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ABSTRAKT  
 Hlavním cílem bakalářské práce je porovnání materiálu ve vybraných částech 
dřevostavby a nalezení jejich nejvhodnějších variant. Vybrané materiály jsou 
srovnávaný dle jejich ekonomických, ekologických a tepelně technických vlastností 
konstrukci.  
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Dřevostavba, ekologie, cena, porovnání, sloupková konstrukce, materiály, PEI, 
GWP, AP. 
 
ABSTRACT  
 The main objective of bachelor thesis is comparing materials selected by the 
particles of the wooden building and find the most suitable variant possible. 
Comparative factors are based on economic, ecological and thermal technical 
properties of the structure. 
 

KEYWORDS  
Timber structure ,ecology, pirce, timber frame construction ,comparisson, 
materials, PEI ,GWP, AP. 
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Úvod 
 

 „Budovy a stavební průmysl jsou dohromady odpovědné za 39 % globálních emisí. Zhruba 28 % 
připadá na provoz budov po celou dobu jejich existence, 11 % pak na stavební proces a 
zapracované materiály.“ [0] 
 Hlavním cílem práce je porovnaní dřevostavby, konktrétněji jejích jednotlivých časti, 
zvláště z ekonomických a ekologických hledisek a najít výhodnější varianty. Výhodnější variantou 
nejsou myšleny jen nejlevnější možnosti, ale zároveň bude brán v potaz jejich dopad na životní 
prostředí. Tento ekologický pohled bude zahrnovat emise vytvořené vlivem na stavební proces a 
zpracované materiály. Jak je uvedeno v citaci výše, vliv těchto emisí je menší než vliv provozu 
budovy, na druhou stranu je ale více opomíjený. Stavba se nemůže stát udržitelnou ani v případě, 
že dosahuje vynikajícího provozního zhodnocení, pokud vznikla zbytečně anebo s použitím 
neekologických materiálů. Proto je také důležité věnovat pozornost emisím, které předchází vzniku 
staveb, a nikoliv jen konečným hodnocením.  
 Teoretická část se dělí na stavebnou a ekonomickou část. Stavební část se v úvodu věnuje 
dřevěným sloupkovým konstrukcím, konkrétně pak jejich historii, vlastnostem a použití. Poté jsou 
uvedeny jednotlivé konstrukční části a materiály, ze kterých se tvoří. Dále se práce věnuje 
problematice difuze a kondenzace vodních par v konstrukcích stěnových systému s tím 
souvisejících. Stavební část se zaobírá tepelnou technikou, a to akumulaci tepla v konstrukci. 
 Ekonomická část se zabývá cenou, náklady a základními kroky k sestavení rozpočtu.  
V praktické části jsou porovnávaný vybrané časti dřevostavby s jejich možnými adaptacemi. 
Srovnávací faktory jsou na základě ekonomických, ekologických a tepelně technických vlastností 
konstrukcí. 
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1 Sloupkové konstrukce 
  
 Již v polovině 19. století byly tradiční rukodělné techniky zatlačeny strojní výrobou. 
Společně s příznivějšími podmínkami přepravy to vedlo k dostupnosti nových doposud 
nepoužívaných materiálů. Nové nahradilo tradici, tedy alespoň v Evropě. V doposud mladých 
Spojených státech amerických s jejích požadavkem na rychlou výstavbu se okolo roku 1850 zrodil 
nový druh dřevěných staveb: konstrukce Balloon-Frame. Je možné, že jeho zrod vyvolalo taky 
průmyslové a hromadné vyrábění hřebíků. Balloon-Frame je žebrový systém, který se sestává ze 
sloupků postavených v malých vzdálenostech. Tato konstrukce je poté vyztužena prkny nebo 
deskami na bázi dřeva. V Severní Americe se prosadily dva následující konstrukční systémy.[1] 

 

1.1 Balloon-Frame 

 
 U daného systému procházejí stěnové sloupky průběžně přes dvě nebo více podlaží. Spodní 
a horní uzavření tvoří vodorovná prkna (prahy, vaznice). Stropní nosníky jsou ukládány na stojaté 
fošně, které jsou zapuštěné do zářezů stěnových sloupku.[1] 

 

1.2 Platform-Frame 
 
 Jejím charakteristickým znakem je poschoďová skladba. Plošina se během stavby používá 
jako výrobní místo a pracovní plocha. Tato metoda je běžná pro jedno a dvoupodlažní domy. 
Systém Platforom-Frame umožňuje standardizaci, prefabrikaci a používaní normalizovaných 
konstrukčních prvků. Mimo jiné je tento způsob stavění velmi flexibilní vzhledem ke konstrukci i 
architektonickému řešení.[1]    
 Na základě amerických zkušeností a úspěchů začaly v Evropě okolo roku 1930 vznikat 
první systémy převzaté podle amerických vzorů označené jako sloupkové stavby (v Německu 
označované jako „kostrové stavby“).  Tento systém dřevěných staveb se v Evropě náležitě prosadil 
během posledních dvou desetiletí. Následně se zdokonaloval a zaváděla se prefabrikace rámových 
staveb. Vše se ovšem dělo na zcela jiné úrovni než v USA. Rozdílný byl i způsob výroby a postup 
přizpůsobování evropským a národním poměrům a nářkům na kvalitu.[1] 

2 Sloupkové stavby dnes   
 
 Sloupkové stavby prováděné podle amerického vzoru se v průběhu času vyvinuly do 
nejrůznějších konstrukčních systémů. Starší hrázděné stavby se tedy stále můžou vyvíjet. 
Nejvýznamnější rozdíly mezi sloupkovými a hrázděnými stavbami spočívá ve způsobu vyztužení. 
 Nosná kostra hrázděných staveb je sama vyztužena vzpěrami, zatímco u sloupkových 
staveb nosná konstrukce získává stabilitu venkovním bedněním z masivního dřeva nebo deskami 
na bázi dřeva. Svislé nosné prvky probíhají po celé výšce budovy.  
 Spoje u sloupkových staveb se provádějí kontaktními spoji dřeva namáhanými tlakem, 
hřebíky, přeplátováním a zčásti také čepovými spoji. 
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 V současnosti platí, že sloupkové stavby (Balloon-Frame a Platform-Frame) jsou 
přinejmenším v Evropě nahrazeny kvalitativně lepšími rámovými stavbami. [1] 

3 Charakteristické znaky sloupkových staveb 
 

- Malá možnost předvýroby, vysoká pracnost na staveništi, 
- budova je vyztužena pláštěm, 
- konstrukce je oboustranně obložena, 
- štíhle, vysoké průřezy, 
- těsná vzdálenost sloupků. [1] 

4 Rámové stavby-všeobecně 
 
 Nosná konstrukce rámových staveb sestává z tyčové kostry, řeziva a pláště stabilizujícího 
nosnou kostru. Tyčová kostra přitom přenáší svislá zatížení ze střechy a mezipatrových stropů. 
Pláště z desek na bázi řeziva přenášejí vodorovná zatížení, která vznikají působením větru a 
výztužných sil. 
 S ohledem na výrobu je základním principem dnešních rámových staveb prefabrikace 
v závodě. Podle využití budovy se také navrhují různé skladby stěn, stropů, a střechy. Tyhle prvky 
se vyrábějí jako dílce. Nápodobně jako u předchůdce rámových staveb, stavebního systému 
Platform-Frame, také rámové stavby se konstruují, projektují, vyrábějí a montují poschoďově. [1] 

5 Dnešní rámové stavby 
 
 Rámové stavby, které vznikly na základě stavebního systému Balloon-Frame a Platform-
Frame, se v průběhu času vyvinuly v USA, Kanadě a Skandinávii do dnes používaného a 
osvědčeného konstrukčního systému. Podle odhadů se tímto systémem staví v zámoří kolem 90 % 
všech volně stojících jedno až dvoupodlažních rodinných domů.  
 Také ve střední Evropě vzrůstá podíl dřevěných rámových staveb. Svaz německých stavařů 
již v roce 1985 vydal podpůrnou pracovní příručku pro stavaře „Holzrahmenbau“. Ve Švýcarsku 
byla v roku 1988 zpracována a publikovaná dokumentace k dřevěným rámovým stavbám jako 
součást podpůrného programu Dřevo. 
 Vnějšek takto konstruovaných domů často neodpovídá typu dřevěných domů obvyklých ve 
střední Evropě. Nosná kostra je u rámových staveb uvnitř i zvenku zcela obložená. Obklady fasády 
se sestávají často z desek na bázi dřeva anebo z rostlého dřeva. Jsou chráněny krycí povrchovou 
vrstvou. V některých lokalitách se surová rámová stavba opatřuje kompaktní fasádou sestávající 
z vnější izolace a omítky. Zevnitř jako obklad stěn slouží desky na bázi dřeva, sádrovláknité nebo 
sádrokartonové desky. Tyto desky se omítají, natírají nebo také tapetují bílým odstínem. 
 Vlastnosti tohoto systému dřevěných staveb byly přizpůsobeny tuzemským potřebám lze 
proto předpokládat, že se tento konstrukční systém bude čím dál více prosazovat. Hlavními důvody 
jsou jeho hospodárnost, jednoduchost konstrukcí a architektonická volnost uvnitř systému. Mimoto 
používané průřezy a deskové materiály na bázi dřeva nebo sádry jsou trvale ve vysokých jakostech 
dostupné a v krátké době k dispozici. Ve Skandinávii a zámoří, ale i v přilehlém zahraničí byly již 
postaveny vícepodlažní rámové stavby. Jejich zkušenosti jsou zcela pozitivní a ukazují, že rámové 
stavby jsou s úpravami vhodné také pro vícepodlažní stavby. Osvědčila se také technická řešení 
týkající se zvukové izolace, protipožární ochrany, statiky, stavební fyziky, výroby a montáže.[1] 
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5.1 Charakteristické znaky dřevěných rámových staveb: 
 

- Volnost architektonického řešení, 
- jednoduchý konstrukční systém, 
- opakující se detaily, 
- nosná kostra sestává ze štíhlých, standardizovaných průřezu 
- celkové vyztužení oplášťováním, 
- jednoduchá dostupnost materiálu, 
- poschoďová výstavba, 
- spoje kontaktními styky a mechanickými spojovacími prostředky, 
- rastrový rozměr 400-700 mm, přednostně 625 mm, 
- konstrukce oboustranně obložená, 
- krátká doba výstavby, možnost různých stupňů předvýroby.[1] 

6 Konstrukční části 
 
  Pro jedno – a dvoupodlažní typy staveb jsou vzhledem k nosnímu chování vyhovující 
dřevěné prvky s průřezem 60/120 mm. To je základní element, ze kterého vychází hlavní stavební 
struktura, řezivo s rozměrem 60/120 mm. 
 Dnes se ovšem u vnějších stěn požadují větší tloušťky izolace než 120 mm. Buď se musí 
průřezy zvětšit na 160, 180, 200 atd. mm, nebo by se mohla pro izolaci použít druhá izolační vrstva 
nezávislá na nosné konstrukci, protože druhou izolační vrstvou lze současně také eliminovat 
tepelné mosty, i když tyto tepelněizolační vrstvy jsou, zejména z vnější strany, osazeny do většinou 
dřevěného roštu. Celý tepelný most se pak minimalizuje na stykové čtvercové plochy, nikoli na 
celé průřezy.  
 Jako řešení tepelných mostů se dnes objevují sloupky ve tvaru „I“ profilu. Pásnice je 
tvořená OSB deskou nebo jinou tuhou deskou, která je na obou koncích ukotvena do subtilního 
dřevěného profilu. Výhodou řešení je podstatná minimalizace tepelného mostu. Nevýhodou je 
vyšší cena a komplikovanější spojování a zpracovávání profilů na stavbě. 
  Další možností je použití dvouvrstvé nosné stěny, která má obě vrstvy sloupku nosné, ale 
vzájemně prostřídané. Nebo je možné použít nejrůznější systémové úchyty další izolační vrstvy, 
které mají za účel minimalizovat stykovou plochu. Tato řešení pomocí systémových prvků jsou 
vzhledem k vyšší ceně uplatnitelná pouze v rámci komplexních řešení obvodových plášťů 
nízkoenergetických staveb. [2] [1] 

7 Materiály nosné konstrukce sloupků 
 

7.1 Řezivo  
  
 Nejzákladnější variantou je použití klasického stavebního řeziva. Označeno jako SI 
(smrkově řezivo úrovní pevnostní třídy) podle české normy. V současnosti s přechodem 
k evropským normám se požívá označení C24 (C- Coniferous, pevnostní třída). Toto řezivo se 
může zabudovat při maximální vlhkosti 18 % a mělo by být chemicky ošetřeno proti houbám a 
dřevokaznému hmyzu. Pokud by bylo zabudováno řezivo s vyšší vlhkostí, a jednalo by se navíc o 
difuzně uzavřenou konstrukci, mohlo by lokálně dojít ke zhoršení vlastností konstrukce, případně 
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až ke vzniku plísní. Dalším negativem jsou objemové změny u klasického řeziva, přičemž může 
docházet k praskání a kroucení řeziva. Tohle není problémem u vnitřních pohledových prvků, kde 
se s objemovými změnami klasického dřeva počítá a většinou nejsou závadou. Za jistých okolností 
může být problém v rámci obvodové stěny, kde může dojít v extrémním případě až k vybočení či 
vyboulení vnější nebo vnitřní povrchové vrstvy.[2] 
 

7.2 Předsušené dřevo 

 
 Druhou možností je použití předsušeného dřeva, nejčastěji subtilních profilů nebo přímo 
fošen. Jeho výhoda spočívá právě v kontrolovaném předsušení, které minimalizuje pozdější 
objemové změny. Problém ale většinou nastává u větších profilů, které není možno vysušit a přitom 
garantovat, že nedojde k nežádoucímu kroucení. Pro striktní aplikaci fošnových systémů je toto 
řešení ideální, naopak pro konstruování komplikovanějších staveb a pro volnější tvorbu se nehodí. 
Například při stavbě rodinných domů a veřejných staveb [2] 
   

