
 



 

 

 

 

 

 

 

 





Tato bakalářská práce se zabývá vlivem výběru materiálů stropu na celkovou cenu 

stropní konstrukce. V teoretické části jsou obecně definovány stropní konstrukce, 

jejich požadavky, druhy stropů dle materiálu a dále základy oceňování stavebních 

prací a dodávek. V praktické části jsou navrhnuty stropní konstrukce nad 1.NP, které 

jsou vykalkulované v rozpočtu. Závěrem je analyzování vlivu výběru materiálu 

na cenu navržených stropních konstrukcí.  
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This bachelor thesis deals with the influence of the choice of material ceilings on the 

total price of the ceiling construction. In the theoretical part are generally defined 

ceiling structures, their requirements, types of ceilings by material and also the basis 

of valuation of construction works and supplies. In the practical part, ceiling 

structures above the 1st floor are proposed, which are calculated in the budget. 

Finally, I analyze the influence of material selection on the price of designed ceiling 

constructions.  
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1 ÚVOD 

Při výběru stropní konstrukce do nového nebo rekonstruovaného domu či bytu, je 

třeba vždy pečlivě zvážit výběr materiálu, ze kterého se bude stropní konstrukce 

skládat. Strop je jednou z nejdůležitějších a nepostradatelných částí stavby, jelikož 

rozděluje stavbu na jednotlivá podlaží, ze kterých následně přenáší zatížení do 

svislých podpor, s nimiž zajišťuje tuhost a stabilitu budovy. Aby stropní konstrukce 

plnila svojí funkci tak jak má, je vhodné se při jejím vybírání zaměřit na pár bodů 

(zatížení stropu, vlhkost v místnostech apod.) a hlavně na požadavky, které jsou na 

stropy kladeny. Dalšími důležitými faktory, které ovlivňují výběr stropu, jsou 

technologie provádění, rychlost montáže a samozřejmě cena stropní konstrukce, 

která je jedním z hlavních kritérií. Tyto faktory jsou také ovlivněny vybraným 

materiálem konstrukce. 

Cílem bakalářské práce je provést analýzu stropních konstrukcí, a to hlavně jejich 

nosných částí. Analýzu budu provádět jak z hlediska konstrukčních požadavků, které 

jsou na stropy kladeny, tak i z hlediska ceny stropních konstrukcí, která se odvíjí od 

zvoleného materiálu. Pokusím se porovnat jak vlastnosti porovnávaných stropů, tak 

i ceny jednotlivých stropních konstrukcí za 1 m2 a ceny jednotlivých stropů u daného 

objektu. 

Teoretická část bude rozdělena na dvě části. V první části se zaměřím na stropní 

konstrukce. Popíši jejich funkce, konstrukční požadavky, které by stropy měly 

splňovat a následně je rozdělím dle použitého materiálu. Ve druhé části práce uvedu 

základní přehled způsobů a postupů oceňování stavebních prací a dodávek. 

Praktická část se bude skládat z navržených stropních konstrukcí pro daný objekt. 

Budu se zde zabývat vlastnostmi jednotlivých stropů, technologií provádění a jejich 

cenou. Kalkulaci cen stropních konstrukcí provedu v rozpočtovacím programu 

BUILDpower S a následně zhodnotím jejich nejlevnější a nejdražší variantu. Díky 

programu BUIDLpower S budu moci také porovnat a vyhodnotit předpokládanou 

dobu výstavby stropů, a to jak 1 m2 tak i celé stropní konstrukce daného objektu.  
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2 STROPNÍ KONSTRUKCE 

 Definice stropu 

Strop je vodorovná konstrukce, která rozděluje budovu vertikálně na jednotlivá 

podlaží. Mezi hlavní funkce stropní konstrukce patří bezpečné přenášení všech 

zatížení, která vznikají v jednotlivých podlažích, do svislých nosných konstrukcí a 

zajištění tuhosti a stability budovy. Kromě statické funkce musí také zajistit funkci 

tepelně technickou, akustickou a protipožární. Hlavní částí stropní konstrukce je její 

nosná část, která bývá zpravidla doplněná konstrukcí podlahy a pohledu. 

Dohromady tyto části zajišťují požadované funkce stropu. V případě, že chybí 

podlahová či podhledová konstrukce, měla by jejich funkce plnit nosná část stropu. 

[1] [2]   

 Požadavky na stropní konstrukce 

Vlastní nosná část stropní konstrukce souvisí s celkovým konstrukčním systémem 

objektu. Zejména společně se svislými nosnými konstrukcemi určují charakter 

nosné konstrukce stavby. [3] [4]   

Hlavní požadavky na stropní konstrukce, které je třeba zajistit, jsou následující: 

• Statické požadavky 

• Tepelně technické požadavky 

• Akustické požadavky 

• Protipožární požadavky 

• Architektonické požadavky        [3] 

2.2.1 Statické požadavky 

Jak již bylo zmíněno, jednou z hlavních funkcí stropu je vytvoření únosné a spolehlivé 

konstrukce a zajištění přenosu všech zatížení, které na něj působí, do svislých 

konstrukcí. 

Únosnost stropu 

Nosná konstrukce stropu musí bezpečně přenášet do svislých podpor zatížení od 

provozu objektu, tedy užitné zatížení, a zatížení od vlastní tíhy stropní konstrukce, 

příček a podobně neboli stálé zatížení. [3] 
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Tuhost stropu v horizontální rovině 

Prostorová tuhost objektu je dalším důležitým požadavkem nosné konstrukce. 

Prostorovou tuhost zajistíme svázáním stropní konstrukce se svislými prvky objektu, 

a to se stěnami, sloupy, či pilíři. Podle tuhosti se stropy rozdělují na tuhé a netuhé 

konstrukce. Tuhé stropní konstrukce jsou vhodné pro vyšší budovy, nebo pro 

budovy, které mají kombinovaný konstrukční systém (např. plošné stropní 

konstrukce, nebo monolitické stropy). Netuhé stropní konstrukce jsou vhodnější pro 

budovy nižší, nebo v místech, kde je prostorová tuhost zajištěna jinými 

konstrukčními prvky (např. dřevěný strop, stropy s keramickými vložkami Hurdis). 

[2] [4] 

 

Tuhost stropu ve svislém směru 

V tomto případě se hodnotí maximální průhyb stropu, který vzniká působením 

zatížení. Nadměrná deformace může způsobit poruchy podlahových konstrukcí, 

podhledů, ale i příček. Mezní průhyby pro jednotlivé stropy jsou stanoveny 

normami. [2] 

2.2.2 Tepelně technické požadavky 

Z tepelně technického hlediska musí stropní konstrukce splňovat požadovaný 

tepelný odpor, který se odvíjí od rozdílu teplot mezi místnostmi, jež stropní 

konstrukce odděluje. Z tohoto důvodu jsou kladeny větší požadavky na stropy, které 

rozdělují vytápěné a nevytápěné prostory. U stropů se řeší tepelná izolace přidáním 

vrstvy izolace na vnější povrch konstrukce (popřípadě vnitřní povrch konstrukce). 

Tepelná izolace se dává nejčastěji na vnější stranu stropní konstrukce, tedy stranu, 

která je v zimním období chladnější.   

Důležité je také zamezení vzniku tepelných mostů v místě styku obvodové a stropní 

konstrukce. Tepelné mosty, které vznikají zejména v případech extrémních rozdílů 

vnější a vnitřní teploty, nepříznivě působí na povrchové úpravy (např. špinavé 

skvrny, plísně a podobně). [2] [3]   

2.2.3 Akustické požadavky 

Požadavky na zvukovou izolaci stropní konstrukce vychází z nezbytné ochrany proti 

hluku při běžném provozu a proti hluku technických zařízení. Zvukoizolační 

požadavky uvádí norma ČSN 73 0531 – Ochrana proti hluku v pozemních stavbách. 

Tato norma předepisuje nároky na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost stropů 

pro různé objekty. Neprůzvučnost stropu je spojena se skladbou stropu, s uložením 

stropu na svislé konstrukce, ale také s řešením svislých konstrukcí, které oddělují 

prostory. [2]  
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Vzduchová neprůzvučnost 

Vzduchová neprůzvučnost zamezuje průniku zvuku vzduchem z jedné místnosti 

přes konstrukci do místnosti druhé. Pro vzduchovou neprůzvučnost je hlavním 

faktorem plošná hmotnost konstrukce. Čím vetší je plošná hmotnost konstrukce, 

tím vetší je i její hodnota vzduchové neprůzvučnosti. Z tohoto důvodu tlumí zvuk 

mnohem lépe stropní konstrukce těžké, plného průřezu (železobetonové stropy 

monolitické nebo montované stropy deskové), než stropy lehké (dutinové stropy, 

konstrukce vložkové apod.). [2] 

Kročejová neprůzvučnost 

Oproti vzduchové neprůzvučnosti, kde se zvuk přenášel vzduchem, u kročejové 

neprůzvučnosti jde o přenos zvuku konstrukcí. Kročejová neprůzvučnost konstrukce 

tedy brání přenosu hluku, který vzniká pohybem osob či předmětů. Zvýšení 

kročejové neprůzvučnosti je možné dosáhnout provedením izolační vrstvy mezi 

nosnou částí stropní konstrukce a nášlapnou vrstvou. Vhodnou izolační vrstvou pro 

tento účel je měkká a pružná podložka (např. izolační desky z minerálních vláken). 

