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Systém stěnového ztraceného bednění z tepelné izolace neopor 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou výběru konstrukčního 

systému stavby a následným porovnáním dvou vhodných systémů pro stavbu 

nízkoenergetického rodinného domu. Účelem této práce je pomoc investorům při 

výběru vhodné nosné konstrukce pro jejich stavbu. Autor chce touto prací také 

představit konstrukční systém MAXPLUS. Poukázat na jeho výhody a nevýhody 

oproti běžněji používaným nosným konstrukcím. V závěru autor uvádí právě tyto 

výhody a nevýhody obou systémů, dle kterých si bude moci budoucí investor vybrat 

vhodný konstrukční systém pro svůj rodinný dům. 
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System of wall formwork from thermal insulation Neopor 

This bachelor thesis deals with the problem of choosing the structural 

system of construction and then comparing two suitable systems for building a low-

energy family house. The purpose of this work is to help investors in selecting a 

suitable supporting structure for their construction. The author also wants to 

introduce the MAXPLUS design system. To point out its advantages and 

disadvantages compared to commonly used supporting structures. In conclusion, 

the author points out these advantages and disadvantages of both systems, 

according to which the future investor will be able to choose a suitable design 

system for his family house. 
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ÚVOD   

Nejdůležitějším prvkem každé stavby je její konstrukční systém. Ten 

rozhoduje o životnosti, funkčnosti a následné možnosti využití stavěného objektu. 

Ovšem jaký konstrukční systém vybrat? Speciálně u nízkoenergetických rodinných 

domů je dnes mnoho možností a materiálů, které se dají využít. Proto se v této 

bakalářské práci zaměřím na výběr vhodného konstrukčního systému. 

V první části práce popíši konstrukční systémy z obecného hlediska. Zaměřím 

se na jejich druhy, vlastnosti a způsob jejich vhodného výběru. V této části budu čerpat 

z knižních zdrojů, jelikož je tato problematika již dopodrobna prozkoumána.  

V druhé části porovnám dva konstrukční systémy vhodné pro výstavbu 

pasivního rodinného domu. Budu posuzovat jejich kvality v jednotlivých fázích 

výstavby, náročnost a komplexnost konstrukce a jejich vlastnosti. Důvodem pro výběr 

systému z tepelné izolace neopor byla možnost účastnit se výstavby, kde byl použit 

pro nosnou konstrukci rodinného domu. Přímo jsem se zapojil do instalace částí 

systému a věřím, že dokáži objektivně zhodnotit jeho klady a zápory. Porovnávat jej 

budu s dnes běžně používaným zděným dvouplášťovým systémem.  

Cílem této práce je seznámení investorů se systémem MAXPLUS. Určení jeho 

výhod a nevýhod oproti běžně používaným systémům a přímé porovnání jednotlivých 

vlastností a postupů s běžně používanou nosnou konstrukcí rodinného domu. 
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1 KONSTRUČNÍ SYSTÉM 

Objekty pozemních staveb musí mít konstrukční systém uzpůsobený tak, aby 

všechny jeho části spolupůsobili při přenášení sil a odolávali vnějším vlivům 

působícím na konstrukci. Musí jim odolávat po celou dobu životnosti objektu a 

zároveň musí dokonale zajišťovat funkce a požadavky kladené na budoucí využití. [7]  

Mezi působící druhy zatížení a vnější vlivy patří tato: 

- Zatížení 

o Statická (vlastní tíhou, užitná zatížení) 

o Větrem 

o Sněhem 

o Teplotou 

o Dynamická (seismická zatížení, výbuchy, doprava) 

- Vnější vlivy 

o Způsobující mechanické opotřebení prvků 

o Chemické 

o Biologické 

1.1  Základní funkce konstrukčního systému 

Konstrukční systém musí splňovat veškeré základní funkce a požadavky na 

využití objektu:  

- Architektonická funkce 

- Statická funkce 

- Tepelně technická funkce 

- Akustická funkce 

- Protipožární funkce 

[2] 

Na splnění požadavků všech funkcí se podílí celý konstrukční systém. Při jeho 

návrhu je potřeba myslet ve stejné míře a důležitosti na všechny základní funkce. 

Dobrý návrh je velmi často kompromisem s ohledem na důležitost všech kritérií 

stavby. Ukázkou takového kompromisu může být požadavek na co nejmenší plošnou 

hmotnost konstrukce a zároveň požadavek na zajištění co největší vzduchové 
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neprůzvučnosti. Tyto dvě vlastnosti konstrukce jsou na sobě ovšem přímo závislé a je 

velmi těžké je zkombinovat. [2] 

1.2 Volba konstrukčního systému 

Výběr vhodného konstrukčního systému je ovlivněn především požadavky 

investora a jeho nároky na následné využití objektu. Pro prvotní návrh musí projektant 

znát tyto základní parametry: 

- Budoucí využití objektu 

- Potřebné minimální rozpony nosných prvků 

- Vhodnou konstrukční výšku 

- Výběr materiálů (nosná konstrukce, plášť budovy, atd…) 

Při určování konstrukčního systému by se měli sejít všechny dotčené osoby. 

Počínaje investorem, přes architekta, statika, technologa a v neposlední řadě i 

budoucího uživatele není-li jím investor. Společně by měli rozhodnout o kritických 

kritériích stavby, kterými se musí projektant řídit. V dnešní době bývá nejčastěji tímto 

kritickým faktorem kritérium ekonomické. [2] 

1.3 Zatížení konstrukčního systému 

Pod slovem zatížení si je možné představit veškeré vlivy, které jsou schopny 

vyvolat vnitřní síly a deformace na konstrukci. Rozdělujeme dva druhy těchto vlivů. 

Prvním jsou síly, které vznikají odporem konstrukce vůči gravitačnímu zrychlení, 

vybavení budovy nebo síle větru. Taková zatížení jsou označována jako zatížení 

silová. Druhým jsou síly, které přímo ovlivňují vlastnosti konstrukčního systému. 

Jedná se například o objemové změny vyvolané teplotou nebo vlhkostí. Taková 

zatížení jsou označována jako zatížení nesilová. [1]  

Zatížení vlastní tíhou konstrukce: Jedná se o zatížení stálé, které na konstrukci 

působí neustále a po celou dobu životnosti stavby se nemění. Při určování vlastní tíhy 

jednotlivých prvků je důležité znát vlastnosti materiálu z kterého jsou vyrobeny. 

Nejčastěji se jedná o beton, dřevo, ocel či cihelné tvárnice. Hmotnost nosných prvků 

konstrukce závisí především od jejich rozměrů a objemové hmotnosti. Působení 

vlastní tíhy na konstrukci může působit jak příznivě, tak i nepříznivě. Příznivě může 
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těžký prvek působit na stabilitu stavby. Nepříznivé působení se projevuje zvýšeným 

namáháním konstrukce. Z těchto důvodů se při výpočtech hodnoty zatížení násobí 

součiniteli většími i menšími jedné. [4] 

Zatížení užitná: Jedná se o zatížení vyvolaná provozem budovy. Pod užitná 

zatížení spadá tíha osob, nábytku, aut,  příček a vybavení budovy. Pro výpočet zatížení 

se stanovuje pevná výpočtová hodnota dle norem ČSN, která během životnosti 

konstrukce nebude překročena. Zároveň se určuje hodnota trvalého nahodilého 

zatížení, z důvodu velké pravděpodobnosti působení části užitného zatížení na jednom 

místě konstrukce. Takovým druhem stálého zatížení můžou být například knihy 

v knihovně. Tato hodnota se pak projevuje ve vlivech zatížení na dlouhodobé 

deformace konstrukčních prvků. [5] 

Zatížení větrem: Dle rozměrů budovy se liší síla zatížení větrem. Především 

výška budovy ovlivňuje velikost působení tohoto zatížení. Důvodem je zvyšující se 

rychlosti větru s výškou nad terénem. Vítr vytváří tlak, sání či tření na celý povrch 

budovy. Druh působení se odvíjí od umístění budovy v terénu a směru větru. Kolmo 

na povrch působící vítr vyvolává tlak. Na bočních stranách vyvolává tření a na 

závětrné straně tlak. Druh působení a jeho síla je důležitým faktorem pro návrh kotvení 

střešního i obvodového pláště budovy. [1] 

Zatížení sněhem: Zatížení sněhem je významným faktorem především u staveb 

s velkými půdorysnými rozměry. Je vyvoláno objemem sněhu, který leží na střešním 

plášti. Návrh nosné konstrukce na účinky zatížení sněhem je závislý od klimatických 

podmínek v místě stavby a tvaru povrchu budovy. Umístění stavby je rozhodující 

z hlediska objemu srážek a pro určení délky období po které bude zatížení působit. [1] 

Zatížení teplotou: Zatížení teplotou vyvolává uvnitř i na povrchu nosné 

konstrukce k objemovým změnám materiálů. Poruchám vlivem těchto změn se dá 

předejít navržením dilatačních spár. Návrhem těchto spár se ovšem velmi prodražuje 

celá stavba a zároveň se zvyšuje pravděpodobnost poruch. Provedení dilatačních spár 

je velmi náročné především na provedení detailů, proto se snažíme při návrhu 

minimalizovat jejich počet. [2] 

Seismická zatížení: Jedná se o účinek přírodních sil, nebo sil vyvolaných 

činností člověka. Z přírodních sil se jedná o sesuvy půdy, seizmickou činnost nebo 

geologické pohyby podloží. Mezi činnosti člověka vyvolávající seismická zatížení 
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patří výbuchy trhavin, silný objem dopravy či pohyb těžkých strojů a zařízení. Účinky 

zatížení se zvyšují s výškou objektu. Čím je těžiště umístěno výše, tím je budova 

náchylnější na účinky zemětřesení. [4] 

1.4 Konstrukční prvky nosných systémů 

Mezi základní nosné prvky konstrukčních systémů patří následující: 

Svislé prvky – slouží jako podpory vodorovné konstrukce 

- Sloup, pilíř 

Řadí se mezi takzvané tyčové nosné prvky. Jsou namáhány převážně tlakem. 

