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1 Úvod  

 

 Jako téma pro bakalářskou práci jsem si vybral Vliv technologie provádění 

svislých konstrukcí na cenu objektu. Rozhodl jsem se tak proto, že jsem kreslil o 

prázdninách výkresy rodinných domů a jejich zateplení (zelená úspora) a toto téma mě 

natolik zaujalo, že jsem si ho vybral i pro bakalářskou práci, kde také chci zohlednit 

dobrý výběr obvodového zdiva a zateplovacích prostředků tak, aby naše investice do 

realizace rodinného domu byla co nejmenší a vyhověla naší normě. A také proto, že 

bych se v budoucnu rád věnoval oceňování nemovitostí. 

 Cílem mé práce je provést cenový průzkum v oblasti svislých konstrukcí včetně 

montáže, definovat standardní provedení a následně provést studii vlivu standardu 

provedení svislých konstrukcí na cenu objektu. V závěru bych chtěl vyhodnotit, která 

z mích vybraných a zkoumaných konstrukcí je nejvýhodnější pro zhotovení rodinného 

domu. 

 V teoretické části představím metody oceňování a základní pojmy týkající se mé 

práce. V druhé kapitole teoretické části definuji základní funkce a požadavky na 

jednotlivé typy svislých konstrukcí, způsob provedení, možnosti použití a jejich výhody 

a nevýhody. 

 V praktické části provedu cenový průzkum v oblasti svislých konstrukcí a jejich 

montáže. Zjištěné ceny vyhodnotím a porovnám je v tabulkách a znázorním je v grafu. 

Ceny z průzkumu dále použiji pro studii vlivu standardu provedení svislých konstrukcí 

na cenu nemovitosti. Za účelem zjištění konkrétních výsledků si zvolím typový rodinný 

dům. 
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2 Nemovitosti 

 

 Za nemovitost považujeme především pozemky jako součást povrchu zemského, 

budovy, objekty a inženýrské stavby všeho druhu. Obecně můžeme říci, že jde o věci, 

které nejde přemísťovat z místa na místo. Pro pojem nemovitost lze používat i 

synonymum realita. 

  

2.1 Pojem a význam nemovitosti 

Jde tedy o pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Zahrnujeme do 

nemovitostí veškerou půdu, zemědělskou a lesní, sady, stejně jako vodní plochy, 

rybníky a vodní toky. Půda je součástí geografického prostředí, je přírodně daná a nelze 

ji na rozdíl od ostatních nemovitostí vyrobit. Toto hledisko ji řadí k těm nejdůležitějším 

přírodním zdrojům a vyžaduje si tak zvláštní ochranu a péči. V důsledku řady okolností 

a vlivů se její vzácnost neustále zvyšuje. 

 

Půda jako součást zemského povrchu je současně nezbytným naturálně věcným 

předpokladem a základní podmínkou pro vznik a výstavbu všech staveb jako 

nemovitostí, objektů sloužících výrobní i osobní spotřebě. Jejich výstavba ovlivňuje 

spotřebu společenského půdního fondu. Je také nutné, aby způsob využití různých 

druhů půd odpovídalo jejich kvalitě. 

 

Nemovitosti jsou spolu s kapitálem základním výrobním faktorem. Pokud 

pomineme půdu jako přírodní danost, jsou nemovitosti výsledkem práce minulých 

generací a mohou být významným pozitivním faktorem dalšího hospodářského a 

společenského vývoje, stejně tak jako mohou další hospodářský rozvoj komplikovat. 

Vzhledem k době jejich životnosti je neobyčejně důležité, aby nemovitostní dědictví, 

které zanechává každá generace generacím budoucím, vytvořilo příznivé předpoklady 

pro další hospodářský rozvoj. 

 

Určení výsledků lidské práce jako nemovitosti znamená, že je pevně spjata 

s určitým místem zemského povrchu a je tudíž nepřemístitelná. Proto do popředí 

vstupuje prostorová alokace nemovitostí, jejich umístění v prostoru jako významný 
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faktor určující ekonomickou efektivnost jakékoliv činnosti člověka. Prostor se v případě 

nemovitostí stává významným ekonomickým fenoménem. [1] 

 

Nemovitost je úzce spjata s rentou, kterou můžeme chápat jako důchod plynoucí 

z vlastnictví půdy. Lze ji v širším slova smyslu brát i jako cenu fixního faktoru. [1] 

 

Parcela je pak pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen 

v katastrální mapě a označen parcelním číslem. Důležité je, jakým způsobem se určuje 

plocha parcely. Co když je pozemek svažitý s různými nerovnostmi? Jaká je pak 

skutečná plocha parcely vyjádřená v m²? Výměrou parcely je vyjádření plošného 

obsahu průmětu pozemku do zobrazovací roviny, zaokrouhleno na celé m². [1] 

 

Pozemkem se podle katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu 

oddělená od sousedních částí hranicí územní správní jednotky nebo hranicí 

katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí druhů pozemků, popř. 

rozhraním způsobu využití pozemků. Celistvý pozemek se může skládat i z několika 

parcel. [1] 

 

Stavbou se rozumí výsledek stavební činnosti, který lze individualizovat podle 

druhu, účelu a využití a zejména podle jeho využití v terénu. Jde o jednotlivý stavební 

objekt. Za stavbu považujeme veškerá stavební díla bez zřetele na jejich stavebně 

technické provedení, účel a dobu trvání. [1] 

 

 Rodinný dům je stavba, která svým stavebním uspořádáním odpovídá 

požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy všech 

místností a prostorů určená k bydlení. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné 

byty a nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví. [1] 

 

 

 

 

1 Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. A kol. Teorie oceňování nemovitostí.  
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3 Ceny a oceňování 

 

Cenou rozumíme peněžní částku, která byla sjednána při nákupu a prodeji zboží 

nebo byla vytvořena pro oceňování zboží, dalšího majetku a majetkových práv k jiným 

účelům. Proces určování ceny, jehož výsledkem je stanovení konkrétní ceny, nazýváme 

oceňováním. 

 

3.1 Cena a hodnota 

Pojem cena je používán pro požadovanou, nabízenou nebo skutečně zaplacenou 

částku za zboží nebo službu. Může nebo nemusí mít vztah k hodnotě, kterou věci 

přisuzují jiné osoby. Částka je nebo není zveřejněna, zůstává však historickým faktem. 

V současné době se v ČR cena stanoví dohodou nebo oceněním podle zvláštního 

předpisu, jak plyne z ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění zákona č. 

135/1994 Sb. A č. 151/1997 Sb., § 1, odst. 2: 

Cena je peněžní částka 

a, sjednaná při nákupu a prodeji zboží podle § 2 až 13 nebo 

b, zjištěná podle zvláštního předpisu (1) k jiným účelům než k prodeji. 

(1) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o 

oceňování majetku). [2] 

 

 Hodnota není skutečně zaplacenou, požadovanou nebo nabízenou cenou. Je to 

ekonomická kategorie, vyjadřující peněžní vztah mezi zbožím a službami, které lze 

koupit, na jedné straně, kupujícími a prodávajícími na druhé straně. Jedná se o odhad. 

Podle ekonomické koncepce hodnota vyjadřuje užitek, prospěch vlastníka zboží nebo 

služby k datu, k němuž se odhad hodnoty provádí. Existuje řada hodnot podle toho, jak 

jsou definovány (např. věcná hodnota, výnosová hodnota, střední hodnota, tržní hodnota 

apod.) přitom každá z nich může být vyjádřena zcela jiným číslem. Při oceňování je 

proto vždy zcela přesně definovat, jaká hodnota je zjišťována. [2] 

 

 

 

2 Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. A kol. Teorie oceňování nemovitostí.  
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3.1.1 Druhy cen 

 1, Cena zjištěná (administrativní, úřední) je cena zjištěná podle cenového 

předpisu, v současné době podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, a 

prováděcí vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 3/2008 Sb. [3] 

 

 2, Cena pořizovací (historická) je cena, za kterou bylo možno věc pořídit 

v době jejího pořízení (u nemovitostí, zejména staveb, cena v době jejich postavení), 

bez odpočtu opotřebení. 

 Vyskytuje se nejčastěji v účetní evidenci. V zákoně o účetnictví č. 563/91 Sb. Je 

definována v § 25 odst. (4) písm. A, jako pořizovací cena („cena, za kterou byl majetek 

pořízen a náklady s jeho pořízením souvisejícím”). [3] 

 

 3, Cena reprodukční (pořizovací cena) je cena (věcná hodnota), za kterou by 

bylo možno stejnou nebo porovnatelnou novou věc pořídit v době ocenění, bez odpočtu 

opotřebení. 

 Zjišťuje se u staveb buď pracně podrobným položkovým rozpočtem, nebo za 

pomoci agregovaných položek, nejčastěji však za pomoci technickohospodářských 

ukazatelů (THU) – jednotkových cen za 1 m³ obestavěného prostoru, 1 m² zastavěné 

plochy apod. [3] 

 

 4, Věcná hodnota (časová cena) je reprodukční cena věci, snížená o přiměřené 

opotřebení, odpovídající průměrně opotřebené věci stejného stáří a přiměřené intenzity 

používání, ve výsledku pak snížená o náklady na opravu vážných závad, které 

znemožňují okamžité užívání věci. 

 V zákoně o účetnictví č. 563/91 Sb. Je definována v § 25 odst. (4) písm. B, jako 

reprodukční pořizovací cena („cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o 

něm účtuje”). [3] 

 

 

 

 

3 Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. A kol. Teorie oceňování nemovitostí.  
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 5, Výnosová hodnota (kapitalizovaný zisk) je součet diskontovaných 

(odúročených) budoucích příjmů z nemovitosti. Zjednodušeně řečeno jistina, kterou je 

nutno při stanovené úrokové sazbě uložit, aby úroky z této jistiny byly stejné jako čistý 

výnos z nemovitosti. Označuje se Cv. 

 Zjistí se u nemovitostí z dosaženého (resp. při dobrém hospodaření v daném 

místě a čase dosažitelného) ročního nájemného, sníženého o roční náklady na provoz. 

Do těchto nákladů by se měly započítat odpisy, průměrná roční údržba, správa 

nemovitosti, daň z nemovitostí, pojištění apod.  Z čistého zisku, pokud bude konstantní 

a trvalý i v následujících letech, se pak výnosová hodnota Cv vypočte podle vzorce. [4] 

 zisk z nájmu nemovitosti za rok 

Cv = ---------------------------------------------- x 100 % 

 úroková míra v % za rok 

 

 6, Cena obecná (obecná, tržní) je cena, za kterou je možno věc v daném místě 

a čase prodat nebo koupit. Označujeme ji CO resp. COB. 

 Obvykle se obecná cena zjišťuje porovnáním s již realizovanými prodeji a 

koupěmi obdobných věcí v daném místě a čase, pokud jsou k tomu dostupné informace. 

Pokud tyto informace nejsou od statisticky významného souboru dostatečně 

porovnatelných nemovitostí, je třeba použít náhradní metodiku. [4] 

 

 7, Výchozí cena – při výpočtech z výše uvedených cen (hodnot) pojem pro cenu 

nové stavby, bez odpočtu opotřebení. [4] 

 

 8, Stopcena je cena, vycházející z nařízení předsedy vlády č. 175/1939 Sb., o 

zákonu zvyšování cen. Tímto nařízením bylo ke dni 20.6.1939 zakázáno zvyšovat ceny. 

