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ANOTACE 

Cílem bakalářské práce je nabídnout investorovi jednoduchý nástroj pro srovnání variant 

obálky rodinného domu. Nástroj vytvořený v programu Microsoft Excel 2013 porovnává 

zvolené kombinace variant obvodového pláště, stropní konstrukce, střešního pláště a založení 

objektu. Srovnání je prováděno na základě rozdílů tepelných ztrát prostupem a změn nákladů 

v jednotlivých stavebních oddílech rozpočtu. Celkový rozpočet i jeho dílčí varianty jsou 

vytvořeny v programu Kros 4 verzi 2021/I, který pracuje s cenovou soustavou ÚRS. Náklady 

na profese jsou stanoveny z databáze RYRO. Na základě změn nákladů mezi novými návrhy 

a základní variantou se stanoví tzv. Rozdílový náklad, který ovlivní celkovou odhadovanou 

cenu stavby rodinného domu. Cena se vztahuje ke konkrétnímu rodinnému domu v Plešnicích 

s pevně danými rozměry a dispozicí, včetně přípojek inženýrských sítí. 

ANNOTATION 

This Bachelor's Thesis aims to offer the investor a simple tool for comparing variants 

of the envelope of a family house. The tool created in Microsoft Excel 2013 compares selected 

variant combinations for the perimeter cladding, ceiling structure, roof cladding and building 

foundation. The comparison is made based on differences in heat losses through transmission 

and changes to the costs for individual construction sections of the budget. The total budget 

and its partial variants have been created in Kros 4 version 2021/I using the ÚRS price. 

The costs for the professional trades have been determined from the RYRO database. Based on 

the changes in costs between the new proposals and the basic variant, the so-called differential 

cost has been determined, which consequently affects the total estimated cost of building 

a family house. The price refers to a specific family house in Plešnice with fixed dimensions 

and layout, including utilities. 
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ÚVOD 

V rámci tématu bakalářské práce se řeší varianty obálky rodinného domu a následné stanovení 

nákladů na ně. Varianty jsou vytvořeny pro konstrukce obvodové, střešní a základové. Rozměry 

a dispozice objektu zůstávají nezměněny. Nově navrhované možnosti obvodového pláště 

se budou týkat zhotovení opláštění buď z takzvaného sendvičového zdiva, kde nosnou část tvoří 

broušené cihelné bloky, respektive pórobetonové tvárnice a kontaktní zateplovací systém, 

nebo z tepelněizolačních nosných prvků, u kterých již není zapotřebí dodatečné tepelné izolace, 

jelikož jejich výborné tepelněizolační vlastnosti splňují vysoké nároky na tepelný odpor 

a tepelnou akumulaci stěny. Varianty jsou zhotoveny výrobci Porotherm a Ytong. V případě 

opláštění od firmy Ytong je navržena varianta, kdy se změní i vnitřní nosné a nenosné stěny 

z cihel Porotherm na pórobetonové tvárnice Ytong. Vzhledem k nově vytvořeným obměnám 

obvodových zdí, je stropní konstrukce ve dvou nových variantách. V obou případech se jedná 

o systém nosníků a vložek pokaždé od jednoho z již zmíněných výrobců. Jako zastřešení 

objektu je možné si vybrat střechu plochou jednoplášťovou s jednoduchou skladbou, 

jež uzavírá jednopodlažní variantu rodinného domu, nebo střechu sedlovou s tepelnou izolací, 

u které se počítá s využitím půdních prostor. U volby založení objektu je možnost změnit 

základové pasy na základovou desku. 

Po seznámení se s jednotlivými variantami následuje jejich srovnání vůči základnímu návrhu. 

Porovnání se dělá na základě tepelných ztrát prostupem a vzniklých nákladových rozdílů. 

Všechny možnosti jsou zpracovány v dílčích rozpočtech vytvořených v programu Kros 4 

verzi 2021/I. Jednotlivé položky z rozpočtů jsou agregovány pod stavební oddíly, které jsou 

hlavním srovnávacím prvkem. Takto vzniklé rozdíly jsou sjednoceny do jednoho Rozdílového 

nákladu, který ovlivní finální odhad ceny rodinného domu. Tepelné ztráty jsou vypočteny 

pomocí součinitele prostupu tepla a teplot na obou stranách posuzované konstrukce. Veškeré 

tyto hodnoty jsou převzaty z protokolů z programu Teplo 2017 EDU. 

Výstupem práce je jednoduchý nástroj pro srovnání libovolných kombinací nových návrhů. 

Uživatel si vybere jednu z nabízených možností pro každou z částí obálky domu. Nástroj 

pak k jednotlivým možnostem přiřadí Rozdílové náklady a vyčíslí celkový odhad nákladů 

stavby. 
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1 RODINNÝ DŮM V PLEŠNICÍCH 

1.1  Základní údaje 

Jedná se o novostavbu rodinného domu v Plzeňském kraji. Stavba bude prováděna na pozemku 

o celkové výměře 1971 m2 s parcelním číslem 306/14 katastrálního území Plešnice. Dílo bude 

zhotoveno včetně přípojek inženýrských sítí napojených na stávající řady. Rodinný dům je 

nepodsklepený s jedním nadzemním podlažím a neobytným půdním prostorem. Objekt 

je vysoký 7,05 m a obdélníkového tvaru o velikosti 9,25 x 19,35 m. K novostavbě náleží 

zastřešené parkovací stání včetně samostatné místnosti pro skladování o velikosti 

6,90 x 8,50 m. 

 

Obrázek 1: Jihovýchodní pohled 

(Zdroj: ŠÍSTEK, Václav a Renata SOUČKOVÁ. D.1.1.b. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - výkresová část: Pohled 

- jihovýchodní, jihozápadní. Plzeň, 2019.) 

 

Obrázek 2: Jihozápadní pohled 

(Zdroj: ŠÍSTEK, Václav a Renata SOUČKOVÁ. D.1.1.b. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - výkresová část: Pohled 

- jihovýchodní, jihozápadní. Plzeň, 2019.) 
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Do objektu se vstupuje ze severovýchodní strany. Dispozice 1.NP je následující: po vstupu 

přes zádveří je možné se hlavní chodbou dostat do všech ostatních místností, které tvoří obývací 

pokoj, 3 samostatné pokoje, šatna, hudební zkušebna, sociální zařízení - koupelna, 

WC a technická místnost. Světlá výška místností je 2,60 m s výjimkou obytné místnosti, 

která je otevřena až pod střešní konstrukci. [1] 

 

Obrázek 3: Půdorys 1.NP 

(Zdroj: ŠÍSTEK, Václav a Renata SOUČKOVÁ. D.1.1.b. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - výkresová část: 

PŮDORYS 1.NP. Plzeň, 2019.) 

1.2  Konstrukční řešení 

Dům je založený na základových pasech. Svislé nosné konstrukce jsou vyzděné z broušených 

cihelných bloků Porotherm 24 Profi tloušťky 240 mm a Porotherm 19 AKU Profi tloušťky 

190 mm. Příčky jsou z cihelných bloků Porotherm 14 Profi tloušťky 140 mm 

nebo pórobetonových tvárnic tloušťky 100 mm. Nosná část stropu je tvořena dřevěnými trámy 
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uloženými na zdivu a obkladem z OSB desek. Strop je izolován tepelnou izolací tloušťky 

2 x 120 mm a opatřen SDK podhledem. Z hlediska nášlapných vrstev se v objektu nachází 

převážně keramické dlažby, respektive plovoucí laminátová podlaha. Vnitřní povrchy jsou 

upraveny hladkou vápenocementovou omítkou a výmalbou. V místnostech s mokrým 

provozem, tj. sociální zařízení, WC a technická místnost, jsou stěny ošetřeny hydroizolačním 

nátěrem a obloženy keramickými obklady. Vnitřní dveře jsou dýhované, osazené 

do obložkových zárubní. Okna jsou plastová s izolačním trojsklem a možností dvoustupňové 

ventilace. Vnější parapety jsou z pozinkovaného plechu a jsou opatřeny barevným nátěrem 

dle volby investora. Vnitřní parapety jsou laminátové, taktéž v barvě dle zadavatele. [1] 

1.2.1  Založení objektu 

Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu C25/30 XC2. Jejich spodní část je 

betonována přímo do výkopu, horní část je provedena z tvárnic ztraceného bednění tloušťky 

400 mm s výplní z betonu C16/20. Pasy jsou při spodním líci vyztuženy sítí 100 x 100 x 8 mm. 

Na rostlém terénu pod základy i podkladním betonem je štěrkopískový podsyp hutněný. 

