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Abstrakt 

Tato práce je zaměřena na řešení nákladů na stavbu domu z klasických materiálů a jejich 

porovnání s náklady na stavbu s domu z přírodních materiálů. Pro tuto potřebu jsou zde 

definovány použité přírodní materiály. Je zde uvedeno jak možné použití těchto 

materiálů, tak i rozebrány použité skladby konstrukcí. Práce je zakončena kalkulací cen 

konstrukcí z přírodních materiálů, které v softwaru pro rozpočtování nebyly dostupné. 

Přílohou práce jsou rozpočty pro variantu domu z přírodních materiálů, i variantu 

z materiálů klasických. 

Klíčová slova 

Přírodní stavební materiál, srovnání cen, charakteristika přírodních materiálů, možnosti 

použití přírodních materiálů, sláma, hlína, ovčí vlna, dřevo, rozpočet, porovnání nákladů, 

kalkulace cen konstrukcí, kalkulace cen přírodních materiálů, cena pořízení, pořizovací 

cena. 

Abstract 

This diploma thesis is focused on a comparison of construction cost of the house made of 

classic materials with the equivalent made of natural building materials and consequently 

on comparison of both construction variants. In order to perform those tasks, the used 

natural building materials were defined. Furthermore, the specific options of usage of 

these natural building materials as well as the used composition structures were 

introduced. The thesis concludes with a price calculation of the constructions made of 

natural building materials which were not available in the common budgetary software. 

The appendix of the thesis contains budgets for the first variant, where the house is made 

of natural building materials, and also for the second variant, where the house is made of 

classic materials. 

 

Keywords 

Natural building materials, purchase price, acquisition price comparison, characteristics 

of natural materials, the possibility of using natural materials, straw, clay, sheep's wool, 

wood, budget, cost comparison, price calculation of constructions, price calculation of 

natural building materials, purchase price. 
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1 ÚVOD 

Účelem této práce je zjištění nákladů na výstavbu rodinného domu z přírodních materiálů a 

porovnání této ceny s náklady na stavbu domu z klasických materiálů. Alternativní přírodní 

materiály využity v této práci jsou sláma, hlína a ovčí vlna. Dále bude použito dřevo a to jak ve 

variantě domu z přírodních materiálů, tak ve variantě z materiálů průmyslově vyráběných. Dřevo 

je materiálem přírodním a obnovitelným, ale je hromadně používané, takže se nedá označit jako 

alternativní materiál.  

Současné stavebnictví spotřebuje v našich podmínkách více surovin než ostatní odvětví 

hospodářství. Vyprodukuje téměř polovinu všech odpadů. [4] Výsledkem vysoké surovinové 

náročnosti je řada negativních dopadů na životní prostředí a hospodářství. Například vyčerpávání 

zdrojů surovin, ničení krajiny těžbou, vysoká spotřeba energie na zpracování a přepravu 

stavebního materiálu a další. Odpad ze stavebnictví vytváří srovnatelné problémy – zejména 

ničení krajiny a vysokou spotřebu energie při jeho přepravě a likvidaci. Tyto jevy mají také 

významné ekonomické dopady. [4] Proto se tato práce věnuje alternativním, pro životní prostředí 

příznivějším technologiím a materiálům, a tímto se snaží přispět k trvale udržitelnému rozvoji. 

V dřívějších dobách byly na stavu domu využívány zejména materiály vyskytující se v dostupné 

vzdálenosti stavby se silnou vazbou na co možná nejekonomičtější řešení. Pro další snížení 

nákladů si lidé často své domy stavěli svépomocí. Po druhé světové válce se situace rapidně 

změnila. Nastoupila doba chemických, na jednu stranu výhodnějších materiálů, ovšem na druhou 

stranu často ekologicky nešetrných. Příkladem mohou být izolace z polystyrenu. Jejich výrobní 

cena je nízká, ale už se v ní nepočítá s náklady na recyklaci. 

Trendem poslední doby je návrat k přírodě a tento trend se projevuje také ve stavebnictví. Přibývá 

alternativních staveb budovaných z historicky využívaných přírodních materiálů. Snahy o návrat 

těchto staveb jsou motivovány jak ekonomickými aspekty, tak i v dnešní době populární snahou 

o zdravý životní styl. Zdravé bydlení zde hraje nezanedbatelnou roli. Motivací pro výstavbu 

alternativních staveb je také potenciální snížení negativních dopadů lidské činnosti na přírodu. 

Podle priorit každého jednotlivého stavebníka je možné vybrat z široké škály materiálů 

využitelných pro stavbu. 

Cílem této práce je porovnání ceny výstavby rodinného domu při použití rozdílných materiálů. 

Materiály, porovnávané v této práci, jsou jak materiály přírodní, tak i průmyslově vyráběné. 

V práci bude probrána charakteristika použitých materiálů. Tato práce se snaží poukázat na 

výhody používání přírodních stavebních materiálů, v porovnání s průmyslově vyráběnými 
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materiály při zachování obdobných vlastností. V této práci bude rovněž rozebrána cena 

jednotlivých konstrukcí a jejich porovnání. Budou zde vytvořeny rozpočty pro obě varianty domů 

a vykalkulovány ceny jednotlivých konstrukcí. Vyhodnocení všeho výše uvedeného by mělo 

přispět k naplnění cíle práce. 

2 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

Materiály se podle původu mohou dělit na umělé a přírodní. Přírodní materiály jsou organického, 

anorganického nebo živočišného původu. Rozdělení materiálů je uvedeno v tabulce 1. Na výrobu 

materiálů z přírodních zdrojů diskutovaných v této práci se používají co nejvíce suroviny 

obnovitelné a recyklovatelné. Tyto materiály by při výrobě neměly procházet žádným umělým, 

přetvářecím procesem jako například vypálením, varem nebo chemickou reakcí. [1] Je to hledisko 

tzv. „živosti“, kterou bere v úvahu směr ekologického stavitelství, tzv. celostní architektura. 

Živost je brána jako nezměněná forma existence materiálů. Materiál musí být co nejméně 

přetvořen. Nejvíce si formu zachovávají kámen, nepálené cihly a jíly, dřevo a rostlinné materiály. 

Všechno, co lidé používají na stavby, pochází určitým způsobem z přírody, ale celý rozdíl mezi 

přírodními a syntetickými materiály spočívá právě v těchto modifikacích. [5]  

Přírodní materiály můžeme v podstatě definovat jako hmoty, které si od růstu, přes zpracování, 

užití ve stavbě, až k odstranění téměř beze změn ponechávají původní vlastnosti. Existují názory, 

že tyto materiály mají příznivý vliv jak na lidské smysly, tak i na zdravé mikroklima. [6] 

Stavebnictví minulých let mělo tendenci se od přírodních látek spíše odchylovat. Dříve domy 

většinou tvořilo 30 až 40% organických látek, jako například dřevo, sláma, rákos, přírodní vlna, 

korek a z 60 až 70% přírodní anorganické látky, mezi které můžeme zařadit hlínu, cihly, kámen 

a vápno. Dnes je situace taková, že stavbu mohou až z 90 až 100 % vytvářet umělé, přírodě a tělu 

cizí stavební materiály, jako je beton, kovy, plasty. [6]  

Pro skutečně správné používání přírodních materiálů je vhodné, aby na jejich výrobu byly co 

nevíce použity lokální materiály. Díky tomu nebude v tak velké míře zatěžováno životní prostředí 

dopravou. Jejich výroba také minimálně zatěžuje životní prostředí tzv. “primární“ energií. Přehled 

vložené energie do zpracování stavebních materiálů je uveden na obrázku 1. Materiály musí 

obsahovat co nejméně svázaných emisí CO2 a SO2. 
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Tabulka 1 - Rozdělení některých stavebních materiálů 

U
m

ěl
é 

st
a

v
eb

n
í 

m
a

te
ri

á
ly

 

(p
rů

m
y

sl
o

v
ě 

v
y

ro
b

en
é)

 

Organické i neorganické Syntetické materiály 

Polyetylen 

Polystyren 

Polyvinylchlorid 

Vakuová izolace 

Transparentní 

izolace 

Compacfoam 

Minerální vlna 

Anorganické Keramické materiály 

Sklo 

Cement 

Cihla 

Beton 

P
ří

ro
d

n
í 

st
a
v
eb

n
í 

m
a
te

ri
á
ly

 Organické 

Dřevo a výrobky z něj 

Dýha 

Překližka 

Papír 

Dřevotříska 

Dřevěný profil 

Dřevovláknitá 

deska 

OSB deska 

Rostlinné stavební 

materiály 

Sláma 

Konopí 

Len 

Okrajové stavební materiály 

Korek 

Bavlna 

Juta 

Kokos 

Bambus 

Rákos 

Anorganické 

Hlína a výrobky z ní 

Minerální anorganické 

materiály 

Expandovaný 

perlit 

Keramzit 
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Obrázek 1 - Energie vložená do zpracování stavebních materiálů [2] 

3 MATERIÁLY A ZDRAVÍ 

Většina lidí tráví velkou část dne v budovách, kde vykonávají svou práci. V průměru lidé tráví až 

90% života v interiérech budov. [1] Zdraví člověka může být ovlivněno, mimo jiné, prostředím 

těchto budov a také životním prostředním. Životní prostředí nás může ovlivňovat podle míry 

znečištění vody a ovzduší. Ovlivňovat nás také může hluk, smog a toxické odpady. Přestože se 

neustále zvyšuje průměrná délka lidského života, je dostupná kvalitnější lékařská péče a lidé 

obecně dosahují vyšší životní úrovně, klesá imunita, plodnost i pocit pohody. [1] 

Dnes už je ve známosti, že stavba může způsobit nemoc. V roce 1983 na zasedání Světové 

zdravotnické organizace nazvali odborníci tento syndrom Syndromem nemocných budov. Tento 

syndrom je definován jako soubor nespecifických obtíží, které nejsou natolik závažné, aby 

způsobily pracovní neschopnost. Mají však na lidi zásadní vliv a snižují jejich pohodu i pracovní 

výkonnost. Příznaky syndromu se mohou objevovat či mizet, podle toho, zda jsou lidé zrovna 

v budově či nikoliv. Může to být dráždění dýchacích cest nebo očních sliznic a alergie. Ze 

závažnějších to mohou být onemocnění plic a horních cest dýchacích nebo i rakovinové bujení. 

Vzniku Syndromu napomáhá klimatizace, která výrazně mění vlastnosti venkovního vzduchu. 

Dalším faktorem mohou být těkavé organické sloučeniny, tabákový kouř, zplodiny hoření, 

bioaerosoly a radon. Materiály, které jsou použity na stavbu domu, mohou rovněž způsobovat 
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problémy. Mezi tyto konstrukce patří hmoty obsahující azbest, formaldehyd, různé druhy plastů 

nebo i některé materiály obsahující lepidla. Stanovit ale množství škodlivin v materiálů, zvláště 

je li materiál tvořen z více materiálů, je obtížné. Syndromu nemocných budov mohou být 

nápomocny i další, zdánlivě banální faktory, jako například nemožnost otevírat okna, syntetické 

podlahoviny, závěsy v interiéru nebo i nedostatečná údržba. [1] 

Stavby mohou zdravotní stav také vylepšit. Kvalitu vnitřního prostředí je třeba posuzovat jako 

celek. V úvahu je třeba vzít jak sociální a ekonomické hledisko, tak vliv stavby na zdraví. Obecně 

je třeba vzít v potaz vnitřní ovzduší stavby, materiály použité na stavbu, způsob větrání a vytápění. 

Další vlastnosti, které jsou schopné ovlivnit naši psychiku, jsou například osvětlení nebo i zvolená 

barevnost. [1] 

Existuje více směrů výzkumu, zabývajícího se nemocemi, způsobenými budovami. Jsou to 

například IAP – Indoor Air Polution a BRI – Building Related Illness. [2]  

4 CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH PŘÍRODNÍCH 

MATERIÁLŮ A MOŽNOSTI JEJICH POUŽITÍ 

Stále více lidí si uvědomuje nutnost změny přístupu ke stavitelství. Je potřeba nastoupit cestu 

udržitelného rozvoje a začít se chovat ohleduplně k prostředí a k přírodě. V neposlední řadě je 

třeba chránit naše zdraví. Paradoxní je, že těmto novým požadavků často lépe vyhovují materiály 

s tisíce letou tradicí. Dnes však téměř zapomenuty. [6] 

V minulosti byly přírodní materiály hojně využívány, především dřevo a nepálená hlína. Dnes 

zažívají nový rozkvět a to především díky jejich nízké energetické nenáročnosti při výrobě, 

snadné dostupnosti, obnovitelnosti, bezodpadových technologiích, snadné recyklovatelnosti po 

dožití a především díky jejich zdravotní nezávadnosti. [8] 

V České republice je povědomí o přírodních stavebních materiálech nedostatečné. [6] Mimo jiné, 

z důvodu neznalosti technologických postupů ze strany projektantů a stavebních firem jsou tyto 

materiály využívány pouze okrajově. Přírodní materiály nejsou dostatečně využívány ani při 

rekonstrukcích. Mnohdy celá stavebně kulturní památka zanikne jen kvůli neznalosti patřičného 

využití přírodního materiálu. Tím se z našich regionů vytrácí dědictví stavební kultury.[8] 

Vzniká také problém při řízení o stavebním povolení u staveb z přírodních materiálů. Jelikož 

v České republice chybí normativní podklady, bývá probléme například u staveb z nosné slámy.  



16 

 

4.1 SLÁMA 

Slámou jsou nazývány suché stonky vymláceného obilí nebo přadných rostlin Na svém povrchu 

mají stébla voskovitou strukturu, která odpuzuje vodu. Sláma se skládá z celulózy, ligninu a oxidu 

křemičitého. Díky vysokému obsahu křemičitých látek sláma velmi pomalu hnije. Pokud ale 

chceme na stavbu použít starší balíky, je třeba si pohlídat, jestli už hnít nebo plesnivět nezačaly. 

Pro skladování slámy je třeba pozorně vybrat správné místo. Nevhodné je skladování na vlhkém 

podkladu nebo na dešti. Podklad musí být suchý, nejlepším řešením je skladování na paletách. 

Podíl vlhkosti v balíku musí být pod 15%. Pokud je vlhkost vyšší, mohou vznikat plísně. V balíku 

by neměly být přítomny žádné plevele ani zbytky obilných zrn. 

V ČR je průměrně 30% slámy vypěstováno jako nadprodukce, kterou už zemědělci nevyužijí. 

Proto se dá hojně využít i na stavební účely a ani ji není potřeba přepravovat na dlouhé 

vzdálenosti. 

Sláma do sebe při svém růstu váže oxid uhličitý. Podle výzkumu J. Wihama může být v balíku 

uchováno až 33,3 kg CO2. Pokud se sláma spálí nebo shnije, CO2 v ní zafixovaný, se dostane zpět 

do ovzduší. Ale pokud se balík použije na stavbu, může v ní být oxid uhličitý zafixovaný až do 

konce její životnosti, což mohou být i stovky let. Po dožití stavby se dá sláma jednoduše 

zkompostovat. Oxid uhličitý do sebe váže i dřevo, ale při jeho zpracování vzniká daleko více 

emisí, než při zpracování slaměného balíku. Balíky se vyrábějí pouze mechanicky. Tedy i výroba 

jiných izolací, než je slaměný balík, je mnohem více energeticky náročná. Primární, tzv. „šedé“ 

energie vzniká při výrobě a dopravě slaměných balíků průměrně 14 MJ. m -3, kdežto u výroby 

izolace z minerálních vláken vznikne 1077 MJ. m -3. [10]   

Kromě toho, že slisovaná sláma je vynikajícím izolantem, ji lze použít i jako palivo. V obci Roštín 

na Kroměřížsku byla zprovozněna obecní výtopna, která používá slisovanou pšeničnou nebo 

řepnou slámu. Zařízení dokáže vytopit 145 domácností, obecní úřad, mateřskou a základní školu, 

sokolovnu, saunu a kostel. V květnu a červnu se přebytkové teplo využívá na vyhřívání místního 

koupaliště. [10] 

Nejvhodnější sláma na výrobu balíků je sláma z pšenice nebo z žita. Ovesná nebo ječná sláma 

není na balíky moc vhodná. Rozměr balíků závisí na balíkovacím stroji. Od 30 x 50 x 50 – 120 

po 70 x 120 x 100 – 300 cm. Na převázání balíků se nepoužívají přírodní materiály, protože se 

povolují. Nejvhodnější jsou provázky polypropylenové. Je potřeba aby byly balíky dobře stlačeny 

alespoň na 112 kg∙m-3. Při velikosti balíku 30 x 50 x 60 cm to odpovídá zhruba 10 kg nebo i více. 

Pokud je balík rovnoměrně stlačen, pak i stavba sesedá rovnoměrně. Nedostatečně stlačeným 
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balíkem bude proudit vzduch, čímž se zhorší izolační vlastnosti. Hotové balíky je nejlépe ukládat 

naplocho. Na straně balíku, která je tvořena useknutými konci stébel, lépe drží omítka.  

Navzdory některým názorům, nejsou pro slámu problémem hlodavci. Celulóza, která je ve slámě 

obsažená, je pro hlodavce nestravitelná. Problémem by mohla být jen špatně vymlácená sláma 

nebo balíky, obsahující plevel. Tyto by mohly být vyhledávány pro potravu nebo obydlí. V dobře 

stlačených balících se myši nemohou volně pohybovat. Příznivější podmínky pro myši mohou 

být ve slaměných střechách. Na izolační vrstvu střech nemusí být použity tak dobře stlačené 

balíky. Dobré podmínky pro škůdce vznikají také ve chvíli, kdy je sláma použita jen jako izolace 

a není omítnutá. Potom se stébla balíků mohou stát kořistí ptáků, mravenců a ploštic nebo 

potravou pro skot. Pokud se ale stěny omítnou, vhodně zabezpečí zezadu provětrávaným 

bedněním nebo překryjí záklopem, nemusí k žádnému z těchto problémů dojít. 

4.1.1 ZALOŽENÍ STAVBY 

Pro založení stavby, na kterou budou použity slaměné balíky, je možné použít různé druhy 

konstrukcí. Může to být založení na betonových základech nebo na základech vyzděných z bloků 

a pro založení menších nebo dočasných staveb lze použít i staré pneumatiky vysypané štěrkem 

nebo vylité betonem. 

 

Obrázek 2 - Založení stavby na betonovém základu [11] 

Na obrázku 2 je vidět možnost založení stavby na betonovém základu. Na beton se uloží 

hydroizolace a dřevěný rošt, který slouží jako ochrana před vlhkostí na styku slámy a betonu. 
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Zakládání tohoto typu je velice rozšířené, ale zatěžuje životní prostředí velkým množstvím 

použitého cementu. 