Platilo i pro nemovitosti, které k 20.6.1939 existovaly (tzn. pozemky a dále stavby, do 

tohoto data postavené), a to až do vydání jiného předpisu, který by ceny upravoval.  

 Nebyla vydána zvláštní oficiální metodika, jak stopceny stanovit. U pozemků se 

vycházelo z cenových map, pro případ, že mapy nebyly, byla odhadci vypracována a 

používána náhradní metodika. [4] 

 

4 Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. A kol. Teorie oceňování nemovitostí.  
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 9, Jednotková cena, základní cena – cena za jednotku (m³, m², m, ks, ha, t) 

JCS…. Jednotková cena srovnávacího objektu, 

JCO…. Jednotková cena oceňovaného objektu, 

 Ve vyhlášce č. 3/2008 Sb. Jsou obdobou termíny (v předpisu sice nedefinované, 

z kontextu však vyplývající) 

ZC…. základní cena – jednotková cena, stanovená v předpisu pro objekt standardního 

provedení 

ZCU…. základní cena upravená – jednotková cena získaná ze ZC úpravou např. 

pomocí koeficientů, srážek, přirážek apod. [5] 

 

 10, Goodwill – kupující při koupi podniku kupuje mnohem více než budovy, 

vybavení atd. Dostane rovněž některá nehmotná aktiva jako: 

- trh, či další možnosti rozvoje na trhu pro něj novém, 

- kvalifikované pracovníky, respektive možnost jejich využití za relativně nízkých 

mezd 

- ochrannou známku či obchodní značku, respektive možnost jejího využití na 

daném trhu. 

Tato nehmotná aktiva jistě zvyšují hodnotu kupované části, mohou představovat 

i hodnotu několikrát převyšující hodnotu aktiv hmotných Goodwill je 

v zahraniční literatuře definován jako součet faktorů. 

a, budoucí výnos 

b, úroková sazba 

c, trvalost Goodwillu 

Goodwill je tedy nutno chápat jako čistou hodnotu dodatečné renty v den 

ohodnocení ve výši budoucích zisků, pokud překračují zúročení základu 

podnikově nutného jmění.  

Někdy bývá goodwill definován jako rozdíl výnosové a věcné hodnoty, 

vyjde-li záporný, pak bývá slangově nazýván badwill. [5] 

 

 

 

5 Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. A kol. Teorie oceňování nemovitostí.  
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11, Koeficient prodejnosti – je poměr mezi zprůměrovanými skutečně 

dosaženými prodejními cenami a časovými cenami nemovitostí určitého, resp. 

srovnatelného typu v rozhodné době a v rozhodném místě. Používá se zpravidla při 

porovnávací metodě zjištění obvyklé ceny. Označuje se Kp  resp. KP. [6] 

 

12, Konstruk ční prvek, konstrukce a vybavení – je konstrukčním prvkem 

 (konstrukcí, vybavením) se při oceňování nemovitostí rozumí konstrukce, jež na stavbě 

plní určitou funkci (základy, svislé nosné konstrukce, příčky, omítky, podlahy, WC, 

koupelna apod.). [6] 

 

13, Cenový podíl konstrukčního prvku, konstrukce, vybavení – je poměrný  

 nebo procentní podíl, který v cenovém vyjádření zaujímá cenu prvku (konstrukce, 

vybavení) v ceně celé věci. Zjišťuje se podle vztahu. [6] 

 

             cena prvku -i- na stavbě 

Cpi = -------------------------------------------- 

    celkový součet cen prvků na stavbě 

 

              cena prvku -i- na stavbě 

  Cpi = -------------------------------------------- x 100% 

   celkový součet cen prvků na stavbě 

 

14, Prvky dlouhodobé a krátkodobé životnosti 

 Prvky dlouhodobé životnosti (PDŽ) – konstrukce, které stavbu jako celek 

charakterizují a od nichž přímo odvisí technická životnost stavby, zejména: 

1, svislé nosné konstrukce (nosné zdivo včetně cihelných příček, svislé nosné tyčové 

prvky včetně výplňového cihelného resp. odpovídajícího zdiva). 

2, vodorovné nosné konstrukce (stropy) 

3, konstrukce základů 

4, konstrukce střechy (krov) 

 

6 Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. A kol. Teorie oceňování nemovitostí.  
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5, popřípadě i schodiště, pokud tvoří součást nosného systému stavby (nikoliv tedy 

například schodiště dřevěná). 

 Tyto konstrukce se zpravidla nemění po celou dobu životnosti stavby, pokud 

tato změna není vyvolána jiným důvodem než dožitím stavby. 

 Prvky krátkodobé životnosti (PKŽ) – ostatní konstrukce, u nichž se 

předpokládá, že se za dobu životnosti stavby budou měnit. 

 Cenový podíl PDŽ celkem činil dříve u obytných budov okolo 55 % nyní 

vzhledem k vyšší a dražší vybavenosti se zvyšuje podíl PKŽ. [7] 

 

3.1.2 Funkce tržní ceny 

 Ceny pomáhají odpovědět na základní ekonomické otázky: Co se bude 

produkovat? Jak se to bude produkovat? A kdo to dostane? 

 Jak ceny odpovídají na otázku Co? Chtějí-li kupující více nějakého zboží, jsou 

ochotni za něj více zaplatit. Výroba se stává výnosnější a přitahuje další výrobce. Vzrůst 

výroby vyžaduje zaměstnat další pracovníky, proto se zvyšují mzdy. Upadá-li poptávka 

po určitém zboží, stane se opak. 

 Jak ceny odpovídají na otázku jak? Několik výrobců vyrábí boty. Jednomu 

z nich se podaří technickými a organizačními opatřeními snížit množství vynakládaných 

prostředků a práce na 1 pár bot. Zisková pohnutka povede ostatní výrobce, aby 

produkovali způsobem, který snižuje náklady a zvyšuje zisk. 

 Jak ceny odpovídají na otázku Kdo? Ten kdo více vydělává, může si dovolit 

kupovat více statků a služeb než ten, kdo vydělává méně. Ohodnocování práce, kterou 

lidé vykonávají, a ceny zboží ovlivňují objem a strukturu spotřeby. [8] 

 

3.1.3 Na čem závisí výše tržní ceny 

 Naskýtá se otázka, na čem závisí směnná hodnota a tím i cena jednotlivých 

statků a služeb. Směnná hodnota a tím i cena jednotlivých statků a služeb obecně závisí 

na: 

 1, Množství prostředků a práce vynaložených na jejich vytvoření a 

uskutečňování jejich oběhu. 

7 Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. A kol. Teorie oceňování nemovitostí.  
8 http://ekonomie-otazky.studentske.cz/2010/04/54-ceny.html (10.5.2011) 
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 2, Jejich užitečnosti a potřebnosti 

 

 V tržní ekonomice množství prostředků a práce nutných k vytvoření určitého 

statku, jeho užitečnosti a potřebnosti, určuje trh. V hospodářské praxi tržní ceny statků a 

služeb ovlivňuje i daňová politika státu. [9] 

 

3.1.4 Složka tržní ceny 

Svojí podstatou je tržní cena směnná hodnota vyjádřená v penězích. 

V hospodářské praxi cena vystupuje jako peněžní částka, na niž kupuje nebo prodává 

měřící jednotka určitého statku nebo služby, např.: 1 kg mouky, 1 t uhlí, 1 m látky. 

1, Náklady podniku 

2, Zisk 

 

Náklady podniku – rozumíme peněžní vyjádření spotřeby prostředků, služby a 

práce, vynaložených na výrobu výrobku nebo uskutečňování jeho oběhu. Krátce řečeno, 

je to peněžní ocenění spotřeby. 

 

Zisk – je odměna podniku za úroveň jeho hospodaření a podnikatelské riziko, 

které podstupuje. Představuje to, co z ceny zbude po uhrazení nákladů. V ceně se zisk 

zpravidla stanoví procentní přirážkou k nákladům. 

Ceny výrobků a služeb v sobě navíc obsahují tzv. nepřímé daně, především daň 

z přidané hodnoty, příp. spotřební daň, které podniky odvádějí do státního rozpočtu. [9] 

 

3.2 Oceňování 

Stanovení tržní hodnoty nemovitostí (budov, bytových a nebytových prostor, 

pozemků), administrativní určení ceny dle cenových předpisů, oceňování tzv. 

nemovitostních společností. 

 

 

 

9 http://ekonomie-otazky.studentske.cz/2010/04/54-ceny.html (10.5.2011)  
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Zákon dává přednost ceně obvyklé („majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, 

pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování”), kterou definuje: 

 Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla 

dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování 

stejné nebo podobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. 

Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se 

nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo 

kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí 

například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných 

kalamit. [10] 

 

3.2.1 Způsoby oceňování 

 Způsob oceňování nemovitostí upravuje zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování 

majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku). 

 Oceňování majetku: 

a, oceňuje-li se majetek nákladovým způsobem, jsou náklady, které by bylo nutno 

vynaložit na pořízení předmětu ocenění v místě ocenění a podle jeho stavu ke dni 

ocenění. 

 

b, oceňuje-li se majetek výnosovým způsobem, vychází z výnosu z předmětu ocenění 

skutečně dosahovaného nebo z výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných 

podmínek obvykle získat, a z kapitalizace tohoto výnosu (úrokové míry). 

 

c, oceňuje-li se majetek porovnávacím způsobem, vychází z porovnání předmětu 

ocenění se stejným nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji, je 

jím též ocenění věci odvozením z ceny jiné funkčně související věci. 

 

d, oceňování podle jmenovité hodnoty, které vychází z částky, na kterou předmět 

ocenění zní, nebo je jinak zřejmá. [10] 

 

 

10 Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. A kol. Teorie oceňování nemovitostí.  
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e, oceňování podle účetní hodnoty, které vychází ze způsobů oceňování stanovených 

na základě předpisů o účetnictví. 

 

f, oceňování podle kurzové hodnoty, které vychází z ceny předmětu ocenění 

zaznamenané ve stanoveném období na trhu. 

 

g, oceňování dle sjednané ceny, cena předmětu ocenění sjednaná při jeho prodeji, 

popřípadě cena odvozená ze sjednaných cen. 

 

 Podnik nebo jeho část se oceňuje součtem cen jednotlivých druhů majetků 

zjištěných podle tohoto zákona, sníženým o ceny závazků. Stanoví-li tak prováděcí 

vyhláška, bude se podnik oceňovat výnosovým způsobem, popřípadě jeho kombinací 

s oceněním podle předchozího. 

 

 Stavby, pro účely oceňování se stavba posuzuje podle účelu užití. Při nesouladu 

mezi účelem užití stavby uvedeným v kolaudačním rozhodnutí nebo ve stavebním 

povolení a skutečným užitím se vychází při oceňování ze skutečného užití stavby. 

 

 Byty a nebytové prostory, bytem se pro účely oceňování rozumí místnost nebo 

soubor místností určených k bydlení a jeho součástí a příslušenství, nebytovým 

prostorem se rozumí místnost nebo soubor místností včetně příslušenství, určených 

k jiným účelům než k bydlení (tzv. provozní prostory – obchody, ordinace, restaurace, 

garáže, sklady, dílny, kanceláře aj.), používá se společný název „jednotka”. 