Podkladní beton přebíhá přes horní část základů. Je proveden taktéž z betonu C25/30 XC2 

v tloušťce 150 mm a vyztužen při dolním i horním okraji KARI sítí 100 x 100 x 6 m. [1] 

 

Obrázek 4: Základní skladba konstrukce ve styku se zeminou 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Základy jsou po celém obvodu zatepleny extrudovaným polystyrenem značky Styrodur 

v tloušťce 60 mm s vytažením nad terén. Izolace proti zemní vlhkosti je provedena asfaltovým 

pásem FOALBIT ve dvou vrstvách s vložkou z hliníkové fólie proti radonu a pronikání plynů 

z podloží. [1] 

1.2.2 Obvodový plášť 

Jako obvodové zdivo jsou použity broušené cihelné bloky Porotherm 24 Profi. Tloušťka zdiva 

je 240 mm. Vrstvu tepelné izolace tvoří minerální vata Isover NF 333 s kolmými vlákny 

a je provedena v tloušťce 160 mm. Jako finální vrstva je vnější jádrová a fasádní probarvená 

silikátová omítka, zrnitost 1,5 mm. 

 

Obrázek 5: Základní skladba obvodového pláště 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

1.2.3 Stropní konstrukce 

Stropní konstrukci nad 1.NP tvoří dřevěný trámový strop. Dřevěné stropní trámy 120/250 mm 

jsou z řeziva jehličnatého, uloženy na zdivu nebo železobetonu a podloženy asfaltovým pásem 

Sklobit. Jsou obloženy dvěma vrstvami OSB desek. Vzhledem k tomu, že půdní prostory nejsou 

určeny k užívání, je již stropní konstrukce opatřena tepelnou izolací tloušťky 120 + 120 mm. 

Pod úrovní stropní konstrukce je železobetonový ztužující věnec. Stropy jsou ve všech 

místnostech opatřeny SDK podhledy. Výjimkou je obytná místnost, která je otevřena 

až pod střechu s podkrovními SDK deskami. [1] 
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1.2.4  Střešní plášť 

Střecha je sedlová se sklonem 35°. Výška střechy je v nejvyšším bodě 6,40 m. Jako střešní 

krytina je navržena keramická taška Tondach. Krov je tvořen latěmi, kontralatěmi 60/40 mm 

a krokvemi 120/160 mm. Mezi laťováním a krokvemi se nachází vrstva pojistné kontaktní fólie. 

Tepelně izolační vrstva v tloušťce 120 + 140 mm je provedena pouze nad obytnou částí 

a je uložena mezi a pod krokvemi. Na ní je uložena parotěsná zábrana JUTAFOL N AL 170. 

Konstrukce je z interiéru ukončena SDK podhledem. 

 

Obrázek 6: Skladba sedlové střechy s tepelnou izolací 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Zastřešení nad parkovacím místem a skladem tvoří krokve 120/160, OSB desky a pásy z SBS 

modifikovaného asfaltu: natavovací VEDATECT PYE G200 S4 mineral a vrchní EUROFLEX 

modrozelený. Stejná skladba tvoří i menší přístřešek na jihozápadní straně domu. [1] 
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2 OCEŇOVÁNÍ STAVEB 

Každá stavba je celek skládající se z jednoho či více stavebních objektů. Stavebním objektem 

se označuje prostorově ucelená nebo technicky samostatná část stavby. Mezi takto označené 

řadíme rodinné nebo bytové domy, administrativní budovy, haly nebo dopravní objekty jako 

mosty a silnice, dále pak jednotlivé přípojky inženýrských sítí, ale i drobné stavby 

jako přístřešky či altány. Pro lepší přehlednost je zavedena jednotná klasifikace a struktura 

třídění stavebních objektů. Na českém stavebním trhu se nejvíce používají dva klasifikační 

systémy: Jednotná klasifikace stavebních objektů (JKSO) a Klasifikace stavebních děl 

(CZ - CC). Pro strukturu třídění stavební produkce se u nás využívá Třídník stavebních 

konstrukcí a prací (TSKP), jenž je výchozím zdrojem pro tvorbu cenových soustav. TSKP je 

rozdělen do 4 stupňů: 

 Skupina stavebního dílu, 

 Stavební díl v rámci skupiny, 

 Druh konstrukce nebo práce v rámci stavebního dílu, 

 Zdrobňující charakteristiky. 

Stavba je vždy prováděna podle individuálních požadavků investora. Veškeré jeho požadavky 

jsou zaznamenány v projektové dokumentaci a jejích přílohách. Čím je zpracování 

dokumentace podrobnější a kvalitnější, tím je ocenění dané zakázky přesnější. Cílem oceňování 

ve stavebnictví je vytvořit co nejpřesnější seznam veškerých nákladů, které vznikají 

v souvislosti s výstavbou. Obecně se tento výpis označuje jako stavební rozpočet. Skladba 

rozpočtu je následující: oceněný soupis prací je shrnut v rekapitulaci stavebního objektu, 

poté následuje rekapitulace stavebních objektů, která je sjednocena do celkové rekapitulace 

rozpočtu. [2] [3] 

Informace o nákladech jsou důležitým podkladem při výběru jedné z variant projektu 

a pro celou řadu dalších manažerských rozhodnutí. Náklady členíme podle různých hledisek, 

např.: podle druhů, podle přičitatelnosti k výrobku, podle proměnlivosti nebo podle místa 

vzniku. Veškeré náklady v rozpočtech jsou rozdělené do dvou základních skupin. Základní 

rozpočtové náklady (ZRN), které obsahují náklady položek z jednotlivých stavebních dílů 

a druhou skupinou jsou Vedlejší a ostatní náklady (VRN) zahrnující náklady, které souvisí 

se zhotovením stavby a jsou v praxi označovány jako náklady spojené s umístěním stavby. 

 [2] [4] 
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2.1 Cenová soustava 

Cenová soustava je ucelený systém, který slouží jako zdroj informací pro určení ceny projektu 

v jakékoliv z jeho fází. Všechny informace o materiálech, výrobcích a stavebních a montážních 

pracích jsou sjednoceny do strukturované multimediální databáze. Každá položka má svůj 

specifický kód pro danou cenovou soustavu, podrobný popis, měrnou jednotku a cenové 

podmínky pro kalkulaci nákladů a jednotkové ceny. V České republice jsou využívány 

tři cenové soustavy: 

 CS ÚRS 

 RTS DATA 

 Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací (OTSKP) 

[2] 

První dvě zmíněné soustavy jsou primárně určené pro potřeby pozemního stavitelství. Mají 

velmi podobnou strukturu stavebních dílů a položek. Nejvýraznější rozdíl se týká zařazení 

sádrokartonových konstrukcí, kdy v soustavě ÚRS mají svůj vlastní oddíl s označením 

763 Konstrukce suché výstavby, naopak v RTS DATA jsou SDK desky přiřazeny do oddílů 

podle toho, zda se jedná o sádrokartonovou příčku, podhled nebo jiné. Co se týče liniových 

staveb, jako jsou dálnice, mosty nebo tunely, pro ty je primárně určena cenová soustava 

OTSKP. Tato cenová soustava je vydávána Ministerstvem dopravy ČR a používá se pro stavby, 

které jsou financovány prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) 

a zadavateli jsou státní příspěvkové organizace. V případě, že je liniová stavba zadávána 

veřejným zadavatelem (kraj, obec atd.), ale není financována prostřednictvím SFDI, používá se 

cenová soustava ÚRS nebo RTS DATA. [2] 

Pro zpracování položkových rozpočtů v této práci byla použita Cenová soustava ÚRS. 

Tato soustava je vytvářena společností ÚRS CZ, jež je aktivním členem národních 

i mezinárodních společenství, které se zabývají problematikou cen ve stavebnictví. Mezi další 

činnosti firmy patří distribuce softwarů a online aplikací pro oceňování a řízení stavebních 

zakázek, tvorba individuálních rozpočtů i databází nebo pořádání seminářů. [5] 

Cenová soustava ÚRS obsahuje katalogy popisů a směrných cen stavebních prací a montáží 

technologických zařízení s následujícím členěním: Cenové a technické podmínky, Katalogové 

listy a Směrné ceny položek. [6] 
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K CS ÚRS ještě patří další oceňovací podklady, mezi kterými se nachází: 

 Rozpočtové ukazatele RUSO, 

 Rychlé rozpočtování RYRO, 

 Oceňování škod na stavebních objektech POLAR, 

 Agregované položky komunikací APK. 