7.3 Konstrukční a lepené řezivo 
 
 Třetí materiálovou volbu lze z hlediska užitných vlastností považovat za nejoptimálnější. 
Jedná se o lepené řezivo a jeho zjednodušenou verzi v podobě cinkovaných (podélně 
nastavovaných) profilů, pro které se používá jádrové dřevo. Pro toto průmyslově upravené řezivo 
se převzalo německé označení KVH (Konstruktionsvollholz). Pro lepené řezivo se potom používá 
označení BSH (Brettschichtholz). Masivnější profily KVH řeziva, vzniklé sdružením dvou a tří 
profilů, se pak nazývají KVH DUO a KVH TRIO. Řezivo se vždy rozděluje na průmyslovou a 
pohledovou kvalitu. Všechny typy tohoto řeziva jsou vždy vysušeny a podle evropské normy není 
potřebné je dodatečně impregnovat, protože základní ochrana dřeva se provádí už ve výrobě. Přesto 
se někdy doporučuje pro větší jistotu impregnovat.[2]  
  

7.4 Systémové prvky  
  
 Samostatnou kapitolou jsou systémové prvky, které vznikají složením několika materiálu. 
Typickým zástupcem jsou „I“ nosníky složené z horního a dolního dřevěného pásu s vloženou 
pásnicí. Pásnice je z OSB nebo jiné dřevěné desky. S výhodou jsou používaný pro větší rozpony 
nebo pro sloupky obvodových stěn, kde jsou ideální variantou pro pasivní nebo nízkoenergetické 
domy. [2] 

8 Materiály-desky 
 
8.1 MFP desky 
 
 Multifunkční panely n MFP se vyrábí z dřevěných třísek, které jsou ve vrchní a střední 
vrstvě neuspořádaně rozptýlené. Vzhledem připomínají dřevotřískové materiály, ale svými 
vlastnosti se řadí spíše k deskám OSB. Jsou jakousi alternativou právě pro OSB desky. Jejich 
nevýhodou je to, že nejsou použitelné jako pohledové, jedná se tedy pouze o konstrukční desku. 
[2] [3] 
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8.2 OSB desky 
 
 OSB – Oriented Strand Board – jsou plošně lisované desky z orientovaných velkoplošných 
třísek. Třísky jsou fixovány pojivem z umělých pryskyřic.  Ve vnějších vrstvách jsou třísky 
orientovány rovnoběžně s podélnou osou desky, ve středové vrstvě je orientace kolmo na tuto osu. 
Za spolupůsobení vysoké teploty a tlaku dochází k aktivaci lepidla a desky získávají své rozměrové 
a pevnostní vlastnosti. Jsou charakteristické svým povrchem a strukturou. Často se nechávají 
přiznané v interiéry. Jejích použití v exteriéru je vhodné, jen když budou mít omezený styk 
s vodou, OSB desky totiž nejsou odolné vůči vodě. Dlouhodobá trvanlivost OSB je významně 
závislá na kvalitě ochranného nátěru.  Jsou ale odolné vůči vlhkosti, a to konkrétně OSB 2 nejméně 
a OSB 4 nejvíc odolné.  
 Ochrana proti vodě a nadměrné vlhkosti je nutná, abychom zajistili její správnou a 
bezproblémovou funkci po celou dobu její životnosti. Na rozdíl od dřeva se však rozměrové změny 
projevují relativně rovnoměrně v ploše desky. Nejvíce se projevuje vliv vody v řezných hranách, 
kde působením nadměrné vlhkosti dochází k bobtnání projevující se zvětšováním tloušťky těchto 
hran.  
 OSB desky vykazují dilatační změny v závislosti na teplotě a vlhkosti. Vlhkostní roztažnost 
je zejména důležitá, protože vykazuje téměř dvojnásobné hodnoty oproti tepelné. Z těchto důvodu 
se nedoporučuje aplikace omítkové směsi přímo na desky.[2] [4] 

 

8.3 DHF desky 
 
 Moderní materiál určený především pro difúzně otevřené konstrukce. V této skladbě je 
používán jako vnější konstrukční deska s nízkým difúzním odporem. Jedná se o dřevovláknitou 
desku s dobrou odolností proti vlhkosti. Dá se použít jako protivětrná izolace pod ovětrávané 
fasádní systémy. Zde se pak připojovací spáry výplní otvoru doplňují speciální páskou. Ideálním 
řešením je použití DHF desky jako vnější konstrukční desky u difuzně otevřených konstrukcí. Tady 
spolu s vnitřní OSB deskou s přelepenými spárami tvoří příznivý systém pro kvalitní funkční 
řešení. [2] 
 
 

8.4 DFF desky 
 
 Deska podobná bázi jako DHF, ale s nižší objemovou hmotností (250-270 kg/m3). 
Zpravidla dodávaná ve větších tloušťkách jako DHF desky a v úpravě s perem a drážkou. 
Vzhledem k jejím vlastnostem dá se s ní částečně počítat jako se zvukovou tepelnou izolací. 
Podobně jako DFF desky se používá do konstrukcí střech a stěn. [2] 
 

8.5 Dřevovláknité desky 
 
 Deska na bázi dřevné hmoty. Kromě jiných má dobré tepelněizolační, zvukoizolační a 
polopropustné vlastnosti. Použití má velmi široké včetně jako tepelné izolace. S výhodou 
používaná pro moderní difuzně otevřené konstrukce i jako podklad pro tenkovrstvou omítku. 
Nespornou výhodou je její ekologičnost a bezproblémová recyklovatelnost. [2] 
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8.6 Cementotřískové desky 
 
  Jsou charakteristické pro svou šedo-cementovou barvu, díky které jsou oblíbené pro 
použití na vnějších fasádách. Používá se jako konstrukční deska pro zavětrovaní svislých 
konstrukcí (místo OSB), ale také jako roznášecí vrstva suchých skladeb podlah.  Na rozdíl od OSB 
se dá požít pro požárně namáhané konstrukce. Nevýhodu tohoto materiálu je veliká tepelná 
roztažnost (nutnost zajištění dilatace) a možné změny struktury povrchu (možné výkvěty) při 
použití na fasádách v přírodním stavu. Při instalaci desek v exteriéru je nezbytné ošetřit řezné 
hrany. [2] 
 

8.7 Cementovláknitá deska 
 
 Podobné vlastnosti jako u cementotřískové desky. Vyrábějí se také ve velmi kvalitní 
povrchové úpravě a odstínech pro použití na moderních zavěšených fasádách. Vzhledem k vyšší 
povrchové kvalitě provedení, a tedy i ceně je mnohem rozšířenější její použití v interiérech a na 
fasádách než jako konstrukční desku.[2] 
 

8.8 Sádrovláknité desky 
 
 Jedná se o desku s velmi dobrými statickými i protipožárními vlastnostmi. Základní 
surovinou pro jejích výrobu je sádra a vlákna celulózy, která se získávají recyklací. Často se 
používá jako konstrukční deska a zároveň jako pohledová deska v interiéru (nahrazuje 
sádrokartón). V základným provedení je nevhodná vzhledem ke své nasákavosti na pohledové části 
exteriéru. Naopak velkou výhodou je pevnost pro zavěšování těžkých těles.[2]  
 

8.9 Sádrokartonové desky 
 
 Nejrozšířenější systém pro vnitřní povrchy a dělící steny v suché výstavě. Hlavně díky 
snadné manipulovatelnosti a efektivnímu zpracování. Naprosto nevhodné jsou jako konstrukční 
desky, či dokonce desky fasádní. Nevýhodou je také zavěšování těžkých předmětů. Tady je nutné 
volit vhodnou kotvící techniku či případně sáhnout k výztuhám, nebo ke zdvojení záklopu.[2]     

 

8.10 Desky na báze slámy 
 
 Desky tvoří slámové jádro obalené kartónem. Standardní tloušťka panelu je 58 mm. 
Vykazují dobré tepelně technické a zvukoizolační vlastnosti. Jejich použití je univerzální 
(ztužování v obvodových a vnitřních nosních stěnách, vnitřní dělící a samonosné příčky). I přes 
hořlavý výplňový materiál vykazují výborné protipožárně vlastnosti.[2]     
  

8.11 Překližky 
 
 Jsou tvořeny slepením několika vrstev dýh. Vzhledem ke své ceně se téměř nepoužívají. 
Zpravidla se s nimi setkáme jako s obkladovým materiálem v exteriéru i interiéru.[2] 
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8.12 Biodesky 
 
 Jsou to třívrstvé či vícevrstvé masivní desky tvořené slepením minimálně tři na sebe 
navzájem kolmých vrstev „prken“ lamel. Jde o poměrně masívní materiál s dobrou estetickou 
kvalitou. Stejně jako u překližky je jejich negativem vyšší cena.[2]  

9 Materiály-izolace 
 

9.1 Polystyren 
 
 Nejlevnější a zároveň nejrozšířenější tepelná izolace. Používá se jak do konstrukce, tak 
k dodatečnému zateplení vnějšího pláště. Je nevhodný do difúzně otevřených systémů. Jeho použití 
do konstrukce mezi sloupky není zcela běžné. Výjimkou může být prefabrikovaná výroba dílců. 
Nejvhodnější je pro vodorovné konstrukce, např. při izolaci podlah či u difúzně uzavřených 
plochých střech v kombinaci se spádovými klíny. Další běžné použití je kontaktní zateplovací 
systém, kde je levnější alternativou fasádním izolacím z minerálních vláken.[2] 

 

9.2 Minerální vata 
 
 Vzniká z přírodních minerálních látek. Používají se pro tepelnou i akustickou izolaci 
rámových stěn, stropů i podkroví. Pokud je původ materiálu z vulkanické horniny nebo 
z recyklovaného materiálu na její bázi, jedná se o kamennou vlnu. Pokud se vyrábí z písku nebo 
recyklovaného skla, jedná se o skelnou vatu. Objevuje se ve formě deskové (či rolové) nebo 
foukané. Hlavními výhodami minerální vaty jsou její nehořlavost (třída A1), nízký difúzní odpor, 
životnost, objemová stálost. Na druhou stranu je nevhodná do vlhkého prostředí, při zpracovávaní 
vzniká možnost tvorby zdraví škodlivého prachu, a nakonec hraje roli i vyšší cena oproti 
polystyrénu. [5] 
  

9.3 Izolace z konopí 
 
  Jedná se o materiál s vysokou objemovou hmotností (35-100 kg/m3) vyráběný z vláken a 
pazdeří technického konopí. Mají velmi dobrou vlastnost při distribuci vlhkosti. Jedná se o materiál 
vhodný pro difúzně otevřené stavby. Velikou nevýhodou je vyšší cena a fakt, že se jedná o materiál 
dobře hořlavý (třídy E). Konopí se vyznačuje vysokou mírou ekologičnosti taky vyloučením 
přídavných látek anebo pojidel. Jejích použití je stejní jako u konvenčních tepelných izolací. [6] 
[2] 
 

 

9.4 Ovčí vlna 
 
 Hygroskopický materiál s nízkou objemovou hmotností, výbornými tepelněizolačními 
vlastnostmi (součinitel prostupu tepla λ = 0,035 - 0,04 [W/mK]). Pro svou stlačitelnost není vhodná 
pro izolaci podlah. Je zařazena ve třídách reakce na oheň do kategorie B – nesnadno hořlavé. 
Výhodou je její šetrnost k lidskému zdraví, narozdíl od materiálu, kde je nutno pracovat 
s ochrannými prostředky.[7] [2]  
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9.5 Izolace na bázi papíru 
 
 Jedná se o sypkou hmotu, která je tvořena vločkami mineralizovaného recyklovaného 
papíru. Její použití je všestranné od izolací stěn po izolace stropů. Její aplikace se provádí foukáním 
do předem nato připravených dutin. Je potřeba dávat pozor na sesedání, naopak není potřeba mít 
obavu z napadaní vlhkosti ani škůdci. [2]    
 

9.6 Sláma 
 
 Materiál používaný ve své slisované formě do desek, ale také jako tepelná izolace u 
experimentálních domů a někdy taky ve formě odhalené směrem do exteriéru. Zpravidla počítáme 
s její degradací a výměnou v určitých časových cyklech. Její výhodou je použití materiálů 
z místních zdrojů a minimální spotřeba fosilních paliv při výrobě a zpracování. Velikou nevýhodou 
je nutná precizní ochrana proti vodě, dalším klimatickým vlivům a řešení rizika sesedání.[2]  
 

9.7 Izolační materiály na bázi lnu 
 
 Tento materiál je vhodný pro dřevostavby jako izolace vnějších stěn, příček, stropních a 
střešních konstrukci. Tato přírodní tepelná izolace se vyrábí ze lnu s přísadou bramborového 
škrobu a dalších přísad. V rámci dodávaného sortimentu je možné ji získat ve formě desek, pásu 
(rolí) anebo jako lněný granulát. [2] 

10 Problematika difuze a kondenzace vodních par 
 
 Difuzí se rozumí molekulární přenos plynů. Hnací silou difúze je rozdíl hmotových 
nebo molárních podílů. To, jak se bude stavební konstrukce chovat z hlediska difuze vodní páry, 
závisí na pořadí jednotlivých vrstev konstrukce. Vodní pára, která v zimním období prochází 
z interiéru směrem ven, se nesmí na své cestě ven zarazit nikde jinde než na místech, kde jsou ještě 
vysoké teploty, protože jakmile dojde k jejímu zadržení v místě nízkých teplot, vodní pára 
zkondenzuje. Následně táhle část konstrukce začíná vlhnout. 
 Nejedná se jen o vzniklou páru v koupelně při sprchování, ale taky o obecnou vlhkost 
v interiérech stavby. Tahle vlhkost se vypařuje z rostlin, lidí atd. a je obsažena ve vzduchu.  
 Vlhkostní procento je závislé na teplotě. Při vyšší teplotě se snižuje, při nižší naopak zvyšuje. 
Jestliže dosáhne snížení teploty určité meze, dochází k tzv. „stoprocentní nasycenosti vodními 
parami“ neboli ke zkapalnění. 
 První přístup k téhle problematice je ten, že se molekulárnímu prostupu vodní páry nijak 
nebrání. Pára prochází konstrukcí, v určitém místě zkondenzuje a objevuje se vlhkost. Tato vlhkost 
za určitých okolností nemusí být problémem, jestliže: 

- Zkondenzovaná pára neohrozí funkci konstrukce (ke kondenzaci nesmí dojít v žádném 
materiálu, u kterého by vlivem zvýšené vlhkosti mohlo dojít ke zhoršení vlastností nebo ke 
zkrácení životnosti-takové materiály jsou například dřevo, všechny materiály organického 
původu, většina tepelných izolací atd.) 

