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Táto bakalárka práca sa zaoberá témou Analýza materiálového prevedenia rodinných 

domov. Cieľom práce je porovnať faktory, ktoré majú vplyv na výber materiálového 

prevedenia stavby rodinného domu.  

Práce je rozdelená do dvoch hlavných častí. V teoretická časť sa skladá z dvoch častí. 

V prvej časti je definovaná drevostavba a murovaná stavba, ich história, druhy 

konštrukčných prevedení. Ďalej porovnanie týchto dvoch materiálovo a konštrukčne  

odlišných typov výstavby. V druhej časti teoretickej časti je definovaný životný cyklus 

stavieb. Praktická časť práce je opäť rozdelená na dve časti. V prvej z nich sú teoreticky 

porovnané rozhodujúce faktory na základe teoretických informácií. V druhej časti je 

zobrazená kalkulácia jednotlivých konštrukčných častí, kde bolo cieľom porovnať ich 

cenu.  
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Drevostavba je stavebné dielo, kde hlavnú nosnú konštrukciu tvoria prvky vyrobené 

z dreva. [1] 

Drevo ako stavebný materiál má mnoho vynikajúcich vlastností. Vzhľadom k hmotnosti 

má vysokú pevnosť, je možné ho jednoducho opracovať a spojovať, je jedným 

z najdostupnejších materiálov, nezaťažuje životné prostredie a má vynikajúce estetické 

vlastnosti. 

Drevo je anizotropný materiál, teda má v rôznych smeroch rôzne vlastnosti. Jeho 

pevnostné a tuhostné vlastnosti kolmo k vláknam sú o mnoho nižšie než v smere vlákien. 

[2] 

 

Stavby z dreva sa stavali po celom svete už od pradávna. Prvé obydlie z dreva mali rybári 

a lovci. V Číne sa zachovali sakrálne stavby z dreva, z ktorých niektoré sú staré až 3000 

rokov.  

Na území Českej republiky a Slovenska sa stavali v období staroveku predovšetkým  

zrubové domy. Technológia zrubu je jednou z najstarších technológií drevených 

konštrukcií. Túto technológiu neskôr obohatili Nemci, ktorý prišli s hrazdenými domami. 

Konštrukcia hrazdených domov je vytvorená z vodorovných a zvislých trámov, ktoré majú 

nosnú funkciu. Priestor medzi trámami sa vypĺňa iným materiálom ( napr. mazaninou 

a neskôr pálenými tehlami). Technika zrubu a hrazdenia sa všemožne kombinovala. 

Dôkazom sú domy, ktoré stoja dodnes. 

Prvým skutočným staviteľom bol až človek v období neolitu. Roľníci v dobe neolitu stavali  

tzv. dlhé domy, ktorých životnosť bola približne 20 rokov. Priečna väzba krovu 

a zavetrovanie im však robilo problém. Základnú konštrukciu domu tvorilo 5 radov kolov 

zahĺbených do zeme. Tri vnútorné rady podopierali stredové a vrcholovú väznicu, dve 

vonkajšie rady podopierali okapové väznice. Vonkajšie rady kolov boli prepletené prútím 

a pomazané hlinou. Strechy boli slamené. Domy mávali šírku 5,5-7 m. dĺžku 20 – 45 m. 

Nemali okná, pretože ich nevedeli do konštrukcie zabudovať a nemali ich čím zaskliť. 

 

Obrázok 1 – Dlhý dom z obdobia neolitu [3] 
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V období okolo roku 400 pred našim letopočtom sídlili na území Česka a časti Moravy 

Kelti. Kelti stavali ľahké drevené stavby na kamenné pomúrnice. Nadzemná časť obydlia 

mala veľmi nízke steny z kameňa, ktoré prekrývala sedlová strecha, siahajúca až k zemi. 

Tento typ obydlia bol potom v strednej Európe používaný po mnohé stáročia. 

 

Obrázok 2 – Dom z Keltského obdobia [4] 

Medzi 13. a 15. storočím sa vytvorila tzv. ľudová architektúra, ktorá si zachovala svoju 

ustálenú podobu až do 19. storočia. Najpevnejšia z drevených konštrukcií bola zrubová 

konštrukcia, ktorá prevažovala u dedinských domov po celé stáročia. Guľatina, 

polohranené a hranené trámy, opracované sekerou ( od 16. storočia pílou ), boli rovnané 

na seba a v nárožiach rôznym spôsobom spojované. Steny zrubových domov boli 

zakončené väznicovým vencom, na ktorý sa kládli stropnice - priečne trámy, ktoré niesli 

stropné povaly. Na väznicový veniec bola položená aj väzba strechy rôzneho prevedenia 

v závislosti na zaťažení snehom, väčšinou vystužená iba pásikmi v rovine väzníc alebo 

stĺpikov. Ako strešná krytina sa najčastejšie používala slama, ktorá bola na hrebeni 

prikrytá trsmi. V lesnatých a horských oblastiach sa používali šindle.  

Hrazdené konštrukcie patria k náročnejším konštrukciám. Tento typ konštrukcie vznikol 

v 12. storočí na strednom Rýne. Hrazdené konštrukcie sa najprv používali v mestách až 

koncom 15. storočia sa uplatnili aj na vidieku. Hrazdené steny tvorili rámy z trámov, medzi 

ktoré bola umiestňovaná výplň. Výplň tvorili väčšinou latky, vetvy vzájomne prepletené      

( prípadne slama ) omazané lepenicou – zmes ílu a rezanky. Od poslednej štvrtiny 19. 

storočia sa začali ako výplň používať tehly a vápenná malta. 

Stropy mestských domov bývali až do 16. storočia len drevené, aj keď vedeli zhotoviť 

klenbu. Dôvodom neboli len finančné náklady, ale aj dobré tepelno-izolačné vlastnosti 

drevených stropov. 
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Obrázok 3 – Konštrukcia stropv [2] 

Od 16. storočia nastal veľký rozvoj tehliarstva. Drevo sa naďalej používalo na stropy, 

priečky a krovy domov.  

K zmene došlo až v 70. rokoch 20. storočia, kedy sa drevo opäť začalo viac využívať, a to 

nie len v bytovej výstavbe.  

Drevené budovy súčasnosti splňujú tie najnáročnejšie užívateľské požiadavky a prakticky 

ich nerozoznáme od murovaných stavieb. [2]  
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Zrubové stavby 

Konštrukcie, pri ktorých je nosná časť stien tvorená z reziva masívnych prierezov. Rohy 

stien majú typický vzhľad, ktorý tvorí preplátovanie jednotlivých prvkov steny. Kvôli 

vysokým nárokom na tepelnú ochranu budov už tieto konštrukcie nesplňujú požadované 

kritériá. Lepších tepelno-izolačných vlastností je možné dosiahnuť pridaním tepelno-

izolačnej vrstvy, alebo iných vrstiev podľa typu konštrukcie.  

České zrubové domy sa obvykle stavajú z ihličnatých stromov, najviac zo smreku. Trámy 

sa spojujú na rybynový spoj a medzi sebou bývajú dotesnené stavebnou penou. Proti 

priehybu dlhších hranolov v stene a vymedzeniu špár medzi trámami sa využíva 

zadlabaných hranolov. Konštrukcia je ukotvená cez oceľové trny a dolné trámy do 

betónového základu. Medzery medzi trámami bývali v minulosti vyplnené obvykle 

prírodným materiálom ako rákos, mach, hobliny, slama, zamazané hlinou a na povrchu 

bielené vápnom. Dnes sa vyplňujú minerálnou vatou a zvrchu sa zakrývajú drevenými 

latami. [5] 

 

Obrázok 4 - Zrub [6] 
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Hrazdené stavby 

Steny hrazdených stavieb sa skladajú z hranolovej kostry. Všetky staticky účinné sily sú 

prenášané prútmi. V minulosti bol priestor medzi zvislými a šikmými stĺpikmi vymurovaný 

tehlami, dnes sú vo väčšine prípadov vyplňované izolačnými materiálmi. Výplňový 

materiál je staticky nevýznamný. Spoje dreva môžu prenášať tlakové sily z prútu na prút, 

nie však ťahové sily. Ako vzájomné spoje prútov medzi sebou sa v minulosti používali 

komplikované a ozdobné spoje dreva zaistené drvenými kolíkmi. Dnes sa prahy a väznice 

plátujú tak, že sa do polovice vydlabú a zatlačia cez seba. Stĺpiky, vzpery a priečne prvky 

sa spájajú výlučne čapovými spojmi, pričom u viac namáhaných vzpier sa využíva 

zapustenie. Pre zaistenie spojov proti posunutiu dnes slúžia klince, vo výnimočných 

prípadoch vruty do dreva, presné svorníky alebo vkladané hmoždinky. [5] 

 

Obrázok 5 – Hrazdený dom [7] 
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Frame  systémy 

Tento systém vznikol v USA okolo roku 1850. V angličtine je nazývaný Two by four – 2 x 4, 

čo je rozmer nosných stojok uvedený v palcoch. V súčasnosti používaný systém Two by 

six – 2 x 6 palcov sa začal používať z dôvodu vyšších požiadaviek na zateplenie 

obvodových stien. Pôvodná drevená kostra amerického systému rozlišuje dva základné 

typy stavania:  

• Balloon-Frame 

Je rebrový stavebný systém z dreva, ktorý sa skladá zo stĺpikov postavených v malých 

vzdialenostiach, ktoré sú vystužené doskami na bázi dreva a pribité klincami. U tohto 

systém prechádzajú stenové stĺpiky priebežne cez dve alebo viac podlaží. Spodné 

a horné uzatvorenie tvoria vodorovné dosky, tzv. prahy a väznice. Stropné nosníky sú 

uložené na stojatej fošni, ktorá je zapustená do zárezov stenových stĺpikov.  