 

Obrázek 3 - Založení stavby na kamenném základu [11] 

Použít se dá i kamenný základ – obrázek 3. Takové řešení používá výhradně přírodní, 

recyklovatelné materiály. Kamenné základy může zhotovit snadno téměř kdokoliv i bez 

předchozích zkušeností a výsledek bude estetický. Nevýhodou může být delší trvání, cena kamene 

a pak také cena za práci s kamenem, pokud ji provádí firma. Výška podezdívky musí být alespoň 

250 mm. Je-li podloží dostatečně únosné, není třeba ani provádět výkopy. Mohou být zhotoveny 

pouze mělké, drenážní rýhy. [11] 
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Obrázek 4 - Založení stavby na základu vyzděném z bloků [11] 

Provedení základu vyzděného z bloků je vidět na obrázku 4. Tento způsob je relativně levný a 

rychlý. Dá se při něm využít i recyklovaných bloků. Problém může způsobovat beton, jelikož 

umožňuje vzlínání vlhkosti. Nevýhodou může být i neestetický vzhled takového základu. [20]  

Pro založení menších, dočasných staveb se dají použít i staré, štěrkem vysypané, pneumatiky – 

obrázek 5. Na takovýto základ se uloží dřevěná konstrukce a na slaměné balíky pro vytvoření 

tepelné izolace podlahy. Jako roznášecí vrstva může být použita hliněná mazanina nebo i desky 

OSB. Na roznášecí vrstvu už může přijít vrstva nášlapná. Stěnu budou tvořit balíky fixované 

napíchnutím na kolíky. 
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Obrázek 5 - Zakládání na starých pneumatikách [11] 

Pro založení na svahu je vhodné použít založení na pilířích. Ty mohou být dřevěné, betonové 

nebo vyzděné z cihel. Tento způsob se snadno vyrovná s nerovnostmi terénu. Založení na pilířích 

je levné a životní prostředí zatěžuje minimálně. 

Při dimenzování základů už musí být znám rozměr balíků, které budou použity. Není vhodné, aby 

základy předstupovaly před konstrukci ze slámy. Na těchto plochách by se mohla shromažďovat 

nežádoucí voda, která by mohla balíky poškodit. Naopak je lepší, když základ nebo jeho tepelně 

izolační vrstva ustupuje cca 50 mm za slaměnou konstrukci. [2] 

Pro potřebu této práce bude uvažován základ betonový. 

4.1.2 KONSTRUKČNÍ SYSTÉM SLAMĚNÝCH STĚN 

Stěna z balíků slámy může být postavena buď jako nosná nebo nenosná s použitím skeletové 

konstrukce. Popřípadě může být vytvořen i kombinovaný systém. 

NOSNÉ BALÍKY 

Obvyklým názorem je, že konstrukce z nosné slámy jsou vhodné jen pro jednopatrové domy. 

Nejsou u nich tak velké nároky na únosnost. Ale i přes to jsou případy, kdy jsou z nosné slámy 

postaveny i několika patrové domy bez jakýchkoliv problémů. Tyto domy se dají postavit velmi 

rychle a za velmi nízké náklady. Problémem je, že v České republice chybí normové podklady a 

metodické pokyny, a tak úřady ne vždy tyto stavby povolí. Více než u nenosných konstrukcí je 

zde nutné, aby byly balíky dobře slisovány. 
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Ve spodní části stavby se používají nejkvalitněji slisované balíky, protože tam bude materiál 

nejsilněji namáhán. Balíky se kladou na vazbu. Ve spodní části se balíky napichují na dřevěné 

tyče s hrotem. Může být použit i bambus. Občas jsou použity ocelové tyče, ale ty zhoršují izolační 

schopnosti stěny.  

Stěny jsou ztužovány dřevěným věncem, který musí být spojen tažnými prvky se základy. Tyto 

tažné pásy se po dobu stavby přitahují a tak zajišťují dostatečné stlačení a stabilizaci. 

Pomocí dřevěných kolíků se do slaměných balíků osazují i rámy na dveře a okna. Plocha stěny 

musí být větší než 50% plochy otvorů.  

Na obrázku 6 je vidět konstrukce stěny s použitím slámy jako nosného materiálu.  

 

Obrázek 6 - Stěna z nosné slámy [33] 

1 -vnitřní jílová omítka, 2- napínací drát nebo lanko, 3- fošnový věnec, 4- rabicové pletivo, 5- prkenné okenní 

ostění, 6- slaměné balíky 133 kg. m-3,  7- táhla z armatury, 8- hydroizolace, 9- venkovní difuzně otevřená 

vápenná omítka 
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NENOSNÉ BALÍKY 

Při použití balíků jako tepelné izolace do nenosných konstrukcí se používá skelet. Tento skelet 

může být dřevěný, železobetonový nebo ocelový. Je možné vybudovat na skeletu střechu a poté 

skladovat slámu uvnitř budovy. Je možné umístit balíky před nosnou konstrukci, takže je 

zamezeno vzniku tepelných mostů.  

Rámy na okna a dveře se připevňují k nosným prvkům. Mohou být vyrobeny např. z desek OSB 

tlustých alespoň 24 mm.  

 

Obrázek 7 - Stěna s použitím slámy jako výplňového materiálu [33] 

1- latě, 2- závětrná papírová fólie, 3- venkovní obklad, 4- deskový záklop, 5- slaměné balíky 90 kg. m-3,  6-  

nosná kostra, 7- deskový záklop větrající v protisměru, 8- rákosová rohož, 9- vnitřní omítka 

LEHKÉ SLAMĚNÉ PŘÍČKY A VNITŘNÍ STĚNY 

Pro vybudování příček a vnitřních stěn se rovněž dá použít sláma. Toto řešení ale vyžaduje 

vytvořit pod stěny zesílené základy, což může zvýšit náklady na stavbu. Možností je použití 

dusané slámy nebo lehké fošnové konstrukce. 
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V prvním případě jsou příčky tvořeny sloupky, ke kterým se z obou stran postupně přikládají 

prkna. Do nich se vtlačuje sláma namáčená do hliněného roztoku. Vrstvy se průběžně udusávají. 

Prkna, která tvoří bednění, se postupně zvedají, a tvoří tak oporu vrstvám slámy. Takto vytvořené 

konstrukce ale dlouho vysychají. Jsou to přibližně 2 – 3 měsíce, takže stěny z dusané hlíny nejsou 

vhodné pro obvodové konstrukce.  

Druhá varianta počítá s lehkou fošnovou konstrukcí, do které jsou vkládány celé slaměné balíky. 

Na nosné prvky se diagonálně přibijí latě. Na latě se přiloží rákos nebo juta, sloužící jako nosič 

omítka a stěna se omítne.   

Příčku lze vybudovat i bez použití nosné konstrukce, ale zde je důležitá dostatečná objemová 

hmotnost slámy, a to více než ρ= 120 kg. m-3.   

NOSNÉ A NENOSNÉ PANELY Z LISOVANÉ SLÁMY 

Další možností je použití panelů z listované slámy. Tyto panely jsou vyráběny za vysoké teploty 

a tlaku. Nesmí být vystaveny vlivu povětrnosti. Nejlepším řešením tedy je vytvoření větrané 

mezery a obložení stěny. [2]  

SLÁMA JAKO TEPELNÁ IZOLACE 

Slámu lze použít jako dodatečnou tepelnou izolaci. A to i při rekonstrukcích. Vlastnosti slámy se 

plně vyrovnají vlastnostem průmyslově vyráběných materiálů. [6] 

4.1.3 SLAMĚNÉ PODLAHY, STROPY 

Slaměné podlahy nesmí být v kontaktu se zeminou. Ideální je vytvořit konstrukci s větranou 

vzduchovou mezerou. Aby nedocházelo ke kondenzaci par, je dobré použít materiál s vysokým 

difuzním odporem, a to co nejblíže vnitřnímu prostoru. Skladba slaměné podlahy může být 

například taková, jako je uvedena v kapitole 7. 

Pokud vytváříme ze slámy stropní konstrukci, můžeme použít skladbu: stropní trámy, OSB deska 

18 mm, butylkaučukové těsnění, balíky 350 mm, vrstva buničiny, hliněná mazanina 50 mm, 

dřevěná podlaha. 

4.1.4 SLAMĚNÉ STŘECHY 

TEPELNÁ IZOLACE PLOCHÝCH STŘECH 

Podkladní vrstvou plochých střech mohou být OSB desky s vysokým difuzním odporem. Spáry 

mezi deskami se zalepí vzduchotěsnou a parotěsnou páskou. Střechy se slaměnou izolací se často 
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provádějí jako dvouplášťové, se vzduchovou mezerou. Díky tomuto opatření nevznikají pozdější 

komplikace, které by mohly střechu poškodit. 

Na OSB desky se již kladou slaměné balíky. Je vhodné ukládat balíky velmi těsně vedle sebe a 

po jejich uložení přestřihnout vázací provázek. Tímto se sláma rovnoměrně rozloží na celou 

plochu, avšak dojde ke snížení objemové hmotnosti a zvýšení tepelné vodivosti, s čímž je nutné 

počítat. Tloušťka slaměné vrstvy by měla být nejméně 400 mm. U již realizovaných střech byla 

použita i dvojnásobná tloušťka slaměné izolace. U dvouplášťových střech je nutné zabránit 

přístup chladného vzduchu do konstrukce. Tomuto požadavku odpovídají méně prodyšné 

materiály, ale stále difuzně otevřené. Je možné slámu polévat hliněnou břečkou, která na povrchu 

slámy vytvoří vrstvičku bránící prostupu vzduchu. Další možností je použití kontaktních 

difuzních folií.  

Existuje i řešení ploché střechy bez použití OSB desek a parotěsných zábran. Dřevěná prkna se 

potřou řídkým hliněným roztokem, rozprostře se jutová tkanina a na ni se přidá 50 až 100 mm 

vrstva hliněné mazaniny. Na takto upravenou plochu se pokládají rákosové rohože a až na ně se 

pokládají slaměné balíky. Hliněná mazanina ve skladbě střechy bude pohlcovat vodní páru 

unikající z prostoru pod střechou a zamezí jejímu pronikání do balíků.  

TEPELNÁ IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH  

Je možná i varianta použití slámy jako izolace šikmých střech. V České republice se tato možnost 

nepoužívá tak často jako v zahraničí. Jedna z variant takovéto konstrukce je následující: nárožní 

nosníky, které nesou velkoplošné desky. Ve stycích jsou desky přelepeny vzduchotěsnou páskou. 

Vznikl by tak komolý jehlan, který by byl izolovaný slaměnými balíky. [2]  

4.1.5 SLÁMA JAKO STŘEŠNÍ KRYTINA 

Sláma se dá použít i jako střešní krytina. Může být použita jako vázaná nebo ve formě došků. 

Vázaná sláma se v České republice nepoužívala. Tradici zde mají došky, které se připevňují ke 

střešním latím. Připevněné jsou buď svazky vytvořenými z dlouhé slámy, tzv. povřísly nebo 

vrbovým proutím. 

4.1.6 INSTALACE V KONSTRUKCÍCH ZE SLÁMY 

Vedení elektrických kabelů ve slámě je možné, stačí jim zajistit dvojité krytí. Tím se znemožní 

jejich vzplanutí. Kabely mohou být instalovány přímo do drážky ve slámě a překrýt omítkou.  

Vedení vodovodního potrubí slaměnými konstrukcemi se nedoporučuje. Pokud nelze jinak, musí 

být tento průchod alespoň omezený na minimum a potrubí musí být opatřeno plastovou trubkou.  
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Pro osazování vypínačů, zásuvek, poliček a dalšího zařízení domácnosti, se používají dřevěné 

klíny, které se upevňují do slaměných stěn ještě před tím, než se začne omítat. Ale i tady existuje 

možnost klíny osadit dodatečně, ovšem za cenu větší pracnosti. Pokud jsou v konstrukci budovy 

použity dřevěné nosné prvky, je možné upevňovat zavěšené předměty přímo k nosné konstrukci.  

Koupelny je nejlépe od slámy úplně oddělit. Buďto tím, že je umístíme v části dispozice, kde se 

slámou nepracujeme nebo dostatečnou hydroizolací. 

4.1.7 OMÍTKY POUŽITELNÉ NA SLAMĚNOU KONSTRUKCI 

Povrch slaměných stěn musí být opatřen difuzně propustnou vrstvou. Nesmí být parotěsně 

uzavřen. Těmto požadavkům odpovídají vápenné a hliněné omítky. Jsou dobrým regulátorem 

vlhkosti, pohlcují škodlivé plyny a zajišťují vhodné klima. Omítnuté slaměné stěny vytvářejí 

slaměnou pohodu. V létě se neprohřejí snadno a v zimě akumulují teplo delší dobu. 

Nevhodnými omítkami jsou například omítky vápenocementové nebo cementové. 
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4.1.8 SHRNUTÍ: POUŽITÍ SLÁMY 

Tabulka 2 - Shrnutí použití slaměných materiálů ve stavebnictví 

POUŽITÍ VÝROBEK CHARAKTERISTIKA 

PODLAHY BALÍKY 
Balíky uložené na dřevěných prknech, karton, volně 

ložená frakce kameniva, mazanina, nepálené cihly 

OBVODOVÉ ZDI 

BALÍKY 

Nosná zeď -  rychlá konstrukce ztužená věncem 

S lehkým dřevěným skeletem - fošny a balíky 

S těžkým skeletem - nosnou částí je dřevo, ocel, beton. 

Sláma je tepelnou izolací 

Smíšený systém - subtilní skelet s lehkou střešní 

konstrukcí 

LISOVANÁ 

SLÁMA 
Obvodová konstrukce z nosných panelů 

PŘÍČKY 
BALÍKY 

Lehká fošnová konstrukce - svislá nosná konstrukce, 

mezi ní jsou balíky 

Příčka ze slámy bez dřevěné konstrukce. 

Balíky ρ ≥ 120 kg. m-3 

EKOPANELY Nenosné příčky z nenosných panelů 

STROPY 

BALÍKY 
Stropní trámy, OSB deska, butylkaučukové těsnění, 

balíky tl. 350 mm, buničina, roznášecí vrstva 

VÁZANÁ 

SLÁMA 
Rohože z vázané slámy- tepelná izolace stropů 

STŘEŠNÍ 

KONSTRUKCE 
BALÍKY 

Tepelná izolace plochých střech 

Tepelná izolace šikmých střech 

STŘEŠNÍ 

KRYTINA 

DOŠKY Došky připevněné ke střešním latím 

VÁZANÁ 

SLÁMA 
Střešní krytina v jižních oblastech 

TEPELNÁ 

IZOLACE 

MASIVNÍCH ZDÍ 

BALÍKY Dodatečná tepelná izolace 
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4.2 DŘEVO 

Dřevo je materiál přírodní, velmi hojně používaný na všech stavbách. Dá se říct, že je to i materiál 

nenahraditelný. Ze dřeva lze postavit kompletně celý dům. Navíc dřevo působí velmi příjemně na 

lidskou psychiku. 

Listnaté i jehličnaté stromy by měly být těženy v zimním období. V této době má dřevo nízký 

obsah pryskyřic a optimální pH. Díky těmto vlastnostem jsou dřeviny odolnější proti vzniku 

plísní. V létě je ve dřevě zvýšený obsah pryskyřice, která zvyšuje odolnost dřeva, použitého ve 

vodě nebo ve vlhkém prostředí.  

Čerstvě vytěžené kmeny je vhodné skladovat ve vlhkém prostředí nebo je plavit ve vodě s nízkým 

obsahem kyslíku. Zabrání se tím vzniku plísní a napadení dřevokazi. Nejlepší možností je však 

čerstvé dřevo ihned zpracovat. 

Proces sušení dřeva může probíhat uměle pod tlakem nebo přirozeně. Proces přirozeného sušení 

dřeva je pro vhodnější, neboť má až o 300% menší energetickou náročnost než sušení umělé. Při 

přirozeném sušení se ze dřeva vyplavují určité cukry, které při umělém sušení ve dřevě zůstávají 

a mohou být příčinou vzniku plísní. Při sušení se dřevo zbavuje cca 70- 90 % původní vlhkosti, a 

proto může být průběh sušení pro výslednou kvalitu dřeva klíčový. 

Jednou použité dřevo lze využít znovu. Je však třeba kontrolovat míru kontaminace dřeva 

doplňkovými materiály, jako například lepidly, nátěry či konzervačními prostředky. Dřevo se dá 

recyklovat, biologicky rozložit nebo se z něj vyrobí energie. S možností vícenásobného použití 

dřeva je třeba počítat již v projekční fázi. V japonském stavitelství jsou běžně používány 

demontovatelné spoje, které usnadňují recyklaci. [7] 

Opravdu masovému využívání dřeva na stavbách brání několik hledisek. Dřevo pohlcuje vlhkost 

z okolí, takže mění své rozměry. A v důsledku nehomogenity materiálu se mohou struktura, 

kvalita a jednotlivé vlastnosti lišit kus od kusu. 

V dnešní době vznikají různé materiály na bázi dřeva, které se snaží eliminovat jeho nevýhodné 

vlastnosti a využít maximum z těch dobrých. Tyto materiály mohou být vyráběny z rychle 

rostoucích a méně kvalitních dřevin a přesto si zachovají výborné vlastnosti. Mívají minimum 

chemických příměsí. Jsou také například odolné proti ohni a biologickým činitelům. Mezi tyto 

činitelé patří například dřevokazné nebo dřevo zbarvující houby, plísně a hmyz. 

Nejúčinnějším způsobem k ochraně dřeva je tzv. projekčně- konstrukční ochrana. Spočívá 

v zamezení kontaktu konstrukce se zemní vlhkostí, minimalizování vlivu odstřikující vody, 
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omezení působení srážkové vody, vyloučení kondenzace vody v konstrukci a zajištění 

dostatečného větrání budovy. Exteriérové konstrukce ze dřeva se ochraňují chemicky. [7]  

4.2.1 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

Na základové konstrukce se dřevo používá především pro opěrné stěny a na stabilizaci svahů. 

Různé dřeviny se chovají rozdílně ve vlhkém prostředí. Pokud je dřevo v konstrukci odkryto, 

musí být impregnováno. [1] 

4.2.2 OBVODOVÉ KONSTRUKCE 

Obvodové dřevěné konstrukce mohou být stěnové nebo skeletové. Stěnové systémy jsou 

například roubené stavby nebo stavby z masivních dřevěných panelů. Skeletové systémy mohou 

být lehké nebo těžké. Lehké skelety používají tyčové prvky a opláštění stěn, které zajišťuje 

ztužení. Na těžké skelety se používá masivní dřevo, lepené lamelové nebo vrstvené dřevo.    