- Roční bilance vypařené vodní páry musí být větší než roční bilance zkondenzované vodní 
páry. 

V zimním období přináší vlhkost v konstrukci podstatný problém. Vlivem vyšší vlhkosti materiálu 
dochází ke zhoršení izolačních vlastností materiálu, proto tento přístup, který je běžný u 
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univerzálních zdících materiálu, není zcela optimální. Celý tento princip je ale narušen v případě 
dodatečného zateplení stěny, hlavně v případě, pokud zvolíme cenově výhodnější polystyren 
namísto vhodnější minerální vlny. Polystyren má totiž vyšší faktor difúzního odporu (není čárka) 
než zděná stěna, a tak často dochází k nechtěnému hromadění vlhkosti mezi stěnou a polystyrenem. 
Tahle situace často končí plísněmi a znehodnocením celé obvodové stěny.  
 Dalším negativem prvního principu pouštění vodních par do konstrukce je degradace 
materiálu. Drtivá většina stavebních materiálu, které jsou vystaveny různým vlhkostní cyklům, 
ztrácí svoje vlastnosti dříve než stejný materiál, který je před rozdílnými vlhkostními režimy 
chráněný. Čím větší je nasákavost materiálu, tím větší je tato, většinou velmi pomalá degradace 
materiálu. 
 Druhý princip je ten, že je zabráněno prostupu vodní páry do konstrukce, čehož lze 
dosáhnout použitím parozábrany. Jedná se o materiál s vysokým difúzním odporem.  
 Schopnost materiálu vést vodní páru se vyjadřuje pomocí dvou parametrů. Prvním je 
součinitel vodní páry δ a druhým je faktor difúzního odporu μ. Čím větší je hodnota μ tím vetší je 
nepropustnost materiálu pro vodní páru. Faktor difúzního odporu μ vyjadřuje kolikrát je difúzní 
odpor dané konstrukce větší než difúzní odpor stejně veliké vrstvy vzduchu (μ vzduchu je 1). 
Materiály s vysokým difúzním odporem jsou například sklo, plech, PE folie, která se nejčastěji 
používá jako parozábran atd.. Nízký difúzní odpor má například minerální izolace nebo dřevní 
hmota. [8] [2] 
  

10.1 Parozábrana a parobrzda 
 
 Parozábrana a parobrzda se liší pouze v hodnotě faktoru difúzního odporu. Parozábrana 
mívá μ mezi hodnotou 600 až 900. Parobrzda se většinou pohybuje od 100 do 400 (OSB desky od 
200 do 350). Parobrzda se začíná uplatňovat v poslední době s nástupem difúzně otevřených 
konstrukcí, když se ukázalo, že velmi těsné uzavření domu zcela zabraňující difuzi vodních par je 
z hygienického hlediska nevhodné. Zatímco molekulární (konduktivní, což je difuze) přenos je 
tedy do určité míry v konstrukci žádoucí, přenos prouděním (konvektivní, což je objemový tok, 
který je poháněn rozdílem tlaků) vznikající z důvodu netěsnosti v konstrukci je třeba eliminovat. 
Jedná se o jakousi formu „zlaté střední cesty“ mezi absolutním uzavřením domu a 
nekontrolovaným vpouštěním vodní páry do konstrukce.  
 Pro parozábrany se používá buď polyetylénová (PE) nebo hliníková fólie (AL). Hliníková 
fólie má výhodu v reflexní vrstvě, která za určitých podmínek odráží tepelnou energii zpět do 
interiéru a tím přispívá k lepší tepelné izolaci. Tou hlavní podmínkou je vzduchová mezera 
z interiérové strany parozábrany, která odraz a zpětné proudění umožňuje, resp. zvyšuje efekt 
tohoto odrazu. 
 To představuje největší problém parozábran. Jelikož funkci parozábrany plní fólie, tak i při 
sebelepší snaze provést všechny spoje co nejtěsněji pomocí samolepících pásek se neubráníme 
lokálnímu porušení, byť toto porušení nemusí být okem patrné.  
 Když je parozábrana vložena přímo pod povrchovou interiérovou desku (např. 
sádrokartón), je zcela nemožné dosáhnout těsnosti kolem zásuvek, vypínačů, vývodů v reálných 
podmínkách na stavbě. Jednoznačně lepším řešením je umístnění parozábrany až pod primární 
interiérový rošt, ve kterém se provede většina rozvodů vody, topení a elektřiny bez jakéhokoliv 
zásahu do parozábrany. 
 Moderní difuzně otevřené systémy nahrazují lehko porušitelnou fólii jistějším řešením, a to 
parobrzdou, kterou bývá často OSB deska. Je třeba správě ošetřit styky desek, které se buď polepují 
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nebo překupují páskou (oboje s parotěsnou funkcí). Pokud je to možné, doporučuje se kombinace 
obou systému z důvodu vzájemného vyloučení chyb. V případě použití OSB desky vzniká velmi 
pevná a obtížně porušitelná parobrzda. Tím, že má OSB deska dostatečný difuzní odpor omezující 
prostup vodních par, ale ne hygienicky problematický vysoký difuzní odpor, stává se ideálním 
řešením.[2] [8] 
 

10.2 Stavebně fyzikální zásady při návrhu konstrukcí dřevostaveb: 
 

1. Tepelné odpory vnějších vrstev konstrukce by měly být stejné nebo vyšší než u 
vnitřních vrstev. 

2. Difúzní odpory jednotlivých vrstev konstrukce by se měly současně směrem 
k exteriéru snižovat, respektive nezvyšovat. 

3. Sendvičové dřevěné skeletové konstrukce by měli mít následující pořadí vrstev:  
- vnitřní povrchová vrstva 
- prostor pro vědění instalací vyplněný tepelnou izolací 
- parotěsná zábrana 
- tepelná izolace vložená mezi nosné prvky skeletu 
- další vrstva tepelní izolace 
- vnější povrchová vrstva, např. omítka nebo provětrávaný obklad 

4. Pokud má konstrukce vrstvu s vysokým difúzním odporem u vnějšího povrchu, je 
vždy nutné doplnit skladbu parotěsnou zábranou nebo parobrzdou umístněnou před 
tepelnou izolaci a oddělit vnější vrstvu s vysokým difúzním odporem od zbytku 
konstrukce expanzní, respektive dostatečné provětrávanou mezerou. 

5. Pokud je prováděno dodatečné zateplení ze strany interiéru, je nutné aplikovat před 
tepelnou izolaci parotěsnou zábranu, nebo zateplení provětrávat. 

6. Parotěsnou zábranu je třeba umístit co je nejblíže interiéru. 
7.  Konstrukce difuzně uzavřené z obou stran musí obsahovat jen dostatečně suché 

materiály, tzn. jejích vlhkost může být rovna maximálně ustálené vlhkosti. 
8. Nedoporučuje se navrhovat parotěsné podlahové krytiny na stropní konstrukce nad 

vlhkými provozy a na dřevěný stropní konstrukce. 
9. Pokud se navrhuje do dvouplášťové konstrukce pojistná hydroizolace nad tepelnou 

izolací, je nutné použít difúzní fólií. Jedná se o materiál s nízkým difúzním 
odporem, který zároveň nepropouští vodu. 

10. Požadavky pro návrh větraných dvouplášťových konstrukcí: 
- Větraná mezera musí být průběžná, souvislá a bez překážek a musí být 

napojená na vnější prostředí. Toto spojení nesmí být přerušeno ani 
v nepříznivých podmínkách (vítr, sníh). 

- Plocha větracích otvorů by měla být alespoň 1/200 odvětrávané plochy. 
- Větrací otvory musejí být zabezpečeny proti vniknutí deště, sněhu, hmyzu 

a ptactva. 
- Vnitřní plášť musí mýt dostatečný difúzní odpor a musí být dostatečně 

těsný. 
11. Navrženou skladbu je nutné posoudit z hlediska všech požadavku ČSN 73 0540-
2.[2]  
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10.3 Srubové stěny 
 
 V případě srubové stěny záleží na vztahu mezi masivem a izolací: 

- Jestliže izolace není přítomna vůbec (srub je tvořen pouze pohledovým masivem z obou 
stran), stěna funguje na základě prvního principu (vpouštění vodní páry do konstrukce), 

- Jestliže je izolace použita zvenku, máme teoreticky možnost umístit parozábranu zevnitř, 
ale tohle se většinou nedělá kvůli tomu, že masiv by nebyl z interiérové strany pohledový. 

Při absenci parozábrany ale musíme zajistit, aby venkovní tepelná izolace a další navazující vrstvy 
neměly výrazně větší difúzní odpor než masiv. Opačný princip spočívá v tom, že je izolace 
umístněná na interiérovou stranu. Tenhle princip je ale už bez použití parozábrany značně riskantní 
a může vyústit v hromadění vlhkosti mezi masivem a izolací. Konkrétní situace zde musí být vždy 
posouzené výpočtem (rosného bodu). [2] 
 

10.4 Sendvičový systém stěny 
 
 Tepelná izolace je umístněná mezi masivní dřevostěny. Velmi záleží na síle jednotlivých 
stěn a měli bychom se řídit výpočtem. Zatímco u srubových staveb existuje přírodní přístupu typu: 
nechat masivní stěnou vlhkost procházet, u lehké sendvičové stěny si tohle nemůžeme dovolit. Je 
zde převažující množství tepelných izolací, které mají značnou nasákavost. Tedy snad až na 
extrudované a jiné tvrzené izolace. Stačí jeden cyklus navlhnutí izolace s následným rozmrznutím 
a izolace je zničena. Led svou roztažností roztrhá vazby jednotlivých vláken, takže i když se izolace 
vysuší, nikdy již nedosáhne svých předchozích tepelných parametrů. [2]  
 

10.5 Difúzně otevřený systém  
  
 Difúzně otevřená konstrukce pracuje na principu prostupu plynů molekulárním přenosem, 
tedy zjednodušeně propouští (difunduje) určité látkové množství vodních par konstrukcí ven 
z objektu. Toto proudění se nedá představovat jako průvan, ale jako přenos vlhkosti na molekulární 
úrovni. V praxi to znamená, že v konstrukci nejsou používány parotěsné zábrany. V stavebnictví 
se za zkoumané prostupující plyny považuje směs suchého vzduchu a vodní páry.  
 Základním principem difúzně otevřené stěny je ten, že za parobrzdou směrem do exteriéru 
už nenásleduje žádný materiál, který by vykazoval podobně vysoký, nebo dokonce vyšší difúzní 
odpor, než má parobrzda. Tím je zaručeno, že kdykoliv, kdy se v konstrukci objeví vlhkost, vždy 
má možnost odvětrání a nikdy nezůstane mezi dvěma difuzně málo propustnými materiály. To 
například může být problém ve starším systému, kde byla použita parozábrana na vnitřní a OSB 
deska na vnější straně konstrukce.  
 Jestliže použijeme OSB desku, u které bychom měli v nejhorším případě počítat s hodnotou 
difúzního odporu kolem hodnoty 200, neměl by se pak ve skladbě vyskytnout žádný materiál, jehož 
difúzní materiál by se rovnal hodnotě 100, protože by hrozilo, že v případě kondenzace mezi OSB 
deskou a tímto materiálem nebude zaručeno odvětrávaní vlhkosti. Musíme tedy vyloučit materiály 
jako polystyren nebo třeba akrylátovou omítku pro jejích vysoký difúzní odpor. Polystyren 
nahrazujeme minerální tvrzenou izolací. Akrylátové omítky nahrazujeme silikonovými. Je potřeba 
věnovat pozornost také tomu, aby tmel, kterým se vnější zateplení upevňuje k podkladu, vykazoval 
nízký μ. 
 Jedním z řešení je použití tvrzených izolačních desek, které se montují „na sucho“ na 
konstrukci. Poté je na ně možné aplikovat tenkovrstvou omítku. V případě skládaných fasád máme 
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jednoduší situaci. Jakýkoliv materiál s vysokým μ se prostě provětrá vzduchovou mezerou. 
Tepelnou izolaci je potřeba uzavřít z vnější strany proti působení vnější vlhkosti. Nejčastěji se 
používá difuzní fólie nebo difúzně propustné desky s uzavřenými póry z vnější strany.[2] [8] 

 

10.6 Výhody a nevýhody difúzně otevřeného systému  
 

10.6.1 Výhody: 

- Putující vlhkost v konstrukci nevyhovuje plísním, houbám, a mikroorganizmům. Tím 
následně zlepšuje kvalitu ovzduší. 

- Konstrukce dosahují lepších hodnot akumulačních, zvuko-izolačních. 
- Pokud v některém místě konstrukce voda zkondenzuje, má možnost vypařit se. 
- Stavby mají vnitřní klima s poměrně nízkou vzdušnou vlhkostí, a v případě zvýšení vlhkosti 

v interiéru dokáží určitou část absorbovat. Když vlhkost opět poklesne, začne se 
absorbovaná vlhkost vypařovat ze stěn interiéru. Autoregulace vlhkosti vnitřního prostředí 
dřevostaveb tak probíhá přímo jejích skladbou stěn. [8] 

 

10.6.2 Nevýhody: 
 

- Tyto systémy jsou finančně náročnější než klasické. 
- Může nastat, že nebudou použity vhodné materiály. 
- Někteří projektanti a firmy nemusí mít s tímto systémem tolik zkušeností.[8] 

 

10.7 Varianta skladby: 

- finální adekvátní vnější povrh (omítka)   Exteriér 
- difúzně otevřená deska (např. DHF deska)   
- rámová konstrukce 
- izolace            ↑ 
- vzduchotěsná fólie                      
- instalační předstěna  
- izolace konstrukční deska (parobrzda) [8]   Interiér 

 

10.8   Difúzně uzavřený systém: 
 
 Jak vyplývá z jejích názvu vstup vodní páry do konstrukce je zamezen a jev difuze v nich 
nenastává. Děje se to především kvůli parozábraně.[9] 
       
Výhody a nevýhody difúzně uzavřeného systému  
 

10.8.1 Výhody: 
 

- určitá jednoduchost již vyzkoušeného systému, zkušenost firem s tímto systémem, 
- z hlediska použitých materiálu jde levnější než jako u difúzně otevřených 
- skladby mívají menší rozměry a tloušťky [11] [9] 
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10.8.2 Nevýhody: 
 

- vysoká závislost systému na správném provedení a nepoškození vrstvy parozábrany 
- vnitřní klima stavby je s relativně nízkou vzdušnou vlhkostí 
- vysoké požadavky na precizní výrobu i montáž dřevostavby [11] 

 

10.9 Varianta skladby: 
 

- finální vnější povrch, tenko vrstvá probarvovaná omítka (akrylát)             Exteriér 
- polystyren jako fasádní zateplovací systém 
- OSB deska 
- rámová konstrukce vyplněna tepelnou izolací     ↑ 
- parotěsná fólie, lepené spoje 
- instalační mezera, tepelná izolace 
- vnitřní povrch sádrokartón [9]                         Interiér 

11 Teplotechnika 
 

11.1 Akumulace 
 
  Vyjadřuje hodnotu teplotní jímavosti, kterou ovlivňuje součinitel teplené vodivosti, 

objemová hmotnost materiálu a teplotní kapacita. Z hlediska tepelné akumulace rozlišujeme dva 
typy konstrukcí, a to stěny masivní a lehké. Rozlišuje je norma (ČSN 73 0540) a také jsou 
posuzování z hlediska součinitele prostupu tepla. 