[6] 

2.2  Soustava RYRO 

Pro stanovení nákladů na profese v přikládaném rozpočtu (viz Příloha 1) byla použita soustava 

RYRO. Soustava je novou samostatnou částí CS ÚRS. Je to systém agregovaných položek, 

pomocí kterých lze snadno a rychle ocenit bytovou či nebytovou pozemní stavbu. Základní 

struktura soustavy se dělí na 4 části: 

 Úvodní část: Část 1 – Stavební práce hrubé stavby, 

 Část 2 – Konstrukce a dokončovací práce, 

 Část 3 – Instalace a technologické celky, 

 Část 4 – Vnější stavební objekty. 

[7] 

2.3  Program KROS 4 

CS ÚRS je v kompletní podobě součástí programu řady KROS nebo euroCalc. Pro účely práce 

byl použit stavební software Kros 4 verze 2021/I. Tento program je určen pro tvorbu rozpočtů 

a kalkulací. Pro ceny stavebních prací a materiálů se používají tzv. směrné ceny. To jsou 

jednotkové ceny, které jsou získány statistickými metodami, konkrétně z nabídkových cen 

od stavebních firem z reálných zakázek. Software se skládá z modulů, které pokrývají všechny 

fáze projektu. V Krosu lze komfortně pracovat s pravidelně (dvakrát do roka) aktualizovanou 

databází ÚRS i s jakoukoliv jinou databází cen stavebních prací. To znamená, že například 

databáze RTS DATA je také dostupná v programu Kros, přestože jejím primárním 

zprostředkovatelem je software BuildPower. [2] [8] 

Pro sestavování rozpočtů je možné využít buď samostatného vyhledávání v databázi 

Ceníku prací a Ceníku materiálů nebo v prostoru Stavební knihovny využít nějakého 

z předpřipravených vzorových rozpočtů. Do programu Kros lze také importovat již hotová 
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zadání ve formátu PDF nebo XLS a následně je ocenit dle směrných cen CS ÚRS. Ve chvíli, 

kdy je rozpočet v programu hotový, je možné využít širokých možností exportu a přenést finální 

verzi do požadovaného formátu v požadované podobě, ať už jako slepý rozpočet, rozpočet 

s nebo bez výkazu výměr, výrobní kalkulaci, limitku materiálů, strojů, profesí apod. Program 

nabízí i funkci kontroly rozpočtu, při které hlídá především položky s nulovou cenou 

nebo nevyplněným výkazem výměr. Pro práci s cenami je v programu mnoho možností. 

Lze snižovat nebo zvyšovat procentuálně ceny v celých oddílech, porovnávat je s jinými 

zakázkami nebo vlastními cenami, či snadno oceňovat importovaná zadání. Veškeré úpravy 

se pohodlně sledují pomocí nastavení různých pohledů nebo filtrů např. dle typu konstrukce, 

materiálu, dodávky nebo výrobce. [9] 

 

Obrázek 7: Rozhraní programu Kros 4 

(Zdroj: Vlastní zpracování. Snímek obrazovky: Rozpočet Novostavba RD Plešnice. Program Kros. Citrix Receiver) 

2.4  Agregace položek 

Pojem agregace sám o sobě znamená spojování, shlukování, sjednocování. Jinými slovy 

seskupování jednotlivých částí do určitého celku. V případě položek v databázích cenových 

soustav se jedná o sjednocování přímých a nepřímých nákladů do jedné jednotkové ceny. 

Přímé a nepřímé náklady jsou též agregací. Pod pojmem přímé náklady jsou sjednoceny 

náklady na materiál (H), na mzdy (M), stroje (S) a ostatní přímé náklady (OPN). Nepřímé 

náklady tvoří správní (RS) a výrobní (RV) režie. Pro nákladové porovnání jednotlivých variant 

bylo v této práci použito sjednocení položek do jednotlivých stavebních oddílů rozpočtu. [10] 
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3 TEPELNÉ ZTRÁTY 

Při návrhu různých variant obálky domu je nezbytné splnit nároky na tepelný odpor a tepelnou 

akumulaci stěny. K tomu slouží posouzení skrze stanovení tepelných ztrát. Celková tepelná 

ztráta je dána součtem tepelné ztráty prostupem Qp a tepelné ztráty větráním Ov s odečtením 

trvalých tepelných zisků Qz. Vzhledem k tomu, že se v této práci porovnávají jednotlivé části 

konstrukce rodinného domu samostatně, nehledě na to, ke které místnosti přímo přiléhají, bude 

pro účely práce použit výpočet pro základní tepelnou ztrátu prostupem tepla Qp. 

Výpočet tepelné ztráty prostupem je následující: 

Qp = Qo*(1+p1+p2+p3) 

Rovnice 1: Celková tepelná ztráta prostupem 

(Zdroj: REINBERK, Zdeněk. VÝPOČET TEPELNÉ ZTRÁTY - NÁPOVĚDA. Tzbinfo [online]. Praha: Topinfo, © 2001-2021 

[cit. 2021-5-9]. Dostupné z: https://vytapeni.tzb-info.cz/docu/tabulky/0001/000107_help.html#mistnost_qp.) 

p1 – Přirážka na vyrovnání vlivu chladných konstrukcí: p1 = 0,15*kc  

 kc – Průměrný součinitel prostupu tepla. V tomto případě, kdy se uvažuje každá 

konstrukce zvlášť a do srovnání se nezahrnuje dispozice domu a plochy jednotlivých místností 

ve vztahu k posuzované skladbě, nebude průměrný součinitel kc ani přirážka p1 ve výpočtu Qp 

figurovat. 

p2 – Přirážka na urychlení zátopu. Uvažuje se pouze v případě, pokud není možné zaručit 

nepřerušovanou dodávku tepla. Za normálních okolností se tato přirážka neuvažuje. 

p3 – Přirážka na světovou stranu. Vzhledem k tomu, že se neporovnávají konkrétní místnosti 

domu, nebude tato přirážka uvažována. 

Qo – Ztráta prostupem tepla přes posuzovanou konstrukci. Popsána vzorcem: 

Qo = U*S*(ti-te) 

Rovnice 2: Tepelná ztráta prostupem 

(Zdroj: REINBERK, Zdeněk. VÝPOČET TEPELNÉ ZTRÁTY - NÁPOVĚDA. Tzbinfo [online]. Praha: Topinfo, © 2001-2021 

[cit. 2021-5-9]. Dostupné z: https://vytapeni.tzb-info.cz/docu/tabulky/0001/000107_help.html#mistnost_qp.) 

ti – Vnitřní výpočtová teplota. 

te – Vnější výpočtová teplota. Nejnižší z teplot za zadávanou konstrukcí. 
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S – Plocha konstrukce. Bude uvažována jako 1 m2 pro všechny navrhované skladby. 

U – Součinitel prostupu tepla konstrukcí. Tato hodnota byla pro každou z varianta stanovena 

pomocí programu Teplo 2017 EDU. Výsledné protokoly ze softwaru jsou uvedeny v přílohách 

práce (viz Příloha 14 – Příloha 24). [11] 

3.1 Hodnoty součinitele prostupu tepla 

Žádná z navržených skladeb nesmí přesáhnout normovou hodnotu součinitele prostupu tepla U 

pro danou konstrukci. Bez splnění tohoto požadavku nemůže být daná varianta realizována, 

tudíž by nemělo smysl se jí nadále zabývat. 

 

Obrázek 8: Součinitel prostupu tepla U 

(Zdroj Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 jednotlivých konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana 

budov - Část 2: Požadavky. Tzbinfo [online]. Praha: Topinfo, © 2001-2021 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: https://stavba.tzb-

info.cz/tabulky-a-vypocty/136-normove-hodnoty-soucinitele-prostupu-tepla-un-20-jednotlivych-konstrukci-dle-csn-73-0540-

2-2011-tepelna-ochrana-budov-cast-2-pozadavky:) 

Hodnoty součinitele U v tabulce na obrázku č. 7 odpovídají ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná 

ochrana budov část 2: Požadavky a jsou platné pro budovy s  návrhovou vnitřní teplotou 

v rozmezí 18°C až 22°C včetně. Vzhledem k nově vydané vyhlášce č. 262/2020 Sb., 

o energetické náročnosti budov je nutné brát jako referenční hodnoty součinitelů prostupu tepla 

doporučené hodnoty Urec,20, nikoli požadované UN,20. Pro nízkopodlažní budovy a rodinné 

domy je vhodné snížit se, až na úroveň Upas,20. [12] [13] 

https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/136-normove-hodnoty-soucinitele-prostupu-tepla-un-20-jednotlivych-konstrukci-dle-csn-73-0540-2-2011-tepelna-ochrana-budov-cast-2-pozadavky
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/136-normove-hodnoty-soucinitele-prostupu-tepla-un-20-jednotlivych-konstrukci-dle-csn-73-0540-2-2011-tepelna-ochrana-budov-cast-2-pozadavky
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/136-normove-hodnoty-soucinitele-prostupu-tepla-un-20-jednotlivych-konstrukci-dle-csn-73-0540-2-2011-tepelna-ochrana-budov-cast-2-pozadavky
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3.2  Program TEPLO 2017 EDU 

Program TEPLO 2017 je určený pro tepelně technické posouzení. V programu se vyplní typ 

posuzované konstrukce, třída vnitřní vlhkosti a okrajové podmínky. Veškeré okrajové 

podmínky jako jsou návrhové hodnoty pro teplotu a vlhkost v interiéru a exteriéru, zvolí 

program sám, na základě zadané lokality. Dále se pak vyplňují jednotlivé vrstvy skladby. 