4.2.3 OBVODOVÝ PLÁŠŤ 

Obvodový plášť může být horizontální nebo vertikální. Vertikální obklad je náročnější na 

provádění, ale umožňuje fasádě rychlejší odvodnění. Na obklad je vhodné použít materiál 

s vysokým obsahem pryskyřic. Což je například modřín nebo různé tropické druhy dřeva. Dále 

mohou být použity tepelně upravené smrkové nebo borovicové palubky a velkoplošné deskové 

materiály. 

4.2.4 PODLAHY 

Podlahy z masivního dřeva jsou kvalitní a mívají dlouhou životnost. Jsou příjemné, hygienické a 

teplé na dotek. Na jejich zhotovení se používají různé druhy dřevin, většinou z listnatých stromů.  

4.2.5 STROPY 

Stropy mohou být zhotovovány z masivních dřevěných prvků, lepených nebo lamelových 

nosníků. Pro větší stavby je vhodnější dřevo z jehličnatých stromů. Pro menší stavby je možné 

použít i listnaté dřeviny. Stropy mohou být trámové i sbíjené příhradové.   

4.2.6 STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 

Na konstrukce střech se používají příhradové nosníky a desky, oblouky, rámy, panelové 

konstrukce, skořepiny a lomenice. 
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4.2.7 STŘEŠNÍ KRYTINY 

Střešní krytiny se mohou podobat obkladům konstrukcí. U krytin jsou ale kladeny vyšší nároky 

na vlastnosti s ohledem na odolnost proti povětrnostním vlivům. Mohou to být například šindele 

nebo i desky, prkna a vodovzdorná překližka.  

4.2.8 TEPELNÁ A AKUSTICKÁ IZOLACE 

Dřevěné izolace se vyrábějí z materiálů na bázi dřeva. Mohou to být vícevrstvé izolační desky, 

měkké dřevovláknité desky nebo korkové produkty.  
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4.2.9 SHRNUTÍ: POUŽITÍ DŘEVA 

Tabulka 3 - Použití dřevěných materiálů ve stavebnictví 

POUŽITÍ VÝROBEK CHARAKTERISTIKA 

ZÁKLADY MASIVNÍ PRVKY 
Stabilizace svahu, opěrné stěny (dub, buk, 

jilm, …) 

PODLAHY 
MASIVNÍ PRVKY Vzhled závisí na typu dřeviny 

VÍCEVRSTVÉ PRVKY Eliminují částečně negativní vlastnosti dřeva 

OBVODOVÉ 

KONSTRUKCE 

STĚNOVÝ SYSTÉM-  

MASIVNÍ PRVKY 

Roubené konstrukce 

Masivní dřevěné panely 

STĚNOVÝ SYSTÉM – 

LEHKÉ DUTÉ PRVKY 
Maloformátové prefabrikované dřevěné dílce 

SKELETOVÝ SYSTÉM 

- MASIVNÍ  PRVKY 
Těžké dřevěné skelety 

SKELETOVÝ SYSTÉM 

– LEHKÉ TYČOVÉ 

PRVKY 

Lehké dřevěné skelety 

OBVODOVÝ 

PLÁŠŤ 

MASIVNÍ DŘEVĚNÉ 

PRVKY 

Vertikální obklad 

Střídavý vertikální 

S krycí lištou 

Se skrytou krycí lištou 

Pero a drážka 

Horizontální obklad 

Pero a drážka 

S přiznanou spárou 

„na peření“ 

Maloformátový šindel 

VELKOPLOŠNÉ 

DESKOVÉ 

MATERIÁLY NA BÁZI 

DŘEVA 

Vodovzdorné překližky, cementotřískové 

desky,… 

STROPY 

MASIVNÍ DŘEVĚNÉ 

PRVKY, LEPENÉ, 

LAMELOVÉ NOSNÍKY 

Trámové konstrukce- viditelné, 

polozapuštěné trámy nebo rovný podhled 

nosníky, příhradové vazníky,… 

STŘEŠNÍ 

KONSTRUKCE 

MASIVNÍ DŘEVĚNÉ 

PRVKY 

Příhradové nosníky a desky, oblouky, rámy, 

panelové konstrukce, skořepiny, lomenice 

STŘEŠNÍ 

KRYTINA 

MALOFORMÁTOVÉ 

PRVKY 
Šindele 

VELKOFORMÁTOVÉ 

PRVKY 
Desky, prkna, vodovzdorná překližka 

TEPELNÉ A 

AKUSTICKÉ 

IZOLACE 

VÍCETVRSTVÉ, 

TEPELNĚ IZOLAČNÍ 

PRVKY 

Jádro- pěnový polystyren, minerální vlna. 

Krycí vrstva- piliny jehličnatého dřeva, 

portlandský cement.  

MĚKKÉ 

DŘEVOVLÁKNITÉ 

DESKY 

Spárovka, překližka, OSB deska, 

dřevotřísková deska, izolační (měkká) 

vláknitá deska, vláknitá deska se střední 

hustotou (MDF), dřevo- plastová deska 

(WPC), sendvičový panel  



31 

 

4.3 OVČÍ VLNA 

Ovčí vlna má velice příjemné a výhodné vlastnosti. Dokáže pohlcovat a znovu uvolňovat vodu.. 

V současnosti je ovčí vlny nadprodukce. Každá ovce vyprodukuje za rok 2,5 až 5kg vlny. Nic tak 

nebrání využívání ovčí vlny i ve stavbách. Ovčí vlna se využívá jako izolace. 

Vlna je na dotek příjemná a nezpůsobuje podráždění, takže při práci s ní není potřeba ochranných 

pomůcek. Dělit se dá vhodným nožem nebo speciálním řezacím zařízením. Před použitím izolace 

je ji nutno uskladnit tak, aby do ní nepronikla vlhkost. Po splnění své funkce se dá vlna jednoduše 

zkompostovat 

Před zabudováním musí být ale vlna zbavena nečistot a upravena. Neočištěná a nezpracovaná 

vlna přitahuje škůdce, zejména moly, kteří způsobují velké škody. 

Úprava ovčí vlny zahrnuje vyprání, ošetření přísadami proti hmyzu a plísním. Poté se z ní vyrábějí 

měkké desky nebo vlněná tkanina, která se používá pod tuhé nášlapné vrstvy podlah.  

S izolacemi z ovčí vlny se dobře manipuluje. Jsou přirozeně pružné, po stlačení se opět roztáhnou. 

Utěsňují tak i nepravidelné dutiny. Díky nízké váze izolace stačí na práci jeden pracovník.  

Na trhu jsou dostupné izolační desky, role, rohože nebo i volná vlna.  

4.3.1 OBVODOVÉ KONSTRUKCE 

Na izolaci obvodových stěn se používají izolační rohože nebo role. Materiál má jednu stranu 

pokrytou silným filcem. Touto stranou se rohož nebo role upevňuje sponkami k podkladu. 

Sponky se po celém odvodu konstrukce upevňují po cca 5 až 10 cm. Takto je zajištěno, že izolace 

nebude sedat, a v budoucnu tak nebudou vznikat tepelné mosty. 

4.3.2 PŘÍČKY 

Příčky se izolují, stejně jako obvodové konstrukce, izolačními rohožemi nebo rolemi. Postup 

upevňování izolací sponkami je také stejný jako u obvodových stěn. 

4.3.3 PODLAHY, STROPY 

Podlahy se dají izolovat deskami nebo rohožemi z ovčí vlny. Tyto materiály nemusí mít 

zpevněnou nosnou vrstvu filcu, protože je není potřeba upevňovat proti posunu.   
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4.3.4 STŘECHY 

Střechy se izolují rohožemi nebo rolemi z ovčí vlny. Můžeme použít klasické materiály nebo také 

ty, do kterých jsou již při výrobě kladena vlákna vlny diagonálně, a je tak dosaženo větší 

flexibility materiálu. Celé rohože nebo role se připevňují po krajích sponkami ke konstrukci. 

4.3.5 SHRNUTÍ: POUŽITÍ OVČÍ VLNY 

Tabulka 4 - Použití materiálů z ovčí vlny ve stavebnictví 

POUŽITÍ VÝROBEK CHARAKTERISTIKA 

PODLAHY, STROPY 

DESKY 
Výplňová zvuková a tepelná izolace stropů a 

podhledů 

ROHOŽE 
Zvuková a tepelná izolace. Nemusí mít 

filcovou vrstvu 

IZOLAČNÍ 

FILCOVÝ PÁS 

Zvuková izolace. Pokládá se mezi betonové 

podlahy a dřevěné trámy 

VOLNÁ VLNA Vycpávání spár a dutin 

OBVODOVÉ ZDI 

ROHOŽE, ROLE 

Zvuková i tepelná izolace, izolační pásy pro 

stěny. Rohož má jednu filcovou plochu. Celá 

rohož se přichycuje sponkami k boku krokve 

VOLNÁ VLNA Vycpávání spár a dutin 

OKENNÍ 

PROVAZCE 

K utěsnění dveřních a okenních prostupů, 

bez zapěnění 

DIFFUWALL Stěnový systém s ovčí vlnou 

PŘÍČKY ROHOŽE, ROLE 

Zvuková i tepelná izolace, izolační pásy pro 

stěny. Rohož má jednu filcovou plochu. Celá 

rohož se přichycuje sponkami k boku krokve 

STŘECHA 
ROHOŽE, ROLE 

Výplňová zvuková a tepelná izolace šikmých 

i plochých střech 

VOLNÁ VLNA Vycpávání spár a dutin 
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4.4 HLÍNA 

Hliněné materiály umožňují stavbu svépomocí. Práce s nimi je příjemná a nevyžaduje přílišnou 

odbornost. Navíc hlína, která bude použita například na hliněné omítky, bývá často dostupná 

přímo na staveništi nebo v jeho blízkém okolí. Energie na transport hlíny je tak velmi malá.  

Nepálená hlína použitá v interiéru má schopnost optimálně regulovat vlhkost. Z hlíny se uvolňují 

záporné ionty, které působí příjemně na osoby pobývající v domě. Hlína nezpůsobuje dráždivé 

reakce na kůži a je příjemná jak na pohled, tak i na dotyk. Hlína také dobře konzervuje dřevo. [6] 

Tradiční barva hliněných omítek je hnědá, ale za pomocí různých přísad se dá docílit velkého 

barevného rozpětí. Přimícháním přírodních pigmentů do bílé omítky, lze docílit téměř jakékoliv 

barvy. Hliněné směsi se dají koupit hotové ve specializovaných obchodech nebo si je můžeme 

namíchat sami.  

Nejvhodnějším materiálem na výrobu nepálených cihel jsou zeminy s vysokým obsahem jílové 

složky pojiva. Pojivo se promísí s písčitými a prachovými zeminami v určených poměrech. 

Tradiční způsob zpracování hlíny začíná s procesem výroby 1 až 2 roky před jejím použitím. 

Hlína se nakope, provlhčí a ponechá volně na hromadě. To zlepší její vlastnosti. Po uplynutí této 

doby se přidají ostřiva a plniva. Pro vylehčení se používá slaměná řezanka, konopné nebo lněné 

pazdeří. Formování materiálu může probíhat ručně nebo strojně. Pokud bude hlína použita na 

nosné konstrukce, je nutné, aby byly její vlastnosti prověřeny laboratorními zkouškami.  

Pro hliněnou omítku se k hlíně přidá 50 - 70% písku. Důležité je ale myslet na to, že v každé 

lokalitě má hlína jiné složení a je potřeba materiál ozkoušet. Štěrky a drť ze starého zdiva se 

mohou přidávat do dusaných konstrukcí.  

Jako každý materiál má i nepálená hlína své zápory. Je ale možné se jich vyvarovat. Pokud 

nepálené cihly příliš navlhnou, rychle se rozpadnou. I po vysušení rychle klesá jejich pevnost. 

Omítky, nechráněné předloženou střechou, rychle ztrácejí své vlastnosti. Pokud dojde k porušení 

hydroizolace, dostane se voda do zdiva kapilárním vzlínáním. Při porušení střešní krytiny může 

voda zatíkat do konstrukce tudy a také ji poškozovat. Škodí také odstřikující a stojatá voda. 

Nejhorším obdobím pro nepálený materiál nastává v době, kdy se teplota drží kolem 0°C. Ve dne 

se voda vsákne do konstrukce a v noci se promění v led. Proto jsou nejvhodnějším místem pro 

použití hlíny interiéry staveb. [2] 



34 

 

4.4.1 OBVODOVÉKONSTRUKCE 

NEPÁLENÉ KUSOVÉ STAVIVO 

V České republice je mnoho výrobců, zabývajících se výrobou cihel z nepálené hlíny. Cihly, které 

se vyrábějí, mohou být buďto stabilizované, s přídavkem cementu nebo cihly pouze z hlíny.  

Při výrobě cihel se nejprve rozpojí hlína v drtiči a poté se proseje na potřebné frakce. Tyto frakce 

pásový dopravník přepraví do dávkovacího a míchacího zařízení. Přidá se i potřebné množství 

vody a následně se pod tlakem vylisuje konečná cihla. Následuje už jen sušení a doprava na místo 

stavby. 

HLÍNA DUSANÁ DO BEDNĚNÍ 

Před samotným dusáním se hlína musí prosít a rozmělnit a nechá se lehce zavlhnout. Takováto 

směs se dusá po 100 až 150 mm do dřevěného bednění. Hlína se dá dusat buď ručními, nebo 

pneumatickými pěchy. Zvlášť dobře musí být stěna udusána u povrchu, což pomůže zvýšit 

odolnost před klimatickými změnami. Obvodové stěny z dusané hlíny se opatřují tepelně izolační 

vrstvou, například konopnou. Dříve se na dusané vrstvy používaly omítky, ale v dnešní době lidé 

doceňují i vizuální stránku tohoto materiálu a stěny tak nechávají v interiéru odkryté. Pro dosažení 

ještě většího efektu, je možno kombinovat barevné vrstvy hlíny. 

4.4.2 PŘÍČKY 

Příčky se vyzdívají stejným způsobem jako nosné konstrukce z nepálené hlíny. Mohou být 

vyrobeny z například z jemné hlíny a jílu, což jsou nejstarší přírodní materiály. Z jemné hlíny 

mohou být vyrobeny vzduchem sušené cihly, hliněné stavební desky, střešní krytiny a další. Tyto 

výrobky dokáží pohlcovat vlhkost a následně ji zase uvolnit. 

Vzduchem sušené cihly jsou vyrobeny ze směsi hlíny a pilin. Z těchto cihle se staví například 

příčky, vyzdívky skeletu nebo hrázděných konstrukcí.  

Hliněné stavební desky se skládají z jemné hlíny, jílu a pilin. Mají dobré akumulační schopnosti 

a mohou být použity i jako nosné prvky pro stěnové topení.  

4.4.3 PODLAHY 

Hliněné podlahy se vytvářejí z hliněných mazanin. To jsou směsi hlíny, nasekané slámy a 

kravského lejna. Lejna obsahují vlákna, která prošla fermentací a ty dodávají směsi větší pevnost 

a odolnost. V dnešní době se mazaniny nepoužívají jako nášlapné vrstvy. Používají se do 

konstrukcí podlah, stropů nebo střech. 
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4.4.4 OMÍTKY 

Hliněné omítky mohou být aplikovány přímo na slaměnou konstrukci. V tomto případě se nejprve 

sláma postříká řídkým roztokem jílu a vody. Tento postřik slámu zpevňuje. Dále se nanáší hrubá, 

jádrová omítka. Nanáší se ve vrstvách tlustých cca 25 mm. Může se nanášet a roztírat holýma 

rukama, poté se diagonálně stáhne hliníkovou latí a tažení kovového hladítka se zarovná. Po 

zavadnutí vrstvy se nanáší další, přičemž celková tloušťka omítky může dosáhnout až 150 mm. 

Na závěr se na omítce vytvoří ozubeným hladítkem rýhy, díky kterým lépe drží jemná omítka. 

Hrubá omítka oři vysychání přirozeně praská. Na tyto trhliny se nanese jemná omítka. Finální 

úpravou stěny je nanesení jemné omítky. Před nanášením jemné omítky se musíme ujistit, že 

vrstva hrubé omítky je zcela suchá. Na vrstvu jemné hliněné omítky se nanáší difuzně otevřený 

materiál, jako například vápenné mléko. První nátěr vápenným mlékem, se nazývá pačok. Tento 

nátěr omítku zpevní a vyztuží. Druhá vrstva je vrstvou podkladní a teprve až třetí vrstva nátěru je 

finální. Jinou variantou je nátěr kaseinový, do kterého se mohou přidávat pigmenty. 

Hliněné omítky jsou vyráběny i průmyslově. Je to například přírodní omítka Picas nebo Claygar   

Pokud není dostatečným přesahem střechy zajištěna ochrana stěny před působením vody, je téměř 

jisté, že se omítky budou muset často obnovovat. Obnova začíná zbavením staré stěny použitých 

omítek. U zděných stěn se znovu vyspáruje prostor mezi cihlami a jejich povrch navlhčit. Dalším 

krokem je už samotné nahazování omítky rukou nebo zednickou lžící.  
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5.2.1 SHRNUTÍ: POUŽITÍ HLÍNY 

Tabulka 5- Použití hliněných stavebních materiálů 

POUŽITÍ VÝROBEK CHARAKTERISTIKA 

PODLAHY MAZANINY Hlína s nasekanou slámou a kravským lejnem 

OBVODOVÉ 

KONSTRUKCE 

CIHLY Z NEPÁLENÉ 

HLÍNY 
Nosné stabilizované cihly 

VÁLKY 
Vodorovně, šikmo nebo do klasové vazby 

kladené války 

HLÍNA DUSANÁ DO 

BEDNĚNÍ 
Po vrstvách dusaná hlína 

MALTY NA ZDĚNÍ HLINĚNÁ MALTA Směs hlíny, jílu a vody 

PŘÍČKY 

CIHLY Z NEPÁLENÉ 

HLÍNY 
Stabilizované/ nestabilizované cihly 

VÝROBKY Z JEMNÉ 

HLÍNY A JÍLU 

Vzduchem sušené cihly 

Hliněné stavební desky 

OPLÁŠTĚNÍ 

KONSTRUKCÍ 

HLINĚNÉ STAVEBNÍ 

DESKY 

Opláštění stropů 

Opláštění dřevěných sloupkových konstrukcí 

KLENBY NEPÁLENÉ CIHLY Klenby z nepálených cihel 

OMÍTKY 

HRUBÉ OMÍTKY 
Jádrové omítky pro pevnost a stabilitu. 