 

 Pozemky: a, stavební pozemek- se přednostně oceňuje násobkem výměry 

pozemku a ceny za m² podle cenové mapy pozemků, kterou vydala obec. 

b, zemědělské pozemky - jsou takové, které jsou evidovány v katastru nemovitostí jako 

orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad, louka a pastvina. [11] 

 

 

 

11 Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. A kol. Teorie oceňování nemovitostí.  
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3.2.2 Oceňování staveb nákladovým způsobem 

 (1) Cena rodinného domu se stanoví podle vyhlášky 3/2008 vynásobením počtu 

m³ obestavěného prostoru základní cenou. [12,§5] 

 Obestavěný prostor jak uvádí je prostorové vymezení stavebního objektu 

ohraničeného vnějšími vymezujícími plochami. [13] 

 Základní obestavěný prostor - je prostorové vymezení hlavní části stavebního 

objektu, zahrnující objem základů, spodní části objektu, vrchní část objektu a zastřešení. 

 Dílčí obestavěný prostor - je prostorové vymezení doplňujících částí objektu, 

které leží mimo hlavní část objektu, ale těsně s ním souvisí (přistavěná garáž, veranda 

atd.) 

 Zastavěná plocha – plocha půdorysného řezu vymezená obvodem svislých 

konstrukcí bez izolační přizdívky. 

 OP netvoří – římsy, atiky a nadstřešní zdivo 

 

Obestavěný prostor se stanoví podle vzorce: 

 

 OP=OZ+OS+OV+OT 

Kde: 

OZ..obestavěný prostor základů je skutečná kubatura nosných základových konstrukcí; 

horní vymezující rovina je rovina izolace 

OS..obestavěný prostor spodní části objektu; od izolace v základech až po horní úroveň 

nosné stropní konstrukce 

OV..obestavěný prostor vrchní části objektu; až po horní úroveň stropní konstrukce nad 

nejvyšším podlažím 

OT..obestavěný prostor zastřešení 

-šikmá střecha-plocha štítu x délka hřebene (výpočet platí i pro obydlené podkroví) 

-plochá střecha-půdorys x průměrná výška skladby střešního pláště. [13] 

 

 

 

12 Vyhláška č. 460/2009 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování 
majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů, (oceňování vyhláška). 
13 Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. A kol. Teorie oceňování nemovitostí.  
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Propočet základní: 

 N=U x OP 

Kde: 

U……..finanční ukazatele se používají různé pro jednotlivé části obestavěného prostoru 

UZ…...ukazatel pro základy =2900 Kč/m³ základů 

US,UV.ukazatel pro vrchní část objektu 3600 Kč – 4000 Kč/m³ podle dispozice  

OT…...ukazatel pro zastřešení =2500 Kč/m³ neobydlené podkroví; 2800 Kč/m³ plochá 

střecha; obydlené podkroví jako UV 

 (2) Základní cena rodinného domu, rekreační chalupy a rekreačního domu se 

násobí koeficienty K4,K5,Ki a Kp podle vzorce: 

 ZCU=ZC x K ₄₄₄₄ x K ₅₅₅₅ x Ki  x Kp  

Kde: 

ZCU... základní cena upravená 

ZC….. základní cena 

K ₄₄₄₄….. koeficient vybavení stavby  

K ₅₅₅₅….. koeficient polohový 

Ki ….. koeficient změny cen staveb 

Kp…. koeficient prodejnosti uvedený [14,§5] 

 

3.2.3 Oceňování staveb výnosovým způsobem 

Přístup na základě kapitalizace výnosů je založen na ekonomickém pohledu na 

nemovitost, preferuje užitné hledisko a jeho výsledkem je tzv. výnosová hodnota. 

Pokud je možné budoucí prospěch vyjádřit jako řadu očekávaných budoucích výnosů, 

můžeme výnosovou hodnotu nemovitosti definovat jako součet všech předpokládaných 

budoucích výnosů plynoucích z nemovitosti kapitalizovaných na současnou hodnotu. 

Výpočet výnosové hodnoty nemovitosti je založen na časové hodnotě peněz a 

relativním riziku investice. Do očekávaných výnosů plynoucích z nemovitosti musíme 

promítnout možné změny výnosů i kapitalizačních měr, ale i změny hodnoty 

nemovitosti, které souvisí s technickými změnami (opotřebení, znehodnocení), se 

změnami funkčními, užitkovými, právními, finančními, ekonomickými apod. [15] 

14 Vyhláška č. 460/2009 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování 
majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů, (oceňování vyhláška). 
15 http://www.stavebniklub.cz/4/6/ocenovani-nemovitosti-vynosovym-zpusobem-cid215570 (10.5.2011) 
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3.2.4 Oceňování staveb porovnávacím způsobem 

 Přístup na bázi porovnávání je založen na tržním principu srovnání hodnoty 

oceňované nemovitosti s cenami obdobných nemovitostí, které byly v nedávné době 

realizovány, tzn. prodány, koupeny, na trhu. Jeho výsledkem je tzv. porovnávací 

hodnota. Porovnávací hodnota se rovná ceně podobné nemovitosti dosažené na volném 

trhu se zohledněním odlišností a časového posunu. Základní myšlenkou porovnávacího 

přístupu je, že hledaná tržní hodnota je v přímé relaci k cenám porovnatelných 

konkurenčních nemovitostí. Můžeme předpokládat, že spolehlivost výsledku 

porovnávací metody klesá s počtem a velikostí vzájemných odlišností mezi oceňovanou 

nemovitostí a vzorky, tzn. nemovitostmi použitými pro porovnání. Jak již bylo zmíněno, 

porovnávací přístup odráží situaci na trhu, proto je při hledání porovnávací hodnoty 

důležitý princip nabídky a poptávky.  

 

3.3 Obvyklá cena v mezinárodních oceňovacích standardech 

 

3.3.1 Mezinárodní oceňovací standardy IVS 

 Mezinárodní oceňovací standardy IVS ve standardu 1 „Ohodnocování na 

základu tržní hodnoty” a v Metodickém usměrnění č.1 „Oceňování nemovitého 

majetku” uvádějí k vlastní problematice oceňování zejména: 

Nejpoužívanějšími metodami oceňování zejména: 

- princip nákladového určení hodnoty (přitom náklady na výstavbu jakož i 

opotřebení by se měly určovat podle analýzy tržního odhadu pořizovacích 

nákladů a oprav) 

- princip porovnávaní cen, který by se měl odvíjet z pozorování vývoje na trhu. 

- výnosový princip oceňování, včetně analýzy diskontovaných peněžních toků, 

který by měl vycházet rovněž z peněžních toků určených trhem. 

- metoda porovnání cen, i když jsou nejdůležitějšími údaje o uskutečněných 

prodejích, k většímu porozumění trhu může přispět i analýza cenových nabídek 

za jiné parcely podobného charakteru. [16] 

 

 

16 Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. A kol. Teorie oceňování nemovitostí.  
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- metoda rozčleněné zástavby (hypotetické rozdělení na menší parcely, výpočet 

nákladů na zastavění a odhad prodejních cen), vzhledem k velkému množství 

hypotetických předpokladů je jen velmi těžko konzistentní se stanovením tržní 

hodnoty pozemku. 

- rozvrhování (Naegeliho metoda třídy polohy). 

- metoda odpočtu: odhadne se cena pozemku s hypotetickou stavbou a odečte se 

časová cena staveb. 

- kapitalizace nájemného z pozemku. [17] 

 

3.3.2 Evropské oceňovací standardy EVS 

 Jako tržní hodnota je označována, za kterou mohou být pozemky a budovy 

prodány důvěrným ujednáním mezi ochotným prodávajícím a s ním nesblíženým 

kupcem ke dni ocenění, a to za předpokladu, že majetek je veřejně nabídnut trhu, že 

podmínky trhu mají běžný charakter a že pro jednání o prodeji byla k dispozici doba 

běžná pro tento typ majetku. 

 Jako hodnota pro poskytnutí hypoték a záruk je označována cena majetku určená 

odhadcem, který provede důkladné ocenění budoucího tržního úspěchu majetku, při 

němž zváží dlouhodobé rysy majetku, běžné místní podmínky trhu a také běžné i 

alternativní využití majetku. Do stanovení nesmí být pojaty spekulativní prvky a 

hodnota pro poskytnutí hypoték a záruk v něm musí být dokumentována zřetelným a 

jednoznačným způsobem. 

 Pro zhodnocení rizik a ve specifických podmínkách by měli být také stanoveny 

- cena nuceného prodeje 

- cena při alternativním využití majetku 

- předpověď ceny budoucí [17] 

 

 

 

 

 

 

17 Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. A kol. Teorie oceňování nemovitostí.  
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4 Svislé konstrukce  

 

 Jsou součástí celého konstrukčního systému budovy, který je určen tvarem, 

uspořádáním a vzájemným propojením svislých a vodorovných nosných konstrukcí. 

Tyto konstrukce přenášejí zatížení budovy do základů. Vertikální nosný systém 

budovy nebo rodinného domu může být zděný, monolitický nebo montovaný. 

Nejběžnější způsob je zděný, při kterém se svislé nosné konstrukce vytvářejí z kamene, 

cihel, tvarovek nebo kvádrů. Kromě toho, že přenášejí zatížení, ohraničují dům, člení 

vnitřní prostor, mají také tepelně izolační a zvukovou funkci. 

Například při svislých konstrukcích, jako jsou stěny, sloupy a pilíře, se aplikují 

klasické cihly. Na celý dům lze používat i cihlové bloky, které mají vhodné tepelně 

technické vlastnosti. Výrobci dodávají kompletní cihlové systémy (obvodové zdivo, 

nosné stěny, příčky...). Efektivní výstavbu přináší i velký formát a nízká hmotnost 

pórobetonových tvárnic. Vzpomeňme ještě prvky ztraceného bednění, které tvoří 

třískocementové desky. Rychle se sestavují do výšky jednoho podlaží a zalévají se 

betonovou směsí. Železobetonové stěny nejsou až tak časté - jde o monolitický beton 

vylitý do bednění s výztuží, která je staticky nadimenzovaná. 

 

Co se týká výstavby komínů, tak dnes už pracnost jejich vyhotovení nahradily 

komplexní systémy z dílců ve vícevrstvé úpravě nebo fasádní komíny z nerezavějící 

oceli. Součástí zdícího systému jsou překlady, překladové prefabrikáty nebo 

monolitické překlady s výztuží osázené nad okna, dveře a ostatní otvory. Překlad z 

jiného materiálu než zdivo znamená i jinou vlastnost z hlediska stavebně tepelné fyziky, 

tedy hlavně v obvodových konstrukcích je dodatečná izolace nutností. [18] 

 

 

 

 

 

 

 

18 http://www.stavebniklub.cz/?sekce=4&uroven=6&cid=214883&email=&title= (11.5.2011) 
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4.1 Historie 

Jak je známo, tak už v dávné historii si lidé budovali přístřešky, chatrče a jiná 

obydlí, aby se v nich mohli schovat před deštěm a sněhem, před zvěří, ale také je tyto 

stavení chránila před velkým teplem, ale naopak i před zimou. Lidé stavěli tyto stavby z 

důvodu své ochrany, kde mohli relaxovat a odpočívat. Jinak tomu není ani dnes 

v moderní době. Jediný rozdíl je ten, že stavebnictví udělalo hodně velkých pokroků a 

dřívější stavby se nedají vůbec srovnávat s moderníma.  