Ať už výběrem z katalogu nebo ručním zadáváním podle technického listu produktu vydaného 

výrobcem. Výstupem je detailní výpočet tepelného odporu R a součinitele prostupu tepla U, 

rozložení teplot a tlaků vodní páry v konstrukci a oblasti kondenzace a dalších ukazatelů 

souvisejících s problematikou tepelných ztrát. Výsledky se zobrazují jako konkrétní hodnoty, 

ale zároveň lze pro typické místo konstrukce vygenerovat i grafická rozložení teplot nebo tlaků 

vodní páry. Ve výpočtu jsou zohledněny systematické tepelné mosty jako např. kovové rošty 

pro SDK konstrukce nebo bodové spojovací prostředky pro kotvení hydroizolací. [14] 

 

Obrázek 9: Rozhraní programu Teplo 2017 EDU 

(Zdroj: Vlastní zpracování. Snímek obrazovky: Původní zdivo. Program Teplo 2017 EDU) 
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4 VARIANTY OBÁLKY RODINNÉHO DOMU 

Cílem této práce je vytvořit několik variant obálky rodinného domu v Plešnicích. Základní 

rozměry a dispozice objektu zůstanou nezměněny. Stejně tak budou ponechány původní vnitřní 

konstrukce, pokud je to u dané varianty možné. Bez jakýchkoliv zásahů a změn zůstane 

i příslušenství domu (kryté parkovací stání s místností pro skladování na severovýchodní straně 

a přístřešek na straně jihozápadní). 

Pro obálku domu byly vytvořeny tři varianty obvodového pláště, dvě varianty stropní 

konstrukce a jedna varianta základů. Ke každé stropní konstrukci je možnost výběru ploché 

nebo sedlové střechy v závislosti na volbě využitelnosti půdních prostor. 

4.1 Varianty obvodového pláště 

Při navrhování obvodové konstrukce byly zvoleny všechny varianty jako zděné, aby návrh 

korespondoval s požadavky investora. Pro zdění jsou v možnostech broušené cihelné bloky 

Porotherm nebo pórobetonové tvárnice Ytong. U obou typů jsou možné dvě varianty a to nosné 

zdivo s tepelným izolantem nebo opláštění bez nutnosti dodatečného zateplení. 

4.1.1 Varianta 1: Porotherm 44 T Profi 

V případě Porothermu je tzv. sendvičové zdivo použito již v základním návrhu, proto je prvním 

návrhem zdivo jednovrstvé bez tepelné izolace. Konkrétně broušené cihelné bloky 

Porotherm 44 T Profi. Ve skladbě obvodového pláště jsou tedy vyměněny pouze nosné cihly 

a odebrány desky fasádního polystyrenu. Vnitřní i vnější omítky zůstaly beze změn. 

 

Obrázek 10: Varianta 1 obvodového pláště 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Porotherm 44 T Profi jsou cihelné bloky tloušťky 440 mm. Dutiny v cihlách jsou vyplněny 

minerální nenasákavou vatou. Nenasákavost vaty je způsobena její hydrofobizací. Díky tomu, 

že jsou cihly vyplněny izolací a splňují nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěn, 

není již zapotřebí zdivo izolovat z vnějšku. Zdí se na maltu pro tenké spáry. [15] 

4.1.2 Varianta 2: Ytong Standard 

Jako druhá varianta byly zvoleny pórobetonové tvárnice Ytong. V tomto případě se obměna 

týká téměř všech vrstev obvodového pláště s výjimkou finální silikátové vnější omítky. První 

z návrhů Ytong obsahuje jako nosnou složku tvárnice Ytong Standard P2-400 HL v tloušťce 

300 mm. Jako ostatní komponenty opláštění ve skladbě figurují produkty doporučené k těmto 

tvárnicím a to jsou: vnitřní i vnější tepelněizolační omítka Ytong a zateplovací systém Multipor. 

 

Obrázek 11: Varianta 2 obvodového pláště 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vnitřní omítka tepelněizolační je minerální vyztužená omítka složená z anorganických pojiv, 

plniv a vláken. Omítku lze provést jako jednovrstvou v celkové tloušťce 6 mm. Provádí se 

ve dvou krocích, nejprve vrstva v tloušťce 4mm, na kterou se po srovnání a zaschnutí nanesou 

další 2 mm omítky. Provedení je možné i jako vícevrstvé, kdy je na 6 mm omítky nanesena 

ještě finální Ytong vnitřní stěrka hlazená. [16] 

Ytong Standard jsou tvárnice z autoklávovaného pórobetonu vhodné pro nosné obvodové 

i vnitřní stěny. Mají velmi dobré tepelněizolační vlastnosti a stejné technické vlastnosti 

ve všech směrech. Jsou zděné na maltu pro tenkou spáru tloušťky 1-3 mm. Před provedením 

povrchových úprav není zdi nutné penetrovat. Omítky i keramické obklady se provádí přímo 

na samotné tvárnice. [17] 
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Multipor lehká malta je minerální směs pro lepení desek Multipor a vytvoření výztužné vrstvy. 

Malta se natahuje v tloušťce 12 mm pro desky 50-125 mm a v tloušťce min. 15 mm pro desky 

nad 150 mm. Pro nanášení se používá zubová stěrku. [18] 

Tepelněizolační desky Multipor jsou minerální bezvláknité kalcium silikátové desky. 

Jsou vhodné jak pro kontaktní zateplovací systém, tak pro vnitřní zateplení stěn, stropů a střech. 

Desky se lepí celoplošně lepící maltou do vyztuženého podkladu s maximální nerovností 

5 mm/m. Malta se nanáší pouze na spodní plochy desek, nikoli přímo na obkládané konstrukce 

ani do styčných spár desek. Kotvení desek se provádí pouze jednou kotvou, která je umístěna 

přímo do středu desky. [19] 

Vnější omítka tepelněizolační je jednovrstvá omítka vyvinuta speciálně pro omítání 

pórobetonových stěn. Má hydrofobní a paropropustné vlastnosti, které napomáhají odstranit 

vlhkost. Zároveň také předcházejí vzniku plísní. Omítka se nanáší ručně nebo strojně v tloušťce 

6 mm. Po vyztužení mřížkovou tkaninou můžeme obvodový plášť zakončit finální vrstvou 

omítky. [20] 

4.1.3 Varianta 3: Tepelněizolační tvárnice Lambda YQ 

Stejně jako v případě Porothermu, tak i v případě Ytongu se další varianta týká takového typu 

zdiva, které není nutné kombinovat s deskami tepelné izolace. Skladba obvodového pláště je 

stejná jako v předchozí variantě, jen s výměnou nosných prvků za tepelněizolační tvárnice 

Lambda YQ v tloušťce 450 mm. 

 

Obrázek 12: Varianta 3 obvodového pláště 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Tepelněizolační tvárnice Lambda YQ jsou z autoklávovaného pórobetonu s výjimečnými 

tepelněizolačními vlastnostmi. Provedení PDK je s dvojitým perem, drážkou a úchopovými 

kapsami. Je zděná na tenké maltové lože tloušťky 1-3 mm. Před provedením povrchových 

omítek není nutné zdi penetrovat. Stejně tak keramické obklady provádíme přímo na zeď. [21] 

4.2 Varianty stropu a střešního pláště 

Ke každému ze zdících systému byla navržena stropní konstrukce od stejného výrobce. Skladby 

stropů jsou v následujících bodech popsány pro situaci, kdy se investor rozhodne využít půdu 

pro bydlení. Proto jsou uvedeny i kročejové izolace a další vrstvy podlahy. Pokud zůstane půdní 

prostor nevyužit, bude se počítat jen se samotnou nosnou stropní konstrukcí. Varianty střešního 

pláště se také odvíjí od volby toho, jak bude naloženo s využíváním půdních prostor. 