  Přísněji jsou posuzované stěny lehké, jelikož obecně nemají akumulační schopnost nebo ji 
mají výrazně menší. Za lehké konstrukce se považují konstrukce s plošnou hmotností menší než 
100 kg/m2. Plošná hmotnost vrstev se počítá od vnitřního líce k teplo izolační vrstvě.  

  Zjednodušeně řečeno povrchové vrstvy stěny s vyšší objemové hmotností akumulují teplotu 
okolního prostředí a poté ji opět vydávají, čímž dochází vzájemně k vyrovnávaní teplot mezi 
materiálem a okolím. Jedná se tak o přesný opak tepelných izolací, jejíž smyslem je co nejmíň 
akumulovat okolní teplotu a tím oddělovat prostředí s různou teplotou. Jinými slovy čím lépe 
materiál akumuluje, tím hůře izoluje. Norma se k tomu staví následovně. Masivní stěna, která má 
stejní součinitel prostupu tepla jako stěna lehká, bude na konci vykazovat lepší teplotechnické 
vlastnosti díky své akumulační schopnosti. Je ovšem nutno podotknout, že z těchto dvou stěn bude 
ta masivní vždy silnější. 

  Tato akumulační vrstva tedy zvětšuje tloušťku steny a většinou má nosní funkci. Naopak 
lehké stěny se vyznačují většinou skeletovou konstrukcí, která je následně vyplněna izolantem. U 
lehkých stěn se obecně jedná o sendvičový systém. 

 Izolační vrstvu se snažíme umísťovat na exteriérovou stanu konstrukce. Kdybychom ji dávali do 
interiéru, stěna ztrácí svou akumulační vlastnost a nastávají problémy se kondenzovanou párou.   
Výjimkami s ukládáním izolací do interiéru jsou památky, u kterých chceme zachovat jejich 
fasádu.   

  Druhým přístupem k masivním stěnám je použití univerzálního bloku, který plní nosnou i 
izolační funkci. Akumulační funkce bude i v tomto případě výrazně omezena, protože u tohoto 
materiálu je hmotnost schválně zredukována ve prospěch lepších izolačních schopností. Když 
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takovouto konstrukci zvenku obalíme izolantem, máme pod izolací stejně materiál, který nemá 
vysokou akumulační schopnost. 

  V porovnaní s univerzálními bloky máme masivní stěnou složenou z plných cihel tloušťky 
150 mm, které jsou obaleny izolantem tloušťky 250 mm. Bude-li mít stěna z univerzálních bloků 
s dodatečným zateplením např. 100 mm, mají-li obě stěny docílit stejnou hodnotu součinitele 
prostupu tepla, rozhodne ta s vetší tloušťku.  

  Při izolování nosné stěny z cihel je řešena otázka, jak poměrně silný izolační plášť bude 
kotven ke stěně. Kromě klasického kotvení izolace, které je za těchto podmínek diskutabilní 
(zejména z důvodů velké hmotnosti izolace), můžeme použít dřevěný rošt, mezi kterými budou 
izolační desky vkládaný. Rošt bude plnit nosnou funkci pro tepelnou izolaci. Poté provedeme 
zásadní úpravu. Původně dílčímu nosnému roštu přiradíme hlavní nosní funkci. Nosné cihly budou 
poté plnit pouze akumulační vyzdívku na vnitřní straně stěny. Tím jsme vytvořili dřevostavbu, 
která má akumulační funkci obvodové stěny.  

  Již prosté sádrokartonové desky na dostačené izolované obvodové stěně mají nesporný 
akumulační efekt.  Sádrokartón má hodnoty měrné tepelné kapacity, které předčí materiály jako je 
plná cihla nebo beton. Jestliže zdvojíme vnitřní záklop, dostáváme kromě výrazného zvýšení 
únosnosti a akustiky také výrazně vyšší akumulační schopnost. Například sádrokartonové souvrství 
o tloušťce 30 mm se přibližuje k tepelné kapacitě vyzdívky z plných cihel tloušťky 50 mm. Při 
dostatečné exteriérové izolace funguje sádrokarton jako vyzdívka. 

12 Cena 
 
  Cena zboží je v obecném slova smyslu určena množstvím peněz, za které směníme jednotku 

žádaného zboží. Cena je především penězi vyjádřená hodnota zboží. Existuje řada teorií, které 
vznikly při hledání hodnotového základu ceny. Zásadně je můžeme dělit do dvou skupin. 

  První teorie se zaměřily na chovaní spotřebitele. Cenu odvozují užitečnosti zboží, nebo 
uspokojování potřeb. Formování hodnoty a ceny je dáno trhem. Tady se setkávají subjektivní 
hodnocení kupujících a prodávajících. Proto jsou označovány jako subjektivní teorie hodnoty. 

  Druhé teorie vycházejí z nákladů na získaní zboží, které mají uspokojovat potřeby. Tedy 
z prvků daných při výrobě zboží. Tyto teorie jsou označovány jako objektivní teorie hodnoty. 

 Normativní přístup definuje problém ceny v rovině morální a sociální spravedlnosti. Sleduje 
především jak se ceny podílí na procesu rozdělování ve společnosti. 

  Explikativní přístup sleduje, jak cenový systém přispívá k organizaci společenské výroby. 
 Z hlediska právních předpisu je cena definovaná Zákonem o cenách (Zákon o cenách č.526/1990 

Sb.. Dále podléhá oceňovaní zákonu o oceňovaní majetku (Zákon č. 151/1997 Sb.). [12][13] 

13 Cenová soustava 
 
  Tvoří ji souhrn cen jednotlivých směnných procesů v národním hospodářství. Existují 

kvalitativní a kvantitativní přístupy. 
  Kvalitativní přístup je zaměřen na postavení cenové soustavy v mechanismu národního 

hospodářství. Sleduje úkoly, které v něm cenová soustava plní, a její tomu odpovídající kvalitu. 
[12] 

 Kvantitativní přístup se zaměřuje na vývoj celkové cenové hladiny a na vývoj cenových hladin 
v jednotlivých oblastech národního hospodářství. Sleduje vývoj úrovně cen jednotlivých výrobků 
a jejich skupin.[12] 
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14  Cena stavebního objektu  
 
  Typ ceny, který bude uplatněn v dohodě o ceně předurčuje investor v zadávacích 

podmínkách. Žádný předpis neurčuje přesně, který typ ceny nebo způsob její tvorby má být použit. 
Výjimkou jsou stavby financované z veřejných prostředků. Tam musí investor postupovat podle 
daných zákonů a předpisů. 

  Jednou ze základních činností ve firmě je neustále porovnávaní tržní a nákladové ceny 
stavebného díla. Základ ekonomického bytí stavebního podniků tvoří: kalkulace nákladové ceny, 
marketingová analýza trhu, rozborem odvozená cenová strategie.[12] 

 

15 Pevná a pohyblivá cena stavebního objektu 
 
  Pevná cena je před započetím výstavby dohodnutá celková suma. Tu investor zaplatí 

dodavateli po převzetí stavebního díla bez ohledu na skutečné náklady stavby. Tento způsob chrání 
investora před nepříznivými cenovými dopady. Na druhou stranu je tato cena často nevýhodná pro 
dodavatele. Negativní dopady změn zvyšují jeho náklady. Proto se dodavatelé tomuto typu cen 
brání a chtějí zakotvit klauzule a způsoby úpravy dohodnuté pevné ceny v případě pohybu cen 
jejich vstupu v období výstavby. V některých státech se používá povinně pro státní zakázky. 

  Pevná cena s klouzavou doložkou je dohoda, která umožňuje dodavateli promítat pohyby 
cen vstupů podle určitých dohodnutých pravidel. V podstatě se sjedná cena pevná a pohybu cen 
vstupů je zohledněn v klouzavé doložce. Používá se období větších pohybů mezd a cen vstupů 
(materiálu, strojů, energie a služeb). Případně se použije pro zohlední inflace u staveb s delší dobou 
výstavby. 

  Pohyblivá cena je dohoda, že investor hradí dodavateli všechny přímé náklady, které 
vzniknou při realizaci podle schváleného projektu a k nim přirážku na režii a zisk. Můžeme říct, že 
investor uhradí základní a vedlejší rozpočtové náklady podle jednotlivých položek rozpočtu a jeho 
dodatků. Jedná se tak o dohodu, která umožňuje změnit cenu podle skutečně naběhlých nákladu. 
Do ceny tak lze promítnout i náklady na vícepráce. Pohyblivá smluvní cena se může určovat ve 
dvou složkách, a to: nákladech na výstavbu a přirážkách k těmto nákladům. 

  První složka jsou všechny náklady dopředu předvídatelné, pro investora viditelné, a tedy 
dobře kontrolované.   

  Druhou složkou je přirážka k těmto nákladům, která dodavateli kryje jeho režii, riziko 
podnikání a potřební zisk. To jsou pro investora těžko kontrolované náklady. Mohou být předem 
dohodnuty v absolutní dohodě nebo procentním podílem z přímých nákladů. 

 Stanovení ceny není možné bez zpracovaného podrobného rozpočtu stavebního objektu a bez 
zjišťovacích protokolů o skutečně provedených pracích.[12] 

16 Skladebná cena stavebního objektu formou rozpočtu 
 
  Sestavení nabídkové ceny skladebně oceněním konstrukčních prvků nazýváme rozpočet. 

Jedná se o nejrozšířenější typ ceny. Struktura rozpočtu závisí především na: účelu rozpočtu, míře 
podrobnosti dokumentace stavby a na použitích oceňovacích podkladech. 

 Z hlediska účelů je rozpočet zpracován zpravidla pro dodavatel a investora. Pro dodavatele je 
v podobě nabídkové ceny stavebního projektu včetně vedlejších nákladů. Pro investora jako 
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orientační předběžná cena neboli poptávková cena objektu, včetně vedlejších nákladů, vstupuje do 
souhrnného rozpočtu a ovlivňuje další náklady investora. 

 Z hlediska podrobnosti dokumentace stavby je rozpočet zpracován podle toho, jaký prvek se 
stanoví jako kalkulační jednice: 

- stavební objekt, 
- technologická etapa, 
- skupinový prvek: práce HSV a PSV, skupina stavebních dílů, stavební díl 
- konstrukční prvek jednotkový: stavební práce. 

 Z hlediska oceňovacích podkladů může dodavatel i investor využívat vlastní cenové podklady a 
převzaté cenové podklady a pomůcky.[12] 

 
 Rozpočet v jednotkových cenách  
 
  Rozpočet sestavený s využitím jednotkových cen se často nazývá položkový rozpočet. Tyto 

rozpočty se sestavují pro: stavební objekty, stavební soubory a objekty zřízení staveniště. 
Rozpočet stavebního objektu obsahuje: 

- Základní náklady (ZN) 
- Vedlejší náklady (VN)[12] 

17 Základní náklady  
 
  Základní náklady jsou tvořeny: ZN prací HSV, ZN prací PSV, ZN dodávek a montáži. 
 Základní náklady prací HSV a PSV jsou stanovovány na základě výkazu výměr těchto prací. Jsou 

ocenění jednotkovými cenami stavebních prací, cenami specifikaci, hodinovými zúčtovacími 
sazbami. Základní náklady dodávek a montáži jsou oceňovány cenami montážních prací. 

 Výkaz výměr je podklad pro sestavení rozpočtu. Jedná se o výpočet množství jednotek 
oceňovaných prací. Sestavuje se v podrobnosti, kterou umožnuje technická dokumentace. Důležité 
je přitom stanovení pravidel a způsobu měření množství konstrukcí a prací. 

 Řazení prací ve výkazu výměr je následující: 
- práce HSV, 
- práce PSV, 
- montážní práce. 

  Ceny stavebních konstrukcí a prací i montážních prací jsou vztaženy na základní jednici, 
kterou je konstrukční prvek. Ceny mohou být jednotkové, skupinové i souhrnné. 