 

4.1.1 Historický vývoj zdění 

 Cihly jsou nejstarším umělým stavivem, jehož historie počíná téměř se začátkem 

naší civilizace. Vznik nepálených cihel se datuje do období 10 000 – 8 000 BC. První 

památky na použití prvků z nepálené hlíny jsou v oblastech s nedostatkem jiného 

stavebního materiálu. Nejstarší zdící prvky, které mají nepravidelný bochníkový tvar, 

byly nalezeny v oblasti starověkého Jericha, v pozdějším období se na nich objevují 

otisky prstů po tvarování. Byly spojovány s hliněnou maltou, díky nepravidelnému 

tvaru vznikalo zdivo s velmi širokými spárami. Prvním velkým pokrokem při výrobě 

cihel bylo použití dřevěné formy buď v Mezopotámii, nebo v Egyptě, kde se rozšířilo 

v období 5900 – 5300 BC. Cihly mají pravoúhlý tvar různých rozměrů. [19] 

 

          

Obrázek 1 - Neolitické nepálené cihly       Obrázek 2 - Egypt-nástěnná malba z Luxoru      

 

 

 

 

    

19 Jiří Škabrada: KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB, Argo, Skripta ČVUT Praha                  
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Pálené cihly se objevují v Mezopotámii, jejich řídký výskyt je již před lety 3100 

– 2900 BC v městě Uruku – i když pálení keramiky bylo známo již po 4000 let. 

V teplém a suchém klimatu oblasti jednak nebyl k pálení důvod, jednak to byla otázka 

nákladů, které byly z počátku až třicetinásobné. Největšími zděnými stavbami staré 

Mezopotámie jsou monumentální stupňovité pyramidy – ziguraty. 

Za krále Chamurabiho (1792 – 1759 BC) se hlavním městem Mezopotámie 

stává Babylon, je zničen Chetity. Poté následuje řada obnov a nových zničení, 

největšího architektonického rozkvětu však dosahuje na Nabukadnezara II 604 – 562 

BC. Jsou používány dokonale tvarované cihly, případně i opatřené mnohobarevnou 

glazurou. 

             

Obrázek 3 - Velký zigurat Choga Zanbil  Obrázek 4 - Relief z chrámu v Suse  

 

 Za památku klasického období se považují i stavby ve střední Asii, legendární je 

mausoleum Samání v uzbecké Buchaře. Relativně malá stavba kubické formy cca 10,8 

m je z čtvercových cihel tloušťky 40 mm se spárami šířky 10 mm. 

 

              

Obrázek 5 - Mausoleum Galla Placida        Obrázek 6 - Mausoleum Samání         

                                                   

 Významným obdobím v Evropě je tzv. Backsteingotik, převažující v severním 

Německu a Polsku mezi lety 1200 až 1600. Z té doby pocházejí například katedrála [19] 

 

19 Jiří Škabrada: KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB, Argo, Skripta ČVUT Praha 
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v Gdánsku, Marienkirche v Lubecku a kostel sv. Mikuláše ve Stralsundu. Největšími 

stavbami však byla opevnění a hrady. 

 Druhé dominantní náboženství ve středověku byl Islám. Kromě obkladů 

z glazovaných dlaždic se uplatňují i vzory, vytvořené vazbou řezného zdiva. Uplatňují 

se na stavbách mešit s minarety, na církevních školách medresách, na hrobkách apod. 

               

Obrázek 7 - Katedrála sv. Cecílie                 Obrázek 8 - Minaret Kalan Alby v Buchaře 

 

 Mezi lety 1800-1900 dochází k největším změnám ve výrobě cihel v celé 

historii. Mění se řemesla na průmyslovou výrobu. Byly vyvinuty nové postupy 

v přípravě cihlářské suroviny, tvarování cihel, sušení a vypalování. Jednak se cihly 

strojně lisují, ale je zavedení i řezání cihel drátem, cihly se suší uměle a i jsou zavedeny 

nové cihlářské pece. Pece s dolním odtahem a pece kontinuální.  

 

                           

              Obrázek 9 - Stroj na výrobu cihel, pec se spodním a Hoffmannova kruhovka 

 

 Přestože je 20. Století považováno ve stavitelství za éru betonu, oceli a skla, 

bylo vyrobeno více cihel než v kterémkoliv století v historii. Zdivo zdaleka neztrácí 

svou pozici v architektuře, naopak v kombinaci s jinými materiály se možnosti jeho 

uplatnění dále rozšířily. [20] 

 

 

20 Jiří Škabrada: KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB, Argo, Skripta ČVUT Praha 
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4.2 Co říká norma: 

• Tepelně-technické vlastnosti obvodových zdí by se měly vyznačovat tepelným 

odporem stavební konstrukce R = 3,0 (m2. K / W) nebo součinitelem přechodu 

tepla U = 0,32 (W / (m2. K)). Čím je jeho hodnota R vyšší, tím má materiál lepší 

tepelně-izolační vlastnosti.  

• Hodnotu tepelného odporu ovlivňuje objemová hmotnost a nasákavost hmoty. 

 

4.3 Rozdělení svislých konstrukcí 

 Svislé konstrukce se dělí podle mnoha kritérií. Při výstavbě nové budovy si 

musíme uvědomit, k jakému účelu nám bude sloužit. Zda budova bude rodinný dům 

nebo administrativní budova, chata, kancelář či jiná budova. U každého typu budovy se 

mohou používat jiné zdící prostředky a jiné tvary. Proto dobrý výběr technologie zdění 

nám může usnadnit mnoho práce a může nás dovést k tíženému výsledku. [21] 

 

4.3.1 Rozdělení svislých nosných konstrukcí 

Svislé nosné konstrukce jsou základní statickou částí každého objektu. 

Stěna - je taková konstrukce, kde výška a délka stěny převažují nad její 

tloušťkou 

Sloup - je taková konstrukce, kde výška sloupu převažují nad půdorysnými 

rozměry 

Pilíř - je taková konstrukce, kde výška sloupu převažují nad půdorysnými 

rozměry (oproti sloupu je mohutnější) [21] 

 

4.3.2 Rozdělení podle půdorysné polohy 

-určuje polohu jednotlivých prvků objektu v půdoryse 

• vnitřní nosné zdi 

• schodišťové zdi 

• obvodová zeď (průčelní, štítová, dvorní) 

• ztužující stěna [21] 

 

21 http://www.pozemni-stavitelstvi.wz.cz/pos08.php (17.5.2011)  
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• sloup 

• pilíř 

• požární a dilatační stěny 

• příčky [22] 

 

4.3.3 Rozdělení podle výškového uspořádání: 

-určuje polohu jednotlivých prvků objektu dle výškového umístění 

• základové pasy 

• nadzákladové stěny 

• podkrovní stěny 

• nadstřešní zdivo 

• atika [22] 

 

4.3.4 Rozdělení podle materiálů 

A, pro stěny 

 zdivo kamenné - používá se na podezdívky, opravy a rekonstrukce 

památkových objektů, opěrných  nebo zárubních zdí apod. 

 

zdivo cihelné  

• z cihel plných pálených (CPP) 

• voštinové 

• cihla děrovaná (CD INA, CD IVA, CDm) 

• vápenopískové (VP) 

• šamotové - jen pro komínové zdivo 

         - dnes se tyto typy (kromě šamotových) používají pouze pro tzv. sendvičové zdivo 

zdivo z tvárnic z lehčeného betonu  

• pórobetonové (HEBEL, YTONG) 

• keramzitobetonové (LIATHERM) 

• škvárobetonové (ISOBLOK) 

 

22 http://www.pozemni-stavitelstvi.wz.cz/pos08.php (17.5.2011) 
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zdivo betonové 

• z prostého betonu (PB) a slabě vyztuženého betonu (SVB) - jen pro 

základy a suterénní zdi 

• železobetonové (ŽB) - suterénní zdi, ztužující stěny, základy 

- betonové zdivo může být buď monolitické (prováděné přímo na staveništi) 

nebo montované (předem vyráběné v prefách) 

zdivo speciální  

• tvárnice suchého zdění 

• tvarovky CEPOL 

- jedná se o lehké, duté tvarovky, které se kladou na sucho a pak se zmonolitní 

(vyplnění dutin betonovou směsí) 

 

B) pro sloupy a pilíře 

cihelné - z CPP i CD, ale jen pro vnitřní prostory 

betonové - z prostého betonu i železobetonové (možnost vytvářet rozličné tvary) 

ocelové  

• válcované profily tvaru I, U, L 

• svařované profily tvaru I 

• příhradové 

• dřevěné  

• z hranolů 

• z fošen (lepené nebo spojené hřebíky) 

• členěný 

• truhlíkový [23] 

 

 

 

 

 

 

 

23 http://www.pozemni-stavitelstvi.wz.cz/pos08.php (17.5.2011) 
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4.3.5 Rozdělení podle povrchové úpravy: 

• zdivo režné (neomítané) - je zdivo prováděné z tzv. přesných cihel (lícovek - 

kvalitní a přesné) na MC pálenou (spáry jsou vyspárovány ocelovou 

spárovačkou s trochou cementu) 

• zdivo omítané - je prováděno buď klasickou dvouvrstvou omítkou (jádro + štuk) 

nebo progresivní omítkou (tenkovrstvé, nástřikové) 

• zdivo obkládané - se obkládá obklady keramickými, kamennými, dřevěnými 

nebo osinkocementovými [24] 

 

4.3.6 Rozdělení podle pojiva: 

• pojivo (=malta) rozhoduje o únosnosti zdiva, neboť má výrazně menší tuhost 

než cihly (např. CPP 15 = pevnost cihly v tlaku je roven 15 MPa a MC 2,5 = 

pevnost malty v tlaku 2,5 MPa) 

• MV - malta vápenná 

• MC - malta cementová 

• MVC - malta vápenocementová 

• Lepidlo 

• Pěna [24] 

 

4.4 Funkce svislých nosných konstrukcí 

Svislé nosné konstrukce přenášejí veškeré zatížení z vodorovných konstrukcí až 

do základů objektu. 

Základní požadavky na svislé konstrukce: 

1. únosnost (bezpečnost) 

2. hospodárnost: 

o z hlediska finančního 

o z hlediska fyzikálně-technických vlastností materiálů (např. tepelný 

odpor) 

3. požárně technické (schopnost konstrukce odolávat účinkům ohně - zatřídění do 

tříd hořlavosti) 

24 http://www.pozemni-stavitelstvi.wz.cz/pos08.php (17.5.2011) 
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4.5 Třídy prostředí pro provádění zdiva 

           Třída prostředí pro provádění zdiva 

MX1       suché prostředí 

MX2       vlhké prostředí, občasné navlhnutí 

MX3       vlhké prostředí se zmrazovacími cykly 

MX4       expozice slané a mořské vody 

MX5       chemicky agresivní prostředí      

 

4.6 Zatížení konstrukcí 

Zatížení stavebních konstrukcí se provádí podle normy ČSN 73 0035 nebo podle 

ENV 1991. 