Mohou být namáhány ohybem a smykem, výjimečně kroucením.  

- Stěna 

Patří mezi plošné nosné prvky. Je namáhána převážně tlakem ve své 

střednicové rovině. Stejně jako sloup či pilíř může být stěna namáhána také 

ohybem nebo smykem. 

- Jádro 

Jádro je soustavou stěn, které společně tvoří uzavřený tvar. Taková soustava 

vykazuje velmi velkou tuhost a shledává své využití především u výškových 

budov. [3] 

 

Vodorovné prvky – Jsou namáhány převážně ohybem, smykem a kroucením. Dle 

tvaru se rozlišují na tyčové, kubické, plošné, příhradové a plnostěnné. 

- Trám 

Jedná se o nosníkový prutový prvek. Slouží k přenosu zatížení na podporu. 

Velikost působícího namáhání je závislá na způsobu zvoleného podepření. 

Možným prvkem podepření může být netuhé spojení posunem nebo tuhé 

spojení vetknutím či kloubově.   

- Deska 

Je vhodnou volbou pro budovy s menším rozpětím svislých nosných prvků.  

- Příhradová konstrukce 

Slouží k přenášení ohybového zatížení. Je složena z prutových prvků, které 

jsou navzájem spojeny klouby. [3] 
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Další druhy nosných prvků 

- Oblouková konstrukce 

- Klenba 

- Lanová konstrukce  

[2] 

 

2 KONSTRUKČNÍ SYSTÉM JEDNO A 

VÍCEPODLAŽNÍCH BUDOV 

2.1 Třídění konstrukčních systémů 

Konstrukční systémy jedno a vícepodlažních budov musí zajišťovat po celou 

dobu své životnosti dostatečnou odolnost vůči všem vnějším vlivům a zatížením 

působících na konstrukci. U budov vícepodlažních je nutno dbát na dostatečně 

dimenzované základy konstrukčního systému. Ty musí přenášet několikanásobně 

vyšší zatížení oproti například halovým budovám. Dále je nutné navrhnout dostatečně 

pevné stropní desky a jejich podpěry, které bez problému budou schopny přenést 

veškeré působící zatížení do základových konstrukcí. [2] 

Většinu dnes stavěných budov je možné postavit pomocí různých 

konstrukčních systémů. Ovšem právě jeho vhodná volba je kritická pro následné 

užívání a provoz budovy. Různé konstrukční materiály se liší v ceně, potřebném 

množství a ovlivňují i způsob členění prostoru budovy. [2] 

Spojením vodorovných a svislých nosných prvků vytvoříme požadovaný 

konstrukční systém. Pro svislé nosné prvky se nejčastěji využívají stěny, pilíře nebo 

sloupy. Možná je i kombinace těchto prvků. Volba svislých konstrukčních prvků je 

určující pro následnou schopnost přenášet vodorovné zatížení. To patří u 

vícepodlažních budov ke kritickým faktorům. [2] 

 

 

 

 

 

 



České vysoké učení technické   Martin Šůs 

Fakulta stavební 

Katedra technologie staveb 

11 

- Podle druhu svislých nosných konstrukcí: 

o Systém stěnový 

 

 

 

 

 

 

 

o Systém sloupový 

o Systém sloupový 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Stěnový konstrukční systém příčný 

Zdroj: [7] 

Obr. 1: Stěnový konstrukční systém podélný 

Zdroj: [7] 

Obr. 3: Sloupový konstrukční systém, a – s podélnými trámi, b - s příčnými rámy, c - s obousměrnými rámy, d - s 

deskovými stropy, e – hlavicový 

Zdroj: [7] 
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o Systém kombinovaný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Podle použitého konstrukčního materiálu 

o Systém zděný 

o Systém betonový či železobetonový 

o Systém z kovových prvků 

o Systém z dřevěných prvků 

o Systém kombinovaný (kombinace více materiálů) 

- Podle orientace svislých prvků vůči osám budovy 

o Systém příčný 

o Systém podélný 

o Systém obousměrný 

- Podle způsobu výstavby 

o Monolitický (beton se dováží na stavbu) 

o Prefabrikovaný (z předem vyrobených výrobků) 

o Kombinovaný 

[2] 

 

 

2.2 Stěnové systémy 

Základním nosným prvkem všech stěnových systémů jsou stěny. Ty jsou 

většinou orientovány dle osy budovy, buďto příčně nebo podélně. V případě 

Obr. 4: Kombinovaný konstrukční systém, a – s příčnými nosnými stěnami a příčnými rámy, b – jádrový systém 

Zdroj: [7] 
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kruhového půdorysu je možné umístění radiální. Stěny nemusí být vždy přímé. Mohou 

být i po celé své délce zakřivené, dle návrhu projektanta. Umístěním nosných prvků 

stěnového systému již permanentně určujeme rozdělení budoucího funkčního prostoru 

budovy. Vzdálenost stěn je dána maximálním rozponem stropních nosných konstrukcí. 

Stěnové systému se nejčastěji vyžívají u budov s menšími nároky na rozsáhlé vnitřní 

prostory. [2] 

Stěnové nosné prvky se vyznačují velkou ohybovou tuhostí ve směru jejich 

střednic a minimální ve směru na střednice kolmém. Z tohoto důvodu je nutné budovat 

stěnový systém vždy se stěnami ne sebe kolmými. [2] 

Nosné stěny jsou budovány z materiálů s velkou plošnou hmotností. Proto je 

jejich velkou výhodou splnění požadavků na vzduchovou neprůzvučnost bez 

dodatečných vrstev materiálů. Stejně tak platí i pro protipožární funkce. Nosné stěny 

jsou schopné plnit požadavky na požárně dělící konstrukce. A to jak stupněm 

hořlavosti tak i požární odolností. [7] 

Větší plošná hmotnost nosných konstrukcí a dělících prvků v interiéru budovy 

je vhodné i vzhledem k tepelně technickým požadavkům. Tepelná stabilita místností 

je nejdůležitějším faktorem pro komfort uživatelů budovy. Ta se zlepšuje se stoupající 

plošnou hmotností dělících konstrukcí. [7] 

V případě budování stěnového konstrukčního systému je třeba dbát na jeho 

ekonomičnost. Hlavním faktorem je dodržení potřebného rozponu nosných stěn, 

ovšem s dokonalým využitím jejich nosnosti. Při malém rozponu nejsou jejich nosné 

vlastnosti využity a dochází tak k předimenzování systému. [2] 

2.2.1 Zděné stěnové systémy 

Nosnou konstrukci těchto systémů mohou tvořit keramické tvárnice nebo bloky 

z lehčeného betonu. Dle kvality cihelných bloků je možné je použít samostatně, nebo 

s dodatečnou tepelnou izolací. Bloky s nejlepšími tepelnými vlastnostmi se vyrábějí 

s vyplněnými mezerami pomocí tepelně-izolačních materiálů. [7] 

Dnes je na trhu mnoho různých výrobků, které svou variabilní šířkou, cenou i 

dalšími vlastnostmi umožňují zvolení vhodné konstrukce. Proto opravdu při každé 

stavbě budovy ze zděného systému není problém vybrat vhodnou skladbu matriálů. 