[2] 

2.2.4 Protipožární požadavky 

Stropní konstrukce musí po určitou dobu působení ohně zajišťovat stabilitu objektu 

a bezpečnost osob. Požární odolnost stropu je dána dobou v minutách, kdy 

konstrukce nesmí při vznikajícím požáru ztratit svoji celistvost, stabilitu a únosnost. 

Minimální požární odolnost jednotlivých stropních konstrukcí stanovuje norma ČSN 

73 0821 – požární odolnost stavebních konstrukcí. Doba požární odolnosti se liší 

podle použitého konstrukčního materiálu. U dřevěných stropů se tato doba 

pohybuje v rozmezí od 15 do 45 minut. U stropů železobetonových deskových a 

panelových se doba požární odolnosti pohybuje v intervalu od 30 do 180 minut. 

Větší stavby se rozdělují na požární úseky, kdy zpravidla stropy plní funkci dělící 

konstrukce jednotlivých požárních úseků. U rodinný domů se posuzuje celý objekt 

jako jeden požární úsek. [2] 

2.2.5 Architektonické požadavky 

Stropní konstrukce může tvořit výrazný interiérový prvek, a to zejména svým 

členěním, strukturou nebo povrchem. Jedná se například o dřevěný strop 

s viditelnými trámy, železobetonovou monolitickou trámovou konstrukci apod. 

Výrazný interiérový prvek nemusí tvořit jen nosná stropní konstrukce, ale také 

vhodný stropní podhled. [2] 
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 Základní prvky stropní konstrukce 

Mezi základní prvky vodorovných konstrukcí patří deska, trám a průvlak. Deska je 

vhodná pro stropy o menším rozpětí. Trám se používá u stropních konstrukcí, které 

mají vetší rozpětí a deska by zde musela mít vetší tloušťku. V tomto případě se deska 

kombinuje s trámy, kdy deska přenáší zatížení stropu do trámu a trám jej následně 

přenáší do podpory. Průvlak se využívá u konstrukcí velkých rozpětí, obvykle v 

kombinaci s deskou a trámy. Zatížení se přenáší deskou do trámu a trámem na 

průvlak, který je osazený na svislé podpoře. [3]  

 

 

Obrázek 2.3-1 - Skladba stropních konstrukcí – a) deska, b) deska a trám, c) deska, trám a průvlak [3] 

Stropní konstrukce je možné podepřít pomocí nosných stěn, skeletovou rámovou 

konstrukcí, hlavicovým skeletem, nebo bodově za využití sloupů. 

Nosné stropní prvky jsou namáhány hlavně ohybem, smykem a případně i 

kroucením. Těmto namáháním se může předejít správnou volbou materiálu stropní 

konstrukce případně jejich kombinací. [3] 

 Rozdělení stropních konstrukcí 

Stropní konstrukce se rozdělují podle čtyř hlavních kritérií. Podle prvního kritéria se 

stropy rozdělují dle konstrukčně-statického řešení na klenbové konstrukce, deskové 

(plošné) konstrukce a nosníkové neboli prutové konstrukce. Druhým kritériem je 

uložení stropních konstrukcí, kdy se stropy dělí na vetknuté, částečně vetknuté a 

prostě uložené. Dle třetího kritéria se stropní konstrukce člení dle technologie 

provádění zděné, monolitické, montované a kombinované (polomontované). 

Posledním kritériem je rozdělení podle konstrukčních a materiálových variant. Dle 

tohoto rozdělení se stropy děli na klenby, dřevěné stropy, železobetonové stropy, 

keramické stropy, ocelové stropy a materiálově kombinované stropy. [4] 

V této části se budu věnovat stropním konstrukcím rozděleným dle čtvrtého kritéria, 

tedy stropům rozděleným dle konstrukčních a materiálových variant. Jednotlivé 
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materiály mají své výhody i nevýhody, které je třeba zvážit pro správnou volbu 

stropní konstrukce. 

2.4.1 Klenby 

Klenby se řadí mezi nejstarší typy stropních konstrukcí v historii stavitelství a 

architektury. Tvary kleneb v jednotlivých historických obdobích patřily mezi hlavní 

charakteristické rysy daných stavebních slohů. V dnešním stavitelství se klenby 

využívají zřídka. Jedná se zejména o zastřešení velkorozponových staveb 

(železobetonové klenby), nebo při individuální výstavbě, kde klenba tvoří výrazný 

prvek interiéru (cihelné klenby). [2] 

Klenba je stropní konstrukce obloukového tvaru, díky čemuž přenáší veškeré 

zatížení šikmo do podpor. To způsobuje, že klenba nepřenáší ohyb, ale tlak ve své 

normálové ose (tedy přesně opačně, než rovné přímé stropní konstrukce). Zděné 

klenby se skládají z kusových prvků (tzv. klenáků). Ty mohou mít buď zkosené strany, 

které směřují do středu klenby, anebo pravoúhlé strany, kdy se zkosení nahradí 

rozdílnou tloušťkou malty v ložné spáře. [5] 

Mezi nevýhody této stropní konstrukce z hlediska statické stránky patří vyvozování 

šikmých tlaků do podpor, které je nutno zachytávat opěrami nebo táhly. Další 

nevýhodou je velká plošná hmotnost klenby, která je způsobena nejen vlastní tíhou 

konstrukce, ale také tíhou výplňového materiálu, který vyrovnává prostor mezi 

klenbou a podlahovou konstrukcí. Dále pak také pracnost a nutnost bednění při 

vyzdívání stropní konstrukce. [2] [5] 

K výhodám konstrukce patří dobrá požární odolnost a trvanlivost ve vlhkém 

prostředí. Mezi klady se řadí i dobré zvukoizolační vlastnosti, čemuž přispívá velká 

plošná hmotnost konstrukce. Další výhodou kleneb je jejich dlouhá životnost. [2] 

Klenby se dle tvaru rozdělují na: 

• Valená klenba – je základní klenbou, od které jsou odvozeny klenby křížové a 

klášterní. 

• Klášterní klenba – vzniká průnikem dvou válených. V místě, kde se protínají, 

vznikají tupá žebra. Tyto žebra se stýkají v jednou bodě ve vrcholu klenby.  
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Obrázek 2.4-1 - 1 - Valená klenba, 2 – Klášterní klenba [3] 

• Neckovitá klenba – tato klenba je kombinaci klenby valené a klášterní. 

• Zrcadlová klenba – tvar klenby vznikne přidáním zrcadla do střední části 

klášterní klenby, kdy v místě nad zrcadlem vznikne uzavřený prostor. 

 

Obrázek 2.4-2 - 1 - Necková klenba, 2 – Zrcadlová klenba [3] 

• Křížová klenba – tvar je obdobný jako u klášterní klenby. Avšak oproti 

klášterní klenbě je otevřená. Mezi klášterní klenby patří i klenba hvězdicová. 

• Lunetová klenba – je část křížové klenby, která vznikne pronikem dvou 

valených kleneb o rozdílné výšce. 

• Kopule (báň) – tvar kopule je sférická plocha, která vzniká nad kruhovým, 

eliptickým nebo oválným půdorysem. 

• Česká klenba – vznikne seříznutím kopule čtvercovým, nebo obdélníkovým 

půdorysem. 
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Obrázek 2.4-3 – 1 - Česká klenba, 2 – Kopule (báň) [3] 

• Pruská klenba – je tvořena translační plochou kruhovo-kruhovou, elipticko-

eliptickou, elipticko-kruhovou nebo naopak. Tudíž zde nevznikají žádné 

průnikové plochy.  

 

Obrázek 2.4-4 - 1 - Pruská klenba, 2 – Křížová klenba [3] 

 

2.4.2 Dřevěné stropy 

Dřevěné stropy patří stejně jako klenby mezi nejstarší stropní konstrukce. Jakožto 

obnovitelný a přírodní materiál s minimálním množstvím zabudované energie, má 

dřevo své tradiční místo ve stavbách, o čemž nás může přesvědčit jeho široké využití 

ve stavebnictví. V současné době se dřevěné stropy používají většinou u rodinných 

domů, rekreačních chat nebo u rekonstrukce starších domů. [2] 

Dřevěné stropy se využívají při běžném rozpětí (do 5 m) zejména z fošen či trámů. 

Při větších rozpětích se tradiční dřevěný prvek často nahrazuje lepenými nebo 

sbíjenými nosníky z desek na bázi dřeva (OSB nosníky), které snadněji překonají vetší 
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rozpětí, jsou přesnější a oproti masivním dřevěným prvkům nepodléhají tolik 

objemovým změnám. [2] 

Jako záklop stropní konstrukce se nejčastěji používají OSB desky, které zajišťují 

tuhost v rovině stropu, nebo tradiční prkna. Podbití dřevěných stropů může být 

taktéž provedeno buď deskami na bázi dřeva, nebo dřevěnými prkny. Na ty se 

následně provede nosný rošt podhledu, nebo se nosný rošt může připevnit přímo 

na stropní nosníky a podbití pak lze vynechat. [2] 

Prostor, který zde vzniká mezi stropními nosníky, se využívá pro vedení instalačních 

rozvodů nebo pro výplň izolace, zajišťující zvukoizolační či tepelné vlastnosti stropu. 