 

Základní typy zatížení 

1. Stálé: působí po celou dobu trvání konstrukce 

o vlastní tíha všech nosných konstrukcí, trvalé součásti nenosných 

konstrukcí, tlaky sypkých hornin a jiných materiálů na nosné konstrukci 

2. Nahodilé: 

o dlouhodobé: déle jak 6 měsíců 

� tíha konstrukcí, které mění svou polohu během užívání (např. 

přemístitelné příčky) 

� tíha strojů a jiných technologických zařízení a prům. objektů + 

osvětlovací tělesa 

� tíha skladovaných hmot a materiálů 

o krátkodobé: méně jak 6 měsíců 

� tíha osob a nábytku působící na konstrukci 

� tíha sněhu, větru a námrazy 

o mimořádné - živelné pohromy [25] 

 

 

25 http://www.pozemni-stavitelstvi.wz.cz/sme04.php (18.5.2011) 
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4.7 DRUHY ZDIVA 

 V dnešní době se stále výrobci zdících systémů snaží, aby jejich výrobky měli co 

nejlepší vlastnosti na trhu ve všech směrech. Proto se zkoušejí různé materiály a různé 

způsoby výroby a jejich montáž. Někteří výrobci se snaží kombinovat materiály, aby 

jejich výrobky dosáhli co nejlepších vlastností pro bydlení. 

 

4.7.1 Cihelné zdivo 

 

Zděné svislé konstrukce 

Zdění - proces výstavby konstrukce z kusového staviva do malty 

Výhody: 

• dobrá únosnost 

• malá nasákavost - dobré tepelně-izolační schopnosti, mrazuvzdornost 

• snadno se upravuje 

• dobrá pojivost s maltou 

Nevýhody: 

• zdivo z cihel má nedostatečný tepelný odpor při obvyklých tloušťkách zdí 

• pracnost 

 

Tepelně izolační vlastnosti 

Obvodové zdivo, respektive zdivo na rozhraní vytápěných a nevytápěných prostor 

musí splňovat požadavky normy na tepelné ochrany budov: 

1. dostatečný tepelný odpor (schopnost materiálu zabránit prostupu tepla) 

2. rosný bod (teplota, při které dochází ke kondenzaci vodních par ve vzduchu; 

teplota na vnitřním povrchu konstrukce musí být vyšší než teplota rosného bodu) 

3. prostup tepla konstrukcí (poloha tepelné izolace ovlivňuje průběh teploty a 

polohu, kde dochází ke kondenzaci vodních par) [26] 

 

 

 

 

26 http://pozemni-stavitelstvi.wz.cz/pos09.php (19.5.2011) 
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Únosnost zdiva 

Únosnost je ovlivněna nejen pevností vlastních cihel, ale i pevností spojovací 

malty a vazbou zdiva. 

Při vyzdívání cihelných zdí se kladou cihly vedle sebe na plochu v ležatých vrstvách. 

Mezery mezi jednotlivými cihlami, které se vyplňují maltou, jsou tzv. styčné spáry a 

jsou široké asi 10 mm (styčné spáry mají na únosnost zdiva poměrně malý vliv). Vrstva 

malty spojující vzájemně jednotlivé vrstvy cihel tvoří ložnou spáru, která je rovněž 

tlustá asi 10 mm. Ložná spára spojuje jednotlivé cihly v pevný celek (zeď) a zamezuje 

roztržení cihel vnitřními silami vznikajícími působením tlaku na zeď. [27] 

 

Obrázek 10 - Spojování cihel (1-ložná spára, 2-styčná spára) 

 

Vazba zdiva - vazbou rozumíme takové sestavení cihel, aby ve dvou sousedních 

vrstvách neprobíhaly styčné spáry nad sebou. Tato vazba má velký vliv na rovnoměrné 

roznesení tlaku ve zdivu. [27] 

 

 

  Obrázek 11 - Vazba zdiva o půl cihly (úhel roznášení zatížení) 

 

Různé druhy vazeb:  

          

Obrázek 12 - 1, Vazáková vazba  2, Polokřížová vazba  3, Křížová vazba 
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Zdivo z cihelných tvarovek 

Tvarovky jsou vetší než klasická cihla plná a na rozdíl od cihly plné se nedělí na 

části, jelikož se vyrábí v různých rozměrech, které umožňují vazbu bez dělení tvarovek. 

Při zdění z tvarovek musíme dodržet zásadu, že dutiny v tvarovkách musí být delší 

stranou kolmo na směr tepelného toku. [27] 

 

Druhy vazeb: 

• vazáková (použití u jednovrstvé zdi, kdy se tvarovky překrývají o 1/2 přes sebe) 

• běhounová (převazby se provádějí pouze v rozích, připojení zdi není zajištěno 

převázáním, ale pomocí páskové oceli, která se průběžně vkládá do ložné spáry. 

Nejznámějšími cihelnými tvarovky jsou výrobky firmy WIENERBERGER, HELUTZ a 

ze starších např. cihly děrované (CD). [27] 

 

Vazba rohů: 

             

Obrázek 13 – Vazba cihelných tvarovek 

 

Technologie zdění 

Zdění je souhrnný pracovní proces skládající se z: 

1. Přípravný - příprava malty (buď přímo na staveništi v míchačce, nebo v ústřední 

maltárně) 

2. Dopravní - zahrnuje dopravu malty, cihel, ale i lešenářských a jiných prvků a ž 

na místo zdění 

o doprava horizontální (plošná) mimostaveništní - přivezení materiálu na 

stavbu 

o doprava horizontální staveništní - přeprava v ploše staveniště (od skládek 

materiálů až k výtahům a jeřábům) 

 

 27 http://pozemni-stavitelstvi.wz.cz/pos09.php (19.5.2011) 
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o doprava vertikální (svislá) - doprava zvedacími mechanismy do určeného 

podlaží 

o doprava vodorovná (v podlaží) - doprava od zdvíhacích zařízení na 

pracoviště zedníka 

3. Pomocný - postavení lešení a přistavení malty a cihel na pracovní místo 

 

Založení a výstavba zdi: 

1. vyměření budoucí zdi 

2. osazení krajních tzv. vodících cihel 

3. k vodícím cihlám se přiloží tzv. lícová šňůra, která vytyčí pomocnou přímku, 

podle které se staví zeď 

4. maltování se provádí nanesením a rozprostřením malty po zdivu na délku asi 1 

m a tloušťku  spáry 20 mm 

5. kladení cihel - položíme cihly na převazbu, zatlačíme rukou a poklepáme 

rukojetí lžíce nebo paličkou do správné polohy 

6. kontrola vodorovnosti ložných spár se provádí vodováhou nebo dlouhou latí 

7. kontrola svislosti zdi se provádí pomocí olovnice 

 

4.7.2 Zdivo z lehčených betonů 

• Lehčený beton - je takový, který má objemovou hmotnost nižší než 1800 kg/m3 

• Přímo lehčené - vylehčeny pomocí plynotvorné přísady (např. pórobeton) 

• Nepřímo lehčené - vylehčeny použitím lehkého plniva 

 

 HEBEL, YTONG 

Zástupce přímo lehčených betonů, kde je pro vylehčení použito plynotvorného 

hliníkového prášku. 

Při výrobě je použito ekologických materiálů (křemičitý písek, vápno, cement, voda, 

plynotvorné přísady) [28] 

 

 

 

28 http://www.pozemni-stavitelstvi.wz.cz/pos11.php (20.5.2011) 
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Výhody: 

• vynikající tepelně izolační vlastnosti 

• hygieničnost 

• vyšší produktivita práce 

• menší tloušťky stěn při dostatečném tepelném odporu - vede k úspoře materiálu 

• přesné tvárnice (pro omítání stačí tenkovrstvá omítka) [29] 

 

Pro snadné zdění a manipulaci jsou tvarovky opatřeny kapsami, spojení ve styčné spáře 

je na pero a drážku. 

 

ŠKVÁROBETON 

Zástupce nepřímo lehčených betonů, kde je třeba při rozumných tloušťkách 

opatřit tvárnici vrstvou tepelné izolace tj. jako sendvičové zdivo. 

ISOBLOK - vícevrstvá tvarovka skládající se z vnější plné části, z tepelné izolace a z 

vnitřní dutinové části [29] 

 

LIATHERM 

U této tvarovky se jako plnivo používá liatherm (expandovaný keramzit). Jedná 

se o děrovanou tvarovku s vynikajícími tepelně-izolačními vlastnostmi 

 

Tvárnice suchého zdění (TSZ) 

Vyrobeny z nepřímo lehčeného betonu, ve kterém je obsažen elektrárenský 

popílek. Tvarovky jsou buď, jedno nebo dvou-děrované, které se skládají na sucho do 

zdi a následně se zalijí betonem. Systém obsahuje i speciální tvarovky jako např. 

překlady a věnce. 

Obdobný princip využívá i systém CEPOL (použití extrudovaného polystyrenu). [29] 

 

 

 

 

 

29 http://www.pozemni-stavitelstvi.wz.cz/pos11.php (20.5.2011) 
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4.7.3 Betonové zdivo 

Svislé betonové konstrukce patří mezi progresivní konstrukce vícepodlažních 

objektů. Z hlediska technologie výstavby rozeznáváme dva druhy betonu: monolitický 

(prvky zhotovené přímo na stavbě) a montovaný (prvky vyráběné v prefách). 

Výhody: 

• beton má obecně 5x až 8x větší pevnost než zdivo z keramických tvarovek a 

tvárnic 

• dostupnost surovin na území ČR 

Nevýhody: 

• nízký tepelný odpor 

• pracná výroba bednění pro monolitické konstrukce 

• těžké zvedací mechanismy pro montované konstrukce [30] 

 

Monolitické betonové konstrukce 

Monolitické betonové konstrukce lze použít pro všechny tvary konstrukcí. 

Nevýhodou je potřeba bednění, které dříve bývalo prkenné (dnes používané jen u 

atypických konstrukcí), ale z důvodu pracnosti se dnes již nepoužívají a používají se 

velkorozměrové desková bednění (hliníkové rámy osazené  vodovzdornou překližkou) 

např. PERSI, NOE, MEVA. U stěnových systémů se někdy používá tzv. ztracené 

bednění (bednění, které zůstane trvalou součástí stavby) např. VELOX. [30] 

 

Železobetonové stěnové systémy 

• Monolitický: 

o výhody: lepší vzájemné spolupůsobení konstrukce, použití subtilnějších 

konstrukcí 

o nevýhody: problematické dodržení vlastností betonu, dlouhá doba 

výstavby 

• Montovaný 

o výhody: rychlá výstavba, konstrukce lze ihned částečně zatížit, stálá 

kvalita konstrukčních prvků 

 

     30 http://www.pozemni-stavitelstvi.wz.cz/pos12.php (20.5.2011) 
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o nevýhody: prvky jsou mohutné a těžké, vyžaduje těžké zvedací 

mechanismy 

 

Monolitický tuhý styk stěna x strop - výztuž stěn a stropní konstrukce je průběžná, to 

znamená, že výztuž prochází z jednoho prvku bez přerušení (jednotlivé prvky výrazně 

spolupůsobí) [31] 

 

Železobetonové sloupové konstrukce 

Opět jsou v provedení monolitickém nebo montovaném. Hlavní nosné prvky 

jsou sloupy a průvlaky (vodorovné prvky), které dohromady tvoří tzv. rámy. [31] 

 

Typy prefabrikovaných průvlaků 

             

       Obrázek 14 - obdélníkový                 tyčový                           deskový 

 

4.7.4 Kamenné zdivo 

S kamenným zdivem se v hromadné výstavbě dnes setkáváme jen zcela 

výjimečně. Vyskytují se však v individuální výstavbě jako základové konstrukce, 

ohradních a opěrných zdí, popř. při rekonstrukcích historických památek.  

Nejčastěji se používá lomového kamene o velikosti nejméně 150 mm. Z 

neopracovaného kamene se provádí tzv. režné zdivo. Z částečně nebo zcela 

opracovaného kamene se provádí tzv. řádkové zdivo hrubé respektive čisté. 