„Hrubé“ nebo „hrubé s řezankou“ 

JEMNÉ OMÍTKY Finální úprava 

OMAZÁVKY, 

MAZANICE 
Až 150 mm tlustá vrstva 

5 ROZPOČTOVANÝ DŮM 

Rodinný dům, pro který jsou vytvořeny rozpočty, je jednopodlažní, nepodsklepený, o podlahové 

ploše 120 m2. Podkroví domu není využíváno. Objekt rodinného domu o půdorysném rozměru 

13,50 x 9,00 m a je zastřešen plochou, pultovou, dvouplášťovou střechou. Materiálové řešení je 

specifikováno v následující kapitole. Barevné řešení není součástí projektu.  

Pozemek, na kterém by byl dům postaven, je uvažován v okrajové části Zlína, poblíž Malenovic. 

V oblasti stavby je veškerá občanská vybavenost.  
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Obrázek 8 - Umístění stavby dom 

V první variantně domu je uvažováno s průmyslově vyráběnými materiály. Toto řešení bude 

možné porovnat s druhou variantou domu, na kterou budou použity přírodní materiály. Dřevo, 

sláma a ovčí vlna. 

 

Obrázek 9 - Studie rodinného domu 
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6 STAVEBNÍ NÁKLADY 

Aby se u konvenčních konstrukcí dosáhlo stejných hodnot jako u přírodních materiálů, je nutné 

použít přídavnou izolaci. V tom případě vychází nosná stěna z balíků slámy levněji.[9] 

V České republice se ale daleko více používají konstrukce z nenosné slámy. A to i kvůli tomu, že 

pro stavby z nosné slámy chybí legislativní podklady, a vzniká proto problém se získáváním 

stavebního povolení. Co se týče nákladů na stavbu nenosné stěny z balíků, tady je rozhodující 

poloha nosné konstrukce. Na stěnu musí být použity alespoň 3 vrstvy omítky. Před samotným 

omítáním je potřeba ucpat spáry a vyhladit povrch slámy, což je časově velmi náročné a nákladné. 

Mají – li zůstat viditelné dřevěné sloupky a omítnuta má být jen sláma, pak je celý proces ještě 

náročnější. [3] 

Z hlediska času vyjde nejlépe obložit interiérové stěny sádro vláknitými nebo sádrokartonovými 

deskami nebo dřevěnými panely. [9] 

V této kapitole jsou srovnány ceny pořízení jednotlivých materiálů z přírodních zdrojů. Zároveň 

jsou tyto ceny srovnány s cenou pořízení materiálů průmyslově vyráběnými. Cena pořízení je jen 

cenou materiálu. Do nákladů není zahrnuta montáž materiálů ani doprava. 

6.1 CENA POŘÍZENÍ SLAMĚNÝCH BALÍKŮ 

Cena domu z přírodních materiálů, na který budou použity slaměné balíky, se bude podle 

předpokladu pohybovat v rozmezí od 1,2 do 2,4 mil. Kč. Toto platí pro dům o dispozici 4+1 a 

rozloze 120 m2. Pokud je stavba prováděna svépomocí, vychází cena na 5- 10 tis∙m2. Podle počtu 

najímaných řemeslníků se cena pohybuje v rozmezí 13- 17 tis∙m2. [28] Ceny jsou včetně zemních 

prací, základů, dokončovacích prací a běžného vybavení. Běžná cena konvenčních staveb se 

pohybuje v rozmezí 20- 25 tis Kč∙m-2. [28] 

V roce 2010 se cena slaměného balíku pohybovala okolo 5 Kč/ kus. Ale s rostoucí popularitou 

balíků se cena zvedá a dnes jsou běžně dostupné za 15 - 45  Kč/ kus.  Výrobci balíku většinou 

poskytují zdarma nakládku balíků. Je potřeba zajistit si vykládku a připočítat k ceně balíku i cenu 

dopravy. Ta se velmi různí. Průměrná cena se pohybuje okolo 25 Kč/ km. 
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Tabulka 6 - Porovnání ceny pořízení materiálů slaměných a průmyslově vyráběných 

SLAMĚNÉ MÁTERIÁLY A  PRŮMYSLOVĚ VYRÁBĚNÉ ALTERNATIVY 

POUŽITÍ PŘÍRODNÍ MAT. CENA [Kč∙m-2] ALTERNATIVA CENA [Kč∙m-2] 

OBV. KCE. Balíky 100 - 250 Pálená cihla  1045-2690 [15] 

PODLAHY Balíky 100 - 250 Polystyren   12 - 91       [22] 

STŘECHA Balíky 90 - 250 Minerální izolace 64- 1096    [14] 

Cena balíků je vypočtena z cen, za které jsou balíky běžně dostupné. A to od 15 do 45 Kč/ kus. 

Na střešní konstrukce a kontaktní tepelnou izolaci mohou být použity méně kvalitní balík, což 

snižuje i jejich možnou cenu pořízení.  

Sortiment pálených cihel je široký a vzhledem k tomu je uvedeno i velké rozpětí cen. Klasické 

cihly Porotherm, Porotherm Profi a Porotherm Profi Dryfix pro obvodové zdivo se vyrábí od šířky 

36,5 cm do 50 cm. Jejich cena se pohybuje od 1045 Kč∙m-2 do 1679 Kč∙m-2. Relativní novinkou 

jsou cihly plněné minerální izolací, od šířky 30 do 50 cm a ceny 1645 – 2691 Kč∙m-2.  

Minerální izolace je vyráběna v tloušťce 50 až 280 mm. A od této tloušťky se odvíjí i cena. Cena 

střešních tašek závisí na vybraném typu, povrchové úpravě a vzhledu. Cena fasádního polystyrenu 

tloušťky 30 mm je 89 Kč∙m-2, 593 Kč∙m-2 pro tloušťku 200 mm nebo až 980 Kč∙m-2 při tloušťce 

300 mm. Ceny se různí i v závislosti na vlastnostech izolace. 

6.2 CENA POŘÍZENÍ OVČÍ VLNY 

Cena izolace z ovčí vlny se pohybuje v rozmezí 100 Kč∙ m-2 až 3000 Kč∙ m-2. Záleží hlavně na 

tloušťce izolace. Čím větší tloušťka izolace, tím větší cena. Pro izolování příček jsou používání 

minerální izolace od tl. 40 mm po 160 mm. Ceny izolací z ovčí vlny byly poptány od firmy Isolena 

K běžně používaným izolacím je ale nutné pořídit parotěsnou zábranu, která k izolacím z ovčí 

vlny není zapotřebí. Cena parotěsné zábrany se pohybuje okolo 60 Kč∙m-2.  

Tabulka 7 - Porovnání ceny pořízení materiálů z ovčí vlny a průmyslově vyráběných 

MATERIÁLY Z OVČÍ VLNY A PRŮMYSLOVĚ VYRÁBĚNÉ ALTERNATIVY 

POUŽITÍ VÝROBEK CENA           [25] ALTERNATIVA CENA       [18] 

PŘÍČKY Rohože, role 151-2530 Kč∙m-2 Minerální izolace 60- 505 Kč∙m-2         
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6.3 CENA POŘÍZENÍ DŘEVA 

Tabulka 8 - Porovnání ceny pořízení materiálů dřevěných a průmyslově vyráběných 

DŘEVĚNÉ MATERIÁLY A PRŮMYSLOVĚ VYRÁBĚNÉ ALTERNATIVY 

POUŽITÍ VÝROBEK CENA [Kč∙m-2] ALTERNATIVA CENA [Kč∙m-2] 

PODLAHY Masivní prvky 500-3000       [18] Laminátové   150- 780        [17] 

OBV. KCE 

Skeletový 

systém- lehké 

skelety 

4500-6500     [16] Pálená cihla  1045-2690     [15] 

STŘECHA Masivní prvky 681- 859 Kč∙m-2                                                           [16] 

Ceny dřevěných konstrukcí jsou průměrnými cenami, za které lze sehnat dřevo. Ceny pálených 

cihel závisí na šířce jednotlivých prvků. Nejdražší varianta cihel Porotherm je plněna minerální 

vatou. 

7 POUŽITÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE A SROVNÁNÍ 

JEJICH POŘIZOVACÍCH CEN  

V této kapitole budou objasněny použité konstrukce pro tvorbu rozpočtu referenčního domu a 

jsou zde porovnány ceny použitých konstrukcí. První variantou jsou materiály umělé – 

průmyslově vyráběné. Na stavbu druhé varianty rodinného domu budou, jak již bylo řečeno, 

použity přírodní materiály. Bude to hlavně sláma, dřevo a ovčí vlna a hlína. 

Ceny uvedené v tabulce jsou čerpány z rozpočtového programu Build Power pro studenty. Jsou 

to ceny směrné, v cenové úrovni RTS 14/II. Ceny zde uvedeny jsou ceny pořizovací. Je zde 

uvažováno s dopravou i montáží materiálu. Ceny některých přírodních materiálů jsou 

vykalkulovány, jelikož v databázi softwaru jsou dostupné podobné položky, ale s rozdílnou 

pracností. Vykalkulovány jsou ceny slámy při použití v obvodové konstrukci, podlaze a střeše. 

Dále je kalkulována cena hliněné mazaniny, která je použita do podlahy. Postup kalkulace je 

uveden v následující kapitole.  

Shánět slaměné balíky je třeba nejpozději 1 rok před stavbou. Jejich kvalita je nejistá a při 

špatných podmínkách nemusí být toho roku vůbec. Mohou na poli shnít nebo se nepodaří 

domluvit se se zemědělcem. Lepší je tedy zajistit si balíky s předstihem a po žních je uskladnit 

do jara. Stavět se dá brzy z jara na již připravené základy, izolovat v létě a na podzim provádět 

pouze dokončovací práce. Interiéru je možné se věnovat v zimě. [3] 
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7.1 ZALOŽENÍ STAVBY 

Vytvoření základů závisí na mrazuvzdorné hloubce a nosnosti půdy. Stěna, která je vytvořena ze 

slaměných balíků, je povětšinou širší než stěna z klasických materiálů, tudíž musí být přiměřeně 

větší i šířka základů. Tím se zvětší i náklady. Variantou je základový pás z nalezených kamenů 

nebo cihel, recyklovaných z jiných staveb. [9] 

Ekonomickým řešením je vytvoření „plovoucí“ desky, pod kterou je tepelně izolační vrstva ze 

štěrkového pěnového skla. Průměr zrn je od 0 do 90 mm. Štěrková vrstva je udusána pomocí 

vibrátorů. Tepelná vodivost udusané vrstvy je 0,08 W.(m. K) -1. Pěnové sklo má uzavřené póry, 

díky čemuž tato vrstva zabraňuje kapilárnímu vzlínání. Není tak nutná horizontální izolační 

vrstva. To znamená další úsporu. [9] 

 

Obrázek 10 - Betonový základ [11] 

Na založení obou variant stavby bude použit beton C 25/30. Bude jej použito na základovou desku 

i na základové pásy. Na vyztužení desky a pásů budou použity kari sítě. 

Na oceňované stavbě z přírodních materiálů budou rovněž použity betonové základy. Na 

betonové základy se uloží hydroizolace a dřevěný rošt. Ten řeší problémy s vlhkostí, která vzniká 

na styku slámy a betonu. Detail je na obr. 10. Základy nesmí předstupovat před konstrukci ze 

slámy, protože tyto plochy by mohly zadržovat vodu, která by pak mohla balíky poškodit. 

Nejlepším řešením je základ, který ustupuje cca 50 mm za slaměnou konstrukci. [2] 
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7.2 PODLAHY 

7.2.1 PRŮMYSLOVĚ VYRÁBĚNÉ MATERIÁLY 

Na beton základové desky budou položeny hydroizolační pásy vodorovně i svisle a bude použita 

i hydroizolace nátěrem. Poté bude položen podlahový polystyren a betonová mazanina. Nakonec 

bude instalována konstrukce čisté podlahy. 

 

Obrázek 11 - Skladba podlahy z klasických materiálů 
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Tabulka 9 -Náklady na konstrukci podlahy z klasických materiálů 

NÁKLADY NA 1 m2 PODLAHY S POUŽITÍM KLASICKÉ SKLADBY 

MATERIÁL DODÁVKA [Kč∙m-2] MONTÁŽ [Kč∙m-2] CENA [Kč∙m-2] 

Hydroizolace: 

- nátěr ALP za studena 

vodorovně i svisle 

asfaltovým lakem 

- pásy přitavením 

vodorovně i svisle 

- bez přesunu hmot 

172,22 192,5 364,72 

Separační fólie 3,94 22,4 26,34 

Tepelná izolace 447,94 37 484,94 

PE fólie 12,96 19,94 32,9 

Betonová mazanina: 

-s přehlazením a stržením 
2 274,52 1 818,27 4 092,79 

Laminátová podlaha: 

- Mirelon 

- lišta podlahová 

493,09 364,25 857,34 

CELKEM 3 404,67 Kč∙m-2 2 454, 36 Kč∙m-2 5 859,03 Kč∙m-2 

7.2.2 PŘÍRODNÍ STAVEBNÍ MATERIÁLY 

Podlaha, na kterou jsou použity slaměné balíky, nesmí být v kontaktu se zeminou. Ideálním 

řešením je do konstrukce zakomponovat větranou mezeru. Větraná mezera by měla zabránit 

kondenzaci vodních par. Nad větranou mezerou jsou použity materiály s vysokým difuzním 

odporem. A to co neblíže vnitřnímu prostoru. Konstrukce podlahy by také měla umožňovat 

jednoduché umístění balíků s minimem tepelných mostů. [3] 

Skladba podlahy, která bude použita na druhou variantu domu, bude následující: Na hydroizolaci 

se položí dřevěný rošt a záklop z prken. Na prkna bude položen karton a rákosová rohož 50 mm. 

Potom přijdou na řadu balíky 350 mm s objemovou hmotností ρ = 110 – 120 kg. m-3. Na balíky 

bude položen znovu karton a hliněná mazanina 30 mm. Na hliněnou mazaninu bude položena 

finální vrstva podlahy. Pro finální vrstvu bylo zvoleno přírodní linoleum. 
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Obrázek 12 - Skladba podlahy s použitím slaměných balíků 

Tabulka 10- Náklady na konstrukci podlahy s použitím slaměných balíků 

NÁKLADY NA 1 m2 PODLAHY S POUŽITÍM SLAMĚNÝCH BALÍKŮ 

MATERIÁL DODÁVKA [Kč∙m-2] MONTÁŽ [Kč∙m-2] CENA [Kč∙m-2] 

Hydroizolace: viz. tab. 9 172,22 192,5 364,72 

Dřevěný rošt 215,54 244,46 460,00 

Záklop - dřevoštěpková 

deska 
160,50 84,10 244,60 

Karton 

205,58 
76,02 

 
281,60 

Rákosová rohož 

Slaměný balík 

Karton 

Hliněná mazanina 306,00 151,28 457,28 

Přírodní linoleum - 

Marmoleum 
565,00 27,10 592,10 

CELKEM 1 624,84 Kč∙m-2 775,46 Kč∙m-2 2 400,30 Kč∙m-2 
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Tabulka 11 - Srovnání nákladů na konstrukci podlah 

SROVNÁNÍ NÁKLADŮ NA KONSTRUKCI PODLAH 

 DODÁVKA [Kč∙m-2] MONTÁŽ [Kč∙m-2] CELKEM [Kč∙m-2] 

Umělé materiály 3 404,67  2 454, 36 5 859,03 Kč∙m-2 

Přírodní materiály 1 624,84  775,46 2 400,30 Kč∙m-2 

Při srovnání nákladů na konstrukci podlah vychází výhodněji konstrukce podlahy s použitím 

izolace ze slaměných balíků. Výrazný cenový rozdíl vzniká v montáži a dodávce betonové 

mazaniny, která je oproti hliněné mazanině výrazně dražší. Dodávka hliněné mazaniny vychází 

na 306 Kč na m2. Dodávka betonové mazaniny 2274 Kč na m2. Samotná aplikace betonové 

mazaniny je o 1 667 Kč na m2 dražší. 

7.3 OBVODOVÁ KONSTRUKCE  

7.3.1 PRŮMYSLOVĚ VYRÁBĚNÉ MATERIÁLY 

Na obvodovou konstrukci budou použity keramické tvarovky Porotherm 30 AKU, které budou 

z vnější strany zatepleny 120 mm polystyrenu. Zevnitř i zvenku bude konstrukce omítnuta. 

 

Obrázek 13 - Skladba obvodové stěny z keramických tvarovek 
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Tabulka 12 - Náklady na konstrukci obvodové stěny z keramických tvarovek 

NÁKLADY NA 1m2 OBVODOVÉ KONSTRUKCE Z KLASICKÝCH MATERIÁLŮ 

MATERIÁL DODÁVKA [Kč∙m-2] MONTÁŽ[Kč∙m-2] CENA [Kč∙m-2] 

Vnitřní VPC omítka 72,36 285,14 357,50 

Zdivo PTH se zvýšenou 

neprůzvučností  
1083,47 294,53 1378,00 

Polystyren EPS 120 mm 125,50 815,00 940,50 

Vnější tenkovrstvá omítka 129,00 336,00 465,00 

CELKEM 1 410,33 Kč∙m-2 1 730,67 Kč∙m-2 3 141 Kč∙m-2 

7.3.2 PŘÍRODNÍ STAVEBNÍ MATERIÁLY 

Již při návrhu konstrukce je dobré znát rozměry balíků, které budou na stavbu použity. Velikost 

oken a dveří je vhodné přizpůsobit velikosti balíků. Otvory by měly být v násobku celých čísel 

balíku. [2] 

Slaměné balíky mají velmi dobré zvukově - izolační schopnosti. Tyto schopnosti ale závisejí na 

homogenitě materiálu a také na jeho hmotnosti. Čím vyšší váha materiálu, tím lepší schopnosti. 

Oboustranně omítnutá slaměná stěna izoluje lépe, než stěna z jiného materiálu stejné hmotnosti. 

Pro dosažení nejlepších zvukově izolačních schopností, je potřeba vyplnit veškeré dutiny a spáry 

mezi balíky. [3] Je vhodné objednat cca o 25% více balíků. Ty se poté použijí na doplnění a 

vycpání mezer. [10] 

Jako konstrukční systém bude použit lehký skelet. Což znamená, že bude nejdříve vybudována 

dřevěná konstrukce z fošen, která bude dodatečně vyplněna slaměnými balíky. Dřevěný rám 

konstrukce bude přenášet veškeré zatížení – svislá i vodorovná. Balíky tvoří pouze tepelně 

izolační výplň bez statické funkce. Vnitřek domu bude pak moct být použit jako sklad na slámu.  