Požární odolnost stropu lze zvýšit vhodným výběrem podhledové konstrukce. [2] 

Mezi výhody dřevěných stropů patří jejích malá plošná hmotnost, což umožňuje 

realizaci bez náročnější mechanizace. Z čehož vyplývá nenáročný způsob provádění 

a v porovnání s betonovými konstrukcemi tu nevzniká mokrý proces. Dalšími 

výhodami je přizpůsobení různým tvarům půdorysu a snadná tepelná izolace. [2] [5] 

Značnou nevýhodou dřevěné stropní konstrukce je nízká protipožární odolnost a 

nasákavost materiálu. Dřevo je také velmi náchylné na napadení dřevokaznými 

škůdci, čemuž je ovšem možné u nových konstrukcí předejít dokonalou izolací od 

zdrojů vlhkosti anebo chemickými ochrannými nátěry. Dále nevýhodou dřevěného 

stropu je jeho malá tuhost, tudíž při větších rozpětích mohou vznikat průhyby. Díky 

malé plošné hmotnosti, což se na jednu stranu řadí mezi výhody, mají ovšem 

dřevěné stropní konstrukce malé zvukoizolační schopnosti. [2] [6] 

Dřevěné stropy se dělí dle konstrukčního hlediska na: 

• Povalové stropy 

• Trámové stropy 

• Fošnové stropy 

• Stropy ze skládaných profilů 

2.4.2.1 Povalové stropy 

Povalové stropy jsou dnes už výjimečné, vyskytují se zejména ve starších 

venkovských domech. Výhodou tohoto stropu byla jednoduchost a dobrá únosnost, 

avšak velká spotřeba dřeva. Nosná část stropu je tvořena dřevěnými trámy (povaly), 

které se kladou vedle sebe na sráz. Povaly mohou být kulatiny, které jsou ze tří stran 

seříznuté, o průměru 10 až 16 cm. Povaly lze spojit železnými skobami, nebo pomocí 

hmoždíků. Na horní líc stropu se dá uložit vrstva mazaniny, nebo násyp s podlahou 
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na polštářích. Spodní stranu stropu je možné nechat buď bez úpravy, nebo opatřit 

rákosovou omítkou. Povalové stropy se používají do rozpětí maximálně 4,5 m. [2]  

 

Obrázek 2.4-5 - Povalový strop – 1 - dřevěné povaly, 2 – ocelové skoby [3] 

 

2.4.2.2 Trámové stropy 

Trámové dřevěné stropy se skládají z trámů neboli stropnic, záklopu, podlahy a 

popřípadě podbíjení. Stropní trámy jsou hraněné, většinou z jehličnatého dřeva, 

jejichž velikost průřezu bývá odvozena od daného rozpětí stropu. Stropnice se 

kladou v osové vzdálenosti o rozpětí 90 až 100 cm do kapes ve zdivu. V této kapse 

musí být vzduchová mezera, která vytváří ochranu proti účinkům vlhkosti. Aby se 

zvýšila stabilita nosných zdí, kotví se některé trámy ocelovými kotvami do zdi. [2] [3] 

Záklop trámového stropu bývá tvořen deskami spojenými na pero a drážku. 

Nejčastějším materiálem pro zásyp je prosátá škvára. Tato vrstva může částečně 

sloužit jako protipožární ochrana, ale primárně slouží k uložení podlahy. Podhled 

tvoří buď omítka nebo dřevocementové či sádrokartonové desky, které zvyšují 

požární odolnost. Trámové dřevěné stropy se používají na rozpětí do světlosti 6,5 m. 

[2] [3] 

Jednoduchý trámový strop s viditelnými trámy 

Jedná se o nejjednodušší variantu trámového stropu, kdy se stropní konstrukce 

skládá pouze z viditelných trámů a záklopu. Trámy se vkládají do kapes ve zdivu na 

impregnované dřevěné podkladky v osové vzdálenosti do 1 m. Záklop z fošen nebo 

prken tloušťky 50 mm se přibíjí na stropní trámy. V tomto případě stropní 

konstrukce tvoří záklop zároveň i podlahu. Jednoduchý trámový strop se nejčastěji 

využívá ve starých skladištích, sýpkách, továrnách apod. [2] [3] 
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Obrázek 2.4-6 - Jednoduchý trámový strop s viditelnými trámy – 1 – fošny, 2 – trám, 3 - podlahová 

lišta, 4 - podkladní prkno, 5 - trámová klešť [3] 

 

Trámový strop s viditelnými trámy a násypem 

Tato stropní konstrukce je podobná jako předchozí varianta. Rozdílem je násyp o 

tloušťce 8 až 16 cm, na který se uloží polštáře a následně přibije podlaha. [2] [3] 

 

 

Obrázek 2.4-7 - Trámový strop s viditelnými trámy se záklopem a násypem – 1 – prkenná podlaha, 2 – 

polštáře, 3 – násyp, 4 – záklop, 5 – trám, 6 – podlahová lišta, 7 – podkladní prkno, 8 - trámová klešť [3] 

 

Trámový strop se záklopem, podlahou a podhledem 

Tento typ dřevěného stropu je nejpoužívanější. Stropní trámy se kladou v osové 

vzdálenosti 80 až 100 cm. Na trámy se následně položí záklop z prken a na něj se 

rozprostře suchý násyp o tloušťce asi 8 cm. Do násypu se vloží dřevěné polštáře, a 

to kolmo na směr dřevěných trámů. Na polštáře se poté položí hrubá podlaha. Ze 

spodu se na stropní trámy přibije podbíjení z prken, a nakonec se provede 

rákosování, které tvoří podklad pro vápenocementovou omítku. Tyto dřevěné stropy 

jsou vhodně pro rozpětí do 6 m. [2]  
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Obrázek 2.4-8 - Trámový strop se záklopem, podlahou a podhledem– 1 – vlýsková podlaha, 2 – hrubá 

podlaha, 3 – polštáře, 4 – násyp, 5 – záklop, 6 – trám, 7 – podbití, 8 – omítka, 9 – podlahová lišta, 10 - 

trámová klešť, 11 - podkladní prkno [3] 

 

Trámový strop se zapuštěným záklopem 

Oproti předchozímu trámovému stropu se zde záklop zapustí pod horní hranu 

stropního trámu, čímž snížíme jak tloušťku stropu, tak i jeho plošnou hmotnost. 

Záklop je zde uložen na latích, které jsou připevněné k trámům z boční strany. 

Druhým rozdílem je rovnoběžné ukládání polštářů se stropními trámy, důvodem je 

zachování minimální a jednotné tloušťky násypu. [2]  

 

Obrázek 2.4-9 - Trámový strop se zapuštěným záklopem – 1 – vlýsková podlaha, 2 – hrubá podlaha, 3 

– polštáře, 4 – násyp, 5 – záklop, 6 – trám, 7 – podbití, 8 – omítka, 9 – podlahová lišta, 10 - trámová 

klešť, 11 [3] 

 

Trámový strop s rákosníky 

Na rozdíl od běžného trámového stropu, zde se podhled přibíjí na samostatné 

trámky (tzv. rákosníky), které se kladou rovnoběžně se stropními trámy. Cílem je 
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oddělení podhledu od nosné konstrukce stropu a zlepšení zvukoizolačních 

vlastností. Nevýhodou této varianty je větší tloušťka stropu a spotřeba dřeva. [3] [5] 

 

Obrázek 2.4-10 - Trámový strop s rakosníky - 1 – vlýsková podlaha, 2 – hrubá podlaha, 3 – polštáře, 4 

– násyp, 5 – záklop, 6 – trám, 7 - rákosník, 8 – podbití, 9 – omítka, 10 – podlahová lišta, 11 - trámová 

klešť, 12 - podkladní prkno [3] 

 

2.4.2.3 Fošnové stropy 

Fošnové stropy poskytují oproti klasickým trámovým stropům značnou úsporu 

dřeva, a to 30 až 40 %. Místo masivních trámů se zde kladou fošny o tloušťce 5 až 6 

cm a šířce 20 až 26 cm. Fošny se ukládají v osové vzdálenosti asi 50 cm. Zabezpečení 

proti vybočení stropnic do boku se provádí v poli ve vzdálenosti 120 až 150 cm 

křížovými rozpěrami z latí nebo prken. [2] [3] 

 

Obrázek 2.4-11 - Fošnový strop – 1 – vlýsková podlaha, 2 – hrubá podlaha, 3 – polštáře, 4 – násyp, 5 – 

asfaltovaná lepenka, 6 – záklop, 7 – fošnová stropnice, 8 – příčné vyztužení, 9 – podbití, 10 - omítka, 

11 – podlahová lišta 
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2.4.3 Železobetonové stropy 

Stropní konstrukce z betonu a železobetonu jsou jedny z nejpoužívanějších variant 

stropů. Jsou vhodné jak pro větší budovy o velkých rozpětích a zatíženích, tak i pro 

drobné stavby. Železobeton má velkou objemovou hmotnost, což je nevýhodou 

vzhledem k zatížení nejen svislých konstrukcí, ale i základů. Na druhou stranu je to 

ovšem výhodou, a to z hlediska lepších zvukoizolačních vlastností. Další výhodou 

železobetonových stropů je jejich velká únosnost, trvanlivost, požární odolnost a 

tuhost. Naopak nevýhodou je malý odpor, náročná demontáž, demolice a recyklace 

materiálu. [2] [3] 

Z technologického hlediska se železobetonové stropy člení na: 

• Monolitické 

• Montované (prefabrikované) 

• Polomontované (prefa – monolitické) 

2.4.3.1 Monolitické železobetonové stropy 

Monolitické železobetonové stropy se betonují přímo na místě do bednění, což je 

forma v požadovaném tvaru konstrukce, do ní se následně vloží výztuž. Poté je 

bednění postupně zaléváno betonovou směsí. Odbednění konstrukce je možné 

provést až ve chvíli, kdy bude mít konstrukce požadovanou pevnost (10 až 14 dní). 