 

 

 

 

31 http://www.pozemni-stavitelstvi.wz.cz/pos12.php (20.5.2011) 
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 Druhy zdiva: 

                        

   Obrázek 15 

   1, Kyklopské zdivo            2, Řádkové zdivo-hrubé            3, Řádkové zdivo-čisté 

 

                        

 4, Provazované řádkové zdivo                      5, Režné zdivo 

 

Můžeme se setkat i s tzv. smíšeným zdivem, kde je použito jak cihel nebo 

betonu tak i kamene. 

 

Obrázek 16 - Smíšené zdivo z cihel a lomového kamene (1-řetězy) [32] 

 

 

 

 

 

32 http://pozemni-stavitelstvi.wz.cz/pos13.php (20.5.2011) 
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5 Případová studie 

 

 Pro tuto bakalářskou práci jsem si vybral rodinný dům, na kterém se pokusím 

ukázat cenové relace jednotlivých typů zdiva. Na obrázcích můžete vidět půdorysy 

podlaží zkoumaného rodinného domu. 

 

1. NP     

            

2. NP 
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5.1 Popis objektu 

Budoucí stavba je samostatně stojící rodinný dům situovaný v obci Krásněves 

v kraji Vysočina. Rodinný dům je dvojpodlažní s obytným podkrovím. Objekt je osazen 

do rovinného terénu. Stávající inženýrské sítě vedou v dostatečné vzdálenosti od místa 

výstavby a narušení případnou stavební činností nehrozí. Základy budou provedeny 

jako monolitické základové pasy částečně vyztuženy. Zdivo objektu bude provedeno ze 

zdícího systému Ytong. Krov bude dřevěný a provedený jako Hambalková soustava. 

Jako krytinu na střešní konstrukci použijeme tašky Bramac. Stavba bude napojena na 

veřejný vodovod, kanalizaci, elektrickou energii a plyn.  

Objekt má zastavěnou plochu 110 m² a celkový prostor, na kterém se stavba 

bude nacházet má 451 m². Prostor bude ohraničený drátěným a z části dřevěným 

plotem. Vedle objektu vede veřejná komunikace. U objektu bude provedena příjezdová 

cesta, která je situována ke garáži.  

 

Rozpočet: 

 Tento rozpočet byl proveden pro zmiňovaný rodinný dům, který jsem použil do 

bakalářské práce a podle něj budu porovnávat procentuální zastoupení jednotlivých cen 

svislých konstrukcí na celkovou cenu objektu. 

 

HSV celkem:     877 865 Kč 

PSV celkem:      534 182 Kč 

ZRN celkem:  1 412 047 Kč 

 

Základ pro DPH 10% činí:  1 676 289 Kč 

DPH 10% činí:                       167 629 Kč 

Cena za objekt celkem:       1 843 918 Kč 

 

Podle rozpočtu jsme zjistili, že celková cena objektu činí 1 843 918 Kč. V další 

fázi se pokusím zjistit, zda by stavba nemohla být levnější, kdybychom použili na 

výstavbu rodinného domu jiný stavební materiál. Stavební materiál musí splňovat 

požadavky z normy. U všech typů konstrukcí se pokusím srovnat cenu, součinitel 

prostupu tepla a šířku konstrukce 
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5.2 Druhy zdících materiálů 

 Pro praktickou část jsem si vybral nejčastější zdící materiály, z kterých se 

provádějí rodinné domy. U každého typu zdícího systému se pokusím objasnit 

vlastnosti, kterýma se jednotlivé typy zdiva vyznamenávají. Dále uvedu výhody a 

nevýhody jednotlivých typů zdiva. 

 

5.2.1 Zdivo Ytong 

Pórobeton je masivní stavební materiál, který se vyrábí ze surovin, které se 

nacházejí v přírodě v prakticky nevyčerpatelném množství. Vápno, písek a voda. 

Milióny niterných, mikroskopických vzduchových pórů mu propůjčují jeho výtečné 

tepelně izolační a technicko-statické vlastnosti. Pórobeton neobsahuje žádné substance, 

které by negativně ovlivňovaly zdraví nebo přírodní prostředí a stejně jako při výrobě a 

zpracování, tak při používání samotném neuvolňuje žádné škodlivé částice. Je to 

stavebnina tvořena z přírody pro přírodu.   

  

Vnit řní klima 

Výtečná tepelná izolace výrobků YTONG udržuje v zimě v budovách příjemné 

teplo. Šetří se na nákladech na topení a omezují se ztráty energie. V létě naproti tomu 

zůstávají vnitřní prostory příjemně chladné. 

 

Opracovatelnost 

Již s ohledem na svou nízkou hmotnost je velice snadné materiál YTONG 

zpracovávat. Bez velké námahy a s minimálním odpadem je možno přímo na stavbě 

s milimetrovou přesností připravovat potřebné přířezy. Stejně snadné je frézování 

instalačních drážek nebo vrtání otvorů pro zásuvky a vypínače. Ale i samotné sestavení 

na míru přesně připravených dílů šetří každé stavbě čas a peníze. 

 

Požární ochrana 

Se svou čistě minerální skladbou náleží pórobeton k nehořlavým stavebním 

materiálům. Tato skutečnost je zárukou nejvyšší požární bezpečnosti Vašeho domu od 

sklepa až po střechu. 
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Modulový systém 

 YTONG nabízí kompletní modulový pórobetonový stavební systém pro hrubou 

stavbu od sklepa až po střechu. Produkty klasického formátu i výrobky velkoformátové 

jsou vzájemně dokonale přizpůsobeny, zaručují rychlé a snadné zpracování a nabízí pro 

každou aplikaci řešení, které je po stránce technické, ekonomické a ekologické řešením 

optimálním. 

 

Akustické vlastnosti 

 Pórobeton je masivní stavební materiál s uzavřenou pórovitou strukturou. Tato 

struktura je příčinou dodatečných zvukově technicko-izolačních vlastností materiálu 

YTONG. Např. v DIN normě 4109 je tato skutečnost zohledněna bonusem 2 dB oproti 

teoretickým výpočtům pro ostatní masivní stavební materiály. 

 

       

        Obrázek 17 - Tvárnice Ytong 

 

Výhody: 

- Stejné technické vlastnosti ve všech směrech 

- Nízká objemová hmotnost 

- Vynikající tepelně izolační vlastnosti 

- Dobré akustické vlastnosti 

- Vysoká pevnost v tlaku 

- Vysoká požární odolnost  

- Vysoká přesnost tvárnice umožňuje zdění na tenkou vrstvu lepidla 

- Snadná opracovatelnost zaručuje nízký odpad 

- Úchopové kapsy usnadňují manipulaci 

- Snadná a rychlá montáž 

- Ekologická nezávadnost 
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Nevýhody: 

- Objemová roztažnost v závislosti na vlhkosti 

- Na zdivo se musí dát perlinka, jinak omítka praská 

- Ve zdivu špatně drží hmoždinky 

 

5.2.2 Zdivo Heluz 

Nejširší sortiment cihelných výrobků v České republice, výhodné ceny 

a vynikající tepelně-izolační vlastnosti. Cihly HELUZ jsou komplexním řešením pro 

stavby rodinných i bytových domů. Cihly se dodávají pro obvodové i vnitřní zdivo, 

doplňkové a maloformátové cihly, nepálené cihly a veškeré příslušenství od nářadí po 

malty a další materiály a pomůcky pro zdění. To vše za vynikající cenu a s širokou 

nabídkou profesionálních služeb. 

 

Komplexní cihelný systém: 

Cihly HELUZ jsou součástí jednoho stavebního systému. Máme cihly pro 

obvodové, vnitřní i akustické zdivo. Díky vzájemné provázanosti dohromady tvoří 

jeden fungující celek. Vše od jednoho výrobce za příznivou cenu! 

 

Tepelně-izolační vlastnosti: 

Cihly a cihelné bloky HELUZ splňují požadavky na nízkoenergetické a pasivní 

stavby bez zateplení. Vyrábíme cihelné bloky s nejvyššími tepelně-izolačními 

vlastnostmi pro obvodové zdivo v ČR. 

 

Rychlá stavba: 

Díky moderní technologii zdění na tenkou spáru se významně zvyšuje rychlost 

stavby. Současně klesá spotřeba malty a snižuje se vlhkost zdiva. Cihly HELUZ vám 

umožní postavit hrubou stavbu již za týden! 

 

Přírodní a nezávadný materiál: 

Cihly HELUZ jsou vyráběny z kvalitních přírodních surovin pomocí moderních 

technologií. 
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Akumulace tepla: 

Zdivo HELUZ zajišťuje plynulé přijímání a uvolňování tepla. Díky tomu má 

příznivý vliv na tepelnou pohodu a snižuje tepelné ztráty objektu. 

 

Technické vlastnosti: 

Vysoká pevnost v tlaku, objemová stálost, požární odolnost a nízká praktická 

vlhkost jsou typickými vlastnostmi cihel HELUZ. 

 

Tradice a kvalita: 

Cihly HELUZ jsou klasickým a generacemi prověřeným stavebním materiálem. 

Cihelné výrobky jsou produkovány již od roku 1876 a jejich kvalitu dokládají četná 

ocenění z veletrhů a výstav a reference spokojených zákazníků. 

 

                        
          Obrázek 18 - Tvárnice Heluz 

 

Výhody: 

- Nízkoenergetické bydlení bez zateplování 

- Zdravé a úsporné bydlení, zkrácení otopného období 

- Příjemné vnitřní klima, výborná akumulace tepla 

- Snížená pracnost provádění zdiva a úspora malty 

- Rychlé a jednoduché zdění, snadné řezání cihel 

- Vysoká pevnost v tlaku  

- Nenasákavost  

- Velmi dobré tepelně izolační vlastnosti  

- Vysoká požární odolnost  
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Nevýhody: 

- Vyšší objemová hmotnost (až 2x větší než u pórobetonových tvárnic) 

- Horší opracovatelnost – řezání na strojních pilách nutností, nemožnost broušení 

 

5.2.3 Zdivo H+H Exclusice 

 Je nejvýznamnější druhem přímo odlehčeného betonu-silikátového kompozitu, 

pro který jsou charakteristické makropóry vytvořené přímo v jemnozrnné maltě. Vzhled 

výrobků je v podstatě dvojí: převážně bílý, je-li plnivem jemný křemičitý písek 

(pískový pórobeton), nebo v menší míře šedý, pokud je plnivem elektrárenský popílek 

(popílkový pórobeton). 

 Při výrobě pórobetonu se v současnosti postupuje tak, že křemičité látky se 

velmi jemně za sucha i za mokra melou, mísí a homogenizují s páleným vápnem nebo i 

s cementem, případně i s dalšími přísadami. Potom se surovinová směs ve speciálních 

míchačkách promíchá s vodou, plynotvornou látkou a obvykle i s kalem na tekutou kaši. 

Ta se vylije do forem, kde se směs nakypří, nejčastěji přidáním hliníkové suspenze a 

potom zatuhne. Říkáme, že hmota zraje. 

 Pro výrobu pórobetonů se používají čtyři základní druhy surovin, ke kterým se 

přidává voda. Základními druhy surovin jsou pojivo (vápno a cement, které určují druh 

pórobetonu), plniva (křemičité látky), plynotvorné a pěnotvorné látky a pomocné 

suroviny. 