• Platform-Frame 

Je charakteristický svojou poschodovou skladbou. Stojky stien sú len na výšku jedného 

podlažia a na vrchu sú vzájomne spojené vodorovným pásom. Na takto vytvorený rám sa 

pokladá konštrukcia stropu. Zvislé nosné steny sú konštrukciu stropu prerušené a u viac 

podlažných budov sa nosná konštrukcia steny vyššieho podlažia ukladá až na stropnú 

konštrukciu. Výhodou tohto systému je, že stropné konštrukcie slúžia súčasne ako 

pracovná plošina pri montáži domu. Tento systém je v Severnej Amerike ešte dnes bežná 

metóda konštruovania jednopodlažných a viacpodlažných domov. Umožňuje 

štandardizáciu, prefabrikáciu a používanie normalizovaných konštrukčných prvkov. Okrem 

toho je tento spôsob stavania veľmi flexibilný ku konštrukcii aj k architektonickému 

riešeniu. [5] 

  

Obrázok 7 – Platform-Frame [8] 

Obrázok 6 – Rozdieľ medzi Frame systémami [9] 
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Rámové stavby 

Patria do skupiny elementárnych drevostavieb. Nosný drevený rám je zostavený 

z prierezov jednotného profilu na výšku jedného podlažia a stuženie celej stavby je 

pomocou výstužného opláštenia. Drevený rám steny tvorí spodný prah, horný rám a zvislé 

stojky. Rovnaký rám je vo vodorovnej alebo šikmej polohe vytvorený pre konštrukciu 

stropu alebo strechy. Podľa spôsobu prevedenia môžeme rámové drevostavby rozdeliť 

na:   

• realizované z jednotlivých prierezov priamo na stavenisku 

• Realizované z drevených rámov s jednostranným výstužným opláštením, 

pripravených predom vo výrobnej hale [5] 

 

Obrázok 8 – Rámová konštrukcia [10 ] 
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Skeletové stavby 

Je charakteristická vytvorením nosnej kostry z tyčových prvkov, ktorá musí byť schopná 

preniesť všetky zaťaženia na konštrukciu pôsobiace do základov, bez spolupôsobenia 

stien alebo výstužného opláštenia. Použité profily sú z lepeného dreva a tesárske spoje 

sú nahradené inžinierskymi spojmi. Základný modul je väčšinou 600 mm, modulová sieť   

(raster) stavby je potom násobkom tohto základného modulu. Modulová sieť býva 

najčastejšie pravouhlá, je možné použiť aj trojuholníkovú alebo kruhovú, ktorá umožňuje 

architektonicky veľmi zaujímavé návrhy konštrukcií. Modulová sieť tiež určuje rozmery 

jednotlivých prvkov, ich dimenzie, počet a tvar spojov. Najčastejšie používaný raster je 

3600 alebo 4800 mm, bežné je aj použitie rastru 1200 x 1200 mm, u ktorého sú použité 

menšie profily prvkov a konštrukčné spoje sú jednoduché. Pre väčšie rozpätia sa 

používajú profily z lepeného dreva, jednotlivé nosné prvky môžu byť jednoduché alebo 

zdvojené. Výhodou zdvojených prvkov je možnosť zhotovovať nosné prvky ako priebežné, 

bez prerušenia v mieste styčníku. Tým je možné zhotovovať viacpodlažné stavby so 

stĺpmi priebežnými na celú výšku stavby a pri systéme hlavných nosníkov nie je problém 

vytvoriť u priebežných prvkov previslé konce. [5] 

 

Obrázok 9 – Skeletová konštrukcia [11 ] 
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Stavby z drevených panelov 

Možnosť priemyslovej výroby veľkoplošných dielov viedla k vývoju a zavedeniu nových 

systémov. Plošné, súčasne nosné a priestor vytvárajúce dielce umožňujú mnohostranné 

využitie pre steny, stropy a strechy. Konštrukčné prvky sa skladajú väčšinou z masívneho 

dreva, ktoré môže byť lepené, priečne lepené, spojované hmoždinkami alebo klincami. 

Menej často sa využívajú dosky na bázy dreva, ako sú drevotriesky, OSB dosky 

a podobne. Podstatnú časť tvorí buď uzatvorený, často masívne doskový prierez, alebo 

optimálne skriňové dielce, ktoré sa zostavujú do plošnej konštrukcie. Hlavná časť 

nosného systému vždy pozostáva z nosného jadra, ktoré je vytvorené z masívneho dreva 

alebo dosiek na bázy dreva. Používa sa výlučne ako plošne pôsobiaci nosný systém. 

K prenosu zaťaženia preto dochádza výstužnými tabuľami. Izolácia sa osadzuje na nosnú 

konštrukciu zvonka ako vonkajší izolačný systém. Výrobky sa väčšinou vyrábajú 

a dodávajú pod firemným názvom. [5] 

 

Obrázok 10 – Stabka z masívneho dreva [12] 

 

Obrázok 11 – Zostavovanie stavby z masívneho dreva [12] 
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Murované domy sú realizované z kusových stavív na maltu alebo tenkovrstvú spojovaciu 

hmotu. Spravidla sa jedná o mokrý proces s malým podielom mechanizácie. [13] 

Murivo je konštrukcia z murovacích prvkov spojovaných maltou alebo kladených na 

sucho. Hrúbka steny je v násobku modulu, alebo je murovací prvok cez celú hrúbku steny. 

Murivo má dobrú pevnosť v tlaku a zlú v ťahu (ťah nesmie nastať). Vlastnosti finálnej 

konštrukcie sú výsledkom spolupôsobenia staviva, malty a použitej väzby muriva. 

Správna väzba muriva zaručuje roznos zaťaženia v murive.  

Základné názvoslovie:  

• Styčná škára – zvislá medzera medzi prvkami 

• Ložná škára – vodorovná medzera medzi prvkami 

• Behúň – prvok položený svojou dĺžkou rovnobežne so stenou 

• Väzák - prvok položený svojou dĺžkou rovnobežne ku stene [14] 

 

Obrázok 12 – Základné názvoslovie murovania [14 ] 

 

Najstaršie nálezy nepálených tvarovaných tehál sa datujú do 7500 p.n.l. Prvé sumerské 

tehly mali tvar okrúhlych bochníkov uhnetených z hliny. Tieto tehly boli zdola ploché 

a zhora zaoblené. Až v ďalšej fáze sa objavujú tehly s hranami. Neboli však obdĺžnikové, 

ako tie dnešné, ale štvorcové. Tieto tehly boli sušené na slnku až 2 roky a až potom sa 

mohli použiť. Spájali ich hlinou alebo asfaltom. Egypťania vyrábali tehly z bahna a slamy. 

Výroba tehál spočívala v namáčaní tejto zmesi po dobu niekoľkých dní, čo spôsobilo 

začiatok rozkladu slamy, z ktorej sa potom uvoľňovala lepkavá bučina, ktorá dávala tehle 

potrebnú celistvosť a pevnosť.  

Z poznatkov archeológov vyplýva, že vynález pálenej tehly možno datovať do 3. tisícročia 

p.n.l.. V Mezopotámii sa vzhľadom na nedostatok vhodného kameňa viac používali tehly. 

Pre nedostatok vhodného dreva došlo k uplatneniu nového stavebného prvku - klenby. 

Pálené tehly sa vzácne začali objavovať v gréckych mestách až v polovici 4. storočia p.n.l. 

Rimania začali používať pálené tehly začiatkom 1. storočia n.l., používali ich nielen 

k bežnému murovaniu stien, ale budovali z nich aj stĺpy a piliere a používali ich aj na 

klenbu a podlahy. Okolo roku 150 v Ríme vynašli hydraulickú maltu. Pozostávala 
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z haseného vápna a vulkanického popola zo sopky. Malta spolu so spojivom po čase 

stvrdla a stala sa pevnou ako kameň.  

V 12. storočí došlo k masovému rozšíreniu pálenej tehly zo severného Talianka do 

severného Nemecka. Jej používanie vyvrcholilo v tzv. tehlovej gotike, určitom type 

gotickej architektúry, ktorá rozkvitala v severnej Európe, predovšetkým v regiónoch 

v oblasti Baltského mora, v miestach kde bol nedostatok stavebného kameňa. Tehlové 

gotické budovy sa nachádzajú hlavne v Dánsku, Nemecku, Poľsku a Rusku.  