Konečná pevnost betonu je dosažena za cca 28 dní. [5]  

Hlavní výhodou je velká variabilita z hlediska přizpůsobení se tvaru půdorysu, 

rozpětí a zatížení. Mezi další výhody patří výborné akustické vlastnosti, celková 

tuhost konstrukce a dobrá protipožární odolnost. [2] 

Nevýhodou této stropní konstrukce je nutnost bednění při provádění, mokrý proces 

výroby a technologické přestávky, které jsou nutné k získání pevnosti betonu. 

Výstavba je pracná a je ovlivňována počasím, a to zejména v zimním období. [1] 

Podle základního konstrukčního hlediska se dělí monolitické stropy na: 

• Deskové 

• Trámové a žebrové 

• Hřibové 

• Se skrytými průvlaky 

• Sklobetonové 
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Monolitické železobetonové stropy deskové 

Deskové železobetonové stropy jsou díky svému tvaru nejjednodušší stropní 

konstrukcí. Jejich hlavní výhodou je snadné provedení (z hlediska železobetonových 

stropních konstrukcí), jednoduché bednění a výztuž a celistvý rovný podhled. [3] 

• Deska prostě uložená 

Deskové stropy prostě uložené jsou vhodné pro rozpětí do 5 m. Doporučená 

tloušťka desky je 1/20 až 1/25 daného rozpětí. Deska musí být vyztužená, a to ve 

spodním okraji po celé ploše stropní konstrukce. Vyztužení může být provedeno buď 

vázanou výztuží, nebo svařovanými sítěmi, což usnadňuje přípravu výztuže do 

bednění. [2] [3] 

Deska vyztužená nosnou výztuží v jednom směru má hlavní výztuž na spodním líci 

desky a rozdělovací výztuž uloženou kolmo na směr hlavní nosné výztuže. 

Rozdělovací výztuž zde pomáhá roznášet zatížení do desky a zamezuje tak vzniku 

trhlin. [2] 

Deska, která je vyztužená v obou směrech, se nazývá křížem vyztužená. Její uplatnění 

je zejména u stropních konstrukcí čtvercového, nebo obdélníkového půdorysu do 

rozpětí 7,5 m. [2] 

• Deska vetknutá 

Oproti desce prostě uložené je vetknutá deska pevně spojena s podporami, kterými 

jsou například stěna, pozední věnec, trám či průvlak. Vetknutí se rozlišuje na 

dokonalé a částečné. Při dokonalém vetknutí se navrhuje tloušťka desky na 1/35 

světlosti rozpětí. [2] [7] 

 

Obrázek 2.4-12 - Monolitické železobetonové stropy deskové – a) deska prostě uložená, b) vetknutá 

[3]   
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• Deska spojitá 

Spojitá deska probíhá přes tři a více podpor. Uložení desky v krajních podporách 

může být provedeno jako prosté nebo vetknuté do věnce, stěny, či trámu. Příkladem 

spojité desky je deska, která prochází přes více nosných stěn, ale i deska 

železobetonového trámového stropu. Hlavní výztuž v polích je uložena při spodním 

povrchu, přičemž u podpor přechází k povrchu hornímu. Tloušťka spojité desky se 

navrhuje stejně jako u vetknuté, tedy 1/35 rozpětí. [2] [7] 

• Deska konzolová 

Tato deska je charakteristická tím, že na jedné straně je vetknutá do podpory a na 

druhém konci je nepodepřená. Tloušťka desky v místě u podpory se doporučuje 

1/15 rozpětí. Na konci by měla být tlustá nejméně 6 cm. Hlavní výztuž je uložena 

v horním okraji desky, kdy v kolmém směru pod ní klademe výztuž rozdělovací. [2] 

[7] 

Monolitické železobetonové stropy trámové a žebrové 

Trámové stropy jsou vhodnější pro větší stropní rozpětí, tedy od 4 do 6 m. Oproti 

deskovým stropům mají vyšší únosnost a menší průhyby. Ovšem na druhou stranu 

jsou pracnější a mají větší spotřebu nejen bednění a betonu, ale i výztuže.  

Stropní konstrukce vznikne spojením desky a trámů, popřípadě žeber, díky čemuž 

lépe přenáší zatížení. Návrh desky je obdobný, jako návrh pro železobetonovou 

desku spojitou. Co se týče návrhu trámů, jejich osová vzdálenost by měla být 

v rozmezí 1,2 až 3,0 m a výška asi 1/15 rozpětí. Výztuž stropu se skládá z hlavní 

výztuže a třmínků, které jsou uchycené kolmo na výztuž hlavní. Žebrové stropy mají 

osovou vzdálenost žeber v intervalu od 0,6 do 1,2 m. Výška žebra by měla být 

orientačně 1/20 rozpětí. [2] [5] 

Dle tvaru a konstrukčního řešení se trámové a žebrové stropy dělí na: 

• Stropy s viditelnými trámy – vhodné pro použití v objektech, kde není nutný 

rovný podhled (sklady, výrobní objekty apod.) 

• Stropy s dodatečně provedeným podhledem – může být tvořen omítkou na 

podbití, na maltonosném pletivu nebo může být vytvořen montážním 

systémem (např. ze sádrokartonových desek). 

 

• Bedničkové stropy – na podhledovou desku se kladou bedničky, které 

vytvářejí bednění trámů nebo žeber a horní desky. Po zalití betonem 

zůstanou bedničky součástí konstrukce jako tzv. ztracené bednění. 
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• Stropy vložkové – mají rovný podhled tvořený spodní stranou dutých vložek, 

které mohou být keramické či z lehkých betonů. Jejich rozložení je 

provedeno tak, aby kromě rovného podhledu vytvářely i formu pro 

betonování nosných žeber. 

          [3] 

Monolitické železobetonové stropy hřibové 

Konstrukčně se jedná o křížem vyztužené desky, které jsou podepřeny sloupy. 

Zatížení z desky do sloupu přenášejí hřibové hlavice, které mohou být viditelné či 

skryté. Hřibové stropy jsou velice únosné, používají se pro velká užitná zatížení a 

velké osové rozpony sloupů. Nevýhodou je nerovný podhled a komplikované 

bednění. Tato stropní konstrukce se většinou využívá u průmyslových budov, 

velkých skladišť a podobně. [5] [8] 

 

 

Obrázek 2.4-13 - Lokálně podepřená deska s viditelnými hlavicemi – hřibový strop [8]  

 

Monolitické železobetonové stropy se skrytými průvlaky 

V tomto případě se jedná o křížem vyztuženou desku, která má v místech podpory 

zesílenou výztuž, a to obousměrně v pruzích. Právě tyto pruhy jsou nazvány skrytými 

průvlaky. Stropní deska zde musí mít minimální tloušťku 160 mm. Výhodou stropu 

se skrytými průvlaky je jednoduché bednění a snadné vedení instalací. Naopak 

nevýhodou je malá únosnost, tuhost a velká hmotnost. [3] 

Monolitické železobetonové stropy sklobetonové 

Sklobetonové stropy jsou železobetonové monolitické žebříkové konstrukce se 

skleněnými tvarovkami, které vyplňují prostor mezi žebírky. Kombinace skla a 

železobetonu je možná díky poměrně malému rozdílu jejich teplotních součinitelů 

délkové roztažnosti. Tento typ stropů se využívá v místech, které je třeba prosvětlit 
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rozptýleným světlem. Používají se například v obchodních domech, halách, pasážích 

a podobně. [8] 

Žebírka jsou orientovaná ve dvou na sebe kolmých směrech, čímž vytvářejí kazetový 

strop. Jejich osová vzdálenost se odvíjí od rozměrů skleněné tvarovky. Výztuž žebírek 

se kotví do obvodového rámu. Skleněné tvarovky mohou buď plné nebo duté, jež 

mají lepší tepelně technické vlastnosti. Kromě běžných pravoúhlých tvarovek se 

vyrábějí i tvarovky kruhové. [3] [8] 

2.4.3.2 Montované železobetonové stropy 

Montované stropní konstrukce se skládají přímo na stavbě z předem vyrobených 

dílců a tvarovek, které se vyrábějí ve specializovaných výrobnách. Dílce se na stavbě 

stykují a styky následně zalévají betonem, čímž vzniká tuhá konstrukce. Díky tomu 

je na staveništi omezen mokrý proces a není zde nutné bednění. [3] [8] 

Prefabrikované stropní konstrukce mají mnoho výhod, mezi které se řadí zejména 

rychlá a snadná montáž a menší pracnost. Díky omezení mokrého procesu a potřeby 

bednění vzniká značná úspora nejen času výstavby, ale i spotřeby materiálu. Další 

výhodou montovaných stropů je jejich okamžitá únosnost a zmenšení vlivu počasí 

na výstavbu. [5] [8] 

Nevýhodou montovaných stropů je omezená variabilita a větší náklady, které 

vycházejí zejména z dopravy dílců na stavbu a nutnosti zdvihací mechanizace. Mezi 

další aspekty patří citlivost při sedání a potřeba přesné a odborné práce. [5] [8] 

Montované stropy lze rozdělit na: 

• Montované stropy plošné – deskové a panelové stropy 

• Montované stropy nosníkové 

Montované stropy deskové 

Prefabrikované železobetonové desky jsou ploché stropní dílce lichoběžníkového 

profilu, jejichž šířka nepřesáhne 30 cm. Využívají se převážně u bytových nebo 

občanských staveb, u kterých je rozpětí stropní konstrukce do 3 m. Železobetonové 

desky mohou být plné, ale také vylehčené podélnými válcovými dutinami. Stropy 

z desek jsou nejjednodušší montovanou stropní konstrukcí. [2] [8] 

Montované stropy panelové 

Nosnou konstrukcí stropu jsou prefabrikované železobetonové panely, což jsou 

velkoplošné dílce, které se vyrábějí v šířkách 60 až 120 cm. Mohou být plné, dutinové 

nebo žebrové. Panely se většinou vyztužují v jednom směru a ukládají se stejně jako 
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desky na dvě protilehlé podpory (stěny nebo průvlaky). Montované panelové stropy 

jsou vhodné pro rozpětí větší než 3 m, s předpjatou výztuží až pro rozpětí 12 m. [2]  

Druhy panelů: 

• Panely plné – neboli nevylehčené, se vyrábí v délkách do 4,20 m a jejich 

tloušťka může být až 160 mm. Používají se pouze v bytových a občanských 

stavbách. 