4.2.1 Strop Porotherm 

Stropní systém nosník-vložka od Porothermu je tvořen cihelnými vložkami MIAKO 

a keramobetonovými stropními trámy POT. Trámy jsou vyztuženy svařovanou prostorovou 

výztuží a jsou uložené do maltového lože z cementové malty. Délka uložení nosníků 

je minimálně 125 mm. Stropní vložky se kladou na sucho na předem osazené a podepřené 

nosníky. Nosníky se podpírají vodorovnými dřevěnými hranoly se sloupky. Vzniklé mezery 

mezi trámy se vyplní betonem třídy minimálně C20/25. Zároveň se provede zabetonování 

stropní konstrukce vrstvou v tloušťce 60 mm včetně vyztužení KARI sítěmi v celé ploše. [22] 

 

Obrázek 13: Strop Porotherm 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4.2.2 Strop Ytong 

Tradiční vložkový strop Ytong je variabilní montovaná stropní konstrukce tvořena 

železobetonovými nosníky a pórobetonovými vložkami. Nosníky tvoří příhradová prostorová 

výztuž zalitá do betonové patky. Délka uložení je minimálně 150 mm. Pro stropy o tloušťce 

250 mm se používají nosníky typu A, které jsou vysoké 205 mm. Strop je nutné vyztužit 

a doplnit monolitickou zálivkou. V případě stropu Ytong Klasik se provádí betonová vrstva 

z betonu C25/25 s minimální tloušťkou 50 mm. Stropní vložky z řady Ytong Klasik mají svislé 

boční stěny a výšku 200 mm. [23] 

 

Obrázek 14: Strop Ytong 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

4.2.3 Plochá střecha 

V základním návrhu figuruje půda jen jako nevyužitý a nevytápěný prostor, který není určen 

k bydlení. Pokud by se investor nakonec rozhodl jinak a chtěl půdu používat k bydlení, bylo by 

nutné provést zateplení střešní konstrukce. Pro tuto možnost je jako řešení zvoleno použití 

základního návrhu střechy nacházející se nad obytnou částí. Střecha v tomto složení by 

se provedla v celé ploše zastřešení. Na strop nad 1.NP by bylo zapotřebí zhotovit podlahovou 

konstrukci. Její skladba byla již zmíněna u jednotlivých stropních systémů. 

V případě, že by investor trval na zachování nevytápěného půdního prostoru i sedlové střechy, 

zůstává skladba střechy identická se základním návrhem. Jako další řešení byla jako varianta 

bez půdy navržena plochá střecha. Jelikož se jedná o rodinný dům s vlastní zahradou, je 

zbytečné realizovat plochou střechu zelenou. Proto byla zvolena jednoplášťová střecha. 
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Obrázek 15: Skladba ploché střechy 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Plochá střecha má jednoduchou skladbu. Na nosné stropní konstrukci je asfaltový pás 

VEDABIT V 60S35 s jemným minerálním posypem, který se k podkladu natavuje pomocí 

plynového hořáku. Následuje souvrství tepelné izolace, které tvoří vrstva izolace EPS 100S 

a  EPS 70, obě vrstvy v tloušťce 100 mm. Spádový polystyren EPS 100S má v nejtenčím místě 

tloušťku 40 mm. Předposlední složkou je ochranná textilie ze syntetických vláken. Celou 

skladbu střešního pláště uzavírá mechanicky kotvená fólie FATRAFOL S 810/V, 

která je vyztužena polyesterovou mřížkou. Fólie je na bázi PVC-P může být přímo vystavená 

povětrnostním vlivům. [24] [25] 

4.3 Varianty základové konstrukce ve styku se zeminou 

Rodinné domy se z drtivé většiny zakládají na základových pasech. Stejně tak tomu je 

i v případě základního návrhu domu v Plešnicích. Pro druhou možnost se tudíž nabízí zvolit 

základovou desku, přestože toto řešení se u rodinných domů příliš nevyužívá. Konstrukce 

základové desky vyžaduje posouzení autorizovaným statikem, který navrhne přesné místo 

uložení výztuže. Založení na desce se využívá spíše v případě, kdy je dům podsklepený a sklep 

se nachází pod hladinou podzemní vody, nebo v případě, že podloží pro založení objektu 

je velmi neúnosné nebo pokud v půdorysu stavby vznikají velká zatížení na mnoha místech. 

[26] 
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Obrázek 16: Skladba se základovou deskou 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vzhledem k základní konstrukci ve styku se zeminou je v novém návrhu místo podkladového 

betonu použita základová deska ze železobetonu C30/37 XC2. Deska bude provedena 

v tloušťce 300 mm. Vyztužení desky bylo odhadnuto 120 kg/m3. Před realizací je nezbytné 

posouzení od autorizovaného statika. Na hydroizolaci FOALBIT Al S40 navazuje jedna vrstva 

tepelné izolace Isover EPS 100 se separační vrstvou z PE fólie. Pod nášlapnou vrstvu, která je 

tvořena keramickou dlažbou nebo vinylovými dílci, byl místo vyztužené betonové mazaniny 

zvolen dnes používanější anhydritový litý potěr v tloušťce 50 mm. 
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5 POROVNÁNÍ VARIANT 

Pro porovnání jednotlivých variant byly zvoleny tyto dva parametry: základní tepelné ztráty 

prostupem a základní rozpočtové náklady (ZRN) navrhované konstrukce. 

5.1 Tepelné ztráty 

Pro každou z variant byly tepelné ztráty vypočteny dosazením hodnot (viz tabulka č. 1) 

do vzorce: 

Qp = Qo = U*S*(ti-te) 

Rovnice 3: Tepelná ztráta prostupem 

(Zdroj: REINBERK, Zdeněk. VÝPOČET TEPELNÉ ZTRÁTY - NÁPOVĚDA. Tzbinfo [online]. Praha: Topinfo, © 2001-2021 

[cit. 2021-5-9]. Dostupné z: https://vytapeni.tzb-info.cz/docu/tabulky/0001/000107_help.html#mistnost_qp.) 

Tabulka 1: Tepelné ztráty prostupem 

Typ konstrukce U 

[W/m2K] 
S  [m2] ti [°C] te [°C] Qp [W] 

Obvodový plášť   

Základní 0,210 1,0 20,6 -15,00 7,48 

Varianta 1 0,174 1,0 20,6 -15,00 6,19 

Varianta 2 0,177 1,0 20,6 -15,00 6,30 

Varianta 3 0,177 1,0 20,6 -15,00 6,30 

Stropní konstrukce   

Dřevěný trámový strop 0,135 1,0 20,6 6,00 1,97 

Porotherm strop 0,141 1,0 20,6 6,00 2,06 

Ytong strop 0,141 1,0 20,6 6,00 2,06 

Střešní konstrukce           

Sedlová střecha s izolací 0,135 1,0 20,6 -15,00 4,81 

Plochá střecha 0,154 1,0 20,6 -15,00 5,48 

Konstrukce ve styku se zeminou   

Základové pasy 0,160 1,0 20,6 7,62 2,08 

Základová deska 0,168 1,0 20,6 7,62 2,18 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Do tabulky č. 1 byly dosazeny hodnoty součinitele prostupu tepla U podle hodnot získaných 

z programu TEPLO 2017 EDU. Plocha S byla jednotně stanovena na 1m2. Vnitřní i vnější 

teploty, byly převzaty z návrhových hodnot, které jsou uvedeny  v okrajových podmínkách 

pro zvolenou lokalitu taktéž v programu TEPLO 2017 EDU. 
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Z grafu č. 1 je patrné, že všechny nově navržené konstrukce mají menší tepelné ztráty 

než základní návrh. Nejnižší z hodnot pak patří k první variantě z cihel Porotherm 44 T Profi. 

 

Obrázek 17: Graf č. 1 – Qp obvodového pláště 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Graf č. 2 zobrazuje srovnání tepelných ztrát prostupem pro střešní konstrukce. Zde srovnáváme 

pouze nově navržené varianty. A to z důvodu, že v základním návrhu domu je mezi vytápěným 

prostorem a vnějším prostředím ještě nevytápěná půda. V tom případě se z hlediska tepelných 

ztrát počítá se stropní konstrukcí, která dělí vytápěný a nevytápěný prostor. Teplota na půdě 

bude vyšší než je venku, a proto celkové tepelné ztráty prostupem nebudou tak vysoké 

jako u konstrukcí, které přímo dělí vytápěný interiér od exteriéru. 