Na vybudované dřevěné konstrukci se vytvoří definitivní střecha nebo provizorní zastřešení 

pomocí plachet. [2]  

Mezi dřevěné sloupky budou vloženy slaměné balíky.  Kvalitní balík musí mít kompaktní tvar a 

pevně usazené vázací provázky. Před zabudováním balíku do konstrukce jej dotvarujeme na 

kvádr, neboť manipulací s balíkem se jeho tvar ztrácí. Pokud je potřeba balík kratšího rozměru, 

je možné jej jednoduše zkrátit zakrácením vázacích provázků. Ale každý zásah do původního 

rozměru snižuje tepelně – izolační vlastnosti slámy. Navíc kvůli vzduchovým mezírkám 

vzniklých přílišným ořezem mohou vznikat tepelné mosty. [3]  
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Vzdálenost sloupků skeletu bude o 50 mm menší, než délka balíků. Balík se po sevření sloupky 

z obou stran snaží dostat do původního tvaru. Řemeslník se na něj pak postaví a vlastní tíhou jej 

stlačí. [10] 

Stavění stěn začíná od rohů budovy nebo od ostění oken a dveří do středu stěny. Podobně jako u 

zdícího materiálu zde nachází uplatnění tříčtvrteční, poloviční a čtvrteční formát. Zkušenosti 

ukazují, že nový formát má být menší, než je mezera, která se upraveným balíkem doplní. 

V případě, že by se balík do mezery vkládal s vynaložením velké síly, mohlo by dojít 

k deformování otvorů. Je nutné mezi sebou provázat slaměné balíky tak, aby působily jako 

jednolitá stěna. Balíky se mezi sebou provazují dřevěnými štěpy, které jsou zaráženy svisle mezi 

několik řad balíků. [3] V místech na stěnách, kde dochází ke změně směru, například v rozích a 

koutech se budou balíky spojovat kovovými sponami. Mohou to být například dřevěné pruty 

s průměrem 25 až 32 mm a délkou 900 mm. [10] 

 

Obrázek 14 - Lehký dřevěný skelet vyplněný slaměnými balíky [13] 

Na obvodové stěně je potřeba vytvořit sokl a vyzvednout tak slámu z dosahu odstřikující vody. 

Je rovněž výhodné, když první vrstva balíků začíná několik cm nad hotovou podlahou. Rozlitá 
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voda tak nebude šanci dostat se do balíků. Sokl musí být vodotěsný a nesmí přijímat vodu. U 

napojení stěny na základy a podlahu je nutné dbát také na to, aby nevznikaly tepelné mosty. Jedno 

z možných řešení je na obrázku 15. [9] 

 

Obrázek 15 - Vytvoření soklu na obvodové stěně. Horizontální a vertikální řez [9] 

Zavětrování bude plošné – OSB deskou. Okna a dveře budou připevněny k OSB deskám tlustým 

30 mm. Z vnitřní strany konstrukce je možné použít sádrokarton, tak jako je vyobrazeno na 
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obrázku 16. Bude ale použita hliněná omítka, z důvodu zachování kategorie přírodních 

konstrukcí. Z vnější strany bude použito zezadu provětrávané dřevěné bednění jako ochrana proti 

povětrnostním vlivů. Před připevněním obkladu na rošt budou balíky zaklopeny závětrnou fólií. 

Bude tak zamezeno přístupu hmyzu a bude zvýšena vzduchotěsnost. [3] Laťový rošt bude uchycen 

do nosné konstrukce domu. Mezi jednotlivé vrstvy balíků budou vkládány kotvy, které tvoří 

nejčastěji provazy nebo lanka, přesahující před vnější líc stěny. Na tyto provazy se latění naváže. 

[3] U zezadu provětrávaného bednění je nutné zajistit, aby k balíkům nemohl proniknout déšť 

nebo sníh. [9] 

 

Obrázek 16 - Stěna s použitím slámy jako výplňového materiálu [12] 

Sádrokarton 15 mm, Instalační mezera s dřevovláknitou izolací 40 mm, OSB deska 18 mm, Slaměný balík, 

Závětrná folie, Odvětrávaná mezera s dřevěným roštem, dřevěný obklad 
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Obrázek 17 - Skladba obvodové stěny ze slaměných balíků 

Tabulka 13 - Náklady na konstrukci obvodové stěny ze slaměných balíků 

NÁKLADY NA 1 m2 OBVODOVÉ KONSTRUKCE ZE SLAMĚNÝCH BALÍKŮ 

MATERIÁL DODÁVKA [Kč∙m-2] MONTÁŽ [Kč∙m-2] CENA [Kč∙m-2] 

Hliněná omítka 6,30 200,00 206,30 

Rákosová rohož 35,10 51,90 87,00 

Papírová parozábrana 320,353 51,90 372,253 

Lehká skeletová 

konstrukce 
120,84 110,16 231,00 

Balíky 409,58 255,29 664,87 

Závětrná fólie 25,80 51,90 77,70 

Odvětrávaná mezera + 

rošt 
6,32 52,28 58,60 

Dřevěný obklad 170,50 210,50 381,00 

CELKEM 1 094,793 Kč∙m-2 983,93 Kč∙m-2 2 078,723 Kč∙m-2 

Při srovnávání nákladů na obvodovou konstrukci stavby vychází levněji konstrukce přírodního 

charakteru, s použitím slaměných balíků. Cena tepelné izolace ze slaměných balíků je 

několikanásobně nižší než cena srovnatelné tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu. Rozdíl 

je také v dodávce zdiva. 
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Tabulka 14 - Srovnání nákladů na obvodovou konstrukci 

SROVNÁNÍ NÁKLADŮ NA OBVODOVOU KONSTRUKCI 

 DODÁVKA [Kč∙m-2] MONTÁŽ [Kč∙m-2] CELKEM [Kč∙m-2] 

Umělé materiály 1 410,33  1 730,67  3 141 Kč∙m-2 

Přírodní materiály 1 094,793  983,93  2 078,723Kč∙m-2 

7.4 PŘÍČKY 

U první varianty domu bude na příčky je použito zdivo Porotherm 14 Profi DRYFIX, které bude 

omítnuto vápenocementovou omítkou. 

Tabulka 15 - Náklady na příčky z klasických materiálů 

NÁKLADY NA 1 m2 PŘÍČKY S KLASICKOU SKLADBOU 

MATERIÁL DODÁVKA [Kč∙m-2] MONTÁŽ [Kč∙m-2] CENA [Kč∙m-2] 

Pálená cihla  374,85 166,15 541,00 

Vnitřní VPC omítka 72,36 285,14 357,50 

CELKEM 447,21 Kč∙m-2 451,29 Kč∙m-2 898,50 Kč∙m-2 

Druhé varianta příček je vybudována z lehké fošnové konstrukce, vyplněné ovčí vlnou. Ovčí vlna 

bude pokryta papírovou parozábranou a následně omítnuta hliněnou omítkou. 

Tabulka 16 - Náklady na příčky izolované ovčí vlnou 

NÁKLADY NA 1 m2 PŘÍČKY S OVČÍ VLNOU 

MATERIÁL DODÁVKA [Kč∙m-2] MONTÁŽ [Kč∙m-2] CENA [Kč∙m-2] 

Lehká fošnová 

konstrukce 
104,60 99,90 204,5 

Izolace z ovčí vlny 590,00 48,00 638,00 

Papírová parozábrana 117,50 51,90 169,40 

Rákosová rohož 35,10 51,90 87,00 

Hliněná omítka 6,30 200,00 206,30 

CELKEM 853,50 Kč∙m-2 451,70 Kč∙m-2 1 305,20 Kč∙m-2 
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Tabulka 17 - Srovnání nákladů na příčky 

SROVNÁNÍ NÁKLADŮ NA PŘÍČKY 

 DODÁVKA [Kč∙m-2] MONTÁŽ [Kč∙m-2] CELKEM [Kč∙m-2] 

Umělé materiály 447,21 451,29 898,50 Kč∙m-2 

Přírodní materiály 853,50 451,70 1 305,20 Kč∙m-2 

Příčky z přírodních materiálů jsou dražší. Je zde použita přídavná izolace z ovčí vlny, která má 

vyšší cenu pořízení. 

 

Obrázek 18 - Montáž izolace z ovčí vlny [25] 
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7.5 STŘECHA 

Střecha je navržena plochá, dvouplášťová. U varianty domu z průmyslově vyráběných materiálů 

bude zateplení z minerální plsti. 

Tabulka 18 - Náklady na střechu z klasických materiálů 

NÁKLADY NA 1 m2 KONSTRUKCE STŘECHY S KLASICKOU SKLADBOU 

MATERIÁL DODÁVKA [Kč∙m-2] MONTÁŽ [Kč∙m-2] CENA [Kč∙m-2] 

VPC omítka 143,56 378,94 522,50 

Minerální izolace 135,83 18,40 154,23 

Nehoblovaná prkna 107,38 45,12 152,50 

Tepelná izolace 1032,00 18,40 1050,40 

Parozábrana 16,96 32,04 49,00 

CELKEM 1 435,73 Kč∙m-2 492,90 Kč∙m-2 1 928,63 Kč∙m-2 

U druhé varianty domu bude navržená dvouplášťová střecha izolována slaměnými balíky a ovčí 

vlnou. Slaměná izolace je pro dvouplášťové střechy vhodná. Díky dvouplášťovému provedení 

střechy se dá předejít mnoha problémům, které by mohly stavbu znehodnotit. U připojení stěny a 

střechy je třeba dbát na to, aby nevznikaly tepelné mosty. Pokud jsou venkovní stěny omítnuty, 

měl by být navržen dostatečný přesah střechy. [9] 

Podkladní vrstvou střechy budou OSB desky s vysokým difuzním odporem. Spáry mezi deskami 

ze zalepí vzduchotěsnou a parotěsnou páskou. Balíky se ukládají velmi těsně vedle sebe a po 

jejich uložení se přestřihují provázky, aby došlo k rovnoměrnému rozložení slámy. Na druhou 

stranu tím ale dojde ke zvýšení tepelné vodivosti slámy. [2] 

Tloušťka slaměné vrstvy musí být alespoň 400 mm. Izolace se však používá i dvojnásobná. Pokud 

se balíků pokládá více vrstev, kladou se tak, aby byly překryty jejich spáry. Musí být zabráněno 

pronikání chladného vzduchu do slámy. K tomu může sloužit kontaktní difuzní folie nebo hliněná 

břečka. Musí to být materiály méně prodyšné, ale difuzně otevřené. Nad větranou dutinou se 

provede další záklop OSB deskou. [2] 
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Tabulka 19 - Náklady na střechu se slaměnými balíky 

NÁKLADY NA 1 m2 KONSTRUKCE STŘECHY IZOLOVANÉ SLAMĚNÝMI 

BALÍKY 

MATERIÁL DODÁVKA [Kč∙m-2] MONTÁŽ [Kč∙m-2] CENA [Kč∙m-2] 

Hliněná omítka 6,30 176,02 182,32 

Rákosová rohož 35,10 51,90 87,00 

Papírová parozábrana 117,50 51,90 169,40 

Ovčí vlna  590,00 48,00 638,00 

Nehoblovaná prkna 107,38 45,12 152,50 

Slaměné balíky 134,33 25,34 159,67 

Parozábrana 16,96 32,04 49,00 

CELKEM 1 007,57 Kč∙m-2 430,32 Kč∙m-2 1 437,89 Kč∙m-2 

Tabulka 20 - Srovnání nákladů na střechu 

SROVNÁNÍ NÁKLADŮ NA STŘECHU 

 DODÁVKA [Kč∙m-2] MONTÁŽ [Kč∙m-2] CELKEM [Kč∙m-2] 

Umělé materiály 1 435,73 492,90 1 928,63Kč∙m-2 

Přírodní materiály 1 007,57 430,32 1 437,89 Kč∙m-2 

Cena dodávky minerální izolace je o 443 Kč na m2 vyšší, než cena dodávky slaměné izolace 

společně s ovčí vlnou.  

7.6 POZEDNÍ VĚNEC 

U první varianty domu je použito klasického vyztuženého železobetonu. 

U varianty z přírodních materiálů bude věnec dřevěný. Trámový věnec přijímá zatížení střechy, 

stabilizuje vrchní vrstvu slámových balíků a tím i celou stěnu proti vyboulení. Zároveň může 

posloužit i jako nadokenní a nadedveřní překlad, pokud nejsou otvory příliš velké. Aby bezchybně 

zajišťoval všechny tyto funkce, musí být co nejširší. Pro lepší rozložení zatížení se mohou pod 

trámový věnec položit desky z překližky nebo OSB desky. Nejlépe se v praxi osvědčil žebříkový 

trámový věnec [9] 
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Obrázek 19 - Trámový věnec jako žebříková konstrukce [9] 

7.7 OKNA A DVEŘE 

Umístění okna nebo dveří příliš blízko vnější straně obvodového pláště je stejně nevhodné jako 

umístění otvoru příliš daleko. Pokud je okno umístěno příliš blízko vnitřní straně, vzniká nutnost 

nákladného vytvoření venkovního parapetu. Umístění příliš blízko vnější straně hrozí vznikem 

tepelného mostu. Navíc v místech napojení může snadno kondenzovat voda, a tudíž může vznikat 

plíseň. [9] Z toho vyplývá, že nejvýhodnějším umístěním dveřní nebo okenní výplně je ve středu 

tloušťky stěny. Ale aby byly splněny všechny fyzikální požadavky, je vhodné přidat z vnější 

strany izolaci. Nejspíše nejlepší řešení je vyobrazeno na obrázku 20. 
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Obrázek 20 - Vestavba dvojitého okna s deštěnou špaletou [9] 

Venkovní omítková spára, která je v místech napojené okna na zeď, je problematickým místem, 

neboť zde může pronikat voda. Dá se tomu předejít nainstalováním krycí lišty a těsnícího pásu 

nebo stavební lepenky zakomponované do omítky.  Roh otvoru je možné zaoblit nebo vytvořit 

ostrou hranu pomocí omítkové lišty [9] 

8 KALKULACE CEN PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ 

Tato kapitola je věnována kalkulaci pořizovací ceny materiálů. Pořizovací cena je cenou, která je 

uvažována včetně nákladů na pořízení. Materiály, které jsou zde kalkulovány, jsou slaměné balíky 

v konstrukci podlahy, obvodových stěn a střechy a hliněná mazanina použita jako podkladní 

vrstva přírodního Marmolea. Ty ceny pořízení jsou kalkulovány, jelikož v softwaru pro 

rozpočtování byly dostupné podobné ceny jiných materiálů, ale s rozdílnou pracností. 

8.1 KALKULAČNÍ VZOREC [23] 

8.1.1 PŘÍMÉ NÁKLADY 

1. PŘÍMÝ MATERIÁL 

Do této položky patří veškeré suroviny, materiál, nakupované i vlastní polotovary, jejichž 

spotřebu lze stanovit přímo na kalkulační jednici zhotovovací práce. Dále sem patří spotřeba 

materiálu, který bude trvalou součástí konstrukčního prvku i spotřeba materiálu, který nebude 

trvalou součástí, ale bude ovlivňovat vlastnosti konstrukčního prvku. Patří sem náklady na 

pořízení materiálu, například prvotní doprava materiálu, celní poplatky a celní jistina. 
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2. PŘÍMÉ MZDY 

Do položky přímé mzdy patří mzdové náklady přímo související s výkonem na kalkulovanou 

jednici zhotovovacích prací, které tvoří základnu zákonného sociálního pojištění. Jsou to mzdové 

náklady výrobních dělníků, posádek strojů a posádek dopravních zařízení.  

Náklady mzdové mohou být tarifní nebo doplňkové. Doplňkovou mzdou mohou být například 

příplatky, dovolená, náhrada mezd a podobně. 

3. STROJE 

Do položky patří výkony strojů a dopravních zařízení, vztažených na kalkulační jednici.  

4. OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY 

Do položky patří ostatní časově rozlišené prvotní a druhotné náklady, které lze ekonomicky 

stanovit na kalkulační jednici zhotovovacích prací. Může to být mimostaveništní doprava mezi 

sklady staveb, mimostaveništní doprava u převozu strojů. Také to mohou externí služby, 

například poplatky a služby, pokud jsou obsaženy v popisu náplně položky. 

8.1.2 NEPŘÍMÉ NÁKLADY 

1. VÝROBNÍ REŽIE 

Do této kategorie patří všechny časově rozlišené prvotní nebo druhotné náklady související 

s řízením stavby. Kalkulace výrobní režie se provádí podle stanovených pravidel. Patří sem 

staveništní náklady zhotovitele, což je například zařízení a odstranění zpevněných ploch, 

přípojek, zhotovení příjezdových cest a jeřábových drah. Dále sem patří spotřeba materiálu, 

například odpisy, oprava a údržba drobného majetku, který je ve vlastnictví stavby. Potom do této 

kategorie patří přepravné a nájem a ostatní osobní náklady, například ubytování zaměstnanců, 

cestovné a odlučné, cestovné při denním dojíždění a podobně. Další kategorií patřící k výrobní 

režii jsou provozní náklady režijního charakteru za externí služby, například poplatky za 

telefon, poplatky za ochranu a hlídání stavebního objektu, odvoz odpadků a tak dále. Patří sem 

také technické náklady stavby, to jsou například zkoušky betonu, pořízení dokumentace, 

atestace zařízení, kontroly jakosti a další. Dále sem patří mzdové náklady, zákonné pojištění 

dělníků a THP a ostatní náklady na sociální příspěvky. Dále také stroje a zařízení režijní, 

což jsou například odpisy strojů.  Režie výrobní je také spotřeba energie a opravy a údržba. 

Výrobní režie je obvykle stanovena procentní přirážkou, kdy je výrobní režie rozpuštěna do 

jednotlivých položek zhotovovacích prací stavebního objektu.  
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2. SPRÁVNÍ REŽIE 

Do této položky patří všechny časově rozlišené prvotní a druhotné náklady související s řízením 

a správou firmy vznikající na vyšší organizační úrovni. Režie správní je fixní náklad, který lze 

fakultativně stanovit pouze na stavební objekt nebo na stavbu jako kalkulační jednici. Správní 

režii určuje vedení firmy a zadává se procentně přirážkou k součtu vlastních nákladů. 