• Panely dutinové – vyráběné v délkách do 6,60 m a tloušťce až 250 mm, jsou 

vylehčené kruhovými dutinami. V prostoru dutin lze prosekat malé instalační 

prostupy. 

• Předpjaté panely dutinové – průřez je vylehčený kruhovými dutinami. Výztuž 

bývá uložena ve spodní části průřezu a je předepnutá. U nás jsou nejběžnější 

panely Spiroll, které se vyrábějí v délkách až do 12 m.  

• Předpjaté panely žebrové – používají se pro velké zatížení a pro rozpětí až    

24 m. Májí průřez tvaru TT anebo také obráceného U, kdy žebra jsou od sebe 

v osové vzdálenosti 1080 mm a deska má tloušťku 50 mm. 

[3] [8] 

Montované stropy nosníkové 

Tato stropní konstrukce se skládá ze železobetonových nosníků, vložek a zálivky. 

Nosníky mohou mít průřez tvaru obráceného T nebo I a bývají od sebe v osových 

vzdálenostech 300 nebo 600 mm. Vložky jsou obvykle z keramiky či lehkého betonu. 

Jejich spolupůsobení s nosníky se zajišťuje zalití betonem. Lepší tuhosti dosáhneme 

pomocí betonové desky, která bude mít tloušťku minimálně 50 mm a bude 

vyztužena sítí. [3] 

2.4.3.3 Polomontované železobetonové stropy 

Polomontované stropní konstrukce jsou kombinací prefabrikovaných dílců a 

monolitické části, která se doplní na staveništi. Dohromady vytvářejí spřaženou 

konstrukci. [3] 

Výhodou polomontovaného stropu oproti monolitické stropní konstrukci je 

vyloučení bednění, menší pracnost a kratší doba výstavby. Ve srovnání 

s montovanými stropy výhoda spočívá v jednoduché manipulaci, menší hmotnosti 

dílců, a tedy i v nižších dopravních nákladech. 

Typy polomontovaných stropů jsou: 

• Polomontované stropy z nosníků a vložek 
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• Polomontované stropy deskové 

Polomontované stropy z nosníků a vložek 

Základním nosným prvkem jsou prefabrikované nosníky. Po uložení nosníků na 

podpory a po jejich provizorním podepření se mezi ně ukládají vložky. Ty mohou být 

buď keramické nebo z lehčeného betonu. Nosníky společně s vložkami vytvářejí 

rovný podhled a současně i bednění. Následně se takto sestavená konstrukce zalije 

betonem 30 až 60 mm nad horní líc vložek. Prefabrikované nosníky a vložky se 

provádějí v mnoha provedeních (např. „Filigran“, „Hat-trick“, Honos-Pot“ aj.) pro 

různá zatížení a rozpětí, které může být až 7,5 m. Osové vzdálenosti nosníků se odvíjí 

od rozměrů vložek. [3] [5] 

Polomontované stropy deskové 

Železobetonová deska Filigrán se zde používá jako tzv. ztracené bednění pro 

monolitickou desku, která se následně provede na desku prefabrikovanou. Což 

znamená, že po dobetonování se prefabrikovaná deska stane součástí stropní 

konstrukce. [2] 

Ve spodní části prefabrikované desky je uložena výztuž, ze které současně vyčnívají 

výztužné příhradové nosníky. Ty slouží ke spřažení s následně dobetonovanou 

monolitickou deskou. [2]  

Tvar desky Filigrán lze přizpůsobit požadovanému tvaru stavby. Rozměry desky se 

běžně pohybují v šířce od 60 do 240 cm, tloušťce 5 až 8 cm a délce až 9 m. [2] 

 

Obrázek 2.4-14 - Polomontované stropy deskové – prefa deska typu Filigran [3] 

 

2.4.4 Keramické stropy 

Keramické stropní konstrukce se sestávají z prvků, které se vyrábějí z keramických 

tenkostěnných tvarovek, z výztuže a z betonu. Výztuž zde přenáší napětí tahová a 

tlaková napětí pak může přenášet buď beton nebo keramická tvarovka. [3] 
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Výhodou keramických stropů je, že jsou lehké a vytvářejí rovný podhled. K dalším 

plusům keramických stropů se také řadí dobrá protipožární odolnost a dobré 

tepelně izolační vlastnosti. [3] 

Dle technologie provádění se dělí keramické stropy na: 

• Montované keramické stropy – z povalů, z panelů 

• Polomontované keramické stropy – z nosníků a vložek 

2.4.4.1 Montované keramické stropy 

Montované stropy z keramických povalů 

Keramické povaly jsou úzké stropní panely o šířce v rozmezí 30 až 50 cm, které jsou 

vyrobené z dutých keramických tvárnic, betonu a výztuže. Běžná délka stropních 

povalů se pohybuje v intervalu od 3 do 6 m. [2] 

Povaly se osazují vedle sebe na sráz, následně se zabetonuje styčná spára, která 

mezi povaly vzniká, a nakonec se provede na horním povrchu povalů cementový 

potěr o tloušťce 10 až 20 mm, čímž nám vznikne tuhá konstrukce. [3] 

 

Obrázek 2.4-15 - Stropy keramické montované z povalů – a) keramická tvarovka, b) c) skladba stropní 

konstrukce [3] 

 

Montované stropy z keramických panelů 

Keramické panely se skládají z dvou a více řad dutinových keramických tvarovek. 

Mezi tvarovkami vzniká drážka, do které se následně ukládá výztuž. Po zalití tvarovek 

betonem nám vzniká stropní panel, který má podélná žebra (drážky z výztuží) a horní 

betonovou vrstvu tloušťky 30 až 40 mm. Uložené panely se následně spojí 

cementovou zálivkou tak, jak tomu bylo u montovaných stropů z keramických 

povalů. Stopní panely mívají šířku od 50 do 120 cm a délku až 6 m. [3] 

K výhodám keramických panelů patří rychlá a snadná montáž, dobrá tuhost a 

únosnost konstrukce. Naopak nevýhodou může být nutnost autojeřábu. 
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Obrázek 2.4-16 - Stropy keramické montované z panelů – a) keramická tvarovka, b) c) skladba stropní 

konstrukce [3] 

 

2.4.4.2 Polomontované keramické stropy 

Polomontované keramické stropy z nosníků a vložek 

Stropní systém se skládá z keramobetonových nosníků s prostorovou výztuží a 

cihelných stropních vložek. Nosníky se kladou v osové vzdálenosti, která se odvíjí od 

rozměrů vložek. Stropní vložky se kladou na sucho a na sraz na osazené a podepřené 

nosníky. Prostor mezi nosníky a tvarovkami se zalije betonem a nadbetonuje se 

monolitická deska min. 30 mm nad tvarovky. Do betonové desky je možné použít 

ocelovou KARI síť. [2] [8] 

Výhodou této stropní konstrukce je možnost použití pro vetší rozpětí (až 8 m), dobrá 

únosnost a tuhost konstrukce a také možnost volby z několika variant tloušťky 

stropu. Mimo jiné sem patří i snadná montáž bez potřeby náročných 

mechanizačních prostředků a vysoká požární odolnost. [2] 

Polomontované keramické stropy z nosníků a desek 

Stropní konstrukce z nosníků a keramických desek Hurdis mají u nás dlouhou 

tradici. Nosníky mohou být buď keramobetonové, nebo železobetonové. Desky 

Hurdis, které jsou podélně děrované a cihelné, se vyrábějí s kolmými čely nebo s čely 

šikmými. Jedná se o strop, který je poměrně snadno zhotovitelný a u výstavby není 

třeba větších zvedacích mechanizmů. [2] 

2.4.5 Ocelové stropy 

Stropy z ocelových profilů jsou využívány zejména u technických či hospodářských 

objektů, ale je možné se s nimi setkat i u rekonstrukcí. Ocelová stropní konstrukce 

se skládá z nosné části, roznášecí a podlahové části a popřípadě i z podhledu. 

Základními prvky jsou válcované profily a široké ohýbané ocelové profily neboli tzv. 

trapézové plechy. Ocelové válcované profily lze kombinovat např. 

s prefabrikovanými deskami, železobetonovými deskami apod. [3] 
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Konstrukčně se ocelové stropy člení do dvou základních skupin: 

• Nosníkové kovové konstrukce – tvořené ocelovými nosníky (stropnicemi) a 

stropními deskami nebo tvarovkami. 

• Deskové kovové konstrukce – nosnou konstrukci tvoří ocelový profilovaný 

plech, který přenáší celkové zatížení nebo spolupůsobí s nadbetonovanou 

deskou (ocelobetonové spřažené stropy). 

[8] 

Profilované plechy se kladou na stropnice, které mohou být tenkostěnné, 

příhradové nebo z válcovaných profilů. Připojení mezi plechovými nosníky                          

a stropnicemi, může být provedeno svařováním, nastřelením nebo také lepením. 