 V těchto oddílech se řadí stavební práce podle skupin stavebních dílů a řemeslných oboru 
uvedených v TSKP následovně: 
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 Práce HSV: 
1 zemní práce 
2 zvláštní zakládaní, základy, 

zpevňovaní hornin 
3 svislé a kompletní konstrukce 
4 vodorovné konstrukce 
5 komunikace 
6 úpravy povrchu, podlahy a osazovaní 

výplní otvorů 
7 trubní vedení  
8 ostatní konstrukce a práce, bouraní 

Práce PSV: 
71 izolace 
72 zdravotně technické instalace 
73 ústřední vytápění 
74 silnoproud 
75 slaboproud 
76 konstrukce ostatní 
77 podlahy 
78 dokončovací práce 
79 ostatní konstrukce a práce PSV 

                                                        
 

Práce montážní: 

21-M  elektromontáže 
22-M  montáže sdělovacích, signalizačních a zabezpečovacích zařízení 
23-M  montáže potrubí 
24-M  montáže vzduchotechnických zařízení 
25-M  povrchové úpravy strojů a zařízení prováděných při externích montáží 
33-M  montáže dopravních zařízení, skladových zařízení a vah 
35-M  montáže čerpadel, kompresorů a vodohospodářských zařízení 
36-M  montáže provozních, měřících a regulačních zařízení 
37-M  montáže ocelových konstrukcí 
38-M  zemní práce prováděné při externích montážních prací [12] 

18 Vedlejší náklady 
  
 Sazebníky neobsahují vedlejší náklady. Tyto náklady souvisejí s umístněním stavby, vybavením 

provozu stavby a dalšími okolnostmi, které snižují výkonnost a dodavatel je nemůže zpravidla 
ovlivnit. Tyto náklady se oceňují samostatně individuální kalkulací, a to jen tehdy, nejsou-li 
obsaženy v hrubém rozpětí. Hlavně se jedná o náklady: 
 

- Dopravní: 
- Individualizace dopravy na pořízení materiálů započtené v pořizovacích cenách 

materiálu na úroveň skutečně dosahovaných dopravních nákladů. 
- Mimořádně ztížené dopravní podmínky vyplývající zejména z umístnění stavby, 

kdy je nutno: 
- Používat mimořádných dopravních prostředků (lanovky, nosiči…). 
- Nevyžívat plnou nosnost dopravních prostředků. 

- Doprava zaměstnanců na pracoviště, není-li možné je ubytovat do 2 km od obvodu 
staveniště. Tyto náklady se neoceňují samostatně pokud jsou kalkulovány v přirážce 
za ztížené výrobní podmínky. 

- Ocenění nákladu na dopravu plným nebo rozdílovým propočtem tarifu. Vzdálenosti 
a množství dopravovaných je nutno stanovit dohodou ¨ 
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- Zařízení staveniště: 
- Úplaty za dočasné užívaní trvalých objektů pro zařízení staveniště a náklady na 

uvedení do původního stavu. 
- Zřízení, demontáž a odklizení dočasných objektů zařízení staveniště. 
- K zřízení staveniště patři zejména: 

- Objekty pro administrativu, ostrahu, dílny, sklady, objekty sociální, pro 
ubytování, stravování, služby, zdravotnictví, kulturu a sport, 

- vnitrostaveništní komunikace, mosty a lávky 2-5 m délky a vnější oplocení 
- vnitrostaveništní kanalizace, rozvody páry, vody, plynu, stlačeného vzduchu 

a elektřiny, přípojky di cca 1 km od obvodu staveniště, 
- dočasná ochranná zařízení (plachty, stany…), 
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce. [12] 

  
 Ocenění zařízení staveniště se stanoví dohodnutým způsobem, většinou individuální kalkulací. 

 
- Územní vlivy (zahrnují hlavně ztížené výrobní podmínky): 

- Ubytování dělníku a odlučné, doprava zaměstnanců na pracoviště, zřízení 
skladů pomocného materiálu, manipulace na dalších meziskládkách, rušení 
dopravy a provozů mechanismů ve městech, čistění komunikací. 

 
- Práce v horských oblastech nad 700 m, kryjící zejména vyšší náklady na: 

- Vyšší mzdové prostředky a ztratné materiálu v zimě, paliva a energie na 
rozmrazování hmot a temperování prostor, tepelnou ochranu materiálu, 
odklízení sněhu a posyp, opotřebení zimních pracovních oděvů. 

 
 Ocenění těchto vlivu se stanoví dohodu. 
 
 -Provozní vlivy, provoz investora ovlivňující vyšší náklady z důvodu: 

- Rušení dopravy stavby. 
- Pracovně ztíženého, zdraví škodlivého, prašného, korozivního a jinak 

nepříznivého prostředí působícího negativně na výkonost a zdraví pracovníku 
anebo snížení živosti a zvýšena poruchovost mechanismů. 

- Investorem nařízených přestávek. 
- Jiných vlivů investora nebo na stavbě nezúčastněných organizací. 

-Provozní vlivy, silniční provoz, který ruší stavebné práce: 
- Soustavně, kdy nelze úsek uzavřít a zřídit potřebnou objížďku. 
- Částečně, kdy lze alespoň v jednom pruhu vyloučit veřejný provoz, nebo kdy je 

povolen vjezd pohotovostní a zásobovacím vozidlům do uzavřeného úseku. 
- Železniční a městský kolejový provoz ovlivňuje výši nákladů souběžným 

provozem a prováděním stavebních prací. 
  
 Ocenění provozních vlivu se stanoví na základě dohody.[12]  
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19 Kroky sestavení rozpočtů 
 

- Sestavení výkazů výměr ve souvislosti s katalogy popisů a směrných cen stavebních 
prací. 

- Ocenění výkazu výměr cenami z katalogu za položky, které v ceně nezahrnují materiál, se 
řadí do specifikace materiálu. 

- Součinem výměry a jednotkové ceny u každé položky se získávají základní náklady 
jednotlivých položek dodávek a prací a výpočet základních jednotlivých stavebních dílu 
v členění podle TSKP. 

- Současně se vypočítá hmotnost u každé položky, celková hmotnost prací HSV a celková 
hmotnost jednotlivých řemesel oboru PSV slouží pro výpočet přesunu hmot 

- Výpočet základních nákladů jednotlivých stavebných dílu v členění podle TSK.P 
- Rekapitulace základních nákladu HSV a PSV. 
- Výpočet a rekapitulace vedlejších nákladů. 
- Krycí list rozpočtu stavebního objekty se základními údaji a výslednou rozpočtovou 

cenou.[12] 
 

19.1 Vzorové listy rozpočtů 
 

- Krycí list rozpočtu 
- Rekapitulace nákladů 
- Popis prací a dodávek včetně ocenění 
- Výkaz výměr prací HSV 
- Výkaz výměr prací PSV [12] 
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20 Praktická část 
 

 Praktická část se zabývá porovnáváním vybraných častí dřevostavby. Konkrétně se 
jedná o výsek o ploše 1 m2 stěny, střechy a podlahy. Srovnávací atributy budou sestávat 
z ekonomických, ekologických a tepelně technických vlastností. Ekologie bude posuzovaná na 
základě výsledků parametrů PEI [MJ] a GWP [kg CO2 ekv] a AP [kg SO2, ekv.]. Ekonomie 
bude porovnávána hlavně vzhledem na cenu/m2. Při tepelně technických faktorech bude 
sledován součinitel prostupu tepla [W/(m²·K)]. Také se bude sledovat hmotnost materiálů.  

20.1 Metodika 
 

 Sleduje se kolísaní hodnot PEI, GWP, AP, ceny/m2 a hmotnosti při co nejvíce 
podobné hodnotě součinitele prostupu tepla. Izolační materiály budou nahrazeny jejích 
ekologičtějšími variantami. Tím jsou myšleny materiály s nižšími hodnotami GWP, PEI a AP.  

21 Obvodová stěna 
 

 Jedná se o sloupkovou, difuzně otevřenou konstrukci. Nosní konstrukce se může 
modifikovat dřevěnými I-nosníky.  

  

 

 

 

 

 

   
     Obr. 1: Skladba obvodové stěny [18] 

21.1 Skladba: 
- Interiérový náter/obklad+tes. pásky 
- Předstěna sádrokartónové desky (rigistabil)/ sádrovláknité desky (rigidur) - 12,5 mm 
- Vzduchová mezera-sklenená nebo dřevovláknita izolace (pavaflex), laťový rošt 40/60 

mm , - 40 mm 
- Parobrzdná membrána (sd ≥ 5,0 m)  
- Konstrukční deska (rigistabil, rigidur,osb4) -  15 mm    
- Parobrzdná membrána (rigidur, rigistabil dfrih2),(sd ≥ 5,0 m) 
- Tepelná izolace: skelná rohož (knauf insulation „diffu“, rotaflex super diffu -  160 mm 

nebo foukaná celulózová izolace isocell, + Hranol 60/160 (KVH)  - 160 mm  
- Dřevovláknitá deska (pavatex isolair nebo diffutherm)- 60 mm 
- Skleněná síťovina (webertherm 131) 
- Stěrková hmota (webertherm clima) - 5 mm  
- Podkladní nátěr (weberpas podklad uni) 
- Omítka (weberpas extraclean, extraclean active, aquabalance, silikát, silikon) [17]  
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22 Teplotechnika 
 
 Výpočet byl vykonán v kolmém a taky v rovnoběžném směru na teplení tok. 
Kde: 
 Ri = d/ λ [m2·K/W] 
  
  Ri… Tepelný odpor vrstvy konstrukce [m2·K/W] 
 
  d… Tloušťka materiálu v metrech [m] 
   
  λ… Součinitel tepelné vodivosti [W/m·K] 
  
 
V tabulce jsou rozepsány vrstvy stěny s jejích tloušťkami a součinitelem tepelné vodivosti.  
Součinitel tepelné vodivosti dřevovláknité izolace a laťování (č.p. 2) je zohledněn na 0,048 
W/mK.   
 

č. 
vrstvy 

materiál d [m] 
λ 

[W/m·K] 
Ri  

[m2·K/W] 

1 Sádrokartón 0,0125 0,2 0,0625 

2 Dřevovláknitá izolace (deska)+laťování 0,04 0,048 0,8333 

3 Parozábrana 0,00027 0,39 0,0007 

4 Sádrokartón 0,0125 0,2 0,0625 

5 Parozábrana 0,00027 0,039 0,0069 

6.1 Skelná rohož-drevovlak. 0,16 0,04 4,0000 

6.2 Hranol 60/160 (KVH) 0,16 0,18 0,8889 

7 Dřevovláknitá izolace (deska) 0,06 0,04 1,5000 

8 Silikonová fasáda 0,0015 0,7 0,0016 
Tab. 1: Tepelný odpor vrstev obvodové stěny [18] 

22.1 Postup výpočtu  
  
 fa = tloušťka hranolu/osová vzdálenost (0,06/0,625) 
  
 fb = tloušťka izolace/osová vzdálenost (0,5/0,625) 
 
  fa,fb… poměrné plochy oblasti [-] 

   
R6 = 2·(a1·λ1)/(l1·d3)+(a2·λ2)/(l2·d3)  

  
  R6… Tepelný odpor vrstev 6.1 + 6.2 [m2·K/W] 
 
  ai… Délka konstrukčních dílu v 1 metrů [m] → Tab. 2 
   
  li… Osová vzdálenost hranolu [m] → Tab. 2  
   
  d3… Tloušťka celé vrstvy (položky 6) [m] → Tab. 2 
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Rzv = součet všech Ri až na položky 6.1 a 6.2 [m2·K/W] 

   
R´´= Rzv + R6 

 

 R´´… Tepelný odpor vrstev kolmých na tepelný tok [m2·K/W] 

 

1/R´= fa/∑RT1+fb/∑RT2 

 
 R´… Tepelný odpor vrstev rovnoběžných s tepelným tokem [m2·K/W] 

 

∑RT1… Součet všech Ri kromě Ri položky 6.2 [m2·K/W] 

               
              ∑RT2… Součet všech Ri kromě Ri položky 6.1 [m2·K/W] 
  

R´= 1/(1/R´) 
 
R = (R´+2· R´´)/3  
 
RT = Rsi + R + Rse 

  

 Rsi… Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [m2·K/W] 
  
 Rse… Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce [m2·K/W] 
 
U = 1/ RT 

  

 U… Součinitel prostupu tepla konstrukce [W/(m2·K)]  
 

22.2 Výpočet 
 
 
 
 
 
  

 Tab. 2: Hodnoty pro výpočet 
 tepelného odpor vrstev 6.1 + 
 6.2  [18] 

 

podmínka použitelnost 

 

W/(m2·K)       

     

fa(6.1)= 0,096 
fb(6.2)= 0,904 

Rsi= 0,13 
Rse= 0,04 

∑RT1= 6,4676 

∑RT2= 

 

 3,3565 
 

  1 2 
a= 0,06 0,88 
λ= 0,18 0,04 

l= 0,625 0,625 

d3= 0,16 0,16 

R6= 0,568  
Rzv= 2,4676  
R´´= 30,356  

1/R´= 0,2842  
R´= 3,5190  

R´/R´´= 1,1592 <1,25 
R= 3,1967  

RT= 3,3790  
U= 0,2970   W/(m2·K)   <UN=0,3(0,2)  
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23 Ekologie 
  

 V této kapitole jsou v tabulce u jednotlivých materiálu vypočteny parametry PEI, 
GWP a AP. Ke každému materiálu je přirazená jeho tloušťka v konstrukci v metrech. Poté 
následuje objemová hmotnost materiálu v kg/m3. Další veličiny jsou uvedeny níže. 

PEI [MJ/m2] = PEI [MJ/kg] · m [kg/m2] 

GWP [kg CO2/m2] = GWP [kg CO2 ekv/kg] · m [kg/m2] 

AP [SO2/m2] = AP [SO2/kg] · m [kg/m2] 

Kde: 

 m… hmotnost materiálu v kg/m2 

 PEI… (Primary Energy Input) Množství primární vázané energie (někdy jako spotřeba 
primární energie), taky označována i jako šedá energie, udává se v MJ/kg a sděluje množství 
spotřebované energie v daném materiálu. Jde o energii vynaloženou na těžbu surovin, výrobu 
a dopravu materiálu. [15][16] 

 GWP… (Global Warming Potential) Potenciál globálního oteplování uvádí, 
ekvivalentní emise vyprodukované během celého životního cyklu stavebního materiálu.  
Ekvivalentní proto, že se jedná nejen o emise CO2 (oxid uhličitý), ale také o emise dalších 
skleníkových plynů (metán), v rámci, kterých skleníkový efekt je přepočítán na úroveň efektu 
CO2. Udává se obvykle v kilogramech ekvivalentu CO2 [kg CO2 ekv].  
 U průmyslově vyráběných materiálů vytváří nepříznivou – plusovou bilanci. Příznivou 
– negativní bilanci nacházíme při materiálech, jako je např. dřevo, které během svého růstu 
spotřebovává z prostředí více CO2, než se uvolní při jeho zpracování, přípravě a zabudování na 
stavbě. CO2 je v něm uloženo až do doby kdy dojde k jeho spálení nebo rozkladu. Jedná se sice 
o odloženou zátěž pro životní prostředí, ale k její produkci muže dojít až budoucí technologie 
umožňující zpracování hmoty šetrnějším způsobem, než je tomu nyní. [15][16] 
 
 AP… (Acidification potential) Potenciál zakyselení životního prostředí poskytuje 
informace o nezvratném procesu zasíření přírody průmyslovou produkcí. Svázané emise SO2 
(oxid siřičitý) udávají ekvivalentní emise vyprodukované během celého životního cyklu daného 
výrobku nebo jeho části, způsobující okyselování prostředí. Ekvivalentními emisemi jsou 
myšleny emise nejen SO2, ale také emise dalších plynů způsobujících okyselování prostředí, 
jejichž efekt je přepočítán na úroveň efektu SO2.  
 Udává se v gramech nebo v kilogramech SO2 ekvivalentních - [kg SO2, ekv.] nebo [g 
SO2, ekv.]. Výpočet se provede obdobným způsobem jako u PEI nebo GWP prostřednictvím 
hmotnosti materiálu, který je v konstrukci zastoupen vynásobením s příslušnou jednotkou viz. 
výše. [15][16] 
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Tab. 3: Ekologické parametry vrstev obvodové stěny [18] 

Hodnoty PEI [MJ/kg] a GWP [kg CO2 ekv/kg] a AP [kg SO2, ekv] byly čerpány z knihy 
Passivhaus Bauteilkatalog a z webové stránky www.oebox.at, které byli zpracovány sdružením 
ArTUR (na jejích stránce ve formě xls tabulky). Z této databázi byla také čerpána objemová 
hmotnost materiálu. 