Ať už investor hledí na co nejlepší tepelně-technické vlastnosti, požární odolnost, 
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zvukovou neprůzvučnost nebo co nejmenší celkové náklady, vždy si je schopný 

vybrat. [2] 

Při využití zděného systému je důležité počítat s nutností kolmého navázání 

stěn. Při jiném, než kolmém navázání je zapotřebí nelehké tvarové úpravy zdících 

prvků. Takto upravené prvky navíc nemusí splňovat své udávané vlastnosti. [2] 

Při navrhování stěn je velmi časté navržení jiných tvárnic pro vnitřní a 

obvodové nosné zdivo. Je to dáno provázaností objemové hmotností zdiva s jeho 

únosností a tepelně-izolačními vlastnostmi. [2] 

Zděné tvárnice jsou namáhány tlakem. Jejich únosnost v tahu je mizivá. Je 

proto důležité držet se při zdění technologického postupu, který vždy vyžaduje 

umisťovat tvárnice přesně na sebe. To má za následek správné umístění výslednice 

těžiště zatížení do těžiště zděného prvku. V případě nemožnosti dodržení tohoto 

pravidla je nutné, aby při všech kombinacích zatížení tlakové síly výsledného napětí 

převyšovali tahové síly. [2] 

Nedílnou součástí zděných konstrukčních systému jsou pozední věnce. Ty 

přenášejí tahová zatížení působící ve vodorovném směru. Způsobená mohou být 

například teplotními objemovými změnami. Pozední věnec je důležitým prvkem 

každého podlaží. Velmi často je součástí stropní konstrukce. Toto řešení se používá 

především při navržení stropní konstrukce z monolitického betonu. [2] 

Dalším nedílným prvkem zděného konstrukčního systému jsou překlady. Ty 

slouží stejně jako pozední věnce k přenesení tahových namáhání, ovšem v tomto 

případě vyvolaných ohybovými momenty od tíhy stěny. Umisťují se nad dveřní a 

okenní otvory, kde se tahová namáhání vyskytují. [2] 

2.2.2 Betonové stěnové systémy 

Při využití betonové monolitické nosné konstrukce můžeme počítat s možným 

výrazným zúžením nosné části stěny oproti cihelným tvárnicím. To je způsobeno 

přibližně desetkrát větší únosností betonu v tlaku. Nosná konstrukce však nepodléhá 

pouze požadavkům na únosnost, ale i jiným činitelům. Těmi jsou vzduchová 

neprůzvučnost, tepelně izolační schopnosti či jiné faktory, které způsobují dnes 

nejčastější využití tloušťky 200 mm. Méně často se využívá nosné části stěny 

v tloušťce 150 mm. [2] 
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Výhodou při využití betonových svislých nosných stěn je možnost využití 

stejného materiálu i pro vodorovné části konstrukčního systému. Toto řešení ulehčuje 

práci a koordinaci při provádění základní nosné konstrukce budovy. V oblastech 

s tahovým namáháním se do konstrukce před betonováním vkládá ocelová výztuž. Její 

množství je možné měnit podle měnících se velikostí vnitřních sil a ponechat tak 

stejnou tloušťku nosné konstrukce v celé její ploše. To je velkou výhodou oproti 

zděnému systému. [2] 

Naopak nevýhodou oproti zděnému systému je nízký tepelný odpor a téměř 

dvojnásobný součinitel tepelné roztažnosti. Betonové konstrukce taktéž podléhají 

větším objemovým změnám při měnících se teplotách, což způsobuje jejich větší 

namáhání. Z tohoto důvodu jsou děleny na dilatační úseky, které umožňují konstrukci 

určitý pohyb. [2] 

 

- Stěnové systémy monolitické 

U monolitických systémů se využívá předpřipravené bednění s ocelovou 

výztuží, do kterého se přímo ukládá betonová směs. Ta po zatuhnutí utvoří tuhou, 

vzájemně propojenou konstrukci. Vyztužení ocelovou výztuží umožňuje zatěžovat 

prvek i ohybem, smykem a tahem. Kdežto prosté betonové konstrukce smějí být 

namáhány pouze tlakem. [7] 

Výhodou předem připraveného bednění je možnost individualizace. 

Bednící systém může mít téměř jakýkoliv tvar a stále plnit potřebné funkce. 

Zároveň stále platí bezproblémové propojení svislých s vodorovnými 

konstrukcemi ve velmi tuhý celek. [7] 

V minulosti používané prkenné bednění, které bylo náročné jak na 

pracnost, spotřebu dřeva i dobu přípravy je dnes téměř zcela nahrazeno 

systémovým bedněním. To je efektivnější především v rychlosti skládání, spotřebě 

bednícího materiálu i nákladově. Jednotlivé bednící prvky jsou používány 

opakovaně. Zároveň ale neumožňuje příliš velkou variabilitu tvaru konstrukce. Při 

náročných tvarech nosných prvků je zapotřebí využít velmi nákladného 

individuálního bednění. [7] 

Při využití betonové směsi je zapotřebí počítat s technologickými 

přestávkami nutnými pro zatuhnutí konstrukce. Tyto časové úseky jsou nutné k 
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získání potřebných vlastností betonu. V zimních měsících je nutné tuhnoucí směs 

chránit před zamrznutím. Dalším faktorem ovlivňujícím dobu výstavby je samotné 

bednění a odbedňování konstrukcí. Především vodorovné nosné konstrukce 

vyžadují takzvané „podstojkování“, které zajišťuje podpěru systému do doby než 

získá své  požadované vlastnosti. [2] 

 

3 KONSTRUKČNÍ SYSTÉM MAX PLUS 

3.1 Obecné vlastnosti 

Jedná se o systém stěnového ztraceného bednění z tepelné izolace neopor. 

Neopor je speciálně vyvinutý pěnový polystyrén, který má oproti běžně používanému 

odlišné vlastnosti. Ty jsou zapříčiněny přimícháním mikročástic grafitu, které způsobí 

větší odrazivost materiálu a horší propustnost napěněnými polystyrénovými částicemi 

pro tepelné záření. Výsledkem je dosažení stejného celkového součinitel prostupu 

tepla 0,032 W/(m2K) s méně jak poloviční objemovou hmotností oproti běžným 

polystyrénovým deskám. 

Polystyrénové tvarovky nejdříve slouží jako ztracené bednění. Po zatuhnutí 

betonové směsi se z nich stává  uzavřená tepelně i zvukově izolující vrstva.  

Tvarovky mohou být vylisovány v různých velikostech. Základní je 1200x50-

200x250 mm, kde pohyblivým rozměrem je šířka. Rozdílnou tloušťku dílců můžeme 

vidět na obr. 5. Pro správné vzájemné propojení dílců se využívají speciální zámkové 

spoje. [obr.6] 
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 U systému s názvem MAXPLUS je izolant na obou stranách nosné 

konstrukce. Skladba stěny se může měnit v tloušťce libovolně dle požadavků na 

tepelně izolační vlastnosti. Pohyblivým faktorem je tloušťka polystyrenových 

tvarovek i samotné nosné části stěny z betonu. Systém je dále propojován za pomoci 

plastových propojek, které mimo jiné slouží i jako podpěra výztuže. [obr.7] 

Systém je vhodný pro použití u staveb pasivních a nízkoenergetických domů, 

především z důvodu velmi dobré hodnoty součinitele prostupu tepla. Ten se pohybuje 

v závislosti na typu zvoleného systému v hodnotách od 0,08 do 0,29 W/(m2K).  

 

 

 

 

 

Obr. 5: Rozlišná tloušťka tvarovek 

Zdroj: Vlastní fotodokumentace 

Obr.  6: Zámkové spoje tvarovek 

Zdroj: Vlastí fotodokumentace 
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3.2 Postup montáže konstrukčního stěnového systému MAXPLUS 

Na hotovou, asfaltovými pásy zaizolovanou základovou desku se uloží první 

řada vzájemně propojených polystyrénových tvarovek. Propojení je zajištěno 

plastovými propojkami jak zespoda, tak i ze shora dílců. [obr.8] 

Pokládat se začíná vždy od rohů a pokračuje se dále dokola obvodu budovy. 

V rozích je potřeba seříznout vnitřní tvarovku o danou vzdálenost podle tloušťky 

použitých tvarovek tak, aby spolu lícovaly. Vnitřní prostor mezi tvarovkami musí být 

v rozích nepřerušený, aby se do něj mohla vkládat výztuž a následně vylít beton. 

[obr.9] 

 

Obr. 7 Plastové propojky a jejich použití 

Zdroj: [6] 
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Zářezy na tvarovkách jsou umístěné přesně po 50 mm a usnadňují nám tak 

práci. Seříznutí je možné pilkou. Při větším množství rohů na budově se doporučuje 

použití odporového drátu.  

Po osazení prvních dvou řad a vyskládání výztuže je nutné vylít 50 – 100 mm 

betonové vrstvy z důvodu přilepení bednění k základové desce a zamezení pohybu 

tvarovek při montáži dalších částí konstrukce. Před litím betonu se musí důkladně 

přeměřit délky zdí a umístění všech 

tvarovek. 

Po zatvrdnutí betonu se na sebe dále 

skládají tvarovky s nutným minimálním 

přesahem 150 mm. Je nutné očistit hranu 

druhé řady od zatvrdlého betonu, který tam 

mohl utkvět po betonáži první vrstvy betonu. 

[obr.10] 

Při skládání jednotlivých vrstev se 

vždy vkládají plastové propojky. Jsou 

umísťovány vždy po 150 mm ve všech 

řadách nad sebou. Nad sebe se 

dávají pro lepší manipulaci s 

výztuží. 