Následně se provede roznášecí vrstva, kterou tvoří prefabrikovaná, či monolitická 

deska. Vetší soudržnosti mezi betonovou deskou a ocelovým plechem lze 

dosáhnout jejich spřažením.  

Spřažené ocelobetonové stropy se skládají z nosníků, které jsou opatřeny prvky, jež 

přenášejí smyková namáhání. Po zabetonování vzniká spřažená ocelobetonová 

stropní konstrukce, která se pro svoji tuhost využívá zejména u vícepodlažních 

objektů. [3] 

Provedení ocelového stropu je poměrně rychlou a jednoduchou variantou a zároveň 

oproti jiným stropním konstrukcím nevyžaduje žádné provizorní podepření. [2] 

Nevýhodou je zde ovšem nedostatečná zvuková izolace, kterou je pak nutné doplnit 

například v podlahové konstrukci. Dále i nízká požární odolnost a nutnost ochrany 

konstrukce proti korozi. Protipožární ochranu ocelových stropů je možné provést 

přímo na stropní prvky (např. nástřiky, nátěry) nebo nepřímo, a to pomocí 

nehořlavého podhledu. [3] 

 

Obrázek 2.4-17 - Příklad skladby ocelové stropní konstrukce [9] 
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3 OCEŇOVÁNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK 

V této části práce uvedu přehled základních postupů a způsobů oceňování staveních 

prací a dodávek. Vzhledem k zaměření mé bakalářské práce se bude jednat o 

kalkulaci a rozpočet stropních konstrukcí.  

 Nákladově orientovaná tvorba ceny 

Základem tvorby ceny ve stavebnictví je kalkulace nákladů. Cena je dána součtem 

nákladů a zisků, kde bychom měli hlavní pozornost u této metody věnovat evidenci 

nákladů. Hlavním nedostatkem nákladového přístupu je zejména v nerespektování 

měnících se podmínek na trhu. Cena je zde vyvozena z ocenění daného 

předpokládaného rozsahu odbytu, který ovšem závisí na ceně. [10] 

Náklady představují spotřebu výrobních zdrojů jako jsou lidé, stroje, materiál, 

energie nebo informace, vyjádřenou v penězích. Cílem, při nákladové tvorbě cen, je 

dosáhnout kombinace, která bude optimální a která umožní minimalizaci nákladů 

na danou výrobu nebo maximalizaci produktů s danými náklady. Nositelem 

nákladů, ke kterému se kalkulace vztahuje, je kalkulační jednice. Kalkulační jednice 

je dána určitým výrobkem či službou, na kterou se stanovují nebo zjišťují náklady. 

Stanovení nákladů na danou kalkulační jednici je kalkulace nákladů. Pro každou 

kalkulační jednici se může stanovit i více kalkulací. [10] 

Kalkulace rozlišujeme: 

• Z hlediska časové souvislosti – kalkulace předběžné a výsledné 

• Z hlediska funkce – kalkulace propočtové, operativní a výsledné 

• Z hlediska způsobu rozhodování a řízení – kalkulace absorpční a dynamické 

• Z hlediska struktury – kalkulace cenové a nákladové 

• Z hlediska metody sestavování – kalkulace dělením, přirážkové a rozdílové 

• Z hlediska kalkulační techniky – technika postupná, průběžná a kalkulace 

úplných, neúplných nebo proměnných nákladů 

[10] 

Pro stanovení nákladů stavebního objektu, je třeba mít vždy minimálně dva zdroje 

informací. Prvním zdrojem jsou informace o fyzických rozměrech stavebního 

objektu, které se získá z výkazu výměr, jež se zpracovává na základě projektové 

dokumentace daného objektu. Druhý zdroj pro stanovení nákladů jsou cenové 

informace. Náklady na stavební objekt se následně stanoví součtem součinů výměr 
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ve fyzických měrných jednotkách (m2, m3) a cen vztažených na příslušnou měrnou 

jednotku (Kč/m2, Kč/m3). [10] 

Jednotlivé složky nákladů se vyčíslují v kalkulačních položkách, ze kterých se skládá 

tzv. kalkulační vzorec. 

Základní skupiny nákladů: 

• Přímé náklady – přímý materiál, přímé mzdy, náklady na stroje, ostatní přímé 

náklady 

• Nepřímé náklady – výrobní režie, správní režie, zisk 

[11] 

 Kalkulace ve stavebnictví 

U stavebních prací se druh práce určuje pomocí identifikačního kódu. Databáze 

stavebních prací pro cenové účely jsou sestaveny podle TSKP vydaného ÚRS a.s. 

Praha. Identifikační kódy pro statistické účely jsou podle SKP vydávané Českým 

statistickým úřadem. [11] 

U materiálů určuje druh materiálu, u pracovní síly druh profesí podle třídníku 

Klasifikace zaměstnání a u výrobních strojů určuje druh stroje. [11] 

Norma spotřeby udává množství spotřeby nejen materiálu, ale i pracovního času, 

výrobní lidské síly či výrobního zařízení, a to na provedení m.j. stavební práce. Norma 

spotřeby materiálu v kalkulaci se vyjadřuje v m.j. spotřeby na m.j. stavební práce 

(m3, m2 apod.). Pracovní čas lidské síly se vyjadřuje v Nh na m.j. a norma výkonu 

stroje se vyjadřuje ve Sh na m.j. [11] 

Náklady na přímý materiál se stanoví jako součet nákladů jednotlivých materiálů, 

které jsou kalkulované v ceně stavební práce. Náklad na přímý materiál, který není 

kalkulovaný v ceně se nazývá specifikace. Specifikace se k ceně stavební práce 

kalkuluje samostatně a její množství se stanoví pomocí normativů včetně ztratného 

a následně se ocení pořizovací cenou. [11] 

 Rozpočet 

Jedním z nejdůležitějších dokumentů stavby je rozpočet, který je při tvorbě ceny 

stavebního díla nepostradatelný. Tvorba rozpočtu je ovlivňována zejména 

technickými normami, zákony, projektovou dokumentací daného objektu a 

oceňovacími podklady. 
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3.3.1 Položkový rozpočet 

Položkový rozpočet popisuje detailně jednotlivé stavby. Tento rozpočet vyjadřuje 

jednotlivé montážní a stavební práce. Obsahuje číselný kód položky, její popis, 

množství, cenu za m.j. a celkovou cenu. [12] 

Výkaz výměr 

Výkaz výměr popisuje množství potřeb a nákladů (např. materiál, mzdy, stroje) 

v určitých jednotkách (m, t, Sh, Nh apod.). Z výkazu vycházíme při tvorbě 

položkového rozpočtu, kde jsou jednotlivé položky oceněny jednotkovými cenami.  

[12] 

Rozpočet zahrnuje základní náklady, vedlejší náklady a kompletační činnost 

stavebního objektu.  

Základní náklady dle TSKP rozdělujeme na: 

• Hlavní stavební výroba (HSV) – hrubá stavba objektů 

• Přidružená stavební výroba (PSV) – řemesla, instalace a dokončovací práce 

• Montážní práce 

Položky rozpočtu dělíme na tři oddíly: 

• Montážní položka – práce 

• Specifikace – materiál 

• Přesun hmot 

Montážní položky 

Oceňují montáž společně s dodávkou spojovacího materiálu, nezbytného k těmto 

pracím. Tyto položky neobsahují náklady na vlastní materiál, ten se oceňuje 

v položce specifikace. [13] 

Montážní položka osahuje kód položky, název položky, měrnou jednotku, výkaz 

výměr, jednotkovou cenu, jednotkovou hmotnost, celkovou cenu, celkovou 

hmotnost za danou položku. [13] 

Specifikace 

Specifikace oceňuje vlastní materiál k daným montážním položkám.  K výkazu výměr 

dané položky je třeba započítat i její ztratné. Montážní položka a specifikace by měly 

být ve vazbě za sebou. 
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Specifikace obsahuje kód podle TSKP, popis materiálu, měrnou jednotku, množství, 

jednotkovou cenu, jednotkovou hmotnost, celkovou cenu, celkovou hmotnost za 

danou položku. [13] 

Přesun hmot 

Přesun hmot je položka, která oceňuje přemístění materiálů, polotovarů či výrobků. 

Tato položka není zahrnuta v ceně materiálu. Měrnou jednotkou přesunu hmot je   

1 tuna. Pro všechny položky hlavní stavební výroby (HSV) se stanovuje jeden přesun 

hmot dohromady, naopak pro položky PSV se stanovují zvlášť pro každý oddíl. [13] 

Přesun hmot obsahuje kód podle TSKP, název položky, měrnou jednotku, množství, 

jednotkovou cenu, jednotkovou hmotnost, celkovou cenu, celkovou hmotnost za 

danou položku. [13] 

Ztratné 

Ztratným označujeme množství výrobního materiálu, které je znehodnoceno při 

technologickém postupu, skladování nebo manipulaci s materiálem. Stanovují se jak 

pro materiály kalkulované v ceně v normativu spotřeby, tak i pro materiály 

kalkulované ve specifikaci v množství materiálu. [11] 

3.3.2 Souhrnný rozpočet 

Hodnotu stavby vyjadřuje v penězích cena stavby, ta může být pro různé účely 

stanovená v různých obdobích životního cyklu stavby. Pořizovací cenou se rozumí 

hodnota objektu v penězích v době pořízení investorem, a to včetně nákladů 

souvisejících s pořízením. Celkové náklady stavby zahrnují veškeré náklady a výdaje 

investora, které vznikly při jejím pořízení. Z pohledu investora se jedná o tzv. 

investiční náklady, které bývají zpravidla stanoveny souhrnným rozpočtem stavby. 