24 Zhodnocení 
 
 Ekonomická část výpočtu se nachází v přílohách. Byla vypracována v programu 
KROS 4   z kterého výstupu jsme získali cenu, normohodiny a hmotnost konstrukce. 
 
Cena: 3860,51 Kč/m2 

 

Normohodiny: 4,215 hod/m2 

 
Hmotnost: 58 kg/m2 

 

Součinitel prostupu tepla: 0,2959 W/(m²·K) 
 
Množství vázané primární energie: 924,73 MJ/m2 
 
Potenciál globálního oteplování: -121,78 kg CO2/m2 

Potenciál zakyselení životního prostředí: 0,38 SO2/m2 

25 Substituty materiálu 
 

25.1 Ekologické parametry 
   
  Namísto dřevovláknité izolace byly vybrány alternativy uvedeny v tabulce. Způsob 

návrhu tloušťky konstrukcí byl vypočítán tak aby výsledný tepelný odpor vrstvy byl 4 m2·K/W.  
 
 
  

pol. materiál tl.[m] 
ρ 
[kg/m3] m [kg/m2] 

PEI 
[MJ/kg] 

PEI 
[MJ/m2] 

GWP [kg 
CO2 ekv/kg] 

GWP [kg 
CO2/m2] 

AP 
[SO2/kg] 

AP 
[SO2/m2] 

1 Sádrokartón 0,0125 850 10,625 4,3400 46,1125 0,2030 2,1569 0,00066 0,0070125 

2 
Dřevovláknitá 
izolace (deska) 0,04 50 2,000 13,7000 27,400 -0,1830 -0,366 0,00688 0,01376 

3 Laťování 0,04 500 20,000 2,7200 54,4000 -1,4900 -29,8000 0,00161 0,0322 
4 Parozábrana 0,00027   Ø 0,200 621,0000 124,2000 32,7000 6,5400 0,17200 0,0344 
5 Sádrokartón 0,0125 850 10,625 4,3400 46,1125 0,2030 2,1569 0,00066 0,0070125 
6 Parozábrana 0,00027   Ø 0,2000 621,0000 124,2000 32,7000 6,5400 0,17200 0,0344 
7 Skelní rohož 0,16 25 40,000 49,8 199,20 2,26 9,04 0,016 0,064 

8 
Hranol 60/160 
(KVH) 0,16 500 80,000 2,7200 217,6000 -1,4900 -119,2000 0,00161 0,1288 

9 
Dřevovláknitá  
izolace (deska) 0,06 50 3,000 13,7000 41,10 -0,1830 -0,5490 0,00688 0,048 

10 Silikonová fasáda 0,0015 3,75 Ø Ø 44,4000 Ø 1,7000 Ø 0,009 

             ∑= 924,7250 ∑= -121,7813 ∑= 0,378585 
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 Údaje o skelní vatě: 
   
  PEI= 199,2 MJ/m2 

 
  GWP= 9,04 kg CO2/m2  

 
  AP=0,064 SO2/m2 
 

pol. materiál tl.[m] 
ρ 
[kg/m3] 

m 
[kg/m2] 

PEI 
[MJ/kg] 

PEI 
[MJ/m2] 

GWP 
[kg CO2 
ekv/kg] 

GWP 
[kg 
CO2/m2] 

AP 
[SO2/kg] 

AP 
[SO2/m2] 

λ 
[W/m·K] 

1 
Izolace z 
konopí 0,16 30 4,8 27,1 130,08 -0,377 -1,8096 0,00437 0,020976 0,04 

2 Ovčí vlna 0,15 30 4,5 14,7 66,15 0,155 0,6975 0,00266 0,01197 0,04 

3 
Izolace na 
bázi papíru 0,15 65 9,75 7,03 68,5425 -0,907 -8,84325 0,00341 0,0332475 0,038 

4 

Izolační 
materiály 
na bázi lnu 0,16 30 4,8 34 163,2 0,121 0,5808 0,00772 0,037056 0,04 

5 Korek 0,15 120 18 7,1 127,8 -1,23 -22,14 0,00274 0,04932 0,04 

 Tab. 4: Ekologické parametry alternativních materiálů izolace obvodové stěny [18] 

 Zelenou barvou byly označeny nejpříznivější hodnoty červenou pak opak 
 
 

25.2 Ekonomické parametry 
  
  Ceny substitučních materiálu byly zjištěny na zaklade ceníku firem. Ceny jsou uvedeny 

bez DPH. 
 
 
 Údaje o izolace ze skelných rohoží: 
   
  Cena: 219 Kč/m2 
 

pol. materiál cena [Kč/m2] 

1 Izolace z konopí 460 
2 Ovčí vlna 400 
3 Izolace na bázi papíru 180 
4 Izolační materiály na bázi lnu 400 

5 Korek 2 880 
 Tab. 5: Ceny alternativních materiálů izolace obvodové stěny [18] 

25.3 Zhodnocení a porovnaní substitučních materiálů  
   
  Materiály byly mezi sebou porovnávány na základě metody CUA. Byly vytvořeny 

varianty s různými rozložením váhy jednotlivých parametrů. V první variantě si byly všechny 
varianty rovny.  
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  Další varianta zvýšila váhu ceny, vynulovala hmotnost a druhou polovinu váhy tvořily 
ekologické varianty spolu.  

  Třetí metoda porovnává materiály pouze na základě ekologických parametrů bez ohledu 
na cenu. 

  Ve všech   případech jsou ekologické parametry váhově rozdělené dle uvedené studie 
od Rong Sun a Li Fei. Váhové hodnoty PEI, GWP a AP jsou tedy vytvořeny rozdělením 100 
%. Konkrétně PEI= 45 %, GWP=35 %. a AP=20 %. [17] 

 
  Na základě naších porovnávacích parametrů se co nejnižší výsledná hodnota rovná té 

nejpříznivější. Hmotnost reprezentuje náklady na přepravu a taky zvyšující se ekologický 
dopad spolu se zvyšující se hmotností. 

 
CUA váha/pol. 1 2 3 4 5 

PEI [MJ/m2] 0,15 130,08 66,15 68,54 163,20 127,80 

GWP [kg CO2/m2] 0,12 -1,81 0,70 -8,84 0,58 -22,14 

AP [SO2/m2] 
0,07 0,02 0,01 0,03 0,04 0,05 

hmotnost [kg/m2] 0,33 4,80 4,50 9,75 4,80 18,00 

cena [Kč/m2] 0,33 460,00 400,00 180,00 400,00 2880,00 

Celkem [bodů]  1,00 174,24 144,84 72,50 159,48 982,59 

 Tab. 6: Porovnání alternativních materiálů izolace obvodové stěny [18] 

CUA váha/pol. 1 2 3 4 5 

PEI [MJ/m2] 0,23 130,08 66,15 68,54 163,20 127,80 

GWP [kg CO2/m2] 0,18 -1,81 0,70 -8,84 0,58 -22,14 

AP [SO2/m2] 
0,10 0,02 0,01 0,03 0,04 0,05 

hmotnost [kg/m2] 0,00 4,80 4,50 9,75 4,80 18,00 

cena [Kč/m2] 0,50 460,00 400,00 180,00 400,00 2880,00 

Celkem 1,00 258,95 215,01 103,87 236,82 1464,88 

 Tab. 7: Porovnání alternativních materiálů izolace obvodové stěny [18] 

CUA váha/pol. 1 2 3 4 5 

PEI [MJ/m2] 0,45 130,08 66,15 68,54 163,20 127,80 

GWP [kg CO2/m2] 0,35 -1,81 0,70 -8,84 0,58 -22,14 

AP [SO2/m2] 0,20 0,02 0,01 0,03 0,04 0,05 

hmotnost [kg/m2] 0,00 4,80 4,50 9,75 4,80 18,00 

cena [Kč/m2] 0,00 460,00 400,00 180,00 400,00 2880,00 

Celkem 1,00 57,91 30,01 27,76 73,65 49,77 

 Tab. 8: Porovnání alternativních materiálů izolace obvodové stěny [18] 

  Nejlíp vyhází z porovnání položka číslo 3, tedy izolace na bázi papíru. Na druhou stranu 
je velikou nevýhodou tohoto materiálu, v jaké formě je používán. Tepelněizolační vrstva se 
totiž vytváří nafoukáním materiálu do dutiny v konstrukci, což s sebou přináší možný problém 
při realizaci a taky zvýšenou skutečnou cenou vlivem nutnosti techniky. Následné možné sedání 
izolace může mít za vliv zhoršení tepelně technických vlastností, proto se ve výsledku jeví jako 
vhodnější položka 2, tj. izolace z ovčí vlny v rolích. 
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  Nejekologičtější a nejlevnější variantou je taky izolace na bázi papíru.  
 
 Porovnaní původních parametrů s alternativní skladbou s pol.2 ovčí vlnou namísto skelných 

rohoží. 
 

Cena původní = 3860,51 Kč/m2 
Cena alternativní = 4041,51 Kč/m2 

 
PEI původní = 924,73 MJ/kg 
PEI alternativní = 791,68 MJ/m2 
 
GWP původní = -121,78 kg CO2/m2 
GWP alternativní = -130,12 kg CO2/m2 
 
AP původní = 0,38 SO2/m2 
AP alternativní = 0,33 SO2/m2 

 

26 Podlaha 
 

 Podlaha je na úrovni terénu. Jde o klasicky systém konstrukce, který je založený na 
základových pásech s izolací nad základovou deskou. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Obr. 2: Skladba podlahy [18] 

 

26.1 Skladba: 
- Souvrství podlahové konstrukce 43 mm 
- Tepelná izolace EPS   250 mm 
- Vzduchotěsná páska 
- Hydroizolace    5 mm 
- ŽB deska    150 mm 
- Štěrkopískový podsyp 16/32  50 mm 
- Rostlý terén      [18] 
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27 Teplotechnika 
 
 Tepelný odpor se počítal po vrstvu zeminy. Výpočet byl vykonán v rovnoběžném 
směru na teplení tok, tedy z interiéru do zeminy. 

 Ri = d/ λ [m2·K/W] 
 
 
  Ri… Teplený odpor vrstvy konstrukce [m2·K/W] 
  
  d… Tloušťka materiálu v metrech 
  
  λ… Součinitel tepelné vodivosti [W/m·K] 
 
 
U=1/R [W/(m2·K)] 
 
 U… Součinitel prostupu tepla konstrukce [W/(m2·K)]  
 
 R… Součet dílčích Ri a Rsi a Rse [m2·K/W] 
č. 
vrstvy materiál d [m] 

λ 
[W/m·K] 

Ri  
[m2·K/W] 

1 Lamelová podlaha + podložka 0,0014 0,17 0,0082 

2 Roznášecí vrstva 2xOSB 0,024 0,13 0,1846 

3 Tepelná izolace EPS  0,25 0,038 6,5789 

4 Hydroizolace  0,005 0,16 0,0313 

5 ŽB deska 0,15 1,58 0,0949 

6 Štěrkopískový podsyp 16/32  0,05 0,75 0,0667 
Tab. 9: Tepelný odpor vrstev podlahy [18] 

 
 
 
<UN=0,45(0,3) W/(m2·K)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rsi= 0,00 m²·K/W 
Rse= 0,17 m²·K/W 

R= 7,13 m²·K/W 
U= 0,14 W/(m²·K) 
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28 Ekologie 
 

 Metodika výpočtu je stejná jako u výpočtu v kapitole 25 Ekologie u obvodové stěny. 

   Tab. 10: Ekologické parametry vrstev podlah [18] 

Hodnoty PEI [MJ/kg] a GWP [kg CO2 ekv/kg] a AP [kg SO2, ekv.] a AP [kg SO2, ekv] byly 
čerpány z knihy Passivhaus Bauteilkatalog a z webové stránky www.oebox.at, které byli 
zpracovány sdružením ArTUR (na jejích stránce ve formě xls tabulky). Z této databázi byla také 
čerpána objemová hmotnost materiálu. 

 

29 Zhodnocení 
 
 Ekonomická část výpočtu se nachází v přílohách. Byla vypracována v programu 
KROS 4, odkud byla získána cena, normohodiny a hmotnost konstrukce. 