 

Obrázok 13 – Gotická klenba  [15] 

Vo väčšom rozsahu sa pálené tehly začali používať až v období renesancie.  

Používanie pálených tehál na našom území zaviedli Rimania v 1. storočí n.l. 

Technológia výroby tehál sa nemenila po dlhé stáročia, zásadná zmena nastala až 

zavádzaním priemyselnej strojovej výroby, v období priemyselnej revolúcie, ktorej sa 

postupne podarilo úplne nahradiť vyčerpávajúcu ručnú prácu. V roku 1858 berlínsky 

staviteľ Friedrich Hoffmann vynašiel kruhovú pec pre nepretržitý výpal tehál, čím sa 

zvýšila produktivita ich výroby. [16] 
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Murované konštrukcie delíme podľa druhu staviva na: 

• Murivo z tehál:  

o Tradičné tehelné steny 

o Vápenno-pieskové tehly 

o Tehelné bloky  

• Tvárnicové murivo: 

o keramické  

o z ľahčeného betónu 

o  z nepriamo ľahčených betónov 

o  sendvičové tvárnice 

o  vápenno-pieskové tvárnice 

• Kamenné murivo 

o  z lomového kameňa 

o  kyklopské  

o  kvádrové  

o  Riadkové 

o  Zmiešané [14] 

Najbežnejším materiálom murovaných domov v súčasnosti je tvárnicové murivo. Tehelné 

alebo kamenné murivo sa používa obvykle na sanácie a rekonštrukcie už existujúcich 

objektov, nové stavby sa z neho nestavajú.  

Keramické tvárnice sú moderné tehly s 

oveľa lepšími tepelnoizolačnými 

vlastnosťami. Dutiny v tehle pôsobia ako 

tepelnoizolačná vrstva a zároveň je vďaka 

nim tehla ľahšia. Druhou možnosťou je, že 

dutiny v tehlovej tvárnici sú vyplnené 

izolantom – polystyrénovými guličkami alebo 

minerálnou vlnou. Dnes sa v prevažnej miere 

používajú presné tvárnice ktoré sa spájajú 

tenkovrstvou lepiacou maltou alebo lepiacou 

polyuretánovou penou.  

 

Pórobetónové tvárnice (plynosilikátové) 

Vďaka pórovitej štruktúre sú tvárnice pevné 

a ľahké. Aj keď je výstavba z tohto materiálu 

rýchla a lacná, je nutné, aby bol pracovník 

zaškolený. K najčastejším chybám (ako sú 

tepelné mosty) dochádza pri svojpomocnej 

výstavbe. Rozdiel medzi bielym a sivým 

pórobetónom je v cene, biely je drahší a 

vnútorná mikroklíma obmurovaných 

priestorov je pri bielych tvárniciach 

priaznivejšia.  

 

Obrázok 14 – Keramické tvárnice [17 ] 

Obrázok 15 – Pórobetónová tvárnica  [18 ] 
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Vápenno-pieskové tehly 

Možno ich použiť na obvodové aj vnútorné 

nosné murivo a priečky. Vápenno-pieskové 

tehly sú ideálnym materiálom aj na 

murovanie tepelnoizolačných viacvrstvových 

obvodových stien. Murované sendvičové 

konštrukcie sa vyznačujú veľkou tepelnou 

zotrvačnosťou, teda dlho držia teplo pri 

prerušení vykurovania. 

 

 

Drevo-cementové tvárnice 

Pri sendvičových konštrukciách hovoríme o 

stavebných systémoch, ktoré sa dodávajú 

kompletné. Medzi sendvičové konštrukcie 

patria štiepko-cementové dosky, betónové 

sendvičové tvárnice, vibrolisované betónové 

tvarovky alebo keramzit-betónové tvárnice. 

Štiepko-cementové (drevo-cementové) 

tvárnice strateného debnenia dobre tepelne 

izolujú a majú dobré zvukovo-izolačné 

vlastnosti zvýšené vrstvou polystyrénu. 

Používajú do hrúbky 300 mm na 

jednovrstvové murivo. Na vyplnenie sa 

používa sa rovnako kvalitný betón ako na 

základové pásy. 

 

Betónové tvárnice 

Používajú sa, najmä ak potrebujeme 

dosiahnuť vyššiu únosnosť zvislej nosnej 

konštrukcie. Sú to škrupinové diely, ktoré je 

možné pomocou malty kombinovať napr. s 

pálenou tehlou. Vyrábajú sa rôzne rozmery a 

typy týchto tvárnic – n od štandardných až 

po tenkostenné. Podľa potreby ich možno 

konštrukčne armovať a vyplniť betónom. 

Používajú sa aj ako súčasť rôznych 

sendvičových konštrukcií. [20] 

 

  

Obrázok 16 – Vápenno-pieskové bloky [19] 

Obrázok 17 – Drevo-cementové bloky  [20] 

Obrázok 18 – Betónová tvárnica [21 ] 
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Drevostavba  

Výhody: 

 Dobrá hluková izolácia pri použití kvalitných materiálov a techník 

 Rýchle vyhriatie 

 Energeticky úsporné až pasívne domy 

 Bez čakania medzi jednotlivými stavebnými procesmi 

 Rýchla výstavba (už za 4 mesiace ) 

 Možnosť stavať kedykoľvek počas roka 

 Viac úžitkovej plochy vďaka tenším stenám 

Nevýhody: 

 Nemožnosť stavať v daždivých dňoch 

 Citlivejšie na vlhkosť 

 Väčšia náročnosť na presnosť prevedenia 

 Rýchla strata tepla  

Murovaný dom 

Výhody: 

 Dobré akustické vlastnosti 

 Menšie nároky na presnosť práce 

 Akumulácia tepla zadržaného v murive 

 Tradičný materiál 

Nevýhody: 

 Náročné na premiestňovanie stavebného materiálu 

 Pracná technológia murovania 

 Vymrznutie a stým spojená dlhšia doba výstavby 

 Dlhšie sa vyhrieva 

 Hrubé murivo uberá metre obývateľnej plochy 

 Neekologický materiál [22] 

Bližšie popísanie rozdielov viz. časť 3. Rozhodujúce faktory pri výbere materiálového 

prevedenia rodinných domov.   
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Životný cyklus stavby môžeme definovať ako časový úsek od prvej úvahy o stavebnom 

zámere až po likvidáciu stavby. [23] 

 

Obrázok 19 - Životný cyklus stavieb [24] 

Tento cyklus delíme na 4 základné fázy: pred-investičná, investičná, prevádzková 

a likvidačná. Každá z nich obsahuje konkrétne činnosti, v ktorých sa odohrávajú 

rozhodnutia pre daný časový priebeh. Fázy prebiehajú postupne v cykle, nemôžu 

prebiehať naraz, až po skončení predchádzajúcej môže začať nová fáza. [23] 

 

Obrázok 20 – Náklady počas životnosti stavby [25] 
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Prvé podnety na investíciu do stavby a rozhodovanie o variante projektu. [26] 

Štruktúra pred-investičnej fázy: 

1. Iniciovanie 

2. Definovanie 

2.1. Štúdia možností 

2.2. Štúdia potrieb 

2.3. Predbežná štúdia prevedenia 

2.4. Výber lokality 

2.5. Architektonická štúdia 

2.6. Geologické prieskumy 

2.7. Štúdia prevedenia 

2.8. Zaistenie pozemku [27] 

 

Obdobie investovania finančných prostriedkov. [26] 

Štruktúra investičnej fázy: 

 Projektovanie, návrh stavby 

3.1.  Príprava projektu 

3.1.1. Prieskumné a projektové práce 

3.1.2.  Výber a zaistenie pozemku 

3.1.3.  Výberové riadenie na inžiniering 

3.1.4.  Zmluva s inžinierskou organizáciou 

3.1.5.  Výberové riadenie projektanta 

3.1.6.  Zmluva s projektantom 

3.2.  Pred-projekt 

3.2.1.  Dokumentácia územného rozhodnutia 

3.2.2.  Územné riadenie 

3.2.3.  Vydanie súhlasu s umiestnením stavby 

3.3.  Projekt 

3.3.1.  Dokumentácia pre stavebné povolenie 

3.3.2.  Stavebné riadenie 

3.3.3.  Stavebné povolenie 

 Realizácia stavby 

4.1.  Príprava realizácie 

4.1.1. Zadávacia dokumentácia pre realizáciu 

4.1.2.  Výberové riadenie na zhotoviteľa 

4.1.3.  Zmluva so zhotoviteľom 

4.1.4.  Realizačná dokumentácie stavby 

4.1.5.  Stavebne technologická príprava 

4.2.  Vlastná realizácia 

4.2.1.  Odovzdanie a prevzatie staveniska 

4.2.2.  Realizácia stavebných objektov a prevádzkových súborov 

4.2.3.  Vedenie stavebného denníka 

4.3.  Záver realizácie 

4.3.1.  Predanie a prevzatie staveniska 
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4.3.2.  Záverečné vyúčtovanie 

4.3.3.  Dokumentácia skutočného prevedenia stavby 

4.3.4.  Skúšobná prevádzka 

4.3.5.  Kolaudačné riadenie 

4.3.6.  Kolaudačné rozhodnutie [27] 

 

Používanie stavby vrátane preukázania dosiahnutia cielu projektu. [26] 

Štruktúra prevádzkovej fázy: 

3 Prevádzka stavebného objektu 

5.1.  Prevádzkové pravidlá, požiadavky 

5.2.  Údržba, opravy a modernizácie 

5.3.  Rekonštrukcie [27] 

 

Uzaviera investičný cyklus. Rozhodujúcou činnosťou je odstránenie stavby a jej projekčná 

príprava. [26] 

Štruktúra prevádzkovej fázy: 

3 Likvidácia 

6.1.  Dokumentácia o odstránení stavby 

6.2.  Príprava likvidácie 

6.3.  Likvidácia stavby [27] 
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V tejto časti sa budem zaoberať rozhodujúcimi faktormi, ktoré majú vplyv výber 

materiálového prevedenia stavby.  