   

Výrobek a jeho použití 

Přesné tvárnice H+H Exclusive jsou prvky z bílého pórobetonu, na svislých 

styčných plochách opatřené drážkami, perem a kapsou pro lepší manipulaci. Tvárnice 

H+H Exclusive jsou určené především k realizaci nosných i nenosných vnějších a 

vnitřních stěn. Použitím tvárnic H+H Exclusive se minimalizuje odpad při provádění, 

lze je snadno dělit řezáním. Konstrukce stěn z přesných tvárnic H+H Exclusive 

vykazuje vynikající tepelně izolační vlastnosti. 

 

Zpracování 

Přesné tvárnice se ukládají do maltové lože tl. 1-3 mm z tenkovrstvé zdící malty 

H+H. Maltování se provádí v celé ploše vodorovných spár. Při maltování je doporučeno 
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použít přesné lžíce H+H pro přesné tvárnice dle tloušťky stěny. Ložné plochy musí být 

rovné, zbaveny nečistot, hrubých výčnělků a prachu. Tvárnice je možno na stavbě 

libovolně zkracovat a jinak upravovat (provádění drážek apod.) K začištění drážek 

apod. je doporučeno použít vysprávkovou maltu H+H. 

 

                          

    Obrázek 19 - Tvárnice H+H Exclusive 

 

Výhody: 

- Vynikající tepelně izolační vlastnosti 

- Vysoká pevnost v tlaku 

- Nízká objemová hmotnost 

- Snadná manipulace pomocí kapsy 

- Minimalizace odpadu a jednoduchost řezání 

- Vysoká požární odolnost 

- Ekologicky nezávadné 

 

Nevýhody: 

- Menší pevnost 

- Při nedodržování technologických předpisů dochází k tvorbě trhlinek v omítce 

- Menší akumulace tepla 

- Horší akustické parametry 

 

5.2.4 Zdivo Porfix 

Je komplexní stavební systém, který zahrnuje hladké tvárnice, tvárnice s pero-

drážkou a kapsou, příčkovky, U-profily, nosné i nenosné překlady, stropní nosníky a 

vložky, ale i zdicí maltu. Jestliže při stavbě domu využijete ucelený systém, zabráníte 

vzniku jakýchkoli projekčních, statických a technických problémů, které vznikají při 
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výstavbě z různých materiálů. Tvárnice se navíc lehko opracovávají, rychle se řežou, 

brousí či frézují. PORFIX se tak dokáže přizpůsobit i těm nejneobvyklejším 

požadavkům a konstrukčním detailům. Stačí váš nápad a všechno ostatní jde rychle a 

lehce. 

Pórobeton je moderní přírodní materiál, který v sobě spojuje stavebně - fyzikální 

vlastnosti, které ostatní tradiční stavební materiály získávají jen vhodným spojením 

několika druhů.  

Jeho univerzálnost spočívá ve vyvážené kombinaci nízké objemové hmotnosti 

hmoty s dobrou konstrukční pevností. Nízkou objemovou hmotnost zajišťuje pórovitost 

materiálu, konstrukční pevnost tvoří velmi pevná krystalická struktura mezi-pórových 

stěn. Nízká hmotnost umožňuje tvarovat pórobetonové výrobky do větších rozměrů v 

souladu s ergometrickými požadavky. Tyto rozměry zvyšují rychlost stavebních prací a 

snižují spotřebu pojivových malt.  

Pórobetonová hmota na vápeno-křemičité bázi je svojí strukturou, kde póry 

představují cca 50% objemu materiálu, výborným tepelně-izolačním materiálem 

současnosti. Konstrukce z pórobetonu splňují ve většině případů tepelně-technické 

požadavky současných norem bez dodatečného zateplení. Tento fakt vylučuje projekční, 

statickém fyzikální a technické problémy, které mají při kombinovaných technikách za 

následek i cenový nárůst těchto realizací. Stejnorodost pórobetonových stěn (oproti 

komplikovaně zatepleným konstrukcím) ovlivňuje pozitivně i prostupy tepla, vodních 

par a vzduchu.  

Propustnost mikropórů pórobetonové struktury garantuje optimální difúzi 

vodních par a bezproblémové vyrovnávání vlhkosti vnitřního a venkovního 

prostoru. Stavební konstrukce z pórobetonu zajišťují vysoký standard klimatické 

pohody bydlení.  

Autoklávováním - t. j. procesem tlakových a tepelných syntéz přírodních 

minerálů - se dosahuje fixní, krystalicky stabilní a objemově stálá struktura hmoty, ve 

které se mění pouze postupně klesající obsah fyzikální vázané vody.  

Pórobeton není citlivý na mráz. I při expediční vlhkosti, která je cca 3-násobně 

vyšší, jak je konečná provozní vlhkost pórobetonu v hotové stavbě, kapilární a pórková 

struktura zajišťuje mrazuvzdornost bez změny stavebně-technických parametrů 

pórobetonové hmoty.  
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Přesto je však nutné pórobetonový materiál a nevyřízené nezastřešené stavby 

chránit proti nadměrné atmosférické vlhkosti a dešti. Životnost takto chráněného 

pórobetonu společnosti PORFIX CZ a.s. je neomezená.  

Tisíce malých vzduchových dutinek vyrovnává vnější změny teploty a vytváří 

stabilní, příjemné klima v místnosti. Pórobeton chrání před zimou, stejně i před 

horkem. Pohlcuje a uvolňuje vlhkost vzduchu, vyrovnává tím provozní vlhkostní změny 

v místnosti, a také umožňuje vodním parám postupný přestup obvodovou zdí. 

Pórobeton patří mezi "teplé" materiály. Při přímém dotyku má velmi malou 

odnímatelnost tepla, proto je takový příjemný jako dřevo.  

Pórobeton je ekologický čistý materiál, vyrobený z přírodních surovin. Je na 

celém světě uznávaný jako stavební materiál šetřící životní prostředí.  

 

 

                                     

           Obrázek 20 - Tvárnice Porfix 

 

Výhody: 

- Dobré tepelně-izolační vlastnosti 

- Dobrá požární odolnost 

- Dobré zvukově-izolační vlastnosti 

- Snadná opracovatelnost 

- Ekologické 

- Lehké tvarovky (snadná manipulace) 

 

Nevýhody: 

- Tvarovky se lámou (větší spotřeba) 

 

 



52 
 

5.2.5 Zdivo Sendwix 

Je první ucelený systém vícevrstvých konstrukcí na českém trhu, který vychází z 

moderních evropských trendů ve stavebnictví. Celý systém sestává ze tří základních 

variant obvodových konstrukcí, které se navzájem liší použitými materiály i výsledným 

vzhledem fasádní vrstvy. Přednosti tohoto sendvičového systému spočívají v jeho 

dokonalých tepelně technických, akustických a statických parametrech, jejichž úroveň 

si může projektant libovolně vybrat podle konkrétních požadavků. Parametry 

dosahované jednotlivými konstrukcemi KMB SENDWIX přitom začínají na hodnotách, 

kde možnosti tradičního jednoplášťového zdiva končí. To vše při výrazně menších 

tloušťkách stěn, čímž dochází k významným úsporám zastavěné plochy. Systém reaguje 

na celoevropský trend stále se zpřísňujících norem v oblasti energetických úspor a 

dopadu stavebnictví na životní prostředí, kterým jednoplášťové konstrukce přestávají 

rychle stačit. Systém KMB SENDWIX je navržen tak, aby jeho použití v projektové 

dokumentaci i při samotné realizaci nebylo náročnější, než práce s méně 

sofistikovanými jednovrstvými systémy. 

 

Terminologie: 

 Vápenopískový kvádr SENDWIX: zdící prvek zhotovený z vápna a přírodního 

křemičitého písku, tvrdnoucí účinkem páry za vysokého tlaku. 

 

Vápenopískové kvádry: 

 Prvky pro svislé konstrukce, mají široké použití jak podle typu staveb – bytové, 

občanské, průmyslové – tak podle konstrukčního nebo dekorativního charakteru – 

nosné, nenosné, jednovrstvé i vícevrstvé (sendvičové) zdivo. 

 Sortiment představuje ucelený systém pro hrubou stavbu, výchozí z metrického 

modulu a svými vlastnostmi a propracovaností je moderní zdícím systémem. 

 

Vícevrstvý stěnový systém: 

 Ucelená stěnová konstrukce s vynikajícími užitnými vlastnostmi a volitelnými 

tepelně technickými parametry. Je určen pro energetický úsporné, nízkoenergetické a 

pasivní domy. 
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                Obrázek 21 - Tvárnice Sendwix 

 

Výhody: 

- Vysoká únosnost, tepelná akumulace a zvukově izolační schopnost 

- Nejlepší materiál z hlediska hygienické nezávadnosti 

- Mrazuvzdornost a nízká nasákavost 

- Vysoká produktivita díky velkým formátům a systému pero-drážka 

- Přesné zdění a malá spotřeba matových směsí díky přesným rozměrům 

- Manipulace s kvádry pomocí úchopových kapes 

- Jednotný modulový systém 

 

Nevýhody: 

- Vysoká hmotnost 

- Obtížné provedení rýh do zdiva pro elektrickou energii a jiné instalace 

- Práskání omítky 

- Musí se zateplovat polystyrenem 

 

5.2.6 Zdivo Natur-block 

 Je stavební systém vhodný nejen pro stavbu rodinných a bytových domů, ale 

využívá se taktéž pro výstavbu občanských objektů např. administrativní budovy, školy, 

sportovní centra, průmyslové a zemědělské stavby. Díky výborným zvukově izolačním 

vlastnostem se dá úspěšně použít i na výstavbu protihlukových stěn. 

 Je to kus přírody v domě! NATUR-BLOCK je ekologický a přírodní. Jeho 

základní surovinou je čistá papírenská dřevoštěpka (85%) a cement (15%). 

 Pro svou porézní strukturu umožňuje NATUR-BLOCK bezproblémovou 

výměnu vlhkosti, kumuluje teplo a přesto je propustný, stavba dýchá. 
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 S NATUR-BLOCK stavíte pohodlně. K jeho úpravě stačí jednoduché nástroje – 

dá se vrtat, řezat nebo frézovat podobně jako dřevo. 

 Tloušťka obvodových stěn (max. 365 mm) zvětšuje užitné plochy místnosti 

staveb o šíři nábytku. 

 NATUR-BLOCK lze používat ke stavění i v zimních měsících, tj. do -5°C. 

 

                            

              Obrázek 22 - Tvárnice Natur-block s bílým polystyrenem 

 

Výhody: 

- Tepelná izolace 

- Tepelná akumulace 

- Zvukově izolační vlastnosti 

- Vysoká odolnost při zatížení mimořádného charakteru 

- Nadčasovost 

- Může se stavět i v zimě do -5°C 

- Dá se jednoduše vrtat, řezat či frézovat jako dřevo 

 

Nevýhody: 

- Dá se stavět po jednom metru, pak se musí počkat, až beton zatvrdne 
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5.3 OCEŇOVÁNÍ KONSTRUK ČNÍCH VARIANT 

 V tabulce 1 jsem vypsal 6 typů zdiva, které porovnávám podle jejich rozměrů, 

tepelného odporu a součinitele prostupu tepla. 