 
Cena: 3683,24 Kč/m2 

 

Normohodiny: 2,478 hod/m2 

 
Hmotnost: 512 kg/m2 

 

Součinitel prostupu tepla: 0,14 W/(m²·K) 
 
Množství vázané primární energie: 1201,44 MJ/m2 
 
Potenciál globálního oteplování: 61,58kg CO2/m2 

Potenciál zakyselení životního prostředí: 0,42 SO2/m2 

 

 

pol. materiál tl.[m] 
ρ 
[kg/m3] 

m 
[kg/m2] 

PEI 
[MJ/kg] 

PEI 
[MJ/m2] 

GWP [kg 
CO2 ekv/kg] 

GWP [kg 
CO2/m2] 

AP 
[SO2/kg] 

AP 
[SO2/m2] 

1 
Lamelová podlaha 
+ podložka 0,0 740 44,4 18,67 828,948 0,282 12,5208 0,00627 0,278388 

2 
Roznášecí vrstva 
2xOSB 0,024 660 13,2 9,32 147,6288 -1,168 -18,50112 0,00603 0,0955152 

3 
Tepelná izolace 
EPS  0,25 18 6,25 98,5 443,25 4,35 19,575 0,02160 0,0972 

4 
Vzduchotěsná 
páska 0,031 0,4 0,0124 77 0,9548 2,02 0,025048 0,02100 0,0002604 

5 Hydroizolace  0,05   Ø 1,44 113 162,72 3,32 4,7808 0,01950 0,02808 

6 ŽB deska 0,15 2400 360 1,17 421,2 0,153 55,08 0,00052 0,18756 

7 
Štěrkopískový 
podsyp 16/32  0,05 1800 90 0,08 7,2 0,004 0,36 0,00005 0,0045 

     ∑= 1201,4364 ∑= 61,583368  0,41937696 
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30 Substituty materiálu 
 

 Při použití pěnového skla jako tepelného izolantu bude potřeba následující změna 
skladby. Jde o převrácenou skladbu oproti předešlé s tím rozdílem, že bude potřeba navíc 
vyhotovit drenážní vrstvu pod izolantem. Pěnové sklo bude hutněno ve dvou vrstvách. Rovněž 
je třeba počítat s navýšením cenových nákladů u výkopových prací a při vyhotovení drenáže. 
Tyto údaje jsou ale opomíjeny kvůli nepříznivým ekologickým ukazovatelům a vysoké ceně 
materiálu. 

 Skladba: 

- Souvrství podlahové konstrukce   43 mm 
- Hydroizolace          5 mm 
- ŽB deska          200-250 mm 
- PE fólie 
- Štěrk z pěnového skla                    550 mm 
- Vzduchotěsná páska 
- Separační geotextílie  
- Drenážní vrstva, fr 32-63 min. 60 mm [19]
    
 Obr. 3: Alternativní skladba podlahy s izolací     
 z pěnového skla [19]  

 

30.1 Ekologické parametry 
 
  Namísto tepelné izolace EPS byly vybrány alternativy uvedené v tabulce. Způsob 

návrhu tloušťky konstrukcí byl vypočítán tak, aby výsledný tepelný odpor vrstvy byl 6,4 a výše 
m2·K/W.  Taky jde o to, aby izolační materiál měl nízké hodnoty dotvarování.  

  
 Údaje o EPS:  
   

PEI= 443,25 MJ/m2 
 
GWP= 19,575 kg CO2/m2 
 
AP= 0,0972 SO2/m2 

Tab. 11: Ekologické parametry alternativních materiálu izolace podlahy [18] 

po
l. materiál 

tl.[
m] 

ρ 
[kg/m
3] 

m 
[kg/m
2] 

PEI 
[MJ/k
g] 

PEI 
[MJ/m2] 

GWP [kg 
CO2 
ekv/kg] 

GWP 
[kgCO2/
m2] 

AP 
[SO2/k
g] 

AP 
[SO2/m2] 

λ 
[W/m·
K] 

1 
Polystyrénbe
ton 0,4 300 120 5,32 638,4 0,58 69,6 

0,0014
1 0,1692 0,06 

2 
Polystyrén 
XPS  0,26 38 9,88 102 1007,76 3,44 33,9872 

0,0211
0 0,208468 0,04 

3 Penové sklo  0,55 136,5 
75,07

5 6,67 
500,750

25 0,348 26,1261 
0,0013

3 
0,099849

75 0,08 

4 
EPS s 
grafitom 0,20 18 4,5 98,5 354,60 3,35 15,075 

0,0216
0 0,07776 0,031 
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Zelenou barvou byly označeny nejpříznivější hodnoty rudou pak opak 
 

30.2 Ekonomické parametry 
 

  Ceny substitučních materiálu byly zjištěny na zaklade ceníku firem. Ceny jsou uvedeny 
bez DPH. 

 
 Údaje dřevovláknité izolace: 
   
  Cena: 340 Kč/m2 

 

pol. materiál cena [Kč/m2] 

1 Polystyrénbeton 480 
2 Polystyrén XPS  530 
3 Penové sklo  825 

4 EPS s grafitem 360 
Tab. 12: Ceny alternativních materiálu izolace podlahy [18] 

 

30.3 Zhodnocení a porovnaní substitučních materiálů  
 

 Materiály byly mezi sebou porovnávaný stejně jako v kapitole 27 u obvodové stěny. 

CUA váha/pol. 1 2 3 4 

PEI [MJ/m2] 0,15 638,40 1007,76 500,75 354,60 

GWP [kg CO2/m2] 0,12 69,60 33,99 26,13 12,06 

AP [SO2/m2] 0,07 0,17 0,21 0,10 0,08 

hmotnost [kg/m2] 0,33 120,00 9,88 75,08 3,6 

cena [Kč/m2] 0,33 480,00 530,00 825,00 360,00 

Celkem 0,60 303,89 335,10 378,19 175,80 

Tab. 13: Porovnání alternativních materiálů izolace podlahy [18] 

CUA váha/pol. 1 2 3 4 

PEI [MJ/m2] 0,23 638,40 1007,76 500,75 354,60 

GWP [kg CO2/m2] 0,18 69,60 33,99 26,13 12,06 

AP [SO2/m2] 0,10 0,17 0,21 0,10 0,08 

hmotnost [kg/m2] 0,00 120,00 9,88 75,08 3,6 

cena [Kč/m2] 0,50 480,00 530,00 825,00 360 

Celkem 1,00 395,84 497,71 529,75 261,90 

Tab. 14: Porovnání alternativních materiálů izolace podlahy [18] 
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CUA váha/pol. 1 2 3 4 

PEI [MJ/m2] 0,45 638,40 1007,76 500,75 354,60 

GWP [kg CO2/m2] 0,35 69,60 33,99 26,13 12,06 

AP [SO2/m2] 0,20 0,17 0,21 0,10 0,08 

hmotnost [kg/m2] 0,00 120,00 9,88 75,08 3,60 

cena [Kč/m2] 0,00 480,00 530,00 825,00 360,00 

Celkem 1,00 311,67 465,43 234,50 163,81 

Tab. 15: Porovnání alternativních materiálů izolace podlahy [18] 

  Nejlíp vyhází z porovnání položka číslo 4, tedy EPS s grafitem. Jde totiž o téměř 
identický materiál, co set týče ekologických parametrů (PEI, GWP). V jediném, čím se liší, je 
o trochu vyšší cena. 

   Nejekologičtější a taky nejlevnější variantou je EPS s grafitem, který má téměř totožné 
hodnoty, co se týče ceny a také ekologických parametrů. 

 
  Porovnaní původních parametrů s nejekologičtější (v tomto případě také nejlevnější) 

variantou (konkrétně jde o položku 4. EPS s grafitem). 
 

Cena původní = 3683,24 Kč/m2 
Cena alternativní = 3703,24 Kč/m2 

 
PEI původní = 1201,44 MJ/kg 
PEI alternativní = 1112,79 MJ/m2 
 
GWP původní = 61,58 kg CO2/m2 
GWP alternativní = 54,07 kg CO2/m2 
 
AP původní = 0,42 SO2/m2 
AP alternativní = 0,40 SO2/m2 
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31 Střecha 
 

 Konstrukce střechy má nosnou konstrukci ze šikmých I nosníků. Hlavní 
vzduchotěsnící vrstvu tvoří OSB deska s přelepenými spárami.  

  

31.1 Skladba: 
 

- Střešní krytina    
- Laťování 30x50       30 mm 
- Kontralatě 60x60       60 mm 
- DHF deska (pojistná hydroizolace)       15 mm 
- Vrstvená nebo foukaná izolace mezi    

dřevěnými I-nosníky 625 mm        400 
mm 

- Deska OSB        18 mm
  

- Instalační rovina rošt z latí 60/40    
po 625 mm        40 mm 

- Vnitřní povrch       13 mm                  Obr. 4: Skladba střechy [20] 
[20] 

32 Teplotechnika 
 

 Tepelný odpor byl počítán po provětrávanou vrstvu skladby POPIS. Výpočet byl 
vykonán v rovnoběžném směru na teplení tok, tedy z interiéru do exteriéru. 

 Ri = d/ λ [m2·K/W] 
 
  Ri… Teplený odpor vrstvy konstrukce [m2·K/W] 
 
  d… Tloušťka materiálu v metrech 
  
  λ… Součinitel tepelné vodivosti [W/m·K] 
 
U=1/R [W/(m2·K)] 
 
 U… Součinitel prostupu tepla konstrukce [W/(m2·K)]  
 
 R… Součet dílčích Ri a Rsi a Rse [m2·K/W]  
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č. 
vrstvy materiál d [m] λ [W/m·K] Ri [m2·K/W] 
1 DHF deska 0,015 0,17 0,0882 
2 Vrstvená izolace (min. vlna) ekv. 0,4 0,043 9,3023 
3 OSB deska 0,018 0,13 0,1385 
4 Laťovaní 0,04 0,18 0,2222 

5 Vnitřní povrch (sádrokartón) 0,013 0,2 0,0650 
   Tab. 16: Tepelný odpor vrstev střechy [18] 

 

 

<UN=0,24(0,16) W/(m2·K)   
 

33 Ekologie 
 

 Metodika výpočtu je stejná jako u výpočtu v kapitole 25 Ekologie u obvodové stěny. 

 

pol. materiál tl.[m] 
ρ 

[kg/m3] 
m 

[kg/m2] 
PEI 

[MJ/kg] 
PEI 

[MJ/m2] 
GWP[kg 

CO2 ekv/kg] 
GWP[kg 
CO2/m2] 

AP 
[SO2/kg] 

AP 
[SO2/m2] 

1 Strešní krytina    Ø    Ø 35 4,57 159,95 0,2 7 0,00070 0,0245 
2 Laťování 30x50 0,03 500 15 2,72 40,8 -1,49 -22,35 0,00161 0,02415 
3 Konralatě 60x60 0,06 500 30 2,72 81,6 -1,49 -44,7 0,00161 0,0483 
4 DHF deska 0,015 260 3,9 13,7 53,43 -0,183 -0,7137 0,00688 0,026832 

5 
Vrstvená izolace 
(min. vlna)  0,4 33 13,2 23,3 307,56 1,64 21,648 0,01050 0,1386 

6 I nosníky Steico 0,06 400 5,2 8,040 41,808 -1,259 -6,5468 0,00341 0,017732 
7 OSB deska 0,018 660 11,88 9,32 110,7216 -1,168 -13,87584 0,00603 0,0716364 

8 
Vzduchotěsná 
páska 0,003 0,4 0,0124 77 0,9548 2,02 0,025048 0,02100 0,0002604 

9 Laťovaní 0,04 500 20 2,72 54,4 -1,49 -29,8 0,00161 0,0322 

10 
Vnitřní povrch 
(sádrokartón) 0,013 850 11,05 4,34 47,957 0,203 2,24315 0,00066 0,007293 

     ∑= 898,319 ∑= -87,092766 ∑= 0,3912686 
Tab. 17: Ekologické parametry vrstev střechy [18] 

Hodnoty PEI [MJ/kg] a GWP [kg CO2 ekv/kg] a AP [kg SO2, ekv] byly čerpány z knihy 
Passivhaus Bauteilkatalog a z webové stránky www.oebox.at, které byli zpracovány sdružením 
Artur (na jejích stránce ve formě xls tabulky). Z této databázi byla také čerpána objemová 
hmotnost materiálu. 

34 Zhodnocení 
 

Cena: 3028,58 Kč/m2 

 

Normohodiny: 2,330 hod/m2 

 
Hmotnost: 103 kg/m2 

Rsi= 0,04 m²·K/W 
Rse= 0,10 m²·K/W 

R= 9,956 m²·K/W 
U= 0,100 W/(m²·K) 
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Součinitel prostupu tepla: 0,1 W/(m²·K) 
 
Množství vázané primární energie: 898,319 MJ/m2 
 
Potenciál globálního oteplování: - 87,09 kg CO2/m2 

Potenciál zakyselení životního prostředí: 0,39 SO2/m2 

35 Substituty materiálu  
 

 V rámci hodnocení střešní konstrukce byly kromě izolace zahrnuty taky možné 
náhrady střešních krytin. 

35.1 Ekologické parametry Izolace 
  

 Na místo vrstvené tepelné izolace byly vybrány alternativy uvedené v tabulce. Způsob 
návrhu tloušťky konstrukcí byl vypočítán tak, aby výsledný tepelný odpor vrstvy byl 9,3 
m2·K/W.  

 Údaje o vrstvené izolace (min. vlna): 
   
  PEI= 307,56 MJ/m2 
 
  GWP= 21,648 kg CO2/m2 

 
   AP=0,1386 SO2/m2 
 

   Tab. 18: Ekologické parametry alternativních materiálu izolace střechy [18] 
Zelenou barvou byly označeny nejpříznivější hodnoty rudou pak opak. 
 
 
 

pol. materiál tl.[m] 
ρ 
[kg/m3] 

m 
[kg/m2] 

PEI 
[MJ/kg] 

PEI 
[MJ/m2] 

GWP [kg 
CO2 
ekv/kg] 

GWP 
[kg 
CO2/m2] 

AP 
[SO2/kg] 

AP 
[SO2/m2] 

λ 
[W/m·K] 

1 Sklení vata 0,36 25 9 49,8 448,2 2,26 20,34 0,01600 0,144 0,036 

2 
Minerální vlna 
foukaná 0,4 65 26 22,1 574,6 1,6 41,6 0,01030 0,2678 0,04 

3 

Celulóza 
(Strecha – 
sklon do 30°) 0,4 50 20 7,03 140,6 -0,907 -18,14 0,00341 0,0682 0,038 

4 
Izolace z 
konopí 0,4 30 12 27,1 325,2 -0,377 -4,524 0,00437 0,05244 0,04 

5 Ovčí vlna 0,4 30 12 14,7 176,4 0,155 1,86 0,00266 0,03192 0,04 

6 
Izolace na bázi 
papíru 0,4 65 26 7,03 182,78 -0,907 -23,582 0,00341 0,08866 0,038 

7 

Izolační 
materiály na 
bázi lnu 0,4 30 12 34 408 0,121 1,452 0,00772 0,09264 0,04 
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35.2  Ekonomické parametry 
 

  Ceny substitučních materiálu byly zjištěny na zaklade ceníku firem. Ceny jsou uvedeny 
bez DPH. 