 

Obr. 8: Propojené tvarovky ztraceného bednění 

Zdroj: Asting CZ Pasivní domy s.r.o. 
Obr. 9: Napojení tvarovek v rohu budovy 

Zdroj: Asting CZ Pasivní domy s.r.o. 

Obr. 10: Zanesený zámkový systém betonovou směsí 

Zdroj: Vlastní fotodokumentace 
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Do plastových propojek se vkládají plastové trubičky, které mají za úkol lepší 

propojení a zároveň navedení další vrstvy polystyrenových tvarovek na místo  

[obr.13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11: Plastové propojky před zasunutím do systému 

Zdroj: Vlastní fotodokumentace 

Obr. 12: Osazené propojky 

Zdroj: Vlastní fotodokumentace 

Obr. 13: Osazené plastové trubičky 

Zdroj: Vlastní fotodokumentace 
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Otvory v plášti se ohraničí speciálními vylisovanými dílci. Ty se vloží do 

připravených drážek, spojí plastovými propojkami a utvoří rovnou linii umožňující 

následné bezproblémové uložení otvorové výplně. [obr.14, 15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První výška betonování je zhruba na hranici 7-8 řady tvarovek. To odpovídá 

výšce cca 1300 mm.  Při betonování je vhodné zapřít bednění podpěrami. [obr.16] Ty 

zároveň slouží i jako lešení pro lepší přístup ke konstrukci. Betonová směs se následně 

„prošťouchává“ nejlépe zbylou výztuží, aby se zajistilo její vylití do všech částí 

bednění. [obr.18] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14: Ukončení bednění v místě otvorových 

výplní 

Zdroj: Vlastní fotodokumentace 

Obr. 15: Ukončení bednění v místě otvorových  

výplní 

Zdroj: Vlastní fotodokumentace 

Obr. 16: Zapření betonované první výšky tvarovek 

Zdroj: Asting CZ Pasivní domy s.r.o. 
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Následně můžeme pokračovat v dalším skládání tvarovek až po požadovanou 

výšku patra. Vyskládáme výztuž a opět vylijeme betonovou směsí. Jako další je na 

řadě konstrukce stropu spolu se schodištěm.  

Začátek montáže tvarovek druhého patra musí začít proměřením nutného ořezu 

vnitřní části ztraceného bednění. [obr.19, 20] Je to z důvodu odlišné mocnosti stropní 

desky oproti tvarovkám. V našem případě se jednalo o cca 50 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17: Uložení výztuže v rohu budovy 

Zdroj: Vlastní fotodokumentace 

Obr. 18: Betonáž první výšky 

Zdroj: Asting CZ Pasivní domy s.r.o. 

Obr. 19: Začátek skládání bednění 2.NP 

Zdroj: Vlastní fotodokumentace 

Obr. 20: Nutný dořez pro správnou návaznost 

bednění 

Zdroj: Vlastní fotodokumentace 
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Po propojení vnitřního ořezu se stávající vnější částí bednění plastovými 

propojkami je vhodné spodní vrstvu přilepit montážní pěnou. [obr.21] Je to dobré i 

z důvodu zajištění proti vylití betonové směsi při betonování prvních 50 – 100 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dále se pokračuje stejně jako v přízemí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21: Založení systému v 2.NP 

Zdroj: Vlastní fotodokumentace 
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4 POROVNÁNÍ KONSTRUKČNÍCH SYSTÉMŮ 

V praktické části se zaměřím na porovnání technologie provádění a popis 

jednotlivých postupů a úkonů spojených se dvěma druhy konstrukčního stěnového 

systému. Porovnávat budu dva, které se v dnešní době dají využít pro stavbu 

nízkoenergetického domu.  Prvním je typický dvouvrstvý zděný systém s tepelnou 

izolací z polystyrenových fasádních desek. Druhým je dříve popsaný systém 

MAXPLUS z izolace neopor. 

Více používaná je v dnešní době určitě první varianta. Léty odzkoušený 

systém, který každý zná a nikdo se jej nebojí použít. To je ovšem pochopitelné, jelikož 

99% problémů které při stavbě tohoto systému mohou vzniknout už dříve někdo jiný 

zažil a není tak problém je vyřešit.   

Druhý systém je v Čechách méně používaný a to především kvůli menšímu 

povědomí investorů. Také hraje roli opatrnost investorů před méně známým 

systémem. Na začátku tohoto roku 2017 jsem měl možnost podívat se a lehce 

vypomoci na stavbě pasivního rodinného domu ve středních Čechách, kde se používá 

systém MAXPLUS jako hlavní konstrukční systém. Měl jsem možnost podílet se 

přímo na realizaci a stavbě ztraceného bednění. Snažil jsem se pochopit jeho funkce, 

výhody a nevýhody. 

Porovnám tedy tyto dva konstrukční stěnové systémy a určím jejich výhody a 

nevýhody. Zaměřím se především na náročnost a pracnost při použití, vzhledem 

k přípravě a realizaci stavby. Postupně porovnám následující: 

1. Doprava materiálu na stavbu 

2. Manipulace s materiálem 

3. Skladování materiálu 

4. Množství potřebných pracovníků 

5. Objem a potřeba stavební techniky 

6. Objem materiálu potřebného pro provedení stavby 

7. Objem odpadu při stavbě 

8. Doba trvání prací 

9. Návaznost na další konstrukce 

10. Trvanlivost 

11. Tepelně technické vlastnosti 
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12. Náročnost konstruování systému 

13. Cena 

4.1 Popis objektu 

Porovnání provedu na objektu novostavby nepodsklepeného, jednopodlažního 

rodinného domu s plnohodnotným podkrovím ve středních Čechách. Trvalá stavba 

bude určena pro bydlení čtyř osob. Zastavěná plocha rodinného domu je 67,5 m2 

s maximálními půdorysnými rozměry 9,00 x 7,50 m. Celková obytná plocha je rovna 

66,29 m2. Předpokládaný termín zahájení stavby byl stanoven na únor roku 2017 a 

dokončení je plánované na říjen roku 2018. Na této stavbě je využit stěnový 

konstrukční systém MAXPLUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22: Pohled severozápadní – měřítko neodpovdá 

Zdroj: Asting CZ pasivní domy s.r.o. 

Obr. 23: Pohled jihozápadní – měřítko neodpovídá 

Zdroj: Asting CZ Pasivní domy s.r.o. 
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Konstrukční a stavebně technické řešení viz. Architektonicko-stavební řešení: 

[Zdroj: Asting CZ Pasivní domy s.r.o.] 

- Svislé konstrukce (ČSN 73 2310 – provádění zděných konstrukcí) 

Obvodové nosné stěny objektu jsou navrženy ze systému ztraceného bednění 

MAXPLUS 500N. Nosná část je tvořena žb. jádrem tl. 150 mm (tvar a typ výztuže 

viz. statika) tepelně izolační část je tvořena neoporem o celkové tloušťce 350 mm. 

Montáž (skládání a betonování) se doporučuje dělat postupně (cca po 3 řadách) nebo 

použít systémové vyrovnávací stojky. Betonáž provádět dle obecných zásad provádění 

betonových konstrukcí, ale zároveň tak, aby nebyla narušena rovinnost a spojení 

izolačního materiálu. 

Vnitřní nosné stěny objektu jsou navrženy z vápenopískových tvárnic (KM 

Beta, Vapis) na tenkovrstvou stěrku. Vnitřní příčky jsou vápenopískové tl. 115 na 

tenkovrstvou stěrku. Část příček a předstěn je navržena z pórobetonu (např. YTONG, 

PORFIX). Nosná konstrukce technického zázemí je pórobetonová (PORFIX, 

YTONG) a ocelová rámová konstrukce, která je podepřena oc. sloupky a v daných 

místech vetknuta přes systémové kotvy do obvodového zdiva. Veškeré obvodové 

zdivo RD splňuje normu tepelných vlastností obvodových konstrukcí. 

- Překlady a průvlaky 

Překlady obvodového zdiva jsou řešeny v rámci betonové monolitické stěny. 

Ostatní překlady jsou buď systémové nebo železobetonové / ocelové – viz statika PD. 

- Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce RD je železobetonová, monolitická deska tl. 200 mm. 

Stropní konstrukce TZ nad 1NP je dřevěná trámová se záklopem. Tento strop je 

posazen na ocelový rám a nosné zdivo. Stropní konstrukce 2NP je lehká podhledová 

konstrukce. Ocelový rošt na závěsech slouží jako instalační prostor pro vedení VZT a 

ELI. Finální podhled je řešen sádrokartonovou konstrukcí, která bude kotvena dle 

předpisu výrobce na ocelový rošt. 

- Schodiště (ČSN 73 4130 – schodiště a šikmé rampy) 

Je navrženo betonové monolitické schodiště, které je posazené na desku 1NP, 

podepřeno VPC příčkou a vetknuté do stropu nad 1NP. Alt. možností je žb. prefa. 

schodiště. Povrchová úprava bude zvolena dle typu podlahy. 
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- Střecha 

Střecha RD je řešena jako sedlová se sklonem 35°, střecha technického zázemí 

je plochá, jednoplášťová. Nosná konstrukce střechy nad RD je tvořena z vazníků, které 

jsou posazeny na pozednici. Nosná konstrukce TZ nad 1NP je dřevěná trámová se 

záklopem. Tento strop je posazen na ocelový rám a nosné zdivo. Jako střešní krytina 

je navržena betonová taška Bramac. Střecha garáže je plochá jednoplášťová s foliovou 

hydroizolací a zatížena kačírkem. 