 

Obrázek 18: Graf č. 2 - Qp střešního pláště 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Srovnání jednotlivých stropních konstrukcí, v případě, že zvolíme variantu s nevytápěným 

půdním prostorem je zřejmý z grafu č. 3. 

 

Obrázek 19: Graf č. 3 - Qp stropních konstrukcí 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Graf č. 4 zobrazuje srovnání konstrukcí, které jsou ve styku se zeminou. V případě založení 

objektu na pasech, spíše než pasy jako takové, je z hlediska tepelných ztrát prostupem 

posuzována konstrukce, která je tvořena štěrkovým podsypem, podkladním betonem 

a skladbou podlahy. V případě základové desky, je hodnocen i základ samotný. Ve srovnání 

dvou navržených variant, vychází o jednu desetinu W lépe konstrukce základových pasů. 

 

Obrázek 20: Graf č. 4 - Qp základových konstrukcí 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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5.2 Nákladové porovnání 

Z hlediska nákladů se porovnávají Základní rozpočtové náklady (ZRN) jednotlivých variant 

konstrukcí se základním návrhem. Takto vzniklé rozdíly se projeví na celkovém odhadu 

nákladů stavby. Náklady stavby byly stanoveny pomocí položkového rozpočtu vypracovaného 

v programu KROS 4 verzi 2021/I (viz Příloha 1). Celý rozpočet zahrnuje hlavní stavební objekt 

SO 01 Novostavba RD Plešnice a domovní přípojky SO 02 Vodovodní přípojka, 

SO 03 Kanalizační přípojka a SO 04 NN přípojka. Vedlejší rozpočtové náklady celé stavby 

byly stanoveny procentuálně jako 1,5% ze ZRN. 

 

Obrázek 21: Rekapitulace rozpočtu stavby (ZRN+VRN) 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vzhledem k tomu, že všechny zpracovávané varianty se týkají jen obměn obálky domu, bude 

nadále pracováno jen s částmi rozpočtu SO 01. Z celé verze byly odděleny do dílčích rozpočtů 

položky, které se mění v závislosti na jednotlivých návrzích. To znamená, že byl oddělen 

rozpočet pro základní verzi obvodového pláště, stropní konstrukce, střešního pláště a základů. 

Pro zjednodušení srovnávání byly položky v dílčích rozpočtech agregovány do skupin 

podle samostatných oddílů ze soupisu prací. Následně pak tyto oddíly budou srovnávány 

mezi základním návrhem a novými variantami. Veškeré náklady uvedené v následujícím 

srovnání jednotlivých variant jsou Základní rozpočtové náklady (dále jen ZRN) bez DPH. 

5.2.1 Obvodový plášť 

Pokud se tedy z rozpočtu SO 01 oddělí část položek, týkajících se pouze obvodové konstrukce, 

bude náklad na opláštění činit 975 664 Kč bez DPH. 
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Z tabulky č. 2 vyplývá, že změnu nákladů mezi základní a první variantou (viz Příloha 2) tvoří 

položky v oddílech HSV. Největší rozdíly jsou patrné v oddílu 3 Svislé a vodorovné 

konstrukce, kde se projevuje změna nosného zdiva. Zde je zdivo Porotherm tloušťky 240 mm 

zaměněno za širší cihelné bloky s tloušťkou 440 mm, které mají vyšší jednotkovou cenu a lepší 

tepelněizolační vlastnosti, díky kterým není třeba zdivo dodatečně izolovat a to způsobuje 

výrazný rozdíl v oddílu 6 Úpravy povrchů. Menší rozdíly v oddílech 2 Zakládání 

a 4 Vodorovné konstrukce jsou způsobeny tím, že širší zdivo vyžaduje rozšíření základových 

pasů i ztužujícího železobetonového věnce. Po sečtení všech nákladových výkyvů se ZRN 

dostávají na téměř stejné číslo jako v základní variantě. Rozdílový náklad tedy činí 4 062 Kč. 

Tabulka 2: Nákladové porovnání s variantou 1 obvodového pláště 

Číslo Název oddílu Základní varianta Varianta 1 

2 Zakládání             166 035 Kč            208 292 Kč  

3 Svislé a kompletní konstrukce             225 517 Kč            390 552 Kč  

4 Vodorovné konstrukce               36 935 Kč              67 728 Kč  

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní             427 877 Kč            173 292 Kč  

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání               54 040 Kč              54 040 Kč  

998 Přesun hmot               40 818 Kč              53 255 Kč  

781 Dokončovací práce - obklady               15 527 Kč              15 527 Kč  

784 Dokončovací práce - malby a tapety                 8 917 Kč                8 917 Kč  

CELKEM ZRN (bez DPH)             975 664 Kč            971 602 Kč  

  Rozdílový náklad - 4 062 Kč  
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pro grafické zobrazení srovnání s první variantou opláštění slouží graf č. 5. 

 

Obrázek 22: Graf č. 5 - Srovnání s variantou 1 obvodového pláště 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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V  případě druhé varianty (viz Příloha 3) nedochází k žádným výraznějším rozdílům. Obvodové 

zdivo a konstrukce s ním spojené jsou z prvků Porotherm vyměněny za prvky Ytong a Multipor. 

Tato změna se týká všech vrstev skladby kromě finální vnější silikátové omítky. 

Přestože samotné rozdíly nejsou moc výrazné, celkově se náklad za variantu 2 zvýší 

o 54 475 Kč (viz tabulka č. 3). 

Tabulka 3: Nákladové porovnání s variantou 2 obvodového pláště 

Číslo Název oddílu Základní varianta Varianta 2 

2 Zakládání             166 035 Kč            166 035 Kč  

3 Svislé a kompletní konstrukce             225 517 Kč            283 765 Kč  

4 Vodorovné konstrukce               36 935 Kč              46 149 Kč  

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní             427 877 Kč            418 850 Kč  

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání               54 040 Kč              54 040 Kč  

998 Přesun hmot               40 818 Kč              37 536 Kč  

781 Dokončovací práce - obklady               15 527 Kč              15 527 Kč  

784 Dokončovací práce - malby a tapety                 8 917 Kč                8 238 Kč  

CELKEM ZRN (bez DPH)             975 664 Kč         1 030 140 Kč  

  Rozdílový náklad             54 475 Kč  
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z grafu č. 6 je zřejmé, že nejzásadnější rozdíl je v oddíle 3 Svislé a kompletní konstrukce. 

Ostatní oddíly už jsou poměrně vyrovnané a ve většině z nich základní varianta postupně 

snižuje výsledný rozdílový náklad. 

 

Obrázek 23: Graf č. 6 - Srovnání s variantou 2 obvodového pláště 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Stejně jako v prvním návrhu, tak i ve variantě 3 (viz Příloha 4) jsou náklady jednotlivých oddílů 

významně odlišné ve dvou z nich. Obvodové zdivo tloušťky 240 mm bylo nahrazeno zdivem 

tloušťky 450 mm od jiného výrobce, což ovlivnilo celou skladbu, ve které již nefiguruje 

kontaktní zateplovací systém. Rozdílový náklad v tomto případě činí 52 772 Kč 

(viz tabulka č. 4). 

Tabulka 4: Nákladové porovnání s variantou 3 obvodového pláště 

Číslo Název oddílu Základní varianta Varianta 3 

2 Zakládání             166 035 Kč            208 292 Kč  

3 Svislé a kompletní konstrukce             225 517 Kč            413 893 Kč  

4 Vodorovné konstrukce               36 935 Kč              69 264 Kč  

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní             427 877 Kč            213 063 Kč  

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání               54 040 Kč              54 040 Kč  

998 Přesun hmot               40 818 Kč              46 119 Kč  

781 Dokončovací práce - obklady               15 527 Kč              15 527 Kč  

784 Dokončovací práce - malby a tapety                 8 917 Kč                8 238 Kč  

CELKEM ZRN (bez DPH)             975 664 Kč         1 028 436 Kč  

  Rozdílový náklad             52 772 Kč  
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z grafu č. 7 jsou viditelné změny pro třetí variantu s tepelněizolační tvárnicí Lambda YQ. 