 

Cena zhotovenia stavebného diela je v mnohých prípadoch hlavným rozhodujúcim 

faktorom. Výsledná cena však nie je tak závislá na voľbe materiálov ako by sa mohlo na 

prvý pohľad zdať. Veľkú časť ceny totiž tvoria náklady, ktoré sa vyskytnú pri každom type 

materiálu. Ako je základová konštrukcia, úpravy povrchov stien, podlahy a stropov, výplne 

otvorov alebo strešná krytina. Tieto položky tvoria až 80 % celkovej ceny stavby. [20][28] 

Cena stavby závisí aj od základových pomerov, ktoré môžu byť rôzne.  

Na cenu stavby môže mať vplyv aj spôsob výstavby. Svojpomocnou výstavbou môžeme 

ovplyvniť cenu až o 20 – 40 %. Závisí to od toho koľko zo stavebných prác je stavebník 

schopný spraviť sám. Takáto výstavba však môže pri nedostatočnej odbornosti 

prevedenia spôsobiť väčšie škody ako úžitok. Vyžaduje o veľa viac času zo strany 

stavebníka, či už na samotné prevedenie prác alebo na hľadanie dodávateľov jednotlivých 

prác. Pri výstavbe drevostavieb sa svojpomocná výstavba kvôli technologickej náročnosti 

neodporúča. [24] [29] 

Faktor ceny z hľadiska materiálového prevedenia  je podrobne rozobratý v časti 4. 

Kalkulácia nákladov hlavných konštrukčných častí stavby.   

 

Výsledná kvalita je dôležitým faktorom keďže rodinný dom sa stavia na minimálne 50 

rokov užívania. Nedostatky na kvalite by mohli užívateľovi stavby znižovať výsledný 

komfort, ktorý od stavby očakáva. Taktiež opravy nedostatkov by znamenali ďalšie 

náklady, ktoré by v prípade kvalitného prevedenia nemuseli nastať. 

Kvalita výsledného produktu závisí na odbornosti a zručnosti zhotoviteľa. Kvalitne je 

možné postaviť stavbu z rôznych materiálov. Z hľadiska dostupnosti informácií 

a samotnej informovanosti obyvateľstva je oveľa jednoduchšie postaviť kvalitnú stavbu 

z tehál ako z dreva. Na trhu je viac firiem poskytujúcich klasickú formu výstavby, než tých 

s ponukou výstavby drevostavieb. Pre stavebníka je jednoduchšie nájsť firmu zaberajúcu 

sa klasickými murovanými stavbami s dobrými recenziami a dlhoročnou tradíciou ako 

nájsť takéhoto dodávateľa drevostavieb. [30] 

Kvalita prevedenia stavby má vplyv na jej životnosť, tepelnú a akustickú pohodu 

a v prípade pasívneho alebo takmer nulového domu aj na náklady na prevádzku.  

 

Rýchlosť výstavby je dôležitým kritériom z hľadiska financovania. Počas doby výstavby 

musí stavebník financovať samotnú výstavbu ale často aj náklady na prenájom bytu 

alebo iného ubytovacieho zariadenia. 

V prípade, že je dopredu pripravená základová doska je možné v drevostavbe bývať už po 

4 mesiacoch od začatia prác. Realizácia drevostavieb si vyžaduje menej mokrých 

procesov, takže práce môžu byť realizované rýchlejším tempom. [31] 
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Pri realizácii murovaných domov treba počítať s viacerými mokrými procesmi. V dnešnej 

dobe sa však výrobcovia snažia eliminovať mokré procesy aj u tohto typu výstavby. 

Príkladom môže byť lepenie tvárnic PUR penou alebo tvárnice na P+D čím sa vylúčila 

potreba mokrého procesu pri murovaní stien. Pri eliminácii mokrých procesov na 

minimum môže byť murovaný dom zhotovený za 6 mesiacov ( čas bez zhotovenia 

základovej dosky). [31] 

Z hľadiska rýchlosti výstavby vyhráva drevostavba. 

 

Životnosť je časové obdobie, po ktoré je stavebný objekt schopný plniť svoju funkciu 

a jeho stav umožňuje vlastníkovi  mať z nej úžitok. [25] 

Životnosť stavby do veľkej miery závisí na kvalite prevedených prác. Montované 

drevostavby sú technologicky náročnejšie na vlhkosť dá sa teda predpokladať, že budú 

mať nižšiu životnosť ako murované domy. [31] 

Životnosť dvevodomov je u certifikovaných predajcov 30 - 50 rokov, zatiaľ čo murované 

domy majú životnosť až 100 rokov. Závisí hlavne na kvalite spracovania, keďže drevodomy 

majú niekoľko izolačných vrstiev a je potrebné zabezpečiť aby dobre tesnili aj po dlhšom 

čase a na životnosť konštrukcie myslieť už pri realizácii. Pri kvalitnom prevedení 

murovaných domov je oveľa pravdepodobnejšie že budú mať životnosť dlhšiu ako 100 

rokov. [32] 

 Z hľadiska životnosti je teda výhodnejší murovaný dom.  

 

Tepelná akumulácia stien a stropov murovaných stavieb je jednoznačne vyššia než 

u drevostavieb. Je to vďaka vyššej objemovej hmotnosti murovacích materiálov, vďaka 

ktorej je udržiavanie tepla priaznivejšie pre murované stavby. Drevodomy sa ale rýchlejšie 

vyhrejú a tiež vychladia, čo môže byť pri správnom vetraní výhodou. [28] 

Z hľadiska tepelnej pohody je výhodnejší murovaný dom. 

Akustická pohoda stavby závisí na type použitých izolačných materiálov. Vo všeobecnosti 

ale platí, že ťažšie materiály majú menšiu akustickú priepustnosť ako tie ľahšie. A keďže 

montované drevodomy sú vo všeobecnosti ľahšie ako murované môžeme predpokladať, 

že budú mať horšie akustické vlastnosti. [28] 

 

Medzi náklady, ktoré môže ovplyvniť materiál použitý na výstavbu patria: náklady na 

vykurovanie, údržbu a opravy.  

Z murovaných stien sála chlad a trvá dlhšiu dobu ich vykúriť. Zatiaľ čo pri drevostavbách 

stačí na vyhriatie domu oveľa menej času ako pri murovaných. Vďaka čomu môžeme 

počítať s nižšími nákladmi na vykurovanie. [33] 

 

Vo všeobecnosti môžeme považovať montované domy na báze dreva za ekologickejšie  

ako murované, lebo využívajú obnoviteľné zdroje. Okrem toho montované domy je ľahšie 

odstrániť a recyklovať ako murované. [28]  
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Praktickú časť mojej práce som sa rozhodla spracovať prostredníctvom rozpočtárskeho 

programu KROS 4, na ktorý mi bola od spoločnosti ÚRS Praha poskytnutá študentská 

licencia.  

V tejto časti budú postupne vyobrazené kalkulácie jednotlivých konštrukčných častí 
stavieb. Pre výpočet bola použitá individuálna kalkulácia.  
Ceny materiálov a montáže sú stanovené na základe informácií získaných z programu 
KROS 4. Pri materiáloch nie sú použité konkrétny výrobcovia aby bol výsledok čo 
najobjektívnejší.   
Mzdové hodinové sadzby majú tri hladiny, podľa profesnej a technologickej náročnosti 
práce. Príplatky sú vo výške 25 kč/hod. 
Náklady na stroje sú prevzaté z kalkulácie v programe KROS 4.  
V kalkulácii sa uvažujú réžie výrobné a správne v celkovej hodnote 57 % z priamych 
nákladov bez započítania nákladov na priamy materiál.  
Réžie výrobné sú nepriame náklady na výrobu, teda náklady na energie, opravy 
a udržiavanie... Réžie výrobné sú v tomto prípade stanovené sadzbou 32 %.  
Réžie správe sú nepriame náklady na chod celého podniku neobsiahnuté v réžiách 
výrobných ( napr. náklady na kancelársky materiál, cestovné, poplatky, náklady na 
zákonné sociálne a zdravotné poistenie riadiacich pracovníkov...) Réžie správne sú 
stanovené sadzbou 25 %. 
 Zisk je uvažovaný vo výške 14 % z priamych a nepriamych nákladov bez započítania 
nákladov potrebných na materiál.  
 