- Výplně otvorů 

Okna v části RD budou plastová nebo dřevěná (alt. s AL obložkou) se 

zasklením izolačním trojsklem - s argonem, Uw max = 0,8 W/m2K. Okna budou 

stíněny předokenními žaluziemi. Hlavní vstupní dveře do objektu jsou plastové nebo 

dřevěné (alt. s AL obložkou) částečně prosklené s požadavkem na součinitel prostupu 

tepla Ud max 0,9 W/m2K. Vnitřní dveře jsou dřevěné hladké, plné nebo prosklené, 

dýhované, osazené do dřevěných obložkových zárubní. Dále jsou použity zasouvací 

dveře v pouzdru JAP. 

- Omítky (ČSN 73 3710 – Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních 
omítek) 

Fasáda - Vnější omítka je zatíraná silikonová se zrnitostí 1,5 mm, barva 

bílá a šedá. 

Interiér - V objektu budou omítky jemnozrnné na tenkovrstvou stěrku s 

výztužnou tkaninou. 

- Větrání 

V objektu je navrženo řízené větrání s rekuperací tepla. Návrh řešení systému 

je samostatnou přílohou projektové dokumentace. 

- Izolace proti vodě (ČSN 73 0600 – Hydroizolace staveb) 

Celý objekt bude izolován proti vodě a zemní vlhkosti z živičné folie. Svary je 

nutné provádět dle technologických zásad výrobce. V patě zdiva je navržen zpětný 

spoj hydroizolace. 

- Konstrukce klempířské (ČSN 73 3610 – klempířské práce stavební) 

Oplechování parapetů oken, části střešních prvků, atik atd. budou zhotoveny z 

hliníkového plechu tl. 0,6 mm. 

- Konstrukce tesařské – krov (ČSN 73 2810 – provádění dřevěných konstrukcí) 
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Nosná konstrukce střechy nad RD je tvořena z vazníků, které jsou posazeny na 

pozednici. Po provedení montáže zavětrování a laťování provést postřik proti plísním 

a dřevokaznému hmyzu. 

- Krytiny tvrdé 

Střešní krytina je navržena betonová taška BRAMAC, barva je uvedena ve 

výkresové části. 

4.2 Základní odlišnosti při realizaci 

Rozdíl při realizaci obou konstrukčních systémů začíná po dokončení 

hydroizolace základové desky. Po položení asfaltových pásů se začne buďto zdít 

z cihelných bloků a malty, nebo se na své místo začne ukládat ztracené bednění 

systému MAXPLUS. Rozdílný průběh trvá až do dokončení svislé nosné konstrukce 

přízemního podlaží. Poté se u obou konstrukcí musí zrealizovat stropní konstrukce a 

schodiště. Záleží na volbě projektanta, jaké stavebně-technické řešení použije u těchto 

dvou prvků. Oba systémy jsou kompatibilní s veškerými tradičními systémy 

konstrukce stropní desky i schodiště. 

Po dokončení stropní desky se opět realizace liší až do doby dokončení svislé 

nosné konstrukce druhého nadzemního podlaží. Po dokončení této části je systém 

MAXPLUS hotový a připravený na zastřešení, osazení výplní otvorů a všechny ostatní 

práce. V případě našeho rodinného domu se navíc dělali štíty domu ze systému 

MAXPLUS. Zde je postup prací zcela stejný jako při stavbě nosných stěn prvního 

podlaží. Zděný systém však ještě potřebuje zateplit polystyrenovými fasádními 

deskami. 

4.3 Druhý konstrukční systém 

Pro porovnání se systémem MAXPLUS jsem se rozhodl použít následující 

konstrukci dvouvrstvého pláště. Jako nosné zdivo jsem vybral cihelné bloky HELUZ 

PLUS 40 broušené. Jako izolační materiál jsem zvolil  Isover EPS GreyWall Plus o 

tloušťce 100 mm. Lepící hmotu pro spojení izolačních desek s nosnou konstrukcí jsem 

vybral lepidlo Cemixtherm COMFORT EPS. 
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Snahou bylo vybrat co nejlepší materiály určené pro využití při stavbě 

dvouvrstvého konstrukčního systému. Podmínkou byla stejné celková tloušťka 

skladby jako u systému MAXPLUS. 

 

Celková tloušťka systému je 507 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Popis jednotlivých fází stavby 

4.4.1 Doprava materiálu na stavbu 

4.4.1.1 Zděný systém 

Zdivo se na stavbu dováži na paletách o rozměrech 1180x1000 mm v počtu 72 

kusů a hmotností  1110 kg. Nejdříve se doveze první polovina potřebného materiálu 

pro vyzdění prvního nadzemního podlaží. Po dokončení zdění a vyhotovení nosné 

stropní konstrukce spolu se schodištěm se doveze druhá část potřebného materiálu pro 

vyzdění druhého nadzemního podlaží. Překlady jsou dopravovány obdobně, ovšem po 

méně kusech. Cement na paletách v papírových pytlích o celkové hmotnosti 1200 kg. 

Obr. 24: Detail skladby zděného konstrukčního systému 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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každý samotný pytel váží 25 kg. Písek je dopraven a vysypán na určené místo na 

pozemku dle požadavků stavby.  

Pro složení palet se zdivem, překladů nebo cementu na pozemek investora je 

zapotřebí mechanizace. [obr.25] 

Jako poslední se na stavbu dopravuje zateplovací systém. Většinou ve fólii 

zabalených balících o rozměrech 1000x500x500 mm. V každém balíku se nachází 5 

desek. Zateplovací systém se na stavbu  dováží až po dokončení střechy a výplně 

otvorů. 

4.4.1.2 Systém MAXPLUS 

Systém MAXPLUS je na stavbu taktéž dovážen na paletách o velikosti 

1180x1000 mm, ovšem o hmotnosti okolo 45 kg. Dle velikosti projektu se dá dovézt 

veškerý materiál potřebný pro výstavbu všech svislých stěnových konstrukcí najednou 

v jednom nákladním automobilu. [obr.26] 

Výztuž se dováží zvlášť, většinou na valníku nákladního automobilu firmy, jež 

výztuž dodává. Tento nákladní automobil má většinou k dispozici hydraulické 

rameno, které výztuž složí. V případě chybějící mechanizace jde výztuž vyložit i 

ručně. 

 

 

 

 

 

Obr. 25: Doprava a vykládání palet se zdivem 

Zdroj: http://www.stavebninyunovaku.cz/doprava 
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4.4.2 Manipulace s materiálem 

4.4.2.1 Zděný systém 

U zděného systému se musí při skládání materiálu použít výkonná 

mechanizace. Při hmotnosti palety 1100 kg je možné využít hydraulického ramene, 

který palety s cihelnými bloky dovezl. [obr.26] Může se ovšem objevit problém, že se 

nákladní automobil nebude moci dostat dostatečně blízko k základové desce z důvodu 

nezpevněného terénu. Hydraulické rameno tak nedosáhne na zamýšlenou finální 

pozici palety. Další možností je traktor s nástavcem, který je určený k manipulaci 

s paletami. [obr.27] Stejné požadavky při své manipulaci po přistavení na stavbu mají 

jak překlady, tak i palety s cementem.  

Při další manipulaci s jednotlivými tvárnicemi se už většinou mechanizace 

nepoužívá. Při hmotnosti jedné tvárnice 15,4 kg je nutné přenášení po jednom kusu. 

Počítá se ovšem s umístěním palet přímo na základovou desku, tudíž přenášené 

vzdálenosti jsou minimální. Toto platí jak při zdění prvního nadzemního podlaží, tak 

i druhého.  

Obr. 26: Doprava systému MAXPLUS 

Zdroj: Asting CZ Pasivní domy s.r.o. 
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Při umísťování palet na čerstvě dokončenou stropní desku je nutné myslet na 

to, kam se jednotlivé palety položí vzhledem k rozložení hmotnosti a možné velké 

koncentraci tíhy na malé ploše. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2.2 Systém MAXPLUS 

Celá paleta se systémem MAXPLUS váží okolo 45 kg. Je proto možné ji 

přenést ve dvou lidech a tím vyloučit z potřebných strojů hydraulické rameno, či 

traktor. [obr.29] Veškeré doplňkové materiály jako plastové spojky a propojky jsou 

dodávány na stavbu v plastových pytlích, které unese jeden člověk. Samostatné 

polystyrénové tvarovky jsou velmi lehké.  