[11] 

Souhrnný rozpočet člení náklady investora do kapitol (hlav, částí, oddílů) dle 

stanovených kritérii investora. Struktura souhrnného rozpočtu není v České 

republice dána žádnou právní normou, tudíž si investor jeho strukturu volí sám. [11] 
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Struktura nákladů souhrnného rozpočtu: 

• Hlava I – Projektové a průzkumné práce 

• Hlava II – Provozní soubory 

• Hlava III – Stavební objekty 

• Hlava IV – Stroje a zařízení 

• Hlava V – Umělecká díla 

• Hlava VI – Vedlejší (rozpočtové) náklady (VRN) 

• Hlava VII – Ostatní náklady neuvedené v jiných hlavách 

• Hlava VIII – Rezerva 

• Hlava IX – Jiné investice 

• Hlava X – Vyvolané náklady hrazené z investičních prostředků nezahrnované 

do základních prostředků 

• Hlava XI – Náklady hrazené z investičních (provozních) prostředků 

3.3.2.1 Hlava III – Stavební objekty 

Tato část uvádí základní rozpočtové náklady, které zahrnují pořízení a dodávku 

stavebních objektů, a to včetně všech materiálů a prací. Základní rozpočtové náklady 

se zde dále dělí na hlavní stavební výrobu (HSV) a přidruženou stavební výrobu (PSV). 

[11] 

Jako oceňovací podklady pro tvorbu této části rozpočtu se zpravidla využívají 

následující zdroje: 

• Rozpočtové ukazatele stavebních objektů na měrnou jednotku (RUSO) - 

vydavatel ÚRS Praha a.s. 

• Ceníky stavebních prací (ceníky S) 

- Ceny stavebních prací – vydává RTS a.s. Brno a jiné firmy 

- Katalogy popisů a směrných cen stavebních prací (KCSP) - vydává 

  ÚRS Praha a.s. 

• Agregované položky – tiskem vydává RTS a.s. Brno 
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• Ceník materiálů vydávaný pod názvem „Sborník plánovaných cen materiálů“ 

(SPCM) - vydavatel ÚRS Praha a.s. 

• Katalogy popisů a směrných cen stavebních prací 

• Nejpoužívanější položky stavebních prací HSV a PSV 

• Software pro sestavení rozpočtu 

• Odborný odhad 

[11] 

Rozpočtové ukazatele se ve stavebnictví využívají ke zjednodušení rozpočtování, a 

to nejčastěji pro cenovou nabídku, ke zjednodušení přípravy a provádění staveb a 

k ohodnocení činností při tvorbě harmonogramu stavby. Použití rozpočtových 

ukazatelů spočívá v porovnání již dříve vyprojektovaných či realizovaných 

stavebních objektů s nově připravovanými objekty. Ukazatele by měly být stanoveny 

na univerzální a kontrolovatelné měrné jednotky (např. m3 obestavěného prostoru, 

m2 zastavěné plochy apod.). [11]  
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4 OCENĚNÍ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ STROPŮ 

Cílem mé bakalářské práce je provést analýzu stropních konstrukcí. Analýzu budu 

provádět jak z hlediska konstrukčních požadavků, které jsou na stropy kladeny, tak 

i z hlediska finančního. Porovnávat budu zejména vlastnosti materiálů použitých u 

daných stropních konstrukcí a jejich cenové odlišnosti. U jednotlivých stropních 

konstrukcí bude vytvořena cena celková za stropní konstrukci daného objektu a 

cena stropní konstrukce za 1 m2. 

Pro svoji bakalářskou práci jsem si jako porovnávaný objekt vybrala novostavbu 

rodinného domu, která se bude provádět ve městě Letovice. Objekt rodinného 

domu je navržen jako nepodsklepená stavba s jedním přízemním podlažím. 

Základové pasy budou provedeny z prostého betonu C 16/20, základová deska 

z betonu C 20/25 a následně bude vyztužena kari sítí. Objekt je řešen jako zděný z 

keramických tvárnic POROTHERM. Konstrukce stropu bude tvořena dřevěnými 

stropními trámy. Střešní konstrukce bude řešena krovem – stojatou stolicí a 

zastřešena valbovou střechou ve sklonu 25°. Pro připevnění pozednice a ztužení 

objektu je navržen ztužující železobetonový věnec. Celý obvodový plášť objektu 

bude omítnutý omítkou CEMIX. Soklová část a část pod terénem obvodového pláště 

bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem. Jako finální povrchová úprava 

se použije tenkovrstvá probarvená silikonová omítka. Pro dřevěné prvky objektu 

bude jako barevná povrchová úprava uvažována lazura na dřevo v odstínu TEAK. 

Komínové těleso bude řešeno jako jednoprůduchový komínový systém s 

odvětráním a vnitřní keramickou vložkou. Výplně okenních otvorů jsou navrženy 

plastové s izolačními trojskly. 

 Konstrukční varianty stropních konstrukcí 

Pro porovnávání stropních konstrukcí jsem navrhla pět odlišných stropů. Rozdílné 

jsou jak z hlediska použitého materiálu, tak i z hlediska technologického postupu 

jejich provádění. Volba materiálu pro stopní konstrukce je velmi důležitá, jelikož 

každý z nich disponuje jinými vlastnostmi. Mimo jiné nám materiál ovlivňuje i 

technologický postup provádění, od čehož se odvíjí pracnost a délka výstavby 

konstrukce. Jako první stropní konstrukci budu analyzovat dřevěný trámový strop 

s podhledem a záklopem, dalším bude dřevěný strop trámový bez podhledu pouze 

se záklopem, následuje monolitický železobetonový strop deskový, polomontovaný 

keramický strop Porotherm a posledním bude montovaný železobetonový strop 

panelový.  

Pro porovnávání stropních konstrukcí v mé bakalářské práci jsem si zvolila tyto 

druhy stropů, jelikož dle mého názoru v současné době patří mezi nejběžnější a 

nejpoužívanější stropní konstrukce pro rodinné domy. Za zmínku ale určitě stojí i 

polomontovaný deskový železobetonový strop Filigrán nebo montovaná panelová 
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stropní konstrukce ze stropních dílců Ytong, která je v dnešní době také častou a 

vhodnou variantou stropu rodinného domu. Stropní dílce jsou vyrobeny 

z vyztuženého pórobetonu a ihned po uložení na nosnou konstrukci jsou únosné. 

Strop Ytong je nehořlavý, je možné jej provádět za každého počasí a jeho montáž je 

rychlá. Jeho cena je srovnatelná s cenou stropu ze stropních panelů Spiroll. Ovšem 

těmito dvěma variantami se dále v bakalářské práci zabývat nebudu. 

U všech stropů budu řešit pouze nosnou konstrukci, kromě dřevěného stropu, u 

kterého započítám i konstrukci podhledovou (včetně tepelné izolace). Všechny 

stropní konstrukce jsou navrženy jako stropy nad 1.NP. Jelikož se jedná o strop, který 

odděluje obytnou část od podkroví, bylo by vhodné stropní konstrukci dobře tepelně 

zaizolovat. Tepelná izolace se ovšem řeší zejména v podlahové, či podhledové 

konstrukci, tudíž s ní v této práci nebudu pracovat. Součástí skladeb stropů v objektu 

budou válcované ocelové nosníky IPE z důvodu zesílení stropu v místech, kde jej 

zatěžuje střešní konstrukce (sloupek krovu). Ocelové nosníky se však promítnou 

pouze do ceny, která se vztahuje k objektu ne však do ceny za 1 m2 konstrukce. Ceny 

jednotlivých stropních konstrukcí budou tedy dvě, jak jsem již zmínila, a to celková 

cena za stropní konstrukci pro daný objekt a cena stropní konstrukce za 1 m2. 

Všechny ceny budou vytvořeny pomocí programu BUILDpower S a budou uváděny 

bez DPH. 

4.1.1 Dřevěný trámový strop se záklopem a podhledem 

Nosná konstrukce tohoto stropu pro daný objekt se skládá z dřevěných trámů výšky 

220 mm, uložených v osové vzdálenosti od 660 do 910 mm. Mezi trámy je vložena 

dvouvrstvá tepelná izolace Orsik. Na dřevěných trámech bude proveden záklop o 

tloušťce 50 mm. Ze spodu stropní konstrukce bude přibita izolační minerální deska 

a následně bude proveden podhled ze sádrokartonových desek.  

Navržená skladba dřevěného trámového stropu se záklopem a podhledem: 

• Sádrokartonový podhled Knauf Red 12,5 mm  

• Fólie DEKFOL N 140 

• Tepelná izolace Orsik tl. 80 mm 

• Tepelná izolace Orsik dvouvrstvá tl. 220 mm (160+60) 

• Dřevěný stropní trám v provedení smrk/jedle o výšce 220 mm 

• Dřevěný záklop z fošen tl. 50 mm 

 

 



 

41 

 

Tabulka 4.1-1 - Kalkulace ceny dřevěného trámového stropu s podledem a záklopem za 1m2 

P.č. 

Číslo 

položky Název položky MJ 

množstv

í 

cena / 

MJ Celkem 

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce       580,00 
1 342264051RT2 Podhled sádrokartonový na zavěšenou 

ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 

mm, bez izolace 

m2 1,00000 580,00 580,00 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot       5,53 
2 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 

12 m 

t 0,02017 274,00 5,53 

Díl: 713 Izolace tepelné       815,53 
3 713111122RT1 Izolace tepelné stropů rovných spodem, s 

přibitím, 1 vrstva – materiál ve specifikaci 

m2 1,00000 140,00 140,00 

4 63151373.AR Deska z minerální plsti ORSIK tl. 