 

Obrázek 24: Graf č. 7 - Srovnání s variantou 3 obvodového pláště 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

V případě obměn opláštění domu se změny týkají jen obvodové konstrukce, tudíž vnitřní nosné 

stěny i příčky zůstávají dle základního návrhu jako cihelné bloky Porotherm. Proto pro varianty 

2 a 3 s obvodovým zdivem Ytong byly vytvořeny varianty 2.1 a 3.1 (viz Příloha 5 a 6), 
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kdy i vnitřní konstrukce jsou vyměněny za tvárnice z pórobetonu od stejného výrobce, jako je 

celý systém obvodového pláště. Náklad na veškeré svislé konstrukce v základní verzi činí 

1 469 955 Kč bez DPH 

Z tabulky č. 5 je patrné, že obě nové varianty jsou dražší než základní návrh. V případě varianty 

3.1 se objevují výrazné rozdíly v oddílech 3 Svislé konstrukce a 6 Úpravy povrchů, které jsou 

zapříčiněny volbou zdiva bez desek tepelné izolace. Z tabulky vyplývá, že Rozdílový náklad 

pro variantu 2.1 a 3.1 se téměř neliší. Přesné vyčíslení je 97 898 Kč, respektive 98 178 Kč. 

Lze tedy říci, že o co jsou tepelněizolační tvárnice dražší, o to se sníží náklady 

na tepelněizolační desky v oddílu 6 Úpravy povrchů. 

Tabulka 5: Nákladové porovnání s variantou 2.1 a 3.1 obvodového pláště 

Číslo Název oddílu Základní varianta Varianta 2.1 Varianta 3.1 

2 Zakládání           166 035 Kč            166 035 Kč            208 292 Kč  

3 

Svislé a kompletní 

konstrukce           446 606 Kč            550 488 Kč            682 527 Kč  

4 Vodorovné konstrukce             56 888 Kč              65 972 Kč              89 088 Kč  

6 

Úpravy povrchů, 

podlahy a osazování 

výplní           578 045 Kč            584 688 Kč            378 901 Kč  

9 

Ostatní konstrukce a 

práce, bourání             54 040 Kč              54 040 Kč              54 040 Kč  

998 Přesun hmot             54 945 Kč              47 951 Kč              56 607 Kč  

781 

Dokončovací práce - 

obklady             69 114 Kč              69 114 Kč              69 114 Kč  

784 

Dokončovací práce - 

malby a tapety             44 283 Kč              29 564 Kč              29 564 Kč  

CELKEM        1 469 955 Kč         1 567 852 Kč         1 568 133 Kč  

  Rozdílový náklad             97 897 Kč              98 178 Kč  
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výkyvy nákladů v jednotlivých oddílech jsou patrné z grafu č. 8 a grafu č. 9. Jejich rozložení 

odpovídá rozvržení změn jako v případě variant 2 a 3. Graf č. 8 se týká varianty se sendvičovým 

zdivem, proto jediný více patrný rozdíl je v oddílu 3 Svislé a kompletní konstrukce, kde byly 

změněny veškeré svislé konstrukce včetně překladů. To ovlivnilo i oddíly 6 Úpravy povrchů 

a 784 Dokončovací práce – malby. 
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Obrázek 25: Graf č. 8 - Srovnání s variantou 2.1 obvodového pláště 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pro grafické zobrazení rozdílů mezi základní verzí veškerých svislých konstrukcí a variantou 

3.1 slouží graf č. 9. 

 

Obrázek 26: Graf č. 9 - Srovnání s variantou 3.1 obvodového pláště 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

5.2.2 Strop a střešní plášť 

Základním návrhem stropní konstrukce je dřevěný trámový strop včetně sádrokartonových 

podhledů a byl vyčíslen na 250 975 Kč bez DPH. Z tabulky č. 6 je zřejmé, že největší rozdíly 

se v případě stropních konstrukcí týkají oddílu 4 Vodorovné konstrukce a 762 Konstrukce 

tesařské. Tuto nesrovnalost vytváří záměna dřevěného trámového stropu, který je rozpočtován 
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právě v oddílu 762, za nosníkový stropní systém Porotherm (viz Příloha 7), respektive Ytong 

(viz Příloha 8). Tyto systémy jsou obsaženy v jedné položce, jež spadá do oddílu 4. Položka 

zahrnuje náklady na nosníky, vložky, provizorní podpěry nosníků a náklady na zmonolitnění 

konstrukce mezi vložkami a celé horní plochy stropu. 

Tabulka 6: Nákladové porovnání stropních konstrukcí 

Číslo Název oddílu Základní varianta Varianta Porotherm Varianta Ytong 

4 Vodorovné konstrukce                     -   Kč                229 059 Kč           245 876 Kč  

998 Přesun hmot                     -   Kč                  12 959 Kč             11 366 Kč  

762 Konstrukce tesařské           162 174 Kč                          -   Kč                     -   Kč  

763 

Konstrukce suché 

výstavby             81 450 Kč                  81 450 Kč             81 450 Kč  

784 

Dokončovací práce - 

malby a tapety               7 351 Kč                    7 351 Kč               7 351 Kč  

CELKEM ZRN (bez DPH)           250 975 Kč                330 819 Kč           346 043 Kč  

  Rozdílový náklad                 79 844 Kč             95 068 Kč  
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Grafické srovnání stropních konstrukcí je zobrazeno v grafu č. 10. 

 

Obrázek 27: Graf č. 10 - Srovnání stropních konstrukcí 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

S návrhy stropní konstrukce jsou přímo spojeny varianty střešního pláště. V případě, že bude 

zvolena varianta ploché střechy, je nezbytné přidat strop i nad prostor obývacího pokoje, který 

je nyní otevřen až pod konstrukci sedlové střechy. Tím pádem se navýší plocha stropní 

konstrukce a z původních 116 m2 vzroste na 165 m2. Zároveň s tím se automaticky zvětší 

i plocha sádrokartonových podhledů a maleb stropů. Celkový nárůst ZRN po této úpravě 

rozměrů je znázorněný v tabulce č. 7. 
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Tabulka 7: Nákladové nárůsty stropních variant při změně rozměrů 

Číslo Název oddílu 

Varianta 

Porotherm 

116 m2 

Varianta 

Porotherm 

165 m2 

Varianta 

Ytong 

116 m2 

Varianta 

Ytong 

165 m2 

4 

Vodorovné 

konstrukce        229 059 Kč      324 400 Kč    245 876 Kč    348 215 Kč  

998 Přesun hmot          12 959 Kč        18 352 Kč      11 366 Kč      16 097 Kč  

762 Konstrukce tesařské                 -   Kč                -   Kč              -   Kč              -   Kč  

763 

Konstrukce suché 

výstavby          81 450 Kč      107 876 Kč      81 450 Kč    107 876 Kč  

784 

Dokončovací práce - 

malby a tapety            7 351 Kč          9 760 Kč        7 351 Kč        9 760 Kč  

CELKEM ZRN (bez DPH)        330 819 Kč      460 388 Kč    346 043 Kč    481 948 Kč  

  

Nárůst 

nákladů     129 569 Kč  

Nárůst 

nákladů   135 905 Kč  
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Volbou ploché střechy mizí možnost využívání půdních prostor, jelikož plochá střecha je 

navržena tak, že uzavírá jednopodlažní rodinný dům a půda je v tomto případě úplně zrušena. 

ZRN činí 386 241 Kč bez DPH (viz Příloha 9). 

Náklad základního návrhu střešního pláště, který tvoří nad obytným prostorem sedlová střecha 

se zateplením a SDK podhledem a nad zbylou částí domu sedlová střecha neizolovaná, byl 

vyčíslen na 811 202 Kč bez DPH. 

Tabulka 8: Nákladové porovnání variant sedlových střech 

Číslo Název oddílu Základní varianta 

Varianta sedlové 

střechy s izolací 

3 Svislé a kompletní konstrukce             39 576 Kč              39 576 Kč  

998 Přesun hmot                  218 Kč                   218 Kč  

712 Povlakové krytiny                     -   Kč                      -   Kč  

713 Izolace tepelné             47 116 Kč              71 937 Kč  

762 Konstrukce tesařské           353 300 Kč            353 300 Kč  

763 Konstrukce suché výstavby             70 805 Kč            266 522 Kč  

764 Konstrukce klempířské             19 368 Kč              19 368 Kč  

765 Krytina skládaná           274 914 Kč            274 914 Kč  

767 Konstrukce zámečnické               2 251 Kč                2 251 Kč  

784 Dokončovací práce - malby a tapety               3 654 Kč              13 756 Kč  

CELKEM ZRN (bez DPH)           811 202 Kč         1 041 840 Kč  

  

Rozdílový 

náklad           230 638 Kč  
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Pro případ, že by se investor rozhodl využívat půdní prostory, je zde varianta sedlové střechy 

s tepelnou izolací v celé ploše (viz Příloha 10). Jak je vidět v tabulce č. 8, v tomto návrhu 

se náklady navýší jen ve třech oddílech. Těmi jsou 713 Izolace tepelné, 763 Konstrukce suché 

výstavby a 784 Dokončovací práce – malby. Oddíly 763 a 784 jsou dražší, jelikož SDK podhled 

bude v proveden v celé ploše podkroví. Celkové ZRN se pro tento návrh zvýší o 230 638 Kč. 