Riešené sú hlavné konštrukčné časti a to: obvodová konštrukcia, vnútorná nosná 

konštrukcia, vnútorná nenosná konštrukcia, konštrukcia stropu a konštrukcia šikmej 

strechy.  

Každá z kalkulácií ukazuje výslednú cenu na zhotovenie 1 m2 konštrukcie bez DPH. 

 

Pri konštrukčných častiach murovaného domu sú jednotlivé kalkulácie spočítané pre 

skladby konštrukcií pasívnych domov. S použitím vápenno-pieskových tvárnic. 

Pri obvodovej konštrukcii je hodnota tepelného odporu uvažovaná U=0,1123 [W/(m2K)] pri 

použití 280 mm tepelnej izolácie EPS.  

Vnútorná nosná stena a priečka majú klasickú skladbu.  

V stropnej konštrukcii sú uvažované pórobetónové panely uložené na stropných 

nosníkoch. 

Strešná konštrukcia má  U=0,0923 [W/(m2K)] pri použití 400 mm tepelnej izolácie. [34] 
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Položka m.j. Množstvo j.c. Cena [ kč ] 

H Priamy materiál + zadováženie    2006,40 

Vápenno-piesková tvárnica plná m2     1,020   951,00     970,02 

Dosky EPS m2     1,100   545,00     599,50 

Zmes suchá lepiaca a stierková cementová kg    14,400    12,10     174,24 

Suchá zmes omietková cementová viacvrstvová kg    31,500     4,23     133,25 

Suchá zmes omietková jadrová jemná t     0,015  3790,00      58,37 

Sklovláknitá tkanina m2     2,300    23,20      53,36 

Hmoždinka zatĺkacia fasádna ks     3,000     5,22      15,66 

Voda pitná m3     0,046    43,50       2,00 

M Priame mzdy     406,03 

Robotník Nh     1,568   145,10     227,51 

Robotník Nh     0,620   181,10     112,28 

Robotník Nh     0,509   130,10      66,24 

S Stroje + pohonné hmoty       5,35 

Stavebný výťah osobný, nosnosť 0,5 t do 30 m Sh     0,022    87,50       1,91 

Miešačka stavebná, objem bubnu 150 l Sh     0,156     8,52       1,33 

Automatické čerpadlo betónových zmesí Sh     0,001  1190,00       0,86 

Stavebný výťah osobný, nosnosť 2 t do 60 m Sh     0,004   189,00       0,72 

Miešačka aktivačná objem 0,35 m3 Sh     0,006    80,20       0,48 

Žeriav stavebný samonivelačný nost. do 4 t Sh     0,000   485,00       0,05 

OPN Ostatné priame náklady     137,24 

Odvody 33,8%     137,24 
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Rv Réžie výrobné     175,56 

32,0% z (M+S+OPN)     175,56 

Rs Réžie správne     137,16 

25,0% z (M+S+OPN)     137,16 

      

14,0% Z (M+S+OPN+RV+RS)     120,59 

     

 

 

 

Obrázok 21 – Obvodová stena [35] 
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Položka m.j. Množstvo j.c. Cena [ kč ] 

H Priamy materiál + zadováženie    1157,86 

Vápenno-piesková tvárnica plná m2     1,020   867,00     884,34 

Suchá zmes omietková jadrová jemná t     0,031  3790,00     116,73 

Suchá zmes lepiaca stierková cementová kg     8,400    12,10     101,64 

Sklovláknitá tkanina m2     2,300    23,20      53,36 

Voda pitná   m3     0,041    43,50       1,79 

M Priame mzdy     354,05 

Robotník Nh     1,315   145,10     190,78 

Robotník Nh     0,580   181,10     105,04 

Robotník Nh     0,448   130,10      58,23 

S Stroje + pohonné hmoty       3,60 

Stavebný výťah osobný, nosnosť 0,5 t do 30 m Sh     0,021    87,50       1,88 

Miešačka stavebná, objem bubnu 150 l Sh     0,102     8,52       0,87 

Automobilové čerpadlo betónových zmesí Sh     0,001  1190,00       0,85 

OPN Ostatné priame náklady     119,67 

Odvody 33,8%     119,67 

      

Rv Réžie výrobné     152,74 

32,0% z (M+S+OPN)     152,74 

Rs Réžie správne     119,33 

25,0% z (M+S+OPN)     119,33 

      

14,0% Z (M+S+OPN+RV+RS)     104,91 

      

 

 

Obrázok 22 – Vnútorná nsná stena [36] 
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Položka m.j. Množstvo j.c. Cena [ kč ] 

H Priamy materiál + zadováženie     817,69 

Vápenno-piesková tvárnica plná m2     1,020   534,00     544,68 

Suchá zmes omietková jadrová jemná t     0,031  3790,00     116,73 

Suchá zmes lepiaca stierková cementová kg     8,400    12,10     101,64 

Sklovláknitá tkanina m2     2,300    23,20      53,36 

Voda pitná pre ostatných odberateľov m3     0,017    43,50       0,75 

Voda pitná pre zmluvných odberateľov m3     0,014    37,60       0,53 

M Priame mzdy     331,27 

Robotník   Nh     1,178   145,10     170,95 

Robotník   Nh     0,580   181,10     105,04 

Robotník   Nh     0,425   130,10      55,28 

S Stroje + pohonné hmoty       2,35 

Stavebný výťah osobný, nosnosť 0,5 t do 30 m Sh     0,012    87,50       1,02 

Miešačka stavebná, objem bubnu 150 l Sh     0,102     8,52       0,87 

Automobilové čerpadlo betónových zmesí Sh     0,000  1190,00       0,46 

OPN Ostatné priame náklady     111,97 

Odvody 33,8%     111,97 

      

Rv Réžie výrobné     142,59 

32,0% z (M+S+OPN)     142,59 

Rs Réžie správne     111,40 

25,0% z (M+S+OPN)     111,40 

      

14,0% Z (M+S+OPN+RV+RS)      97,94 

     

 

 

Obrázok 23 – Priečka [24] 
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Položka m.j. Množstvo j.c. Cena [ kč ] 

H Priamy materiál + zadováženie    2844,13 

Podlaha drevená, lamelová m2     1,000   934,00     934,00 

Vložka stropná pórobetónová ks     6,250    96,80     605,00 

ŽB stropný nosník pre pórobetónové vložky ks     0,240  2310,00     554,40 

Betón C20/25 m3     0,075  2630,00     198,09 

Samonivelačná vyrovnávacia cem. Stierka kg    12,000    15,50     186,00 

Suchá omietková zmes cementová kg    21,000     4,23      88,83 

Doska proti kročejovému hluku m2     1,000    78,60      78,60 

Zváraná výstužná sieť m2     1,151    48,90      56,26 

Suchá zmes lepiaca stierková cementová kg     4,200    12,10      50,82 

Sklovláknitá tkanina m2     1,150    23,20      26,68 

Podperná konštrukcia stropov m2     0,012  1860,00      22,39 

Disperzné lepidlo práškové na parkety kg     0,105   162,00      17,08 

Izolačná podložka z penového PE m2     1,000    11,40      11,40 

Husto dierovaný DU nosník ks     0,006  1420,00       8,92 

Separačná netkaná geotextília m2     0,250    17,40       4,35 

Pitná voda pre ostatných odberateľov m3     0,023    43,50       1,01 

Suchá maltová zmes pre pórobetónové murivo t     0,000  6090,00       0,30 

M Priame mzdy     581,32 

Robotník   Nh     1,538   166,40     255,93 

Robotník   Nh     1,032   145,10     149,73 

Robotník   Nh     0,752   130,10      97,79 

Robotník   Nh     0,430   181,10      77,87 

S Stroje + pohonné hmoty      19,35 

Žeriav stavebný samovztýčiteľný Sh     0,029   485,00      13,92 

Stavebný výťah osobný, nosnosť 0,5 t do 30 m Sh     0,032    87,50       2,82 

Ponorný vibrátor s hlavicou Sh     0,018    56,10       1,01 

Automobilové čerpadlo betónových zmesí Sh     0,001  1190,00       0,87 

Miešačka stavebná, objem bubnu 150 l Sh     0,070     8,52       0,60 

Stavebný výťah osobný, nosnosť 2 t do 60 m Sh     0,001   189,00       0,13 

OPN Ostatné priame náklady     196,49 

Odvody 33,8%     196,49 
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Rv Réžie výrobné     255,09 

32,0% z (M+S+OPN)     255,09 

Rs Réžie správne     199,29 

25,0% z (M+S+OPN)     199,29 

      

14,0% Z (M+S+OPN+RV+RS)     175,21 

     

 

 

Obrázok 24 – Stropná konštrukcia [24] [37] 
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Položka m.j. Množstvo j.c. Cena [ kč ] 