3. ZISK 

Položka zisku je přidána jako procentní přirážka k úplným vlastním nákladům. Výše 

kalkulovaného zisku určuje vedení firmy podle strategie podniku. 

8.2 KALKULACE SLAMĚNÉ IZOLACE 

Cena slaměných balíků byla zjištěna od o. s. Baobaby. Je to cena 33 Kč/ balík. [29] Rozměry 

balíků jsou 47 cm šířka, 35 cm hloubka a délka je nastavitelná od 60 do 90 cm. Pro referenční 

dům je počítáno s délkou 60 cm. Při těchto rozměrech vychází na 1 metr čtvereční 3, 55 balíku. 

Což je 117 Kč na m2. Nakládka materiálu je v ceně. Vykládku si zajišťuje zákazník sám. Pro 

potřeby referenčního domu je počítáno se dvěma dělníky a jedním řemeslníkem. Na stránkách 

občanského sdružení Baobaby je nabízena doprava kamionem, který uveze 800 balíků. Doprava 

je oceněna na 22 Kč na km. [29] Balíky jsou dováženy z Hostišové u Zlína. Stavba referenčního 

domu je uvažována v okrajové části Zlína. Zhruba tedy 10 km. Pro stavbu domu bude potřeba cca 

1 400 balíků. Další balíky budou potřeba jako rezerva. V každém případě bude potřeba zajistit 

dopravu dvěma kamiony. Tedy 44 Kč na km. Po výpočtu dopravy na 1 m2 a 10 km vychází 

doprava na zhruba 2 Kč na km. Tato částka by samozřejmě stoupla, jestliže by bylo uvažováno 

s dopravou na delší vzdálenost.  

Mzda jednoho pracovníka je 94,55 Kč na Nh. Dále jsou uvažovány 34 % odvody z mezd. Celkově 

se mzdové náklady za 3 pracovníky dostanou na 380 Kč na Nh.  

Režie jsou ve výši 30% a 15 %. 30% je uvažováno na režie výrobní a 15% na režie správní. Dále 

je ještě počítáno s 10% ziskem. 

8.2.1 OBVODOVÁ STĚNA 

Při zohlednění všech výše uvedených nákladů podle kalkulačního vzorce je jednotková cena 

balíků, použitých jako tepelná izolace obvodové konstrukce lehkého skeletu, 664, 87 Kč na m2. 
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Tabulka 21 - Kalkulace ceny slaměných balíků použitých na stavbu stěny 

Rozbor ceny 

              
      

MJ  m2  Položka 
Dodávka a montáž izolace obvodové konstrukce ze 

slaměných balíků 
  

                        

                        

  H Přímý materiál 119,25   

  NC      z toho nákupní cena 117,25   

  D      z toho doprava 2,00   

  M Mzdové náklady 342,08   

  P      z toho přímé mzdy 255,29   

  O      odvody 34 % z mezd 86,80   

  S Stroje 0,00   

  T Ostatní přímé náklady 0,00   

  SUB Poddodávky 0,00   

  PZN Příme zpracovací náklady [M] + [S] + [T] 342,08   

   Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] 461,33   

  R1 výrobní 30 % z [P]+[O]+[S]+[T] 102,62   

  R2 správní 15 % z [P]+[O]+[S]+[T] 51,31   

  R3   0 % z [] 0,00   

   Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] 153,94   

   Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK] 615,27   

  Z Zisk 10 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]+[R3] 49,60   

  R4 Režie 4 0 % z [] 0,00   

  NK Nekalkulované náklady 0,00   

   
Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] 664,87 

  

     

  Jednotková cena 664,87   

                     

P. č. T Kód položky Název položky MJ Množství Jednotková cena Celkem 

1 M   Slaměný balík m2 111,78000 117,25 13 106, 205 

Materiály    13 106, 205 

5 P 712000-S3-T2 Dělník    Nh 0,90000 94,55 85,095 

6 P 712000-S3-T3 Dělník    Nh 0,90000 94,55 85,095 

7 P 713000-S3-T2 Řemeslník Nh 0,90000 94,55 85,095 

Mzdy    255,285 
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Tabulka 22 - Položka montáž a dodávka slaměné izolace – obvod. Kce. 

Zkrácený popis Dodávka a montáž izolace obvodové konstrukce ze slaměných balíků 

Plný popis 
Dodávka a montáž a izolace obvodové konstrukce slaměnými balíky – 

systém nenosné slámy s fošnovou konstrukcí 

Poznámka 

- Balíky se ukládají mezi fošnovou konstrukci lehkého skeletu 

- V ceně montáže jsou započítány náklady na ukládání a stačování balíku, 

zkracování a docpávání mezer  

- V ceně není nosná konstrukce 

 

8.2.2 STŘECHA 

Při použití balíků na izolaci ploché střechy je spotřebou 3, 55 balíků na m2. Pracnost ukládání 

balíků do konstrukce je ale několikanásobně nižší, než při ukládání balíků do konstrukce 

obvodové stěny. Doprava byla vypočítána souhrnně za dopravu balíků na obvodové konstrukce, 

střechu i podlahu. Vychází tudíž na 2 Kč na km. Pracovníci jsou uvažováni 2. 

Tabulka 23 - Položka montáž a dodávka slaměné izolace - střecha 

Zkrácený popis Dodávka a montáž izolace střechy slaměnými balíky 

Plný popis Dodávka a montáž izolace ploché střešní konstrukce slaměnými balíky  

Poznámka 

- Balíky se ukládají natěsno vedle sebe 

- Po uložení se rozstřihnou vázací provázky 

- V ceně je započítána cena na přesun balíků na střechu, uložení a 

přestřižení provázku  
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Tabulka 24 - Kalkulace ceny slaměných balíků použitých na konstrukci střechy 

Rozbor ceny 

                        

MJ  m2  Položka Dodávka a montáž izolace střechy slaměnými balíky   

                        

                        

  H Přímý materiál 119,25   

  NC      z toho nákupní cena 117,25   

  D      z toho doprava 2,00   

  M Mzdové náklady 25,34   

  P      z toho přímé mzdy 18,91   

  O      odvody 34 % z mezd 6,43   

  S Stroje 0,00   

  T Ostatní přímé náklady 0,00   

  SUB Poddodávky 0,00   

  PZN Příme zpracovací náklady [M] + [S] + [T] 25,34   

   Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] 144,59   

  R1 výrobní 30 % z [P]+[O]+[S]+[T] 7,60   

  R2 správní 15 % z [P]+[O]+[S]+[T] 3,80   

  R3   0 % z [] 0,00   

   Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] 11,40   

   
Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + 

[NK] 
155,99   

  Z Zisk 10 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]+[R3] 3,67   

  R4 Režie 4 0 % z [] 0,00   

  NK Nekalkulované náklady 0,00   

   
Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] 159,67 

  

     

  Jednotková cena 159,67   

                     

P.č. T Kód položky Název položky MJ Množství Jednotková cena Celkem 

1 M   Slaměný balík m2 121,50000 117,25 14 245,875 

Materiály     14 245,875 

2 P 712000-S3-T2 Dělník    Nh 0,10000 94,55 9,455 

3 P 712000-S3-T3 Dělník    Nh 0,10000 94,55 9,455 

Mzdy    94,55 
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8.2.3 PODLAHA 

Tabulka 25 - Kalkulace ceny slaměných balíků použitých na konstrukci podlahy 

Rozbor ceny 

                   

MJ m2  Položka 
Dodávka a montáž izolace podlahy slaměnými 

balíky 
  

                        

                        

  H Přímý materiál 160,35   

  NC      z toho nákupní cena 158,35   

  D      z toho doprava 2,00   

  M Mzdové náklady 76,02   

  P      z toho přímé mzdy 56,73   

  O      odvody 34 % z mezd 19,29   

  S Stroje 0,00   

  T Ostatní přímé náklady 0,00   

  SUB Poddodávky 0,00   

  PZN Příme zpracovací náklady [M] + [S] + [T] 76,02   

   Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] 236,37   

  R1 výrobní 30 % z [P]+[O]+[S]+[T] 22,81   

  R2 správní 15 % z [P]+[O]+[S]+[T] 11,40   

  R3   0 % z [] 0,00   

   Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] 34,21   

   
Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + 

[NK] 
270,58   

  Z Zisk 10 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]+[R3] 11,02   

  R4 Režie 4 0 % z [] 0,00   

  NK Nekalkulované náklady 0,00   

   
Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] 281,60 

  

     

  Jednotková cena 281,60   

                     

P.č. T Kód položky 
                               

Název položky 
MJ Množství Jednotková cena Celkem 

1 M   Karton m2 121,50000 3,00 364,500 

2 M   Rákosová rohož m2 121,50000 35,10 10 327,500 

3 M   Slaměný balík m2 121,50000 117,25 14 246,154 

4 M   Karton m2 121,50000 3,00 364,500 

Materiály    158,35 25 302,654 

5 P 712000-S3-T2 Dělník    Nh 0,30000 94,55 28,365 

7 P 713000-S3-T2 Řemeslník Nh 0,30000 94,55 28,365 

Mzdy    56,730 
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Do pořizovacích nákladů na balíky využité jako izolace podlahy, jsou započítány mimo jiné i 

náklady na 2 vrstvy kartonu a rákosovou rohož. Tyto materiály jsou uvedeny i ve skladbě použité 

konstrukce podlahy v předchozí kapitole. Pracnost ukládání slaměných balíků do podlahy je ale 

ještě nižší než ukládání balíků do konstrukce střechy. Odpadá zde nutnost dopravovat balíky do 

výšky. Je uvažováno rovněž se 2 dělníky. Cena takto použitých balíků vychází na 331,50 Kč na 

m2. 

Tabulka 26 - Položka montáž a dodávka slaměné izolace - podlaha 

Zkrácený popis Dodávka a montáž izolace podlahy slaměnými balíky 

Plný popis Montáž dodávka izolace podlahové konstrukce slaměnými balíky  

Poznámka 

- V ceně materiálu jsou i 2 vrstvy kartonu a rákosová rohož, na kterou se 

balíky pokládají 

V ceně není dřevěný rošt 

8.3 HLINĚNÁ MAZANINA 

Zemina je uvažována zemina zahradní, tříděná. Cena zeminy je 190 Kč na 1 tunu zeminy včetně 

21% DPH. 1m3 zeminy je 1,4 tuny. Cena zeminy na 1 m3 je teda 266 Kč. [21] Do hliněné mazaniny 

se používá ještě nasekaná sláma. Je možné použít zbytky slámy, která zbyla ze stavby 

obvodových stěn a ostatních výplní. Cena slámy byla určena na 40 Kč na m2. Pro práci na vrstvě 

hliněné mazaniny budou potřeba 2 pracovníci. Pracnost je 1 Nh na m2. Společně s 34 % odvody, 

budou mzdové náklady 253,39 Kč na m2. 

Tabulka 27 - Položka montáž a dodávka hliněné mazaniny 

Zkrácený popis Hliněná mazanina 

Plný popis Hliněná mazanina použitá do konstrukce podlahy, tl 0,2 cm 

Poznámka - V ceně mazaniny je i slaměná řezanka, používající se pro vylehčení 

materiálu 
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Tabulka 28 - Kalkulace ceny hlíny použité na mazaninu 

Rozbor ceny 

                        

MJ   m3   Položka Hliněná mazanina, tl. 20 mm   

                        

                        

  H Přímý materiál 316,00   

  NC      z toho nákupní cena 306,00 [21]   

  D      z toho doprava 10,00   

  M Mzdové náklady 202,72   

  P      z toho přímé mzdy 151,28   

  O      odvody 34 % z mezd 51,44   

  S Stroje 0,00   

  T Ostatní přímé náklady 0,00   

  SUB Poddodávky 0,00   

  PZN Příme zpracovací náklady [M] + [S] + [T] 202,72   

   Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] 518,72   

  R1 výrobní 30 % z [P]+[O]+[S]+[T] 60,81   

  R2 správní 15 % z [P]+[O]+[S]+[T] 30,41   

  R3   0 % z [] 0,00   

   Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] 91,22   

   
Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + 

[NK] 
609,94   

  Z Zisk 10 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]+[R3] 29,39   

  R4 Režie 4 0 % z [] 0,00   

  NK Nekalkulované náklady 0,00   

   
Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] 639,33 

  

     

  Jednotková cena 639,33   

                     

P. č. T Kód položky Název položky MJ Množství Jednotková cena Celkem 

1 M   Zemina zahradní - tříděná  m3 18,22500 266,00 4 847,850 

2 M   Nasekaná sláma m2 2,00000 40,00 80,000 

Materiály    306,00 4927,850 

5 P 712000-S3-T2 Dělník    Nh 0,80000 94,55 75,640 

6 P 713000-S3-T2 Řemeslník Nh 0,80000 94,55 75,640 

Mzdy    151,280 
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9 SROVNÁNÍ CEN/ ROZPOČTŮ + ROZDÍLY 

V příloze této diplomové práce jsou 2 rozpočty pro rodinný dům. První varianta počítá se stavbou 

z klasických stavebních materiálů. Dům v druhé variantě je postaven z materiálů přírodních. 

V této kapitole jsou rozebrány jednotlivé kapitoly položkového rozpočtu pro obě varianty domu. 

9.1 ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ 

Tabulka 29 - Základy a zvláštní zakládání 

Č. pol. Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání       190 636,13 

271571112R00 Polštář základu ze štěrkopísku netříděného m3 36,45000 803,60 29 291,22 

273321411R00 Železobeton základových desek C 25/30 m3 12,50000 2 723,88 34 048,50 

273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 18,00000 508,01 9 144,18 

273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 18,00000 76,47 1 376,46 

  Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu 

273362021R00 
Výztuž základových desek ze svařovaných sití 

KARI 
t 0,48600 29 923,79 14 542,96 

274313711R00 Beton základových pasů prostý C 25/30 m3 20,37200 2 724,95 55 512,68 

274351215RT1 
Bednění stěn základových pasů - zřízení, bednicí 

materiál prkna 
m2 39,48000 489,00 19 305,72 

274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 39,48000 79,40 3 134,71 

  Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu 

274362021R00 Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí KARI t 0,81488 29 795,43 24 279,70 

Obě stavby jsou založeny stejně. Je použit štěrkopísek, betonové základové pásy a základová 

deska. Způsob založení stavby odpovídá popisu uvedenému v kapitole 7. 

Tabulka 30 – Dodávka, montáž a celková cena základů 

Dodávka, montáž a celková cena základů a zvláštního zakládání 

 DODÁVKA MONTÁŽ CELKEM 

Obě varianty 150 006,73 Kč 40 629,40 Kč 190 636,13 Kč 

9.2 SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 

První varianta domu používá zdivo Porotherm 30 AKU na obvodovou konstrukci a Porotherm 14 

Profi Dryfix na příčky. Příčky jsou upevněny jak kotvami, tak pěnou. Překlady jsou také z řady 

Porotherm. Komín je použit ze systému Heluz stejně jako u druhé varianty. Způsob ocenění 

odpovídá popisu skladby konstrukce v kapitole 7. 
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Tabulka 31 - Průmyslové konstrukce -  svislé a kompletní konstrukce 

Č.  pol. Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce       293 150,67 

311238136R00 
Zdivo POROTHERM 30 AKU Z P15 na MC 10, 

tl.300 mm 
m2 148,78080 1 378,00 205 019,94 

314269111R00 
Komín Heluz plyn založení, jednoprůd., DN 80 

mm 
m 0,50000 3 230,00 1 615,00 

314269211R00 Komín Heluz plyn jednoprůd.střed, DN 80 cm m 2,70000 1 214,00 3 277,80 

314269311R00 
Komín.hlava GRAND prstenec, jednoprůduch, 

DN 80 mm 
m 1,00000 3 895,00 3 895,00 

314269511R00 
Komín Heluz plyn, jednoprůduch, krycí deska 

zákl. 
kus 1,00000 1 516,00 1 516,00 

314269711R00 
Komín Heluz plyn komín.hlavice odkouření, DN 

80 mm 
kus 1,00000 1 757,00 1 757,00 

317168121R00 Překlad POROTHERM plochý 145x71x1000 mm kus 25,00000 186,30 4 657,50 

  Včetně dodávky překladů. 

317168122R00 Překlad POROTHERM plochý 145x71x1250 mm kus 10,00000 258,00 2 580,00 

  Včetně dodávky překladů. 

317168123R00 Překlad POROTHERM plochý 145x71x1500 mm kus 5,00000 288,50 1 442,50 

  Včetně dodávky překladů. 

317168125R00 Překlad POROTHERM plochý 145x71x2000 mm kus 5,00000 358,00 1 790,00 

  Včetně dodávky překladů. 

317168127R00 Překlad POROTHERM plochý 145x71x2500 mm kus 10,00000 483,00 4 830,00 

  Včetně dodávky překladů. 

342248154R00 
Příčky POROTHERM 14 Profi DRYFIX, tl. 140 

mm 
m2 92,21900 541,00 49 890,48 

317998112 Izolace mezi překlady polystyren tl. 70 mm m 11,25000 67,40 758,25 

342948111 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 52,00000 131,50 6 838,00 

  Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 

342948112 Ukotvení příček montážní poly. pěnou m 34,56000 95,00 3 283,20 

  Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 

Obvodové zdi druhé varianty domu jsou vytvořeny z dřevěných fošen. Konstrukce je vyplněna 

slaměnými balíky. Příčky jsou rovněž z fošnové konstrukce a jsou vyplněny ovčí vlnou. 
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Tabulka 32 - Přírodní materiály - svislé a kompletní konstrukce 

Č. pol. Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

3 Svislé a kompletní konstrukce       189 453,72 

314269111R00 Komín Heluz plyn založení, jednoprůd., DN 80 mm m 0,50000 3 230,00 1 615,00 

314269211R00 Komín Heluz plyn jednoprůd.střed, DN 80 cm m 2,70000 1 214,00 3 277,80 

314269311R00 
Komín.hlava GRAND prstenec, jednoprůduch, DN 

80 mm 
m 1,00000 3 895,00 3 895,00 

314269511R00 Komín Heluz plyn, jednoprůduch, krycí deska zákl. kus 1,00000 1 516,00 1 516,00 

314269711R00 
Komín Heluz plyn komín.hlavice odkouření, DN 

80 mm 
kus 1,00000 1 757,00 1 757,00 

713131130R00 Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce m2 92,41300 48,00 4 435,82 

  Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace. 

  Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 

762123120RT2 
Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 144 

cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 120 x 120 mm 
m 44,82000 204,50 9 165,69 

762123130RT2 
Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 224 

cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 120 x 140 mm 
m 45,00000 231,00 10 395,00 

00003 Izolace z ovčí vlny m2  92,41300 590,00 54 523,67 

00001T Izolace obvodové konstrukce ze slaměných balíků m2  148,70988 664,87 98 872,74 

Tabulka 33 – Dodávka, montáž a celková cena svislých a kompletních konstrukcí 

Dodávka, montáž a celková cena svislých a kompletních konstrukcí 

 DODÁVKA MONTÁŽ CELKEM 

Průmyslově vyráběné materiály 215 717,25 Kč 77 433,42 Kč 293 150,67 Kč∙ 

Přírodní materiály 119 308,69 Kč 70 145,03 Kč 189 453,72 Kč 

Při srovnávání nákladů na obvodovou konstrukci stavby vychází levněji konstrukce přírodního 

charakteru, s použitím slaměných balíků a ovčí vlny. Cena tepelné izolace ze slaměných balíků 

je několikanásobně nižší než cena srovnatelné tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu. 

Rozdíl je také v dodávce zdiva. Pořizovací cena přírodních konstrukcí svislých a kompletních je 

nižší i přes to, že do konstrukce příček je použita kvalitní ovčí vlna, která má relativně vysokou 

cenu pořízení. 

9.3 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

Ztužující věnce jsou u první varianty domu z železobetonu. Vyztuženy jsou svařovanou sítí s oky 

100/ 100 mm.  
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Tabulka 34 - Průmyslové materiály - vodorovné konstrukce 

Č. pol. Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce       190 854,50 

417361921RT1 
Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanou sítí, 

průměr drátu 4,0, oka 100/100 mm 
t 0,27000 30 920,00 8 348,40 

762811210RT2 
Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna, 

včetně dodávky řeziva, prkna tl. 18 mm 
m2 121,50000 152,50 18 528,75 

765901121R00 Fólie podstřešní paropropustná Jutafol D 110 m2 121,50000 49,00 5 953,50 

  Dodávka a montáž hydroizolační fólie, spojovacích pásek včetně spojovacích prostředků. 

417321414 
Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 

25/30 
m3 2,70000 2 950,00 7 965,00 

417351115 Bednění ztužujících věnců - zřízení m2 9,00000 292,50 2 632,50 

417351116 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 9,00000 61,80 556,20 

713141151 Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá m2 243,00000 18,40 4 471,20 

762341210 
Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na 

sraz 
m2 6,75000 75,20 507,60 

61210142AR 
Panel střešní Kingspan KS 1000 RW tl.jádra 100 

mm 
m2 121,50000 1 032,00 125 388,00 

63151375AR 
Deska z minerální plsti ORSIK tl. 1200x600x120 

mm 
m2 121,50000 135,83 16 503,35 

Ztužující věnec u druhé varianty domu bude dřevěný, vytvořený z hranolů. Překlady budou 

řešeny taktéž dřevěnými hranoly. Způsob ocenění odpovídá popisu skladby konstrukcí v kapitole 

7. 

Tabulka 35 - Přírodní materiály - vodorovné konstrukce 

Č. pol. Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce       148 610,05 

713111122R00 Izolace tepelné stropů rovných spodem, s přibitím m2 121,50000 106,00 12 879,00 

713111211RK2 
Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením 

spojů, Jutafol N 110 speciál 
m2 121,50000 84,00 10 206,00 

762811210RT2 
Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna, 

včetně dodávky řeziva, prkna tl. 18 mm 
m2 121,50000 152,50 18 528,75 

762911111R00 Impregnace řeziva máčením Bochemit QB m2 2,47500 14,30 35,39 

763713103RT1 
Výroba + montáž základ. a věncového rámu, vč. 

dodávky hranolů 140/55 mm a spoj. prostředků 
m 45,00000 220,50 9 922,50 

765901121R00 Fólie podstřešní paropropustná Jutafol D 110 m2 121,50000 49,00 5 953,50 

  Dodávka a montáž hydroizolační fólie, spojovacích pásek včetně spojovacích prostředků. 

00003 Izolace z ovčí vlny m2     121,50000 590,00 71 685,00 

0002 
Montáž tepelné izolace ze slaměnných balíků - 

střecha 
m2     121,50000 159,67 19 399,91 
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Tabulka 36 – Dodávka, montáž a celková cena vodorovných konstrukcí 

Dodávka, montáž a celková cena vodorovných konstrukcí 

 DODÁVKA MONTÁŽ CELKEM 

Průmyslově vyráběné materiály 164 083,02 Kč 26 771,48 Kč 190 854,50 Kč∙ 

Přírodní materiály 26 667,66 Kč 121 942,40 Kč 148 610,05 Kč 

Při porovnání nákladů na vodorovné konstrukce je patrné, že konstrukce z přírodních materiálů 

jsou levnější. Hlavní rozdíl je v dodávce materiálů. Ztužující pásy z železobetonu jsou 

několikanásobně dražší než konstrukce ztužujícího věnce ze dřeva. Také cena minerální izolace 

je větší než pořizovací cena slaměných balíků a ovčí vlny. 

9.4 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 

Na úpravu vnitřních povrchů je použita omítka. Pro začištění rohů jsou použity začišťovací lišty. 

Tabulka 37 -  Průmyslové materiály - úpravy povrchů vnitřní 

Č. pol. Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní       170 976,83 

611421110R00 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, hrubá m2 121,50000 215,00 26 122,50 

611421122R00 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, hladká m2 121,50000 307,50 37 361,25 

612421615R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená m2 264,43150 167,50 44 292,28 

612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká m2 264,43150 190,00 50 241,99 

610991001 Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 6 mm m 43,78000 32,70 1 431,61 

612401911 Příplatek za zahlazení povrchu m2 264,43150 39,00 10 312,83 

28350127R Lišta okenní začišťovací 503024 PVC 10-240 cm m 39,30000 30,90 1 214,37 

Na vnitřní povrch domu z přírodních materiálů bude použita vrstva parozábrany a rákosová rohož 

jako nosič omítky. Stěny budou omítnuty hliněnou omítkou. 
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Tabulka 38 - Přírodní materiály - úpravy povrchů vnitřní 

Č. pol. Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní       184 288,80 

610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 13,25850 34,60 458,74 

611473111R00 Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, hladká m2 121,50000 293,50 35 660,25 

612473181R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká m2 264,43100 200,00 52 886,20 

713134211R00 Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů m2 198,85300 51,90 10 320,47 

713134211R00 Montáž rohože na stěny m2 320,35300 51,90 16 626,32 

05540002R Rákos pod omítku štukatérský hustý š. 1200 mm m2 320,35300 35,10 11 244,39 

585602020R Claygar HJ 02 hliněná vnitřní omítka jemná, 30kg kg 3 087,45200 6,30 19 450,95 

63160321R 
Insulfrax papír tl. 1 mm, š. 610 mm dl.125 m, bílý, 

150 kg/m3 
m2 320,35300 117,50 37 641,48 

Tabulka 39 – Dodávka, montáž a celková cena úprav povrchů vnitřních 

Dodávka, montáž a celková cena úprav povrchů vnitřních 

 DODÁVKA MONTÁŽ CELKEM 

Průmyslově vyráběné materiály 37 791,18 Kč 133 185,65 Kč 170 976,83 Kč∙ 

Přírodní materiály 108 395,91 Kč 75 892,89 Kč 184 288,80 Kč 

Při porovnávání nákladů na úpravu vnitřních povrchů je patrné, že povrchy z přírodních materiálů 

jsou dražší. Rozdíl není příliš markantní. Vznikl hlavně kvůli použití vrstev, které u průmyslových 

materiálů nejsou potřeba. Je to například vrstvy papírové parozábrany či vrstva rákosové rohože, 

která slouží jako nosič omítky. 

9.5 ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ 

Na vnější povrchy u varianty domu z průmyslových materiálů bude použit extrudovaný 

polystyren a omítka. Na začištění povrchů budou použity okenní lišty, rohovníky a rohová lišta 

s okapničkou. 
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Tabulka 40 - Průmyslové materiály - úpravy povrchů vnější 

Č. pol. Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější       216 410,01 

622472112R00 Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. II. ručně m2 148,70988 464,50 69 075,74 

612473186 Příplatek za zabudované rohovníky m 28,90000 59,60 1 722,44 

622311133 
Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.120 

mm 
m2 148,70988 815,00 121 198,55 

622421491 
Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s 

okapničkou 
m 12,30000 85,20 1 047,96 

28350127R Lišta okenní začišťovací 503024 PVC 10-240 cm m 39,30000 30,90 1 214,37 

28375464R 
Deska polystyrenová XPS Austrotherm TOP P GK 

100mm 
m2 13,50000 258,36 3 487,86 

28376406R 
Deska fasádní Baumit EPS-F tl. 120 mm 

polystyrén 
m2 148,70988 125,50 18 663,09 

U druhé varianty domu je použito obložení stěn dřevěnými palubkami. Palubky jsou připevněny 

na dřevěný rošt. Pod roštem je umístěna závětrná fólie. 

Tabulka 41 - Přírodní materiály - úpravy povrchů vnější 

Č. pol. Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější       79 480,53 

713134211R00 Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů m2 137,43800 51,90 7 133,03 

766412112R00 Obložení stěn nad 1 m2 palubkami SM, š. do 8 cm m2 137,43800 210,50 28 930,70 

  Včetně našroubování soklu. 

766417111R00 Podkladový rošt pod obložení stěn m 233,60000 58,60 13 688,96 

61191671R Palubka obkladová SM tloušťka 16 šíře 121 mm m2 137,43800 170,50 23 433,18 

62850110R Fólie víceúčelová FONDALINE Plus 400 šíře 1 m m2 137,43800 45,80 6 294,66 

Tabulka 42 – Dodávka, montáž a celková cena úprav povrchů vnějších 

Dodávka, montáž a celková cena úprav povrchů vnějších 

 DODÁVKA MONTÁŽ CELKEM 

Průmyslově vyráběné materiály 42 490,90 Kč 173 919,11 Kč 216 410,01 Kč 

Přírodní materiály 32 900,18 Kč 46 580,36 Kč 79 480,53 Kč 

Při porovnání nákladů na úpravu vnějších povrchů je zřejmé, že průmyslová konstrukce je dražší. 

Hlavní rozdíl ve skladbě konstrukce je ten, že ve variantě z průmyslových materiálů je použita 

přídavná tepelná izolace deskou z extrudovaného polystyrenu. Kdežto u konstrukce z přírodních 

materiálů je tepelná izolace zastoupena slaměnými balíky, které jsou výplní nosné konstrukce.  
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9.6 PODLAHY A PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 

Pod konstrukci finální vrstvy podlahy bude použita betonová mazanina. Způsob ocenění odpovídá 

popisu skladby konstrukcí v kapitole 7. 

Tabulka 43 - Průmyslové materiály - podlahy a podlahové konstrukce 

Č. pol.  Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce       301 319,48 

564801111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 3 cm m2 121,50000 40,20 4 884,30 

631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 60,75000 3 050,13 185 295,40 

  Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 

631319151R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 5 cm m3 51,24000 799,77 40 980,21 

631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 5 cm m3 60,75000 242,89 14 755,57 

713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 121,50000 21,00 2 551,50 

28375483R 
Deska polystyrenová XPS Austrotherm TOP30 SF 

160mm 
m2 121,50000 435,00 52 852,50 

Varianta z přírodních materiálů bude vytvořena z dřevěného roštu, na kterém bude uložen záklop 

z OSB desek, karton a rákosová rohož. Na rohož budou uloženy balíky. Na balíky znovu karton 

a vrstva hliněné mazaniny. Na mazaninu bude uložena vrstva finální vrstva podlahy. Finální 

vrstvou bude přírodní linoleum, které je ale zařazeno do rozpočtu v dílu podlahy povlakové. 

Způsob ocenění odpovídá popisu skladby konstrukcí v kapitole 7. 

Tabulka 44 - Přírodní materiály - podlahy a podlahové konstrukce 

Č.  Pol Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

63 Podlahy a podlahové konstrukce       147 925,28 

564801111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 3 cm m2 121,50000 40,20 4 884,30 

631319151R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 2 cm m3 51,24000 799,77 40 980,21 

631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 2 cm m3 51,24000 242,89 12 445,68 

762712130RT2 
Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 

cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 14/20 
m 30,50000 460,00 14 030,00 

763614112R00 Podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, přibíjením m2 121,50000 84,10 10 218,15 

0004 Izolace ze slaměných balíků m2     121,50000 281,60 34 214,40 

0005 Hliněná mazanina m3     18,22500 639,33 11 651,79 

60725001R Deska dřevoštěpková OSB 2 N tl. 15 mm m2 121,50000 160,50 19 500,75 
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Tabulka 45 - Dodávka, montáž a celková cena podlah a podlahových konstrukcí 

Dodávka, montáž a celková cena podlah a podlahových konstrukcí 

 DODÁVKA MONTÁŽ CELKEM 

Průmyslově vyráběné materiály 193 632,12 Kč 107 687,36 Kč 301 319,48 Kč 

Přírodní materiály 28 774,45 Kč 119 150,83 Kč 147 925,28 Kč 

Při srovnání nákladů na konstrukci podlah vychází výhodněji konstrukce podlahy s použitím 

izolace ze slaměných balíků. Výrazný cenový rozdíl vzniká v montáži a dodávce betonové 

mazaniny, která je oproti hliněné mazanině výrazně dražší. 

9.7 LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY 

Tabulka 46 - Lešení 

Č. pol. Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy       6 222,26 

941955003R0 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 44,60400 139,50 6 222,26 

Náklady na pomocné lešení jsou pro obě stavby stejné 

Tabulka 47 – Dodávka, montáž a celková cena lešení 

Dodávka, montáž a celková cena lešení 

 DODÁVKA MONTÁŽ CELKEM 

Obě varianty 3 254,75 Kč 2 967,50 Kč 6 222,26 Kč 

9.8 DOKONČOVACÍ KONSTRUKCE NA POZEMNÍCH STAVBÁCH 

Náklady na vyčištění budov jsou rovněž u obou staveb uvažovány ve stejné výši. 

Tabulka 48 - Vyčištění budov 

Č. pol. Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Díl: 95 
Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách 
      9 027,45 

952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 121,50000 74,30 9 027,45 

9.9 PŘESUN HMOT 

Přesun hmot pro průmyslové materiály je nákladnější než přesun hmot pro materiály přírodní. Je 

to způsobeno vyšší hmotností stavebních prvků. 
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Tabulka 49 - Průmyslové materiály - přesun hmot 

Č. pol. Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot       93 413,40 

998011001 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 425,57356 219,50 93 413,40 

Tabulka 50 - Přírodní materiály -  přesun hmot 

Č. pol. Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot       43 209,28 

998011001 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 196,85319 219,50 43 209,28 

9.10 IZOLACE PROTI VODĚ 

Izolace proti vodě jsou u obou staveb použity stejné. Je to izolace proti vlhkosti nátěrem, jak 

vodorovně, tak svisle. A izolace proti vlhkosti přitavením, vodorovně i svisle. 

Tabulka 51 - Průmyslové materiály - izolace proti vodě 

Č. pol. Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Díl: 711 Izolace proti vodě       36 883,94 

711111001 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena m2 121,50000 8,10 984,15 

711112001 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena m2 36,00000 18,20 655,20 

711141559 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením m2 121,50000 75,90 9 221,85 

711142559 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením m2 36,00000 90,30 3 250,80 

11163111R Lak asfaltový izolační ALP-PENETRAL, sud kg 55,12500 48,68 2 683,49 

62836110R Pás asfaltovaný těžký Foalbit Al S 40 1x7,5 m m2 157,50000 123,54 19 457,55 

998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,82687 763,00 630,90 

Tabulka 52 – Dodávka, montáž a celková cena izolací proti vodě 

Dodávka, montáž a celková cena izolací proti vodě 

 DODÁVKA MONTÁŽ CELKEM 

Obě varianty 22 141,04 Kč 14 742,90 Kč 36 883,94 Kč 

9.11 ŽIVIČNÉ KRYTINY 

Živičné krytiny jsou také použity u obou staveb stejné. Střecha je oplechována. 
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Tabulka 53 - Průmyslové materiály - Živičné krytiny 

Č. pol. Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Díl: 712 Živičné krytiny       113 149,42 

712311101 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP m2 128,25000 8,10 1 038,83 

712341559 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením m2 128,25000 74,10 9 503,33 

712361703 Povlaková krytina střech do 10°, fólií lepenou m2 128,25000 255,00 32 703,75 

712378002 Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 200 mm m 31,50000 183,00 5 764,50 

  Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice. 

712378004 Závětrná lišta VIPLANYL RŠ 250 mm m 47,80000 207,00 9 894,60 

  Úprava délky a připevnění závětrné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. 

712378008 Pásek VIPLANYL RŠ 50 mm m 47,80000 87,60 4 187,28 

  Úprava délky a připevnění pásku natloukacími hmoždinkami včetně dodávky pásku. 

712391171 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie m2 128,25000 32,00 4 104,00 

11163141R 
Lak asfaltový izolační KONKOR 500, nádoba 160 

kg 
kg 44,80000 40,60 1 818,88 

28322010R Fólie ALKORPLAN 35176 tl. 1,5 mm š. 1600 mm m2 128,25000 227,00 29 112,75 

62833159R Pás asfaltovaný těžký Sklobit 40 mineral G 200 S40 m2 128,25000 110,76 14 204,97 

998712101 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m t 0,87329 935,00 816,53 

Tabulka 54 – Dodávka, montáž a celková cena živičných krytin 

Dodávka, montáž a celková cena živičných krytin 

 DODÁVKA MONTÁŽ CELKEM 

Obě varianty 45 136,60 Kč 68 012,82 Kč 113 149,42Kč 

9.12 KONSTRUKCE TESAŘSKÉ 

Tesařské konstrukce pro obě varianty domu jsou shodné. Konstrukce krovů je ze dřevěných 

hranolů. Veškeré řezivo je impregnováno. Ze spodní strany je přesah střechy bedněný.  

  



76 

 

Tabulka 55 - Průmyslové materiály - konstrukce tesařské 

Č. pol. Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Díl: 762 Konstrukce tesařské       82 364,83 

762195000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn m3 2,00000 513,00 1 026,00 

762311103R00 Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel kus 40,50000 121,50 4 920,75 

762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 1,20000 1 201,00 1 441,20 

763732112R00 Montáž střech z vazníků příhradových dl. do 18 m m 73,35900 199,50 14 635,12 

763732122R00 
Montáž stojek pro rámové konstr. příhradové do 10 

m 
m 25,00000 244,00 6 100,00 

  Včetně nákladů na spojení rámové konstrukce. 