Nárůst nákladů v jednotlivých stavebních oddílech je zřejmý z grafu č. 11. 

 

Obrázek 28: Graf č. 11 - Srovnání variant sedlové střechy 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Jelikož tato možnost počítá s využíváním půdních prostor, není toto navýšení ZRN finální. 

Je nezbytné k nákladům střešního pláště přičíst ještě náklad na provedení nové podlahy 

v podkroví a dřevěného schodiště se zábradlím. Skladbu podlahy na nosné stropní konstrukci 

bude tvořit minerální kročejová izolace Isover N tloušťky 50 mm, separační vrstva z PE fólie, 

anhydritový samonivelační potěr třídy C30 tloušťky 50 mm a nášlapná vrstva z keramické 

dlažby. Popis skladby byl již zmíněn v oddíle 4.2 této práce (str. 26). Podlaha bude položena 

v celé ploše stropní konstrukce s původními rozměry, to znamená, že místnost obytného 

prostoru zůstane otevřena až po střešní plášť a strop bude nad zbylými místnostmi, tj. 116 m2 

plochy. Náklady na navrženou podlahovou konstrukci, jež jsou nezbytným příplatkem 

k variantě sedlové střechy, byly stanoveny na 342 225 Kč. (viz Příloha 12). Tím pádem 

se Rozdílový náklad pro tuto variantu zvýší a jeho konečná hodnota bude 572 863 Kč bez DPH. 
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5.2.3 Základy 

ZRN základových pasů činí 721 143 Kč bez DPH. Jako jediná obměna základové konstrukce 

byla zvolena základová deska (viz Příloha 11). Z tabulky č. 9 je zřejmé, že nejvýraznější rozdíl 

se objevuje v oddíle 2 Zakládání. Konstrukce základových pasů z části z betonu C25/30 XC2 

a z části z tvárnic ztraceného bednění s podkladním betonem C25/30 je vyměněna 

za konstrukci základové desky z betonu železového C30/37 XC2. To ovlivňuje objemové 

a nákladové změny v oddíle 1 Zemní práce. Ostatní oddíly již nepodléhají tak velkým změnám. 

Hodnota ZRN pro variantu základové desky je vyšší o 90 529 Kč. 

Tabulka 9 Nákladové porovnání s variantou základové desky 

Číslo Název oddílu Základní varianta 

Varianta 

základové desky 

1 Zemní práce             59 657 Kč              31 146 Kč  

2 Zakládání           394 079 Kč            530 237 Kč  

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní             60 847 Kč              66 804 Kč  

998 Přesun hmot             67 624 Kč              60 125 Kč  

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům             64 484 Kč              65 870 Kč  

713 Izolace tepelné             74 451 Kč              57 489 Kč  

CELKEM ZRN (bez DPH)           721 143 Kč            811 672 Kč  

  

Rozdílový 

náklad             90 529 Kč  
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Veškeré rozdíly vykresluje graf č. 12. 

 

Obrázek 29: Graf č. 12 - Srovnání variant základů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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6 JEDNODUCHÝ NÁSTROJ 

Aby bylo možné nově navrhované varianty mezi sebou snadno kombinovat a porovnávat, byl 

vytvořen intuitivní nástroj (viz Příloha 25), který umožňuje jednoduché zadávání se zřejmým 

výsledkem. 

 

Obrázek 30: Jednoduchý nástroj nevyplněný 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Uživatel vyplní jen žlutá pole, kde z rozbalovacího seznamu vybere jednu z nabízených 

možností. V následujících dvou sloupcích se automaticky přiřadí potřebné údaje pro zvolenou 

variantu, které jsou předem vyplněny do skrytých sloupců. V rámci skrytých sloupců probíhají 

také výpočty, které zohledňují zvětšení plochy stropních konstrukcí v případě volby ploché 

střechy.  

V dolní tabulce se vyčíslí všechna pole. Zobrazí se celkový odhad nákladů na stavební objekt 

SO 01. Ten je stanoven odečtením, respektive přičtením Rozdílových nákladů k ZRN základní 

varianty. V dalším poli se zobrazí výsledný rozdíl nákladů nové kombinace oproti ZRN 

základního provedení rodinného domu. Následně se stanoví hodnota Vedlejších rozpočtových 

nákladů (VRN) jako 1,5% ze ZRN SO 01. Nakonec se k celkovému odhadu nákladů SO 01 

přičtou vypočtené VRN a náklady na další stavební objekty , taktéž včetně VRN a tím se získá 

celkový odhad stavby v Kč. Ten je uveden v hodnotě bez DPH i v hodnotě s DPH, které činí 

15%. 

Pokud je celkový rozdíl nákladů vyšší a tudíž nová kombinace obálky domu bude nákladnější 

než ta základní, zbarví se pole s rozdílovou hodnotou do červena. Naopak v případě, že díky 

kombinaci nově navržených konstrukcí se odhadovaný náklad sníží, bude pole zelené 

(viz obrázek č. 31). 
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Obrázek 31: Jednoduchý nástroj méně nákladná varianta 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výsledné srovnání z hlediska tepelných ztrát prostupem je řešeno grafickým zobrazením 

výsledku. Nástroj přiřadí ke každé z konstrukcí vypočítanou hodnotu tepelné ztráty [W/m2]. 

Pro získání celkových tepelných ztrát prostupem objektu se tyto hodnoty vynásobí plochou 

dané konstrukce a sečtou se dohromady. Tento výsledek je uveden jako Celkové tepelné ztráty 

prostupem [kW] a může být porovnán s celkovými tepelnými ztrátami základní varianty domu, 

které byly stanoveny stejným způsobem. Výsledný vzhled jednoduchého nástroje je zřejmý 

z obrázku č. 32. 

 

Obrázek 32: Jednoduchý nástroj vyplněný 

(Zdroj: Vlastní zpracování)



 

Závěr 
 

45 

ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo vytvořit jednoduchý nástroj pro srovnání nově navržených variant 

obálky rodinného domu z hlediska změn investičních nákladů a tepelných ztrát prostupem. 

Byly navrženy alternativy obvodového pláště, stropní a střešní konstrukce a založení objektu. 

Pro všechny možnosti byl prostřednictvím programu TEPLO 2017 EDU stanoven součinitel 

prostupu tepla U a teploty z obou stran posuzované konstrukce, na základě kterých byly 

stanoveny základní tepelné ztráty prostupem. Ty byly následně mezi sebou porovnány. Zároveň 

bylo srovnání návrhů provedeno z hlediska základních rozpočtových nákladů (ZRN). 

Tyto náklady byly stanoveny položkovými rozpočty vytvořenými v programu Kros 4 

verzi 2021/I, který pracuje s cenovou soustavou ÚRS. Objemy stavebních prací jsou stejné 

jako v základním rozpočtu vytvořeným pro rodinný dům v Plešnicích. 

Jako výsledek nákladového porovnání variant opláštění lze říci, že rozdíly mezi volbou zdiva 

s kontaktním zateplovacím systémem a tepelněizolačními tvárnicemi bez dodatečné tepelné 

izolace mají pro tento konkrétní rodinný dům zanedbatelné rozdíly, v řádu jednotek tisíců Kč. 

Výraznější rozdíl nastal v případě volby jiného typu nosného prvku. Pórobetonová tvárnice 

vyšla jako nákladnější varianta než bloky Porotherm, nárůst nákladů se pohybuje v řádech 

desetitisíců Kč. Závěr srovnání střešních konstrukcí je, že porovnání sedlových střech se pro 

navržené varianty odvíjí od volby využití půdních prostor rodinného domu. Ze základových 

konstrukcí vyšla jako nákladnější varianta základové desky. 

V případě tepelných ztrát bylo zjištěno, že nejvíce tepla uniká skrze obvodový plášť, 

o něco méně přes střešní konstrukci a nejméně pak konstrukcemi ve styku se zeminou. 

Intuitivní nástroj byl vytvořen v programu Microsoft Excel 2013. Po zadání vybraných variant 

nástroj přehledně vyčíslí celkový odhad nákladů pro stavební objekt SO 01, změnu nákladů 

oproti základní variantě obálky domu, celkový odhad stavby v Kč a graficky zobrazí rozdíl 

tepelných ztrát prostupem. 
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