H 
Priamy materiál + 

zadováženie 
   2062,74 

SDK protipožiarna doska, impregnovaná 12,5 mm m2     4,150   117,00     485,55 

Fúkaná izolácia z celulózových vlákien kg    20,000    20,40     408,00 

Dvojdrážková razená strešná taška ks    10,000    27,00     270,00 

Drevoštiepková OSB doska m2     1,040   165,00     171,60 

CD profil pre stropné konštrukcie m     6,300    20,70     130,41 

SDK protipožiarna doska, impregnovaná 15 mm m2     1,000   129,00     129,00 

SDK doska 12,5 mm m2     2,000    60,40     120,80 

Doska EPS so zvýšenou pevnosťou m2     1,040    56,50      58,76 

Rezivo z ihličnatého dreva, impregnované m3     0,007  6190,00      43,33 

Rezivo z ihličnatého dreva 40x60, impregnované m3     0,005  6460,00      32,30 

UD profil pre stropné konštrukcie m     1,900    14,40      27,36 

Krížová spojka pre CD/UD profil ks     4,000     5,69      22,76 

Uholník na ochranu rohov m     1,000    22,20      22,20 

Tmel pre špárovanie a celoplošné tmelenie SDK kg     0,600    35,20      21,12 

Perový rýchlozávez ks     2,200     7,16      15,75 

Vrták do betónu ks     0,200    71,90      14,38 

Drôt s okom pre SDK ks     2,200     6,50      14,30 

Oceľový vrut FeZn 5x60 
100 
ks 

    0,150    88,70      13,31 

Natĺkacia hmoždinka 8x80 
100 
ks 

    0,042   257,00      10,69 

Perová dvojitá svorka ks     2,200     4,38       9,64 

Sadrová stierka pre SDK kg     0,200    31,40       6,28 

Stropný klinec pre pripevnenie závesu 6x35 
100 
ks 

    0,022   282,00       6,20 

Rýchlošrób pre SDK 3,5x25 
100 
ks 

    0,250    21,10       5,28 

Spojovací kus pre R-CD ks     1,200     4,21       5,05 

Napojovacie penové tesnenie m     1,800     2,66       4,79 

Rychlošrób pre SDK 3,5x35 
100 
ks 

    0,170    26,90       4,57 

Oceľový vrut FeZn 5x70  
100 
ks 

    0,042   106,00       4,41 

Natĺkacia hmoždinka 6x45 
100 
ks 

    0,036    82,00       2,95 

Páska zo sklených vlákien pre SDK m     2,200     0,89       1,96 

M Priame mzdy     661,28 

Robotník   Nh     2,508   166,40     417,33 

Robotník   Nh     0,847   145,10     122,94 

Robotník   Nh     0,387   130,10      50,31 

Robotník   Nh     0,219   181,10      39,62 

Príplatok za prácu vo výškach Nh     0,428    25,00      10,70 
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Príplatok za prácu so škodlivinami Nh     0,408    25,00      10,19 

Príplatok za sťažené prostredie Nh     0,408    25,00      10,19 

S Stroje + pohonné hmoty      23,33  

Mechanický turniket Sh     0,086   123,00      10,58  

Stavebný výťah osobný, nosnosť 0,5 t do 30 m Sh     0,066    87,50       5,74  

Stavebný výťah nákladný, nosnosť 1 t do 60 m Sh     0,028   109,00       3,10  

Stavebný výťah osobný, nosnosť 2 t do 60 m Sh     0,015   189,00       2,87  

Tesársky hoblík, príkon 2,5 kW Sh     0,028    16,40       0,46  

Stavebný vrátok lanový, nosnosť 0,3 t Sh     0,018    21,60       0,38  

Žeriav stavebný samovztyčiteľný Sh     0,000   485,00       0,20  

OPN Ostatné priame náklady     223,51  

Odvody 33,8%     223,51  

       

 

Rv Réžie výrobné     290,60  

32,0% z (M+S+OPN)     290,60  

Rs Réžie správne     227,03  

25,0% z (M+S+OPN)     227,03  

       

 

14,0% Z (M+S+OPN+RV+RS)     199,61  

      

 

 

 

Obrázok 25 – Strešná konštrukcia [34] 
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Pri kalkulácii drevostavby je uvažovaný stĺpikový  konštrukčný systém suchej výstavby. 

Jednotlivé konštrukčné časti sú zvolené tak, aby vyhovovali požiadavkám na pasívny 

dom.  

Tepelný odpor odvodovej konštrukcie je uvažovaný U=0,0997 [W/(m2K)], pri použití 

fasádnej drevovláknitej izolácie hr. 60 mm. 

Vnútorná zvislá nosná konštrukcia a priečka sú zo sadrokartónovej konštrukcie  

s upevnením na hliníkové profily. 

Pri stropnej konštrukcii je použitý trámový konštrukčný systém.  

Strešná konštrukcia má  U=0,0923 [W/(m2K)] pri použití 400 mm tepelnej izolácie. [34] 
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Položka m.j. Množstvo j.c. Cena [ kč ] 

H Priamy materiál + zadováženie    2583,14 

Drevovláknitá doska tvrdá, hr. 38 mm m2     1,050   547,00     574,35 

Fúkaná izolácia z celulózových vlákien kg    20,480    20,40     417,79 

Drevovláknitá doska tvrdá, hr. 22 mm m2     1,050   289,00     303,45 

Drevovláknitá doska s jadrom EPS, hr. 35 mm m2     1,040   246,00     255,84 

Drevovláknitá doska s jadrom EPS, hr. 25 mm m2     1,040   215,00     223,60 

Drevovláknitá doska OSB, P+D, hr. 15 mm m2     1,040   164,00     170,56 

Konštrukčný KVH hranol m3     0,014 11300,00     158,20 

Suchá zmes lepiaca stierková cementová kg     8,400    12,10     101,64 

Špárovací tmel pre SDK dosky kg     1,000    84,10      84,10 

Omietka silikátová tenkovrstvá t     0,002 45500,00      81,90 

Omietková suchá zmes, jadrová t     0,015  3790,00      58,37 

Sklovláknitá tkanina s protialkalickou úpravou m2     2,300    23,20      53,36 

Obvodový profil m     1,050    20,20      21,21 

Ihličnaté rezivo 30x50 m3     0,003  6070,00      18,21 

Náterová podkladná hmota akrylátová kg     0,180    87,60      15,77 

Ihličnaté rezivo 40x60 m3     0,002  6460,00      12,92 

Nerezový vrut do dreva 4,8x38 
100 
ks 

    0,030   365,00      10,95 

Oceľový vrut FeZn 4x50 
100 
ks 

    0,170    46,60       7,92 

Stavebný klinec so zápustnou hlavou kg     0,115    44,60       5,13 

Vrták do betónu ks     0,050    71,90       3,60 

Natĺkacia hmoždinka 8x80 
100 
ks 

    0,010   257,00       2,67 

Oceľový vrut FeZn 5x70 
100 
ks 

    0,010   106,00       1,10 

Pitná voda pre ostatných odberateľov m3     0,012    43,50       0,51 

M Priame mzdy     668,90 

Robotník   Nh     1,695   145,10     245,97 

Robotník   Nh     1,353   166,40     225,14 

Robotník   Nh     0,682   181,10     123,45 

Robotník   Nh     0,452   130,10      58,86 

Príplatok za sťažené prostredie Nh     0,310    25,00       7,74 

Príplatok za prácu so škodlivinami Nh     0,310    25,00       7,74 

S Stroje + pohonné hmoty      17,93 

Mechanický turniket Sh     0,104   123,00      12,79 

Stavebný výťah osobný, nosnosť 2 t do 60 m Sh     0,018   189,00       3,44 

Stavebný vrátok lanový Sh     0,022    21,60       0,48 

Miešačka stavebná, objem bubnu 150 l Sh     0,052     8,52       0,44 

Stavebný výťah osobný, nosnosť 0,5 t do 30 m Sh     0,005    87,50       0,41 

Automobilové čerpadlo betónových zmesí Sh     0,000  1190,00       0,19 

Žeriav stavebný samovztyčiteľný Sh     0,000   485,00       0,18 
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OPN Ostatné priame náklady     226,09 

Odvody 33,8%     226,09 

  

Rv Réžie výrobné     292,13 

32,0% z (M+S+OPN)     292,13 

Rs Réžie správne     228,23 

25,0% z (M+S+OPN)     228,23 

      

14,0% Z (M+S+OPN+RV+RS)     200,66 

     

 

 

 

Obrázok 26 – Obvodová konštrukcia [34] 
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Položka m.j. Množstvo j.c. Cena [ kč ] 