 Údaje o minerální vlně: 
   
  Cena: 285 Kč/m2 
 

pol. materiál cena [Kč/m2] 

1 Sklení vata 330 
2 Minerální vlna foukaná 450 
3 Celulóza (Střecha – sklon do 30°) 350 
4 Izolace z konopí 1150 
5 Ovčí vlna 800 
6 Izolace na bázi papíru 480 

7 Izolační materiály na bázi lnu 824 
Tab. 19: Ceny alternativních materiálu izolace střechy [18] 

35.3 Zhodnocení a porovnaní substitučních materiálů  
 

 Materiály byly mezi sebou porovnávány stejně jako v kapitole 27 u obvodové stěny. 

CUA váha/pol. 1 2 3 4 5 6 7 

PEI [MJ/m2] 0,15 448,20 574,60 140,60 325,20 176,40 182,78 408,00 
GWP [kg 
CO2/m2] 

0,12 20,34 41,60 -18,14 -4,52 1,86 -23,58 1,45 

AP [SO2/m2] 0,07 0,14 0,27 0,07 0,05 0,03 0,09 0,09 

hmotnost [kg/m2] 0,33 9,00 26,00 20,00 12,00 12,00 26,00 12,00 

cena [Kč/m2] 0,33 330,00 450,00 350,00 1150,00 800,00 480,00 824,00 

Celkem 1,00 182,58 249,64 142,24 435,55 297,31 193,25 340,00 

Tab. 20: Porovnání alternativních materiálů izolace střechy [18] 

CUA váha/pol. 1 2 3 4 5 6 7 

PEI [MJ/m2] 0,23 448,20 574,60 140,60 325,20 176,40 182,78 408,00 
GWP [kg 
CO2/m2] 

0,18 20,34 41,60 -18,14 -4,52 1,86 -23,58 1,45 

AP [SO2/m2] 0,10 0,14 0,27 0,07 0,05 0,03 0,09 0,09 

hmotnost [kg/m2] 0,00 9,00 26,00 20,00 12,00 12,00 26,00 12,00 

cena [Kč/m2] 0,50 330,00 450,00 350,00 1150,00 800,00 480,00 824,00 

Celkem 1,00 269,42 361,59 203,47 647,38 440,02 277,01 504,06 

Tab. 21: Porovnání alternativních materiálů izolace střechy [18] 
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CUA váha/pol. 1 2 3 4 5 6 7 

PEI [MJ/m2] 0,45 448,20 574,60 140,60 325,20 176,40 182,78 408,00 
GWP [kg 
CO2/m2] 

0,35 20,34 41,60 -18,14 -4,52 1,86 -23,58 1,45 

AP [SO2/m2] 0,20 0,14 0,27 0,07 0,05 0,03 0,09 0,09 

hmotnost [kg/m2] 0,00 9,00 26,00 20,00 12,00 12,00 26,00 12,00 

cena [Kč/m2] 0,00 330,00 450,00 350,00 1150,00 800,00 480,00 824,00 

Celkem 1,00 208,84 273,18 56,93 144,77 80,04 74,02 184,13 

Tab. 22: Porovnání alternativních materiálů izolace střechy [18] 

  Nejlépe vyhází z porovnání položka číslo 3, tedy celulóza. Nejekologičtější variantou 
bez ohledů na cenu je taky celulóza. Nejlevnější alternativou minerální vlně je skelná vata. 

 
  Porovnaní původních parametrů s nejekologičtější variantou (a to s pol.3 
Celulóza (Střecha – sklon do 30°)). 

 
 

Cena původní = 3028,58 Kč/m2 
Cena alternativní = 3093,58 Kč/m2      
 
PEI původní = 899,18 MJ/m2 
PEI alternativní = 732,22 MJ/m2    
 
GWP původní = - 87,07 kg CO2/m2 
GWP alternativní = -126,86 kg CO2/m2  
 

 AP původní = 0,39 SO2/m2 
 AP alternativní = 0,32 SO2/m2 

36 Substituty materiálu krytin 
 

36.1 Ekologické parametry krytin 
 

 Údaje o pálená hliněné tašce: 
   
  PEI= 159,95 MJ/m2 
 
  GWP= 7,00 kg CO2/m2  
 
  AP=0,0245 S02/m2  
 
   životnost=80 let 
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pol název 
životnost 

[roky] 
tl. 

[mm] 
m 

[kg/m2] 
PEI 

[MJ/kg] 
PEI 
[MJ/m2] 

GWP [kg CO2 
ekv/kg] 

GWP [kg 
CO2 /m2] 

AP 
[SO2/kg] 

AP 
[SO2/m2] 

1 Medený plech 150 0,7 6,23 99,300 618,639 5,480 34,1404 0,16700 1,04041 

2 Titánzinek 80 0,65 4,68 42,500 198,9 2,650 12,402 0,03880 0,181584 

3 
Pozinkovaný 
plech  40 0,7 5,46 37,000 202,02 1,630 8,8998 0,01140 0,062244 

4 Hliníkový plech  50 1 2,8 125,000 350 8,920 24,976 0,04240 0,11872 

5 Betónová taška 80   40 1,790 71,6 0,198 7,92 0,00047 0,0188 

6 
Bitumenové 
střešní šindele 30 3 3,3 51,100 168,63 1,160 3,828 0,00726 0,023958 

Tab. 23: Ekologické parametry alternativních materiálu krytin střechy [18] 

Zelenou barvou byly označeny nejpříznivější hodnoty červenou pak opak 
 

36.2 Ekonomické parametry 
 

  Ceny substitučních materiálu byly zjištěny na zaklade ceníku firem. Ceny jsou uvedeny 
bez DPH. 
Údaje o pálená hliněné tašce: 

Cena: 245 Kč/m2 

pol. materiál cena [Kč/m2] 
1 Měděný plech 1 300 
2 Titanzinek 750 
3 Pozinkovaný plech  300 
4 Hliníkový plech  270 
5 Betónová taška 350 

6 Bitumenové střešní šindele 200 
 Tab. 24: Ceny alternativních materiálu krytin střechy [18] 

36.3 Zhodnocení a porovnaní substitučních materiálů  
  

 Materiály byly mezi sebou porovnávány stejně jako v kapitole 27 u obvodové stěny. 
V tomto porovnání vstupuje nové kritérium, kterým je životnost. V tab. 24 až 26 dosahuje 
životnost záporných hodnot, a to z toho důvodu, aby delší životnost znamenala výhodu oproti 
nižší a tím snižovala výslednou hodnotu. 
 

CUA váha/pol. 1 2 3 4 5 6 
PEI [MJ/m2] 0,11 618,64 198,90 202,02 350,00 71,60 168,63 

GWP [kg CO2/m2] 0,09 34,14 12,40 8,90 24,98 7,92 3,83 

AP [SO2/m2] 0,05 1,04 0,18 0,06 0,12 0,02 0,02 

hmotnost [kg/m2] 0,25 6,23 4,68 5,46 2,80 40,00 3,30 

cena [Kč/m2] 0,25 1300,00 750,00 300,00 270,00 350,00 200,00 

životnost [roky] 0,25 -150,00 -80,00 -40,00 -50,00 -80,00 -30,00 

Celkem 1,00 361,69 192,14 89,87 97,27 86,25 62,63 

Tab. 25: Porovnání alternativních materiálů krytin střechy [18] 
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CUA váha/pol. 1 2 3 4 5 6 

PEI [MJ/m2] 0,225 618,64 198,90 202,02 350,00 71,60 168,63 

GWP [kg CO2/m2] 0,175 34,14 12,40 8,90 24,98 7,92 3,83 

AP [SO2/m2] 0,100 1,04 0,18 0,06 0,12 0,02 0,02 

hmotnost [kg/m2]   6,23 4,68 5,46 2,80 40,00 3,30 

cena [Kč/m2] 0,50 1300,00 750,00 300,00 270,00 350,00 200,00 

životnost [roky] 0,25 -150,00 -80,00 -40,00 -50,00 -80,00 -30,00 

Celkem 1,25 728,55 392,62 177,36 189,38 169,31 122,87 

Tab. 26: Porovnání alternativních materiálů krytin střechy [18] 
CUA váha/pol. 1 2 3 4 5 6 

PEI [MJ/m2] 0,450 618,64 198,90 202,02 350,00 71,60 168,63 

GWP [kg CO2/m2] 0,350 34,14 12,40 8,90 24,98 7,92 3,83 

AP [SO2/m2] 0,200 1,04 0,18 0,06 0,12 0,02 0,02 

hmotnost [kg/m2] 0,000 6,23 4,68 5,46 2,80 40,00 3,30 

cena [Kč/m2] 0,000 1300,00 750,00 300,00 270,00 350,00 200,00 

životnost [roky] 0,000 -150,00 -80,00 -40,00 -50,00 -80,00 -30,00 

Celkem 1,00 290,54 93,88 94,04 166,27 35,00 77,23 

Tab. 27: Porovnání alternativních materiálů krytin střechy [18] 
 
 Nejlépe vychází z porovnání položka číslo 6, tedy bitumenové střešní šindele. 
Nejekologičtější variantou bez ohledu na cenu je betonová taška. Nejlevnější alternativou je 
opět položka číslo 6. Nejdelší životnost má měděný plech (pol.1), ale zároveň je i nejdražší.  

 
 Bitumenové šindele nebyly vybrány z důvodu potřeby plného záklopů a taky nízké životnosti. 
  Porovnaní původních parametrů s nejekologičtější variantou (pol.5 betónová taška). 
 

Cena původní = 3028,58 Kč/m2 
Cena alternativní = 3133,58 Kč/m2      
 
PEI původní = 899,18 MJ/m2 
PEI alternativní = 810,83 MJ/m2    
 
GWP původní = - 87,07 kg CO2/m2 
GWP alternativní = -94,07 kg CO2/m2  
 

 AP původní = 0,39 SO2/m2 
 AP alternativní = 0,38 SO2/m2 
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  Porovnaní původních parametrů s variantou foukané celulózy namísto minerální vlny a 
betónových střešních tašek, které nahradí pálená hliněné tašky. 

 
Cena původní = 3028,58 Kč/m2 
Cena alternativní = 3198,58 Kč/m2      
 
PEI původní = 899,18 MJ/m2 
PEI alternativní = 643,87 MJ/m2    
 
GWP původní = - 87,07 kg CO2/m2 
GWP alternativní = -125,94 kg CO2/m2  
 

 AP původní = 0,39 SO2/m2 
 AP alternativní = 0,31 SO2/m2 
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37 Závěr 
 
  Práce byla provedena za účelem srovnávaní jednotlivých parametrů u skladeb 

dřevostavby a následně zvolit vhodnější náhrady. 
  Výstupem práce je zhodnocení původních skladeb s alternativními. Těmito hodnotícími 

kritérii jsou cena a ekologické parametry. Zhodnocení jsou vyčíslená na konci každé kapitoly 
(stěny, podlahy a stropu). Hmotnost byla porovnána jen mezi náhradami za původní materiál 
ve skladbě. Tepelný odpor byl nastaven tak, aby byl u všech prvků stejný nebo alespoň co 
nejvíce podobný. Proto se hmotnost a tepelný odpor nenachází v závěrečném zhodnocení. 

   
 Přehled výsledku skladeb: 
 
 Stěna 
 
  Skelní rohože byly nahrazeny rolemi z ovčí vlny. Při nárustu ceny o 181 Kč/m2 

dokážeme snížit PEI o 14,39 %, GWP o 6,85 % a AP o 13,69 % na metru čtverečním.  
 
 Podlaha 
 
  Zvýšením ceny o 20 Kč/m2 snížíme PEI o 7,97 %, GWP o 13,90 %, AP o 4,85 % na 

metru čtverečním. V tomto případě nahrazujeme podlahový EPS 100 tloušťky 250 mm za EPS 
Grey100 tloušťky 200 mm. Tohoto snížení jsme dosáhli díky lepší hodnotě teplotního 
součinitele λ, který grafitový polystyrén dosahuje. Na základě snížení tloušťky izolantu 
můžeme předpokládat snížení ceny dopravy, které by mohlo snížit rozdíl mezi cenami materiálů 
na stejnou cenovou hladinu. 

 
 Střecha 
 
  Záměnou minerální vlny za foukanou celulózy mezi krokvemi a hliněných pálených 

tašek za betónové dosáhneme následujících hodnot. Cena se zvýší o 170 Kč/m2, PEI se sníží o 
28,50 %, GWP o 44,63 % a AP o 19,51 %. Konstrukce střechy byla navržena na vrstvenou 
nebo foukanou izolaci tím pádem není potřeba žádné úpravy její skladby. 

  Při střeše také vpadá v úvahu využit jenom jednu variantu. První varianta s celulózou 
vykazuje lepší výsledky při zvýšení ceny o 65 Kč/m2, se sníží PEI o 18,59 %, GWP o 45,69 % 
a AP o 18,05 %. Druhá byla varianta s betónovými taškami namísto hliněných. Při zvýšení ceny 
o 105 Kč/m2, se PEI sníží o 9,82 %, GWP o 8,04 % a AP o 1,46 %. 

 
  Nejvíc pozornosti přikládáme snížení PEI, poté GWP a nakonec AP. Jako nejvhodnější 

se jeví náhrada grafitové polystyrénu namísto EPS polystyrénu v podlahové konstrukci, 
  Náhrada skelní vaty za ovčí vlnu při stěně se při zvýšení ceny o 181 Kč/m2 nejeví jak 

finančně, tak ekologicky výhodnou, přičemž při střeše, která je o 10 Kč/m2 levnější dosahujeme 
několik násobně vetší ekologické úspory. 

  Práce by se dala rozvinout cestou porovnáním desek opláštění, kde by se jako nové 
kritérium objevila difuze vodních par 
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GWP – Global Warming Potential 
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