 

      Tabulka 1 – vlastnosti obvodového zdiva 

zdivo 
Rozměr 

(d x v x š) (mm) 
Tepelný odpor R 

(m2K/W) 
Součinitel prostupu 

U (W/m2K) 
Ytong 599x249x375 3,91 0,25 

Heluz 247x249x440 4,35 0,22 

H+H Exclusive 600x250x375 3,75 0,26 

Porfix 500x250x375 4,21 0,23 

Sendwix 498x248x(240+180) 4,81 0,2 

Natur-block 500x250x300 3,64 0,275 

 
 

5.3.1 Zdivo Ytong 

 U tohoto zdiva v tabulce 2 znázorňuji jednotlivé položky a jejich hodnoty:  

Jednotková cena v sobě obsahuje cenu za materiál, cenu za práci dělníků, cenu za maltu 

a všechny další výdaje na provedení 1m³ zdiva nebo na provedení 1 kusu překladu. 

Tabulka 2 – Cena zdiva Ytong 

materiál množství Jednotková cena Celková cena Suma celkem 

Vnější zdivo 
 375 mm 

63,169 m3 4 100 Kč 258 993 Kč  

Vnitřní zdivo 
250 mm 

18,153 m3 3 820 Kč 69 345 Kč  

Překlad ve zdech 
250 mm pro 

otvor 900 mm 

2 ks 1 060 Kč 2 120 Kč 
 

Překlad ve zdech 
250 mm pro 

otvor 1500 mm 

1 ks 1 570 Kč 1 570 Kč 357 710 Kč 

Překlad ve zdech 
375 mm pro 

otvor 900 mm 

1 ks 1 520 Kč 1 520 Kč 
 

Překlad ve zdech 
375 mm pro 

otvor 1100 mm 

11 ks 1 780 Kč 19 580 Kč 
 

Překlad ve zdech 
375 mm pro 

otvor 1500 mm 

2 ks 2 290 Kč 4 580 Kč 
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Tento typ zdiva není dále jinak zateplován. Povrchové úpravy (omítky) do 

rozpočtu nebyly započítávány 

 

5.3.2 Zdivo H+H Exclusive 

U tohoto zdiva v tabulce 3 znázorňuji jednotlivé položky a jejich hodnoty:  

Jednotková cena v sobě obsahuje cenu za materiál, cenu za práci dělníků, cenu za maltu 

a všechny další výdaje na provedení 1m³ zdiva nebo na provedení 1 kusu překladu. 

 

Tabulka 3 – Cena zdiva H+H Exclusive 

materiál množství Jednotková cena Celková cena Suma celkem 

Vnější zdivo 
 375 mm 

4,112 m3 3 210 Kč 205 799 Kč  

Vnitřní zdivo 
250 mm 

18,360 m3 3 330 Kč 61 139 Kč  

Překlad ve zdech 
250 mm pro 

otvor 900 mm 

4 ks 392 Kč 1 568 Kč 
 

Překlad ve zdech 
250 mm pro 

otvor 1500 mm 

2 ks 518 Kč 1 036 Kč 293 881 Kč 

Překlad ve zdech 
375 mm pro 

otvor 900 mm 

3 ks 420 Kč 1 260 Kč 
 

Překlad ve zdech 
375 mm pro 

otvor 1100 mm 

33 ks 635 Kč 20 955 Kč 
 

Překlad ve zdech 
375 mm pro 

otvor 1500 mm 

3 ks 708 Kč 2 124 Kč 
 

 
Tento typ zdiva není dále jinak zateplován. Povrchové úpravy (omítky) do 

rozpočtu nebyly započítávány. 
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5.3.3 Zdivo Sendwix 

U tohoto zdiva v tabulce 4 znázorňuji jednotlivé položky a jejich hodnoty:  

Jednotková cena v sobě obsahuje cenu za materiál, cenu za práci dělníků, cenu za maltu 

a všechny další výdaje na provedení 1 m³, 1 m² zdiva, polystyrenu nebo na provedení 1 

kusu překladu. 

 

Tabulka 4 – Cena zdiva Sendwix 

materiál množství Jednotková cena Celková cena Suma celkem 

Vnější zdivo 
 240 mm 

40,433 m3 3 361 Kč 135 896 Kč  

Vnitřní zdivo 
240 mm 

17,424 m3 3 031 Kč 52 813 Kč  

Tep. Izolace 
 tl. polystyrenu  

180 mm 

168,22 m2 321 Kč 53 998 Kč  

Překlad Sendwix 
100 mm 

3 ks 275 Kč 825 Kč 263 009 Kč 

Překlad Sendwix 
125 mm 

33 ks 355 Kč 11 715 Kč  

Překlad Sendwix 
175 mm 

10 ks 538 Kč 5 380 Kč  

Překlad Sendwix 
300 mm 

2 ks 1 191 Kč 2 382 Kč  

 
Tento typ zdiva je dále zateplen polystyrenem tloušťky 180 mm. Povrchové 

úpravy (omítky) do rozpočtu nebyly započítávány. 

 

 

5.3.4 Zdivo Porfix 

U tohoto zdiva v tabulce 5 znázorňuji jednotlivé položky a jejich hodnoty:  

Jednotková cena v sobě obsahuje cenu za materiál, cenu za práci dělníků, cenu za maltu 

a všechny další výdaje na provedení 1m³ zdiva nebo na provedení 1 kusu překladu. 
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Tabulka 5 – Cena zdiva Porfix 

materiál množství Jednotková cena Celková cena Suma celkem 

Vnější zdivo 
 375 mm 

62,904 m3 2 920 Kč 183 680 Kč  

Vnitřní zdivo 
250 mm 

18,161 m3 3 110 Kč 56 481 Kč  

Překlad ve zdech 
375 mm  

dl. 120 mm 

3 ks 481 Kč 1 443 Kč  

Překlad ve zdech 
250 mm  

dl. 120 mm 

4 ks 530 Kč 2 120 Kč 273 446 Kč 

Překlad ve zdech 
375 mm  

dl. 1500 mm 

33 ks 586 Kč 19 338 Kč  

Překlad ve zdech 
375 mm  

dl. 2100 mm 

6 ks 836 Kč 5 016 Kč  

Překlad ve zdech 
375 mm 

 dl. 2100 mm 

2 ks 929 Kč 1 858 Kč  

Překlad ve zdech 
375 mm 

 dl. 2700 mm 

3 ks 1 170 Kč 3 510 Kč 
 

Tento typ zdiva není dále jinak zateplován. Povrchové úpravy (omítky) do 

rozpočtu nebyly započítávány. 

 

5.3.5 Zdivo Heluz 

U tohoto zdiva v tabulce 6 znázorňuji jednotlivé položky a jejich hodnoty:  

Jednotková cena v sobě obsahuje cenu za materiál, cenu za práci dělníků, cenu za maltu 

a všechny další výdaje na provedení 1m³ zdiva nebo na provedení 1 kusu překladu. 

Tabulka 6 – Cena zdiva Heluz 

materiál množství Jednotková cena Celková cena Suma celkem 

Vnější zdivo 
 440 mm 

61,924 m3 2315 Kč 143 354 Kč  

Vnitřní zdivo 
240 mm 

18,145 m3 2208 Kč 40 064 Kč  

Překlad délky 
1250 mm 

5 ks 331 Kč 1 655 Kč  

Překlad délky 
1500 mm 

61ks 385 Kč 23 486 Kč 223 039 Kč 

Překlad délky 
2000 mm 

16 ks 600 Kč 9 600 Kč  

Překlad délky 
3000 mm 

5 ks 976 Kč 4 880 Kč  
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Tento typ zdiva není dále jinak zateplován. Povrchové úpravy (omítky) do 

rozpočtu nebyly započítávány. 

 

5.3.6 Zdivo Natur-block 

U tohoto typu zdiva se mi podařilo sehnat rozpočet od výrobce, který mi poslal 

celkovou cenu za obvodové zdivo, vnitřní zdivo, překlady a práci, která byla potřeba na 

provedení požadované výroby.  

 

Tabulka 7 – Cena zdiva Natur-block 

materiál Suma celkem 

Vnější zdivo 300 mm  

Vnitřní zdivo 220 mm 292 208 Kč 

Překlady  

 
Tento typ zdiva není dále jinak zateplován. Povrchové úpravy (omítky) do 

rozpočtu nebyly započítávány. 

 

5.4 VYHODNOCENÍ 

 

Graf 1 - Cenová nabídka konstrukcí 

.  

 
 Z tohoto grafu můžeme vidět, že zdící systém Ytong je nejdražší a systém Heluz 

je nejlevnější 
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Graf 2 - Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí 

 

  
U tohoto grafu můžeme vidět, že nejnižší součinitel prostupu tepla a tudíž 

nejlepší vlastnosti v prostupu tepla je systém Sendwix a nejvyšší součinitel prostupu 

tepla tudíž nejhorší vlastnosti v prostupu tepla konstrukcí má systém Natur-block. 

 

Graf 3 - Šířka zdí jednotlivých konstrukcí 

 

 
U tohoto grafu můžeme vidět, že nejširší zdivo je systém Heluz a naopak 

nejméně široké zdivo je systém Natur-block. 
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      Graf 4 - Kolik procent ceny v celkové stavbě tvoří svislé konstrukce 

 

 
 

U tohoto grafu můžeme vidět, že největší procentuální zastoupení svislých 

konstrukcí na celkovou cenu objektu má systém Ytong a naopak nejmenší procentuální 

zastoupení má systém Heluz. 
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6 Závěr 

 

 Cílem mé práce bylo zjistit, jaký vliv má standardní provedení svislých 

konstrukcí na cenu konkrétní nemovitosti. 

 V teoretické části jsem uvedl druhy oceňování nemovitosti, základní funkce a 

požadavky na svislé konstrukce a detailně rozebral jednotlivé druhy svislých konstrukcí. 

 V druhé části jsem provedl cenový průzkum jednotlivých druhů svislých 

konstrukcí a jejich montáží. 

 Při srovnání cen jsem došel k závěru, že definovat standard provedení svislých 

konstrukcí je velice problematické, jelikož cenové rozpětí na trhu je značné. Současné 

trendy a materiálová rozmanitost způsobují velké cenové rozdíly u jednotlivých 

svislých konstrukcí. 

 Opačným případem jsou svislé konstrukce, kde cena u jednotlivých druhů je 

velmi podobná a rozptyl ceny není nijak znatelný. 

 U jednotlivých typů konstrukcí podle nejdůležitějších vlastností jsem se pokusil 

vybrat jednu konstrukci, která se mi jevila jako nejvýhodnější z pohledu ceny, 

součinitele prostupu tepla a šířky konstrukce. Jako nejlepší varianta pro rodinný dům se 

mi jevil systém HELUZ, který má sice největší šířku tvárnic a proto se nám zmenší 

vnitřní prostor budovy, ale má druhý nejlepší tepelně izolační vlastnosti ze 

zmiňovaných systémů, a je ze všech zmiňovaných konstrukcí nejlevnější. 
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8 Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

HSV – Hlavní stavební výroba 

ORN – Ostatní rozpočtové náklady 

PSV – Přidružená stavební výroba 

ÚRS – Ústav racionalizace ve stavebnictví 

ZRN – Základní rozpočtové náklady 

DPH – Daň z přidané hodnoty 

CV – Výnosová hodnota 

Cpi – Cenový podíl konstrukčního prvku 

ZC – Základní cena 

ZCU – Základní cena upravená 

JSC – Jednotková cena srovnávacího objektu 

JCO – Jednotková cena oceňovaného objektu 