H Priamy materiál + zadováženie     781,91 

Tenkovrstvá omietka silikátová t     0,004 45500,00     163,80 

CW profil stenový 100 m     4,000    34,30     137,20 

SDK doska hr. 12,5 mm m2     2,100    60,40     126,84 

SDK doska akustická hr. 12,5 mm m2     1,050   109,00     114,45 

UW profil stenový 100 m     2,840    30,50      86,62 

Akustická a tepelno-izolačná doska m2     1,020    39,70      40,49 

Tmel pre špárovanie a celoplošné tmelenie SDK kg     0,900    35,20      31,68 

Podkladná náterová hmota akrylátová kg     0,360    87,60      31,54 

Penové napojovacie tesnenie 95 m     1,300    10,80      14,04 

Penové napojovacie tesnenie 70 m     1,393     7,83      10,91 

Sadrová stierka pre SDK kg     0,300    31,40       9,42 

Šrób pre SDK 3,8x25 
100 
ks 

    0,110    43,10       4,74 

Rýchlošrób pre SDK 3,5x25 
100 
ks 

    0,220    21,10       4,64 

Páska zo sklených vlákien pre SDK m     2,400     0,89       2,14 

Natĺkacia hmoždinka 6x35 
100 
ks 

    0,030    64,20       1,93 

Natĺkacia hmoždinka 6x45 
100 
ks 

    0,018    82,00       1,48 

M Priame mzdy     481,78 

Robotník   Nh     2,180   166,40     362,75 

Robotník   Nh     0,544   181,10      98,52 

Robotník   Nh     0,149   130,10      19,37 

Robotník   Nh     0,008   145,10       1,14 

S Stroje + pohonné hmoty       2,87 

Stavebný výťah osobný, nosnosť 0,5 t do 30 m Sh     0,033    87,50       2,86 

Automobilové čerpadlo betónových zmesí Sh     0,000  1190,00       0,01 

OPN Ostatné priame náklady     162,84 

Odvody 33,8%     162,84 
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Rv Réžie výrobné     207,20 

32,0% z (M+S+OPN)     207,20 

Rs Réžie správne     161,87 

25,0% z (M+S+OPN)     161,87 

      

14,0% Z (M+S+OPN+RV+RS)     142,32 

     

 

 

 

Obrázok 27 – Vnútorná nosná konštrukcia [24] [38] 
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Položka m.j. Množstvo j.c. Cena [ kč ] 

H Priamy materiál + zadováženie     730,36 

SDK doska hr. 12,5 mm m2     4,100    60,40     247,64 

Tenkovrstvá silikátová omietka t     0,004 45500,00     163,80 

Stenový CW profil 75 m     4,000    30,20     120,80 

Stenový UW profil 75 m     1,840    26,60      48,94 

Priečkový tepelno-izolačný a akustický pás m2     1,020    45,30      46,21 

Tmel pre špárovanie a celoplošné tmelenie SDK kg     0,900    35,20      31,68 

Podkladná náterová hmota akrylátová kg     0,360    87,60      31,54 

Penové napojovacie tesnenie š 70 m     1,997     7,83      15,64 

Sadrová stierka pre SDK kg     0,300    31,40       9,42 

Rýchlošrób pre SDK 3,5x25 
100 
ks 

    0,350    21,10       7,39 

Papierová výstužná páska m     2,000     1,37       2,74 

Páska zo sklených vlákien pre SDK m     2,400     0,89       2,14 

Natĺkacia hmoždinka 6x45 
100 
ks 

    0,018    82,00       1,48 

Natĺkacia hmoždinka 6x35 
100 
ks 

    0,015    64,20       0,96 

M Priame mzdy     399,38 

Robotník   Nh     1,680   166,40     279,55 

Robotník   Nh     0,544   181,10      98,52 

Robotník   Nh     0,154   130,10      20,05 

Robotník   Nh     0,009   145,10       1,26 

S Stroje + pohonné hmoty       3,36 

Stavebný výťah osobný, nosnosť 0,5 t do 30 m Sh     0,038    87,50       3,35 

Automobilové čerpadlo betónových zmesí Sh     0,000  1190,00       0,01 

OPN Ostatné priame náklady     134,99 

Odvody 33,8%     134,99 
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Rv Réžie výrobné     172,07 

32,0% z (M+S+OPN)     172,07 

Rs Réžie správne     134,43 

25,0% z (M+S+OPN)     134,43 

      

14,0% Z (M+S+OPN+RV+RS)     118,19 

     

 

 

Obrázok 28 – Priečka [24] [39] 
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Položka m.j. Množstvo j.c. Cena [ kč ] 

H Priamy materiál + zadováženie    3143,78 

Podlaha drevená lamelová m2     1,000   934,00     934,00 

Konštrukčný KVH hranol, lepený pohľadový m3     0,038 13200,00     501,60 

Sádrovláknitý podlahový prvok s EPS m2     1,050   475,00     498,75 

Drevoštiepková OSB doska, hr. 25 mm m2     1,080   229,00     247,32 

Tesárske kovanie trámovej botky ks     1,000   171,00     171,00 

Vyrovnávací podsyp pod plávajúce podlahy l    20,000     7,21     144,20 

Doska SDK 12,5 mm m2     2,050    60,40     123,82 

Profil pre stropné konštrukcie CD 60 m     4,360    20,70      90,25 

Tenkovrstvá omietka silikátová t     0,002 45500,00      81,90 

Doska pre kročejový útlm m2     1,000    78,60      78,60 

Fúkaná izolácia z celulózových vlákien kg     3,200    20,40      65,28 

Konštrukčný KVH hranol, lepený, nepohľadový m3     0,005 11400,00      57,00 

Disperzné práškové lepidlo na parkety kg     0,105   162,00      17,08 

Okrajová izolačná páska pre SDV m     0,650    24,80      16,12 

Podkladná náterová hmota akrylátová kg     0,180    87,60      15,77 

Spojka krížová pre CD/CD ks     2,300     5,69      13,09 

Izolačná podložka z penového PE m2     1,000    11,40      11,40 

Perový rýchlozáves ks     1,500     7,16      10,74 

Špárovací tmel pre SDK kg     0,300    35,20      10,56 

Podlahové lepidlo pre SDV podlahy kg     0,035   282,00       9,87 

Disperzné lepidlo na drevo kg     0,078   104,00       8,11 

Profil pre stropné konštrukcie UD 28 m     0,420    14,40       6,05 

Drôt s okom pre SDK, dl 500 mm ks     1,500     3,41       5,12 

Stropný klinec pre pripevnenie závesu 6x35 
100 
ks 

    0,015   282,00       4,23 

Rýchlorezné šróby 3,9x22 
100 
ks 

    0,150    25,90       3,89 

Rýchlošrób pre SDK 3,5x25 
100 
ks 

    0,170    21,10       3,59 

Plošná sadrová stierka kg     0,100    34,60       3,46 

Sadrová stierka pre SDK kg     0,100    31,40       3,14 

Spojovací kus pre profil CD ks     0,600     4,97       2,98 

Napojovacie penové tesnenie š 25 m     0,910     2,66       2,42 

Páska zo sklených vlákien pre SDK m     1,600     0,89       1,42 

Natĺkacia hmoždinka 6x35 
100 
ks 

    0,016    64,20       1,03 

M Priame mzdy     658,43 

Robotník   Nh     2,110   166,40     351,10 

Robotník   Nh     0,924   145,10     134,10 

Robotník   Nh     0,569   181,10     103,11 

Robotník   Nh     0,515   130,10      66,96 

Príplatok za prácu so škodlivinami Nh     0,063    25,00       1,58 
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Príplatok za sťažené prostredie Nh     0,063    25,00       1,58 

S Stroje + pohonné hmoty      10,72 

Stavebný výťah osobný, nosnosť 0,5 t do 30 m Sh     0,054    87,50       4,75 

Motorová píla, výkon 3,9 kW Sh     0,044    42,40       1,87 

Mechanický turniket Sh     0,015   123,00       1,86 

Stavebný vrátok, lanový, nosnosť 0,3 t Sh     0,039    21,60       0,84 

Stavebný výťah osobný, nosnosť 2 t do 60 m Sh     0,004   189,00       0,73 

Reťazová dlabačka, príkon 2,5 kW Sh     0,032    19,40       0,63 

Automobilové čerpadlo betónových zmesí Sh     0,000  1190,00       0,00 

Stavebný samovztyčitelný žeriav Sh     0,000   485,00       0,04 

OPN Ostatné priame náklady     222,55 

Odvody 33,8%     222,55 

       

Rv Réžie výrobné     285,34 

32,0% z (M+S+OPN)     285,34 

Rs Réžie správne     222,92 

25,0% z (M+S+OPN)     222,92 

      

14,0% Z (M+S+OPN+RV+RS)     196,00 

     

 

 

Obrázok 29 – Konštrukcia stropu [34] 
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Položka m.j. Množstvo j.c. Cena [ kč ] 