V prvním podlaží si na stavbu přeneseme bez problému celou paletu. Do 

vyšších nadzemních podlaží je možné dílce dopravit podáváním, či taktéž přenesením 

celé palety v případě dostatečného prostoru na schodišti. I na pouze pár dní starou 

konstrukci stropní desky je možné naskládat téměř libovolné množství materiálu. 

Nijak zvlášť váhově nezatěžuje konstrukci. Výztuž je taktéž do patra možné dopravit 

podáváním. Je ovšem nutné dávat pozor, abychom nepoškodili již vyskládané 

tvarovky ztraceného bednění.  

Samotný beton nosné konstrukce je na stavbu dopraven až po dokončení určené 

části systému a po objednáním stavbyvedoucím. Do ztraceného bednění je beton 

dopraven pumpou.  

 

 

Obr. 27: Použití bagru pro manipulaci s paletami 

Zdroj: http://www.vseprovasdum.cz/ 

Obr. 28: Použití hydraulického ramene 

Zdroj: http://www.vseprovasdum.cz/ 
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Obr. 29: Manipulace s paletami systému MAXPLUS 

Zdroj: Asting CZ Pasivní domy s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3 Skladování materiálu 

4.4.3.1 Zděný systém 

Cihelné tvárnice nemají velké nároky na zvláštní skladování. V první řadě 

musíme zkontrolovat prostor, kde chceme bloky skladovat. Povrch musí být rovný, 

nerozbředlý a odvodněný. Především z důvodu velké hmotnosti palet a možného 

zapadnutí do nesoudržného terénu. Při porušení obalu se počítá s rychlým použitím 

bloků. Delší skladování je možné i v několika patrech. Zde je ovšem nutné připravit 

podloží v místě skladování ještě důkladněji. Nejlépe v podobě betonové, asfaltové či 

jinak zpevněné plochy. Dle pevnosti výrobku je určen počet pater do kterých jdou 

palety vyskládat. Obvykle je to v rozmezí od dvou do čtyř pater, kde ovšem palety 

musí být naskládány přesně ve svislici, aby nedocházelo k lokálnímu přetížení 

výrobků na rozích palet.  

Dále je nutné chránit bloky před povětrnostními podmínkami. Především 

nasáknutí vodou je velmi kritický faktor, proti kterému ovšem postačí neporušená 

obalová fólie ve které jsou bloky dopravovány na stavbu.  Stejná pravidla skladování 

platí jak pro překlady, tak i palety s pytli s cementem. U balíků s tepelnou 

polystyrénovou izolací je dobré zajistit jejich skladování mimo oblast s dlouhodobým 

působením  UV záření.  Povrch desek by mohl degradovat. 

 

 

 

Obr. 30: Manipulace s paletami systému MAXPLUS 

Zdroj: Asting CZ Pasivní domy s.r.o. 
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4.4.3.2 Systém MED-MAX 

Palety na kterých jsou tvarovky dopravovány na stavbu jsou taktéž jako 

v případě zděného systému chráněny obalovou fólií. [obr.33] Dále je nutná ochrana 

před UV zářením. Stejně totiž jako u kontaktního zateplovacího systému může dojít 

k degradaci materiálu. Při krátkodobém skladování stačí umístit na horní plochu palet 

materiál, který zabrání prostupu UV záření na povrch bloků. [obr.33] Při delším 

skladování je vhodné najít krytý prostor, kam palety umístíme. Dalším faktorem, před 

kterým je potřeba materiál chránit je vlhkost. U tohoto systému je to však menší 

problém nežli u cihel, jelikož polystyrénové tvarovky jsou mnohem méně nasákavé.  

 Palety se systémem MAXPLUS je také možno skladovat v několika patrech. 

Je ovšem nutné myslet na jejich možný posun vlivem povětrnostních podmínek. 

Především při skladování pouze v jedné řadě by za vysoké rychlosti větru mohlo dojít 

k posunu  a následnému spadnutí jednotlivých palet s tvarovkami.  

Výztuž musí být skladována tak, aby nedošlo k jejímu poškození a znečištění. 

Před jejím umístění do konstrukce musí být případně očištěna od hlíny a koroze. 

[obr.34] 

 

 

 

 

Obr. 31: Složené zdivo na základové desce 

Zdroj: http://www.vseprovasdum.cz/ 

 

Obr. 32: Balení izolace ISOVER 

Zdroj: http://www.izolace-info.cz/ 
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4.4.4 Množství pracovních sil 

4.4.4.1 Zděný systém 

Množství lidí, kteří jsou potřeba pro vyzdění potřebného objemu zdiva se odvíjí 

hlavně od nutné rychlosti zdění. Čím více lidí tím je postup prací rychlejší. Zdít 

rodinný dům může i jedna osoba. Při zapojení 3 lidí je rychlost zdění dostačující. 

Především u zakládání první řady zdiva je zapotřebí více osob pro kontrolu správného 

uložení tvárnic. V dnešní době se používají broušené cihelné bloky, které se pak již 

v dalších řadách umísťují na tenkou vrstvu maltového lože. Tvárnice se musí na místo 

uložit jen s minimálním časovým rozestupem od nanesení maltového lože.  

Nejvhodnější rozvržení pracovních úkonů v případě zdění je následující: Jeden 

člověk připravuje maltu, druhý nanáší vrstvu malty a třetí umisťuje tvárnice na místo. 

Poté, co se uloží na místo je lehkým poklepem gumovou palicí dostane na  přesné 

místo určení, které následně ověří pomocí vodováhy. [obr.35-38] 

Při větším počtu lidí je možné zdít na více místech najednou. Ovšem takovéto 

urychlení prací je omezeno z důvodu návaznosti zdiva a minimalizaci jeho řezání. 

 

 

Obr. 33: Palety se systémem MAXPLUS 

Zdroj: Vlastní fotodokumentace 

Obr. 34: Skladování výztuže 

Zdroj: https://www.asb-portal.cz/ 
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Při montáži fasádních desek zateplení je opět počet lidí závislý na potřebné 

rychlosti zateplování. Jde provádět pouze v jednom člověku, ovšem ideální počet jsou 

opět 2-3 lidé. Je zapotřebí míchat lepící směs, donášet desky na lešení a přesně je 

umísťovat. Kotvení, pak už zvládne jedna osoba v poměrně krátké době. Lešení je 

možné postavit taktéž ve dvou lidech, ale rychlejší a bezpečnější variantou je nechat 

si jej postavit specializovanou firmou. 

Obr. 35: Usazování zdiva na správné místo 

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/ 

Obr. 36: Řezání zdiva 

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/ 

Obr. 37: Vyměřování zdí 

Zdroj: http://www.stavebnictvi3000.cz/ 
Obr. 38: Nanášení malty 

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/ 
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4.4.4.2 Systém MAXPLUS 

Pro přípravu ztraceného bednění MAXPLUS před betonování je ideální 

množství dvou až tří lidí. Dle potřeby se střídají v přesunu tvarovek na místo, jejich 

vzájemném propojování plastovými propojkami a následné nasazování na předchozí 

řadu. Po nasazení je nutné tvarovky za pomocí dřevěné latě a plastové palice středně 

lehkým poklepem usadit na místo. Potřebné úkony pro správné sestavení systému 

nejsou nijak fyzicky náročné.  

Základní zkušenosti se systémem MAXPLUS by měl mít minimálně jeden 

člověk při zakládání první řady a dále člověk, který umisťuje a váže výztuž do 

meziprostoru určeného pro betonování. K vázání výztuže je zapotřebí minimálně dvou 

lidí, aby nedošlo k poškození již umístěných tvarovek izolace. 

4.4.5 Objem a potřeba stavební techniky 

4.4.5.1 Zděný systém 

Jako první při zdění je potřeba hydraulické rameno, nebo traktor který dopraví 

materiál na místo určení na pozemku. To zpravidla bývá základová deska, nebo plocha 

stropní konstrukce. Jako další je potřeba bubnová míchačka na maltu. Při zdění 

rodinného domu je dobré nechat si dovézt materiál pro zdění druhého nadzemního 

podlaží až po dokončení stropní konstrukce a nechat si jej do patra vyskládat. Další 

potřebnou mechanizací je řezačka tvarovek. Ty se dají řezat i pilou. 

Pro jednoduchou aplikaci zateplovacího systému je nutné postavit lešení. Při 

řezání fasádních desek se opět nejčastěji používá ruční pila. K přípravě lepidla je 

vhodné použití speciálního míchadla, nebo míchacího nástavce do vrtačky. Pro 

přepravu lepidla do výšky se používá jednoduchá kladka přidělaná na lešení.   

 

 

 

 

 

 

 Obr. 39: Zateplovací systém Isover GreyWall 

Zdroj: http://greenstudio.sk 
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4.4.5.2 Systém MAXPLUS 

Množství potřebné mechanizace a pracovních stavebních nástrojů je u tohoto 

systému minimální. Vhodným doplňkem je odporový drát, kterým se nejlépe řežou 

tvarovky bednění. [obr.40] Další výhodou odporového drátu oproti ruční pile je téměř 

nulové znečištění v okolí místa řezání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Důležité je mít vyřešené místo pro přistavení míchačky s betonem a pumpy, 

která za pomoci ramene dostane beton na místo určení. Dosah ramene pumpy je však 

v dnešní době takový, že může zůstat stát i poměrně daleko od samotné stavby a i 

přesto není problém vybetonovat všechny potřebné prvky. 