762911111 Impregnace řeziva máčením Bochemit QB m2 43,92000 14,30 628,06 

246968806R 
Nátěr ochranný 2složkový VERNA PU16 lesk á 5 

l 
l 8,78400 803,60 7 058,82 

60510118R Prkno SM/JD neomítané, I. Jak. 18-22x250-300 m3 1,35000 4 635,00 6 257,25 

60515787R Hranol SM profil 80x120 mm dl. 9 m m3 4,60231 7 825,00 36 013,08 

998762102 
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 

m 
t 3,50331 1 223,00 4 284,55 

Tabulka 56- Dodávka, montáž a celková cena konstrukcí tesařských 

Dodávka, montáž a celková cena konstrukcí tesařských 

 DODÁVKA MONTÁŽ CELKEM 

Obě varianty 52 741,51 Kč 29 623,32 Kč 82 364,83 Kč∙ 

9.13 KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ 

Také klempířské konstrukce se pro dvě různé varianty domu neliší. Střecha je oplechována. 

Kolem komína je lemování z plechu. Oplechovány jsou i parapety. Na střechu jsou instalovány  

háky a žlaby.  
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Tabulka 57 - Konstrukce klempířské 

Č. pol. Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Díl: 764 Konstrukce klempířské       113 082,47 

764211494R00 Montáž krytiny Ti Zn hladké z plechu m2 128,25000 348,59 44 706,67 

  včetně spojovacích prostředků a dodávky difuzní fólie. 

764291410R00 Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 250 mm m 10,40000 312,50 3 250,00 

  včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci. 

764701204R00 
Žlab okapový PVC Marley půlkruhový šířky 100 

mm 
m 13,50000 389,00 5 251,50 

  včetně háků, čel a spojek. 

764701214R00 
Žlabový kotlík PVC Marley půlkruh. pro žlab 100 

mm 
kus 1,00000 258,00 258,00 

764701232R00 Odpadní trouba PVC Marley kruhová, DN 75 mm m 3,00000 301,50 904,50 

  včetně spojek, spon a kolen a zednické výpomoci. 

764239491 Montáž lemování komínů z Ti Zn kus 1,00000 557,00 557,00 

  včetně zednické výpomoci, spojovacích prostředků a těsnící hmoty. 

764252492 Montáž háků z Ti Zn půlkruhových kus 22,00000 45,80 1 007,60 

764510491 Montáž oplechování parapetů Ti Zn m 10,40000 191,50 1 991,60 

  včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci. 

764554492 Montáž zděře (objímky) Ti Zn kruhové kus 1,00000 56,80 56,80 

28341010R 
Žlab okapový MARLEY Continental 100 mm RG 

100/ 1 m 
kus 14,00000 116,50 1 631,00 

28341037R Kotlík MARLEY Continental RG 100/75 kus 1,00000 231,50 231,50 

28341051R Hák PVC MARLEY Continental RG 100 kus 22,00000 52,90 1 163,80 

28341070R 
Trubka svodová MARLEY Continental DN 75/ 3 

m 
kus 3,00000 343,50 1 030,50 

55326106R VIPLANYL závětrná lišta rš = 250 mm l = 2 m kus 5,00000 229,50 1 147,50 

55342200R 
Parapet vnější ohýbaný pozink tl. 0,75mm š = 90 

mm 
m 10,40000 51,50 535,60 

553507215R 
IDEAL 35 Elite, střešní krytina, stavební šíře 1100 

mm 
m2 128,25000 362,50 46 490,63 

55351287AR Objímka svodové roury SSVH d 87 základní barvy kus 1,00000 66,20 66,20 

55361515R Lemování 5 - 30° RS 3100 ROKA D 140 kus 1,00000 1 835,00 1 835,00 

998764101 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,73766 1 311,00 967,07 

Tabulka 58 - Dodávka, montáž a celková cena klempířských konstrukcí 

Dodávka, montáž a celková cena klempířských konstrukcí 

 DODÁVKA MONTÁŽ CELKEM 

Obě varianty 63 669,01 Kč 49 413,47 Kč 113 082,47 Kč∙ 
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9.14 KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ 

Truhlářské konstrukce jsou shodné pro obě varianty domu. Je zde uvažováno osazení veškerých 

výplní otvorů. Montáž zárubní a prahů. Také montáž klik a kování. 

Tabulka 59 - Konstrukce truhlářské 

Č. pol. Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Díl: 766 Konstrukce truhlářské       101 612,81 

766666112R00 Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 1kř. kus 2,00000 743,49 1 486,98 

  Bez osazení madla a zámku. 

76601x Dodávka plastových oken soub. 1,00000 27 653,00 27 653,00 

766661112 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 7,00000 404,00 2 828,00 

766661122 
Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 

m 
kus 2,00000 417,50 835,00 

766670011 
Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla 

dveří 
kus 9,00000 1 257,00 11 313,00 

766670021 Montáž kliky a štítku kus 9,00000 248,50 2 236,50 

766695212 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm kus 2,00000 74,60 149,20 

766711001 Montáž plastových oken a balk.dveří s vypěněním m 41,88000 159,00 6 658,92 

  Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků. 

54914620R Dveřní kování PRAKTIK klíč Cr kus 8,00000 465,92 3 727,36 

549146400R Bezpečnostní kování BK RX 802 Klika-knoflík Cr kus 1,00000 1 091,58 1 091,58 

61143250R 
Dveře balkonové plastové 1křídlové 90x200 cm 

OS 
kus 1,00000 3 191,97 3 191,97 

61164005R Dveře vnitřní plné 1 kříd. 80x197 cm prof. Klasik kus 7,00000 1 952,37 13 666,59 

61173880R 
Dveře vchod. HODONÍN sklo 80x197 masiv smrk 

6,8 cm, včetně zárubně a vložkového zámku 
kus 1,00000 14 462,00 14 462,00 

61181252R Zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 80x197 cm kus 8,00000 1 487,52 11 900,16 

61187156R Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm kus 2,00000 77,48 154,96 

998766101 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,44954 573,00 257,59 

Tabulka 60 - Dodávka, montáž a celková cena konstrukcí truhlářských 

Dodávka, montáž a celková cena konstrukcí truhlářských 

 DODÁVKA MONTÁŽ CELKEM 

Obě varianty 48 194,62 Kč  53 418,1 Kč 101 612,81 Kč∙ 

9.15 PODLAHY Z DLAŽDIC A OBKLADY 

Dlažba je použita v koupelně v obou variantách domu. Spáry jsou utěsněny silikonem.  
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Tabulka 61 - Podlahy z dlaždic a obklady 

Č. pol. Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady       10 292,66 

771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 5,00000 84,60 423,00 

771101210 Penetrace podkladu pod dlažby m2 6,32700 37,70 238,53 

771230211 Kladení dlažby teracové do TM, vel. 300 x 300 mm m2 6,32700 259,00 1 638,69 

771249111 Řezání dlaždic čedič. diamant. kotoučem tl. 22 mm m 2,00000 155,00 310,00 

771479001 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 5,00000 67,10 335,50 

771575101 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 10x5 cm m2 6,32700 508,00 3 214,12 

771578011 Spára podlaha - stěna, silikonem m 10,14000 38,10 386,33 

  vč. dodávky a montáže silikonu. 

597623082R Dlaždice 19,7x9,7 Color Two šedá mat m2 6,32700 528,66 3 344,83 

597623172R Sokl s požlábkem 9,7x10,3 Color Two šedá mat kus 6,00000 60,88 365,28 

998771101 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 0,09222 394,50 36,38 

Tabulka 62 - Dodávka, montáž a celková cena podlah z dlaždic 

Dodávka, montáž a celková cena podlah z dlaždic 

 DODÁVKA MONTÁŽ CELKEM 

Obě varianty 3 755,11 Kč 6 537,55 Kč 10 292,66 Kč∙ 

9.16 PODLAHY  

U varianty domu z průmyslových materiálů jsou použity lamelové podlahy. Pod celou plochu 

podlah je použita podložka Mirelon. Kolem Místností je instalována podlahová lišta. 

Tabulka 63 - Průmyslové materiály - podlahy vlysové a parketové 

Č. pol. Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové       67 319,30 

775540001R0 Kladení podlah lamelových na podklad Mirelon m2 78,65000 285,01 22 416,04 

  včetně parozábrany. 

775542022R0 Podložka Mirelon 3 mm pod lamelové podlahy m2 78,65000 47,38 3 726,44 

998775101R0 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m t 0,17000 735,91 125,10 

775413030 Montáž podlahové lišty systém Hoco - na klipy m 74,73000 60,10 4 491,27 

  včetně spojovacích prostředků. 

61193612R 
Podlaha lamin.CLASSEN PRESTO 1290x194x8 

ořech 
m2 78,65000 464,85 36 560,45 

U přírodní varianty je použito přírodní linoleum, tzv. Marmoleum. A po obvodu místností dubová 

podlahová lišta. 
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Tabulka 64 - Přírodní materiály - podlahy povlakové 

Č. pol. Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

776 Podlahy povlakové       54 196,79 

775413010R00 Montáž podlahové lišty ze dřeva, přibíjené m 74,73000 49,90 3 729,03 

  včetně spojovacích prostředků. 

776561110RT1 
Položení volné podlah, linoleum nebo imitace, 

pouze položení - lino ve specifikaci 
m2 78,65000 27,10 2 131,42 

998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m t 0,17000 341,00 57,97 

28410101R Marmoleum Forbo Real tl. 2,0 mm š. 2 m dl. 32 m m2 78,65000 565,00 44 437,25 

61413710R Lišta podlahová dub  43 x 7 mm, dl. 1 m m 74,73000 51,40 3 841,12 

Tabulka 65 - Dodávka, montáž a celková cena podlah 

Dodávka, montáž a celková cena podlah 

 DODÁVKA MONTÁŽ CELKEM 

Průmyslově vyráběné materiály 41 377,77 Kč 25 941,53 Kč 67 319,30 Kč 

Přírodní materiály 48 294,81 Kč 5 901,98 Kč 54 196,79 Kč 

Rozdíl mezi náklady na podlahy není nijak výrazný. Ale hlavním rozdílem je cena montáže 

podlah. Kladení podlah lamelových na stejnou plochu jako položení přírodního Marmolea je o 

cca 20 tisíc Kč dražší. 

9.17 OBKLADY KERAMICKÉ 

U obou variant domu jsou použity keramické obklady v koupelně a v kuchyni. V koupelně je 

povrch podkladu napenetrován před vlastním obkládáním. 

Tabulka 66 - Obklady keramické 

Č. pol. Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Díl: 781 Obklady keramické       16 221,20 

781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 11,20800 37,70 422,54 

  včetně dodávky materiálu. 

781111111 Řezání obkladaček diamantovým kotoučem m 5,00000 67,10 335,50 

781475111 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x10 cm m2 11,20800 677,00 7 587,82 

781497111 Lišta hliníková ukončovacích k obkladům m 2,40000 262,00 628,80 

781497121 Lišta hliníková rohová k obkladům m 4,80000 262,00 1 257,60 

597623082R Dlaždice 19,7x9,7 Color Two šedá mat m2 11,20800 528,66 5 925,22 

998781101 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 0,16151 394,50 63,72 
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Tabulka 67 - Dodávka, montáž a celková cena obkladů 

Dodávka, montáž a celková cena obkladů 

 DODÁVKA MONTÁŽ CELKEM 

Obě varianty 6 168,21 Kč 10 052,99 Kč 16 221,20 Kč∙ 

9.18 MALBY 

Malby jsou použity pouze v domě z průmyslových materiálů. U varianty domu z přírodních 

materiálů je na vnitřní povrchy použita hliněná omítka. 

Tabulka 68 – Malby u domu z průmyslových materiálů 

Č.pol Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

784 Malby       9 204,40 

784195112 Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x m2 264,43150 33,60 8 884,90 

58124811R Nátěr malířský Superlex B bal 15 kg plast. kbelík kg 15,00000 21,30 319,50 

Tabulka 69 - Dodávka, montáž a celková cena maleb 

Dodávka, montáž a celková cena maleb 

 DODÁVKA MONTÁŽ CELKEM 

Průmyslově vyráběné materiály 319,50 Kč 8 884,0 Kč 9 204,40 Kč 

9.19 CELKOVÁ CENA STAVBY 

V této kapitole je uvedena rekapitulace položkového rozpočtu obou variant rodinného domu. 

Ceny zde uvedené jsou bez DPH. Daň u rodinného domu by byla 15%. 
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Tabulka 70 - Rozpočet stavby z průmyslově vyráběných materiálů 

Rekapitulace rozpočtu stavby 

Stavba: 001.1 Diplomová práce 

Objekt: 001 
RD z průmyslově vyráběných stavebních materiálů 

Rozpočet: 1 

Zhotovitel:  Bc. Jana Lošáková 

  VUT FAST, Brno 

  2015/ 2016 

Vypracoval: Bc. Jana Lošáková     

Rozpis ceny Dodávka Montáž Celkem 

HSV 806 975,95 665 034,77 1 472 010,73 

PSV 284 110,74 273 667,01 557 777,74 

MON 0,00 262,00 262,00 

Vedlejší náklady 0,00 0,00 0,00 

Ostatní náklady 0,00 0,00 0,00 

Celkem 1 091 086,69 938 963,78 2 030 050,47 

Cena celkem bez DPH 2 030 050,47 CZK 

Tabulka 71 - Rozpočet stavby z přírodních stavebních materiálů 

Rekapitulace rozpočtu stavby 

Stavba: 001.1 Diplomová práce 

Objekt: 001 RD z přírodních stavebních materiálů 

Rozpočet: 2   

Zhotovitel:  Bc. Jana Lošáková 

  VUT FAST, Brno 

  2015/ 2016 

Vypracoval: Bc. Jana Lošáková     

Rozpis ceny Dodávka Montáž Celkem 

HSV 469 308,37 529 514,14 998 853,50 

PSV 290 838,42 242 379,26 533 217,67 

MON 0,00 262,00 262,00 

Vedlejší náklady 0,00 0,00 0,00 

Ostatní náklady 0,00 0,00 0,00 

Celkem 760 146,79 797 890,94 1 532 333,17 

Cena celkem bez DPH 1 532 333,17 CZK 
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Tabulka 72 - Dodávka, montáž a celková cena RD 

Dodávka, montáž a celková cena referenčního RD 

 DODÁVKA MONTÁŽ CELKEM 

Průmyslově vyráběné materiály 1 091 086,69 938 963,78 2 030 050,47 Kč 

Přírodní materiály 760 146,79 797 890,94 1 532 333,17 Kč 

Výhodnější variantou je v tomto případě dům z přírodních materiálů. Cena stavby z průmyslově 

vyráběných materiálů vyšla o cca 498 tisíc Kč vyšší. Skladby používaných konstrukcí jsou 

navrženy tak, aby měly obdobné vlastnosti. Tím pádem jsou srovnatelné a mohou si konkurovat.  

V tomto případě vycházejí konstrukce z umělých materiálů dráž než konstrukce z přírodních 

materiálů. Obecně se dá říct, že je to kvůli vyšší pořizovací ceně průmyslově vyráběných 

materiálů. Dodávka materiálů je o 330 tisíc levněji u materiálů přírodních. Montáž přírodních 

materiálů je rovněž méně nákladná. Rozdíl je cca 141 tisíc Kč. 

10 ZÁVĚR 

Účelem této práce bylo zjištění nákladů na výstavbu rodinného domu z přírodních materiálů a 

porovnání této ceny s náklady na stavbu domu z klasických materiálů. V této práci byly uvedeny 

vybrané přírodní materiály, které mají potenciál pro hromadnější využívání. Jsou to sláma, ovčí 

vlna a hlína. U těchto materiálů byla v práci uvedena jejich charakteristika a možnosti jejich 

použití. Byly zde porovnány jejich ceny pořízení a pořizovací ceny s alternativami z průmyslově 

vyráběných materiálů, jako jsou například pálené cihly, minerální izolace a další. Ceny pořízení 

jsou poptány od různých výrobců. U cen pořízení nejsou uvažovány ceny montáže a dopravy. 

Byly zde rovněž vykalkulovány pořizovací ceny konstrukcí z přírodních materiálů, použité do 

položkového rozpočtu domu z přírodních materiálů. Je to například cena slaměných balíků 

v různých konstrukcích. Například v obvodové stěně, podlaze a střeše. Dále je zde kalkulována 

cena hliněné mazaniny. Na závěr práce je vypracován podrobný položkový rozpočet obou variant 

domů a tyto varianty jsou porovnány. V tomto případě byl levnější variantou dům z přírodních 

materiálů. Vyhodnocením výše uvedeného byl naplněn cíl práce. 

Současné stavebnictví používá materiály, které často značně zatěžují životní prostředí. Přitom 

materiály z přírodních zdrojů jsou mnohdy dostupnější, vlastnostmi mohou konkurovat 

klasickým materiálům. Často je předčí vlastnostmi i nižší cenou, jak je patrné v kapitolách 7 a 9.  

Ceny konstrukcí z přírodních materiálů jsou zde cenově výhodnější než podobné konstrukce, na 

které byly použity materiály průmyslově vyráběné. Ovšem u konstrukcí příček je pořizovací cena 

přírodní konstrukce vyšší a to jen proto, že byla použita ovčí vlna. S vyšší cenou ale stoupají také 
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užitné vlastnosti tohoto materiálu, jako například podpora příznivého mikroklimatu v domě, tak, 

jak je popsáno v kapitole 3. I ostatní přírodní materiály mají výhodné vlastnosti. Jsou difuzně 

propustné a udržují v interiéru optimální vlhkost. Mají srovnatelné izolační schopnosti jako 

materiály klasické. Jsou odolné proti ohni. Pokud je použita vhodná povrchová úprava, jsou 

odolné i proti vodě. Další výhodou oproti umělým materiálům je, že nezatěžují životní prostředí 

v tak velké míře, jsou obnovitelné a po skončení doby jejich životnosti jsou snadno recyklovatelné 

nebo přirozeně rozložitelné. 

Tyto i další uvedené výhody by mohly být výhodou přírodních materiálů při snaze o širší 

zastoupení na stavebním trhu. Zmiňované přírodní materiály zatím stále čekají na dobu, kdy dojde 

k jejich přijetí širokou veřejností. Důvodů, proč tomu tak není, je hned několik. Jedním z hlavních 

problémů je neexistence legislativních podkladů pro stavbu domů. Dále je to nedůvěra veřejnosti 

a také nedostatek informací podávaných na stavebních školách.  

I přes to, že přírodní materiály nejsou využívány tak, jak by mohly, se objevuje stále více lidí, 

kteří jsou nadšeni myšlenkou ekologického stavitelství a tak pomáhají rozvoji tohoto odvětví 

stavitelství. 
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