H Priamy materiál + zadováženie    2062,74 

SDK protipožiarna doska, impregnovaná 12,5 mm m2     4,150   117,00     485,55 

Fúkaná izolácia z celulózových vlákien kg    20,000    20,40     408,00 

Dvojdrážková razená strešná taška ks    10,000    27,00     270,00 

Drevoštepová OSB doska m2     1,040   165,00     171,60 

CD profil pre stropné konštrukcie m     6,300    20,70     130,41 

SDK protipožiarna doska, impregnovaná 15 mm m2     1,000   129,00     129,00 

SDK doska 12,5 mm m2     2,000    60,40     120,80 

Doska EPS so zvýšenou pevnosťou m2     1,040    56,50      58,76 

Rezivo z ihličnatého dreva, impregnované m3     0,007  6190,00      43,33 

Rezivo z ihličnatého dreva 40x60, impregnované m3     0,005  6460,00      32,30 

UD profil pre stropné konštrukcie m     1,900    14,40      27,36 

Krížová spojka pre CD/UD profil ks     4,000     5,69      22,76 

Uholník na ochranu rohov m     1,000    22,20      22,20 

Tmel pre špárovanie a celoplošné tmelenie SDK kg     0,600    35,20      21,12 

Perový rýchlozávez ks     2,200     7,16      15,75 

Vrták do betónu ks     0,200    71,90      14,38 

Drôt s okom pre SDK ks     2,200     6,50      14,30 

Oceľový vrut FeZn 5x60 
100 
ks 

    0,150    88,70      13,31 

Natĺkacia hmoždinka 8x80 
100 
ks 

    0,042   257,00      10,69 

Perová dvojitá svorka ks     2,200     4,38       9,64 

Sadrová stierka pre SDK kg     0,200    31,40       6,28 

Stropný klinec pre pripevnenie závesu 6x35 
100 
ks 

    0,022   282,00       6,20 

Rýchlošrób pre SDK 3,5x25 
100 
ks 

    0,250    21,10       5,28 

Spojovací kus pre R-CD ks     1,200     4,21       5,05 

Napojovacie penové tesnenie m     1,800     2,66       4,79 

Rýchlošrób pre SDK 3,5x35 
100 
ks 

    0,170    26,90       4,57 

Oceľový vrut FeZn 5x70  
100 
ks 

    0,042   106,00       4,41 

Natĺkacia hmoždinka 6x45 
100 
ks 

    0,036    82,00       2,95 

Páska zo sklených vlákien pre SDK m     2,200     0,89       1,96 

M Priame mzdy     661,28 

Robotník   Nh     2,508   166,40     417,33 

Robotník   Nh     0,847   145,10     122,94 

Robotník   Nh     0,387   130,10      50,31 

Robotník   Nh     0,219   181,10      39,62 

Príplatok za prácu vo výškach Nh     0,428    25,00      10,70 

Príplatok za prácu so škodlivinami Nh     0,408    25,00      10,19 

Príplatok za sťažené prostredie Nh     0,408    25,00      10,19 
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S Stroje + pohonné hmoty      23,33 

Mechanický turniket Sh     0,086   123,00      10,58 

Stavebný výťah osobný, nosnosť 0,5 t do 30 m Sh     0,066    87,50       5,74 

Stavební výťah nákladný, nosnosť 1 t do 60 m Sh     0,028   109,00       3,10 

Stavebný výťah osobný, nosnosť 2 t do 60 m Sh     0,015   189,00       2,87 

Tesársky hoblík, príkon 2,5 kW Sh     0,028    16,40       0,46 

Stavebný vrátok lanový, nosnosť 0,3 t Sh     0,018    21,60       0,38 

Žeriav stavebný samovztyčiteľný Sh     0,000   485,00       0,20 

OPN Ostatné priame náklady     223,51 

Odvody 33,8%     223,51 

      

Rv Réžie výrobné     290,60 

32,0% z (M+S+OPN)     290,60 

Rs Réžie správne     227,03 

25,0% z (M+S+OPN)     227,03 

      

14,0% Z (M+S+OPN+RV+RS)     199,61 

     

 

 

Obrázok 30 – Konštrukcia strechy [34] 
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Môžeme konštatovať, že konečná cena 1m2 vychádza drahšie u drevostavby. Keďže 

kalkulácia sa držala skladieb pasívnych domov, môže byť tento cenový rozdiel spôsobený 

typom použitých materiálov. 

Najväčší rozdiel v cene jednotlivých konštrukčných častí môžeme pozorovať u obvodovej 

konštrukcie. Ostatné konštrukčné časti vychádzajú cenovo približne rovnako. Rozhoduje 

hlavne cena obvodového plášťa.  

Do úvahy musíme zobrať aj skutočnosť, že v cene na 1m2 nie je uvedená konštrukcia 

základovej dosky, ktorá by mohla z výslednou cenou ešte pohnúť.  

 

 MUROVANÝ DOM DREVOSTAVBA 
OBVODOVÁ KONŠTRUKCIA 2988,32 4217,09 

VNÚTORNÁ NOSNÁ 
KONŠTRUKCIA 

2012,16 1940,79 

PRIEČKA 1615,20 1692,79 

STROPNÁ KONŠTRUKCIA 4270,88 4739,74 

STRECHA 3688,10 3688,10 

SPOLU KČ/ 1M2 14574,66 16278,51 
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Predchádzajúci text riešil bakalársku prácu Analýza materiálového prevedenia rodinných 

domov. Práca bola spracovaná, aby uľahčila rozhodovanie potencionálnych stavebníkov 

a objasnila im jednotlivé rozhodovacie faktory.  Cieľom práce bolo porovnať faktory, ktoré 

majú vplyv na výber materiálového prevedenia stavby rodinného domu.  

Podľa nasledujúcej tabuľky môžeme vidieť, výsledky jednotlivých kritérií. Z cenového 

porovnania vyplynulo, že lacnejší je murovaný dom. V priebehu spracovávania práce som 

vo viacerých článkoch čítala, že drevostavby sú o približne 10 % lacnejšie ako murované 

domy. Rozdiel v cene vytvorila obvodová konštrukcia, predpokladám, že to bolo kvôli 

druhu použitých materiálov a zložitosti konštrukcie. Kritérium kvality som vyhodnotila ako 

zhodné, keďže kvalita výslednej konštrukcie závisí od odbornosti a skúseností 

zhotoviteľa. V rýchlosti výstavby jednoznačne vyhráva drevostavba, kde vďaka 

minimalizácii mokrých procesov je doba výstavby značne kratšia. Pri životnosti má 

výhodu murovaný dom, keďže vyžaduje menej starostlivosti a jeho konštrukcie vydržia 

s väčšou pravdepodobnosťou dlhšie ako u drevostavby. Z hľadiska tepelnej pohody 

môžeme predpokladať, že ak porovnávame dva pasívne domy z iných materiálov mali by 

mať podobné výsledky. Čo sa týka akustickej pohody vyhráva murovaný dom, keď 

vychádzame zo znalosti, že cez materiál s väčšou objemovou hmotnosťou prechádza 

zvuk ťažšie než u toho s nižšou. Pri nákladoch na prevádzku nie je možné jednoznačne 

určiť, ktorý typ materiálu je výhodnejšie použiť.  V nákladoch na likvidáciu jednoznačne 

vyhráva drevostavba kvôli použitiu obnoviteľného zdroja - dreva. 

Celkovo z mojej analýzy vyplýva, že murovaný dom je výhodnejší. Bolo však preskúmané 

len obmedzené množstvo alternatív, čiže výsledky nie sú záväzné. Je tu ešte možnosť 

bližšieho preskúmania ostatných faktorov, čo by prinieslo presnejšie výsledky. Záverom 

by som chcela podotknúť, že každý by sa mal rozhodnúť na základe svojich preferencií 

a rozhodnúť sa pre taký druh stavby, v ktorom sa mu bude príjemne žiť.  

 

 Murovaný dom Drevostavba 

Cena 
  

Kvalita 
  

Rýchlosť výstavby 
  

Životnosť 
  

Tepelná a akustická 
pohoda 

  

Náklady na prevádzku 
  

Náklady na likvidáciu 
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KROS 4  
AutoCAD 2018 
MS Word 
MS Excel 

DD-1K – Drevodom, kalkulácia obvodového muriva 
DD-1OP – Drevodom, oceňovacie podklady obvodového muriva 
DD-2K – Drevodom, kalkulácia vnútorného nosného muriva 
DD-2OP – Drevodom, oceňovacie podklady vnútorného nosného muriva 
DD-3K – Drevodom, kalkulácia priečky 
DD-3OP – Drevodom, oceňovacie podklady priečky 
DD-4K – Drevodom, kalkulácia stropnej konštrukcie 
DD-4OP – Drevodom, oceňovacie podklady stropnej konštrukcie 
DD-5K – Drevodom, kalkulácia šikmej strechy 
DD-5OP – Drevodom, oceňovacie podklady šikmej strechy 
 
MD-1K – Murovaný dom, kalkulácia obvodového muriva 
MD-1OP – Murovaný dom, oceňovacie podklady obvodového muriva 
MD-2K – Murovaný dom, kalkulácia vnútorného nosného muriva 
MD-2OP – Murovaný dom, oceňovacie podklady vnútorného nosného muriva 
MD-3K – Murovaný dom, kalkulácia priečky 
MD-3OP – Murovaný dom, oceňovacie podklady priečky 
MD-4K – Murovaný dom, kalkulácia stropnej konštrukcie 
MD-4OP – Murovaný dom, oceňovacie podklady stropnej konštrukcie 
MD-5K – Murovaný dom, kalkulácia šikmej strechy 
MD-5OP – Murovaný dom, oceňovacie podklady šikmej strechy 
 
 