4.4.6 Objem materiálu potřebného pro provedení stavby 

Objem materiálu, který je potřebný pro oba systémy je rámcově srovnatelný. 

U systému MAXPLUS do samotného objemu neuvažujeme beton, který se na stavbu 

doveze až když je opravdu potřeba a hned se využije. Objem tvarovek pro zhotovení 

ztraceného bednění je však větší, než v případě zděných bloků. 

Obr. 40: Použití odporového drátu 

Zdroj: Asting CZ Pasivní domy s.r.o. 
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U zděného systému ovšem objem materiálu doženeme hned, jakmile přivezou 

na stavbu zateplovací systém. Množství polystyrenových desek je poměrně velké, 

ovšem výhodou je že nejsou na stavbě skladovány současně s cihelnými tvárnicemi. 

4.4.7 Objem odpadu při stavbě 

4.4.7.1 Zděný systém 

U tohoto systému při budování nosné konstrukce dochází ke vzniku 

průměrného množství odpadů. Především se jedná o zbytky z ořezů jednotlivých 

cihelných tvárnic při potřebě navázání zdiva v rozích a u všech prostupů. Dle 

zkušenosti stavebníka může docházet i k přebývání malty, ale to jsou minimální 

množství. 

Při řezání polystyrénových desek zateplení vznikají další ořezy. Opět záleží na 

šikovnosti osoby, která desky na fasádu osazuje. Přebytky lepícího materiálu jsou opět 

jen v minimálním množství.  

Jedním z největších faktorů znečištění jsou prašnost a vznik drobných části jak 

zdiva, tak polystyrénu. Nejvíce prachu a přebytkového materiálu, který se následně 

musí uklidit vzniká při řezání obou těchto materiálů. Problémem je úklid, který při 

nemenším zdržuje stavbu. 

4.4.7.2 Systém MAXPLUS 

Systém MAXPLUS se vyznačuje minimálními zbytky při své instalaci. 

Modulové uspořádání a přesné určení řezných hran minimalizuje zbytky. Při použití 

odporového drátu, jako způsobu řezání jednotlivých tvarovek dokonce nevznikají 

vůbec žádné odřezky ani nepořádek z řezání. Zároveň je hrana řezu velmi čistá a bloky 

vedle sebe lépe sedí.  

Při řezání výztuže nevznikají nijak velké zbytky materiálu. Ocelové piliny je 

dobré po dořezání uklízet, aby se o ně někdo nezranil. 

Při betonování zdí je důležité objednat přesné množství betonové směsi. Pokud 

množství vypočteme správně, pak už nevzniká téměř žádný přebytečný materiál. 
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4.4.8 Doba trvání prací 

4.4.8.1 Zděný systém 

U zděného systému se dá v průměru počítat s rychlostí zdění 1m2 za hodinu. 

Dá se zvládat i mnohem vyšší pracovní tempo, ale to je zapotřebí skupina zkušených 

dělníků. Méně zkušený stavař musí počítat s rychlostí výstavby okolo 1m2 za hodinu. 

Za těchto podmínek by vyzdění našeho rodinného domu trvalo, při ploše okolo 150 

m2 a pracovní době 8 hodin přibližně 20 pracovních dní. Tento údaj je velmi pohyblivý 

vzhledem k počtu pracovníků, proměnlivosti počasí a zručnosti pracovníků.  

4.4.8.2 Systém MAXPLUS 

Zde víme zcela přesné informace o trvání prací. Základy rodinného domu 

včetně izolace byly hotové 20.3.2017. S montováním dílců v přízemí se začalo 29.3. a 

hotové nosné zdivo bylo 7.4.. Poté proběhla pauza, ve které jiná stavební firma 

provedla konstrukci stropní desky spolu se schodištěm. Ve druhém paře se začalo 2. 

května., přičemž to bylo o týden později než bylo možné z důvodu zdržení na jiném 

projektu. První část betonáže proběhla 4. května a druhá část betonáže 9. května. 

V podstatě druhý den byla stavba předána investorovi s možností provádění dalších 

prací.  Byl pouze upozorněn na nutnost zatvrdnutí betonu v nosných konstrukcích. 

Z těchto časových údajů je zřejmé, že svislé nosné konstrukce pro rodinný dům 

podobné velikosti se dají zvládnout v časovém horizontu  7 dnů na patro. 

4.4.9 Návaznost na další konstrukce 

4.4.9.1 Zděný systém 

V případě zděného systému je návaznost na jakékoliv další systémy velmi 

jednoduchá. Všechny technologické postupy pro navazování dalších materiálů na 

stěny z cihelných tvárnic jsou v této době k dispozici, nebo při nejhorším vždy existuje 

firma, která se na tento či onen specifický postup specializuje. 

4.4.9.2 Systém MAXPLUS 

U systému MAXPLUS se návaznost na veškeré materiály nedá potvrdit. Při 

velké specifičnosti je možná jejich vzájemná nekompatibilita. Ovšem pokud se bavíme 
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o jakémkoliv materiálu běžně používaném při stavbě rodinných domů, ať už se jedná 

o zděné, vápenocementové či sádrokartonové příčky není žádný problém použití.  

Co se týče finální úpravy povrchů, tak pro exteriér platí zcela stejná pravidla, 

jako pro dvouvrstvý plášť s tepelnou izolací z polystyrenových desek. U interiéru je 

většinou zapotřebí nanesení vrstvy lepidla s perlinkou. Na tuto vrstvu se dají následně 

nanést všechny druhy běžně dostupných finálních úprav povrchů viz. obr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.10 Životnost 

4.4.10.1 Zděný systém 

Dvouvrstvý systém zdiva spojeného s tepelnou izolací je tradiční systém, který 

je důkladně prověřen a do všech detailů prozkoumán. Při dodržování všech pravidel a 

technologických postupů je minimální životnost samotných svislých nosných 

konstrukcí okolo 100 let. V případě zateplení je opět nejdůležitější dodržování 

technologického postupu výrobce. Při použití kvalitního lepidla a jeho správném 

nanesení je životnost zateplení opět řádech desítek let. 

4.4.10.2 Systém MAXPLUS 

U tohoto systému je určitým problémem působení slunce a UV záření na jeho 

povrch. Bloky z materiálu neopor mají mnohonásobně větší teplotní roztažnost oproti 

typickému „bílému“ polystyrenu. Při dlouhodobém působení slunce na povrch těchto 

Obr. 41: Napojení podezdívky schodiště 

na systém MAXPLUS 

Zdroj: Vlastní fotodokumentace 

Obr. 42: Napojení tradičních finálních povrchů na systém MAXPLUS 

Zdroj: [6] 
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bloků může dojít jednak k jejich vzájemnému posunutí. Je to právě z důvodu tepelné 

roztažnosti materiálu. Také může dojít k degradaci povrchové vrstvy, kde pak může 

nastat problém s přilnavostí lepidla a samotné omítky. Proto je důležité při stavbě 

neotálet se zakrytím povrchu ztraceného bednění finálními povrchy. Při dodržení této 

podmínky by se měla životnost svislé nosné konstrukce pohybovat ve stejných 

hodnotách jako u zděného konstrukčního systému. Tedy okolo 100 let. 

4.4.11 Tepelně technické vlastnosti 

Přímé porovnání základních hodnot tepelně technických hodnot obou systémů 

vyplývá z následující tabulky: 

 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

 

Oba systémy splňují minimální požadované i doporučení hodnoty normy ČSN 

73 0540-2:2007. 

 

Tab. 2: Požadované a doporučené součinitele prostupu tepla stěnou dle ČSN 73 0540-2:2007 

 

Zdroj: [6] 

 

Další doporučenou hodnotou součinitele prostupu je 0,15 W/m2K. Tato 

hodnota se doporučuje dodržet při stavbě pasivního domu. Oba systémy splňují i tento 

náročný požadavek.  

Tab. 1: Porovnání vlastností systému MAXPLUS a zděného dvouvrstvého systému 

 

MAXPLUS 
500N Zděný systém 

Tepelný odpor konstrukce R [m2K/W] 11,11 6,676 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U [W/m2K] 0,09 0,144 
Množství zkondenzované  vodní páry Mc,a [kg/(m2rok)] 0,001 0,0005 

Množství vypařitelné vodní páry Mev,a [kg/(m2rok)] 1,4972 2,2767 

popis 
součinitel prostupu tepla U (W/m2K) 

požadované hodnoty doporučené hodnoty 
stěna vnější těžká 0,38 0,25 
stěna vnější, z částečně vytápěného 
prostoru k venkovnímu prostředí 0,75 0,5 

stěna mezi sousedními budovami 1,05 0,7 
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Z první tabulky je ovšem možné vyčíst značně lepší hodnoty jak u tepelného 

odporu systému MAXPLUS, tak i u součinitele prostupu tepla. Je to způsobeno lepší 

uzavřeností systému MAXPLUS. Je absolutně zamezeno jakýmkoliv možným 

tepelným mostům. Rozdíl je opravdu značný a projeví se i v budoucí spotřebě energií 

pro vytápění budovy.  

