výb�r st�e�ního systému na rodinný d�m v �áste�né 

rekonstrukci v Horní Cerekvi tak, aby byl vybraný systém pro daný objekt co mo�ná 

nejefektivn�j�ím �e�ením. V první fázi rozhodování bylo navr�eno deset pro investora 

p�ijatelných �e�ení (variant) st�e�ního systému s betonovou, pálenou nebo plechovou krytinou 

a vhodným okapovým systémem. V rámci ka�dého kritéria byla vyhledána nebo vytvo�ena 

data, podle nich� se zjistilo, která varianta st�e�ního systému je v daném kritériu nejlep�ím 

nebo nejhor�ím �e�ením. Po stanovení vah kritérií kompenza�ní metodou (s ohledem na postoj 

investora a majitele nemovitosti) bylo pomocí jedné z metod vícekriteriálního rozhodování 

rozhodnuto o nejefektivn�j�í variant� st�e�ního systému, kterou se stal systém KM Beta, na 

druhém míst� se umístil st�e�ní systém Bramac 1 a na t�etím míst� st�e�ní systém Ruukkí 2. 

Výsledky hodnocení budou p�edány investorovi, na kterém bude kone�né rozhodnutí o volb�

st�e�ního systému. 

Praktické vyu�ití postupu vícekriteriálního rozhodování v této práci je mo�no 

analogicky aplikovat nejen na volbu st�e�ního systému, ale i na ostatní stavební konstrukce, 

ba i na jiná r�zná rozhodnutí, p�i kterých není výsledek na první pohled patrný. 
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