Dalším ukazatelem z tab.1 je množství zkondenzované a odpařené vodní páry. 

Oba systémy splňují požadavek větší hodnoty vypařitelné páry oproti zkondenzované. 

Zděný systém má poloviční množství zkondenzované páry na metr čtvereční za rok 

oproti systému MAXPLUS. Mnohem lepší výsledek zděného systému je i u množství 

odpařitelné vodní páry. Opět více jak dvojnásobně lepší hodnoty.  

Lepší hodnoty u zděného systému jsou způsobené jeho menší uzavřeností. Je 

ovšem nutné říci, že obě hodnoty u obou systému jsou velmi dobré a splňují veškeré 

požadavky na konstrukční systém kladené ohledně kondenzace vodní páry. 

4.4.12 Náročnost provedení systému 

4.4.12.1 Zděný systém 

Při provádění zděných konstrukcí je potřebná určitá zručnost, zkušenost a 

především velmi dobrá znalost technologického postupu používaných tvárnic. 

Množství pojícího materiálu, napojování či způsob řezání tvárnic se u každého výrobce 

vždy minimálně lehce liší. V každém případě bych doporučil spolupráci s odbornou 

firmou, především u stavby nízkoenergetického, nebo pasivního domu.  

Při zateplování objektu je taktéž třeba striktního dodržování technologického 

postupu. Ten mi ovšem nepřijde tak náročný a věřím že zručný kutil dokáže zateplení 

rodinného domu provést v dobré kvalitě. Ovšem opět upozorňuji, že se bavíme o 

stavbě pasivního domu, u kterého jsou vlastnosti a kvalita konstrukčních prvků zcela 

kritické. Každá drobná vada, či odchylka od projektu způsobí zhoršení tepelně 

technických vlastností. 

4.4.12.2 Systém MAXPLUS 

Tento systém se vyznačuje velmi jednoduchým technologickým postupem. 

Zvládne jej po krátkém zaškolení provádět i člověk, který má na stavbě i velmi malé 

zkušenosti. Zaškolení trvá přibližně dvě hodiny. Je vhodné, aby se zkušený člověk 
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účastnil pokládání první řady tvarovek a jejich následného zakotvení  pomocí 50 – 100 

mm vrstvy betonu. Následně je pak dobré provést kvalitu provedení ztraceného 

bednění vždy před betonáží. Kontroluje se, zda stavitel používá systém správně. Jestli 

dodržuje všechny kroky při osazování systému. Ty jsou ovšem velmi jednoduché a 

hlavně se neustále v každé řadě tvárnic opakují.  

Při vázání výztuže je důležité dodržovat přesahy prutů a jejich propojování za 

pomocí drátků. Způsob propojování je určitě dobré prostudovat, ale výztuž se vždy 

klade ob řadu tvarovek stále stejně, proto opět stačí krátké vysvětlení postupu. 

Následná kontrola je v tomto případě ale velmi důležitá.  

4.4.13 Cena za m2 systému 

4.4.13.1 Zděný systém 

Cena za m2 zděného systému se odvíjí od kvality použitého materiálu. Cena 

vybraného systému pouze za materiál vypadá takto: 

Nosné zdivo – 1230,- Kč bez DPH / m2 

Lepidlo – 58,- Kč bez DPH / m2 

Izolační desky – 270,- Kč bez DPH / m2 

Celková cena bez DPH za m2 materiálu je rovna 1558,- Kč. 

4.4.13.2 Systém MAXPLUS 

Cena systému MAXPLUS se odvíjí taktéž jako u zděného systému od více 

faktorů. V našem případě odpadá rozdílná cena od více firem. Negativním faktorem 

minima firem na trhu je měnící se cena sytému i dle vzdálenosti sídla firmy od místa 

stavby. Čím dále je parcela tím je i cena za systém vyšší.  Dále se cena mění s velikostí 

stavby. Kupříkladu na této stavbě byla cena o mě neznámou částku z důvodu malého 

objemu matriálu navýšena. U obou těchto faktorů se ve výsledku jedná o částky v řádů 

maximálně desetitisíců. Cena tohoto konkrétního systému MAXPLUS 500N 

(250/150/100) je určená následovně: 
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tvarovky MAXPLUS 500 N – 2 484 Kč/m2  

montáž zdiva – 248 Kč/m2  

zajištění zdiva při betonáži – 69 Kč/m2  

beton zdiva – 558 Kč/m2  

pomocná výztuž zdiva – 255 Kč/m2  

________________________________________________________________  

celkem za 1 m2 zdiva (U=0,09; R=11,11) = 3 614 Kč bez DPH. 

Pro naše porovnání ještě uvádím cenu bez práce: která je rovna 3297,- Kč bez DPH 

Jedná se však pouze o orientační cenu, která se může z výše uvedených důvodů 

měnit. Orientační ceny všech ostatních druhů systému MAXPLUS vypadají 

následovně: 

 

Tab.3: Orientační ceny různých skladeb systému MAXPLUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Asting CZ Pasivní domy s.r.o.  
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4.5 Vyhodnocení 

Vyhodnocení porovnání obou systému je velice subjektivní. Volil jsem proto 

popis jednotlivých částí výstavby a vlastností obou systémů, aby si je mohl člověk 

posoudit dle jeho preferencí. 

Pro mě osobně je systém MAXPLUS velmi zajímavý konstrukční systém. 

Z pohledu přípravy a realizace stavby byl v hodně porovnávaných faktorech lepší 

volbou, než zděný dvouvrstvý systém. K jeho velkým výhodám patří nízká hmotnost 

a výborné tepelně-izolační vlastnosti. K jeho nevýhodám patří vysoká cena, a určitá 

omezení při návaznosti dalších konstrukcí. Jeho další nevýhodou je chybějící 

prověření systému léty praxe. 

Zděný systém není ničím překvapivý. Jeho nespornými výhodami jsou cena, 

všeobecná povědomost o jeho fungování a vlastnostech a především dokonalé 

prověření nespočty staveb. 

Pokud bych měl volit číselné ohodnocení všech porovnávaných faktorů, 

vypadalo by následovně dle tab. 4. Toto mé subjektivní hodnocení je odvozeno od 

mých zkušeností přímo na stavbě výše uvedeného rodinného domu. Zhodnotil jsem 

všechna kritéria i dle jejich váhy a  určil jejich ohodnocení na škále od jednoho do 

deseti bodů. Celkový možný výsledek byl tedy 130 bodů. 

Ohodnocení systému na škále od 1 do 10. 

Tab.4: Číselné hodnocení faktorů konstrukčních systémů 

Zdroj: Vlastní tvorba 

 Zděný systém Systém MAXPLUS   
1.     Dopravu materiálů na stavbu 7 8   
2.     Manipulace s materiálem 6 10   
3.     Skladování materiálu 6 6   
4.     Množství potřebných pracovníků 7 8   
5.     Objem a potřeba stavební techniky 7 10   

6.     Objem materiálu potřebného pro 
provedení stavby 6 6   
7.     Objem odpadu při stavbě 8 10   
8.     Doba trvání prací 8 9   
9.     Návaznost na další konstrukce 10 8   
10.  Trvanlivost 10 8   
11.  Tepelně technické vlastnosti 7 10   
12.  Jednoduchost systému 7 10   

13.  Cena 8 3   

 97 108  
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Z tohoto porovnání vychází systém MAXPLUS opět vítězně. V čem je ovšem 

stále otázka je cena. Opět je na uvážení investora, zda se mu chce investovat ve fázi 

stavby a po dobu užívání budovy šetřit na energiích, nebo zda ušetří na počátku a bude 

počítat s vyššími náklady na provoz do budoucna. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo popsat ztracené bednění z tepelně-

izolačního materiálu neopor. Následně jej porovnat s jiným konstrukčním systémem. 

Z tohoto porovnání měl vyplynout určitý klíč pro zvolení vhodného konstrukčního 

systému. 

Jak bylo v práci psáno, záleží na osobních privilegiích investora kterému faktu 

o konstrukčním systému dá přednost. Zda se bude řídit například nejnižší cenou, nebo 

nejlepšími tepelně-technickými vlastnostmi. 

Z tohoto hlediska bych řekl že práce plní účel a dává přehled o všech aspektech 

použití toho, či onoho systému. Z mého osobního hodnocení vychází jako lepší, 

vzhledem k dlouhodobému užívání stavby, systém MAXPLUS. Je to z důvodu jeho 

vynikajících tepelně-technických vlastností, které se budou odrážet na komfortu 

užívání domu i na finanční náročnosti provozu. 

Tato bakalářské práce by mohla být vhodným průvodcem pro investory při 

výběru konstrukčního systému rodinného domu. 
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