1200x600x80 mm 

m2 1,10000 106,00 116,60 

5 713111130RV8 Izolace tepelné stropů, vložené mezi 

krokve, 2 vrstvy – včetně dodávky plsti 

Orsik 160+60 mm 

m2 1,00000 451,00 451,00 

6 713111231RO

4 

Montáž parozábrany stropů shora s 

přelepením spojů, DEKFOL N 140 speciál 

m2 1,00000 98,50 98,50 

7 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 

12 m 

t 0,01028 917,00 9,43 

Díl: 762 Konstrukce tesařské       1 183,56 
8 762822130R00 Montáž stropnic hraněných pl. do 450 cm2 m 2,00000 104,00 208,00 

9 60515244R Hranol SM/JD 1 14x22 délka nad 600 cm m3 0,06780 7 555,00 512,23 

10 762811210R00 Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá 

prkna 

m2 1,00000 60,00 60,00 

11 605126983R Fošna SM I.jak tl. 50 mm dl. 3-5 m š. 100-

250 mm 

m3 0,05500 5 665,00 311,58 

12 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, 

výšky do 12 m 

t 0,06786 1 352,00 91,75 

Díl: 783 Nátěry       160,48 
13 783782205R00 Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem 

QB 2x 

m2 2,72000 59,00 160,48 

CELKOVÁ CENA MONTÁŽE A DODÁVKY ZA 1 m2: 2 745,1 Kč/ m2 

 

Tabulka 4.1-2 - Kalkulace ceny dřevěného trámového stropu s podhledem a záklopem pro daný 

objekt 

P.č. 

Číslo 

položky Název položky MJ 

množstv

í 

cena / 

MJ Celkem 

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce       57 594,00 
1 342264051RT2 Podhled sádrokartonový na zavěšenou 

ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 

mm, bez izolace 

m2 99,30000 580,00 57 594,00 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce       34 625,21 
2 413941123RT6 Osazení válcovaných nosníků ve stropech 

č. 14–22, včetně dodávky profilu I č. 22 

t 0,40800 29 980,00 12 231,84 

3 413941123R00 Osazení válcovaných nosníků ve stropech 

č. 14–22 

t 0,75800 8 830,00 6 693,14 
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4 13482720R Tyč průřezu IPE 220, hrubé, jakost oceli 

S235, 11375 

t 0,81900 19 170,00 15 700,23 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot       899,24 
5 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 

12 m 

t 3,28191 274,00 899,24 

Díl: 713 Izolace tepelné       77 501,06 
6 713111122RT1 Izolace tepelné stropů rovných spodem, s 

přibitím, 1 vrstva – materiál ve specifikaci 

m2 99,30000 140,00 13 902,00 

7 63151373.AR Deska z minerální plsti ORSIK tl. 

1200x600x80 mm 

m2 109,23000 106,00 11 578,38 

8 713111130RV8 Izolace tepelné stropů, vložené mezi 

krokve, 2 vrstvy – včetně dodávky plsti 

Orsik 160+60 mm 

m2 91,69000 451,00 41 352,19 

9 713111231RO

4 

Montáž parozábrany stropů s přelepením 

spojů, DEKFOL N 140 speciál 

m2 99,30000 98,50 9 781,05 

10 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 

12 m 

t 0,96776 917,00 887,44 

Díl: 762 Konstrukce tesařské       

102 603,56 
11 762811210R00 Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá 

prkna 

m2 115,10000 60,00 6 906,00 

12 605126983R Fošna SM I.jak tl. 50 mm dl. 3-5 m š. 100-

250 mm 

m3 6,33000 5 665,00 35 859,45 

13 762822130R00 Montáž stropnic hraněných pl. do 450 cm2 m 142,66000 104,00 14 836,64 

14 60515274R Hranol SM/JD 1 18x22 délka nad 600 cm m3 1,02560 7 880,00 8 081,73 

15 60515262R Hranol SM/JD 1 16x22 délka nad 600 cm m3 2,00900 7 880,00 15 830,92 

16 60515244R Hranol SM/JD 1 14x22 délka nad 600 cm m3 1,73000 7 555,00 13 070,15 

17 762822120R00 Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2 m 0,90000 68,30 61,47 

18 60515204R Hranol SM/JD 1 10x22 délka 625-900 cm m3 0,02000 6 690,00 133,80 

19 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, 

výšky do 12 m 

t 6,13600 1 275,00 7 823,40 

Díl: 783 Nátěry       16 756,00 
20 783782205R00 Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem 

QB 2x 

m2 284,00000 59,00 16 756,00 

CELKOVÁ CENA MONTÁŽE A DODÁVKY: 289 979,07 Kč 

 

Z konstrukčního hlediska má tento strop mnoho výhod. Má malou plošnou 

hmotnost, tudíž přenáší malé zatížení do svislých podpor a při montáži nutně 

nevyžaduje náročnou mechanizaci. Z čehož vyplývá, že není náročný na provádění. 

Dalším plusem je zajištění dobré tepelné izolace, která se v tomto případě 

jednoduše vloží mezi dřevěné trámy. Naopak nevýhodou je náchylnost dřeva 

k napadení dřevokaznými škůdci, nasákavost a nízká protipožární odolnost, avšak ta 

se v tomto případě zajistila sádrokartonovým podhledem. Díky malé plošné 

hmotnosti, což se řadí mezi výhody, zde ovšem vzniká další nevýhoda, a to menší 

zvukoizolační schopnosti. 

Po finanční stránce zde největší náklady vznikají z dodávky materiálu tedy dřeva 

(stropní hranoly, fošny). Dále tepelná izolace a sádrokartonový podhled, které 

ovšem řeším pouze u této stropní konstrukce. Do nákladů se dále mohou připočítat 



 

43 

 

výdaje spojené s impregnací a chemickou ochranou dřevěných prvků proti 

škůdcům. Délka provádění této stropní konstrukce pro daný objekt je dle 

rozpočtářského programu   299,48 Nh. Doba výstavby 1 m2 stropu je 2,54 Nh. 

4.1.2 Dřevěný trámový strop bez podhledu se záklopem 

Nosná konstrukce se skládá pouze z uložených dřevěných trámů v osové 

vzdálenosti 660 až 910 mm a dřevěného záklopu, který se provede na sraz. Jedná se 

o nejjednodušší stropní konstrukci. 

Navržená skladba dřevěného trámového stropu bez podhledu se záklopem: 

• Dřevěný stropní trám v provedení smrk/jedle o výšce 220 mm 

• Dřevěný záklop z fošen tl. 50 mm 

Tabulka 4.1-3 - Kalkulace ceny dřevěného trámového stropu bez podhledu se záklopem za 1 m2 

P.č. 

Číslo 

položky Název položky MJ 

množstv

í 

cena / 

MJ Celkem 

Díl: 762 Konstrukce tesařské       1 007,11 
1 762811210R0

0 

Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá 

prkna 

m2 1,00000 60,00 60,00 

2 605126983R Fošna SM I.jak tl. 50 mm dl. 3-5 m š. 100-

250 mm 

m3 0,05000 5 665,00 283,25 

3 762822130R0

0 

Montáž stropnic hraněných pl. do 450 cm2 m 2,00000 104,00 208,00 

4 60515244R Hranol SM/JD 1 14x22 délka nad 600 cm m3 0,05040 7 555,00 380,77 

5 998762102R0

0 

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, 

výšky do 12 m 

t 0,05554 1 352,00 75,09 

Díl: 783 Nátěry       160,48 
6 783782205R0

0 

Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem 

QB 2x 

m2 2,72000 59,00 160,48 

CELKOVÁ CENA MONTÁŽE A DODÁVKY ZA 1 m2: 1 167,59 Kč/ m2 

 

Tabulka 4.1-4 – Kalkulace ceny dřevěného trámového stropu bez podhledu se záklopem pro daný 

objekt 

P.č

. 

Číslo 

položky Název položky MJ 

množstv

í 

cena / 

MJ Celkem 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce       34 625,21 
1 413941123RT

6 

Osazení válcovaných nosníků ve stropech 

č. 14–22, včetně dodávky profilu I č. 22 

t 0,40800 29 980,00 12 231,84 

2 413941123R0

0 

Osazení válcovaných nosníků ve stropech 

č. 14–22 

t 0,75800 8 830,00 6 693,14 

3 13482720R Tyč průřezu IPE 220, hrubé, jakost oceli 

S235, 11375 

t 0,81900 19 170,00 15 700,23 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot       350,45 
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4 998011002R0

0 

Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 

12 m 

t 1,27903 274,00 350,45 

Díl: 762 Konstrukce tesařské       

103 076,03 
5 762811210R0

0 

Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá 

prkna 

m2 115,10000 60,00 6 906,00 

6 605126983R Fošna SM I.jak tl. 50 mm dl. 3-5 m š. 100-

250 mm 

m3 6,33000 5 665,00 35 859,45 

7 762822120R0

0 

Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2 m 0,90000 68,30 61,47 

8 60515204R Hranol SM/JD 1 10x22 délka 625-900 cm m3 0,02000 6 690,00 133,80 

9 762822130R0

0 

Montáž stropnic hraněných pl. do 450 cm2 m 142,66000 104,00 14 836,64 

10 60515244R Hranol SM/JD 1 14x22 délka nad 600 cm m3 1,73000 7 555,00 13 070,15 

11 60515262R Hranol SM/JD 1 16x22 délka nad 600 cm m3 2,00900 7 880,00 15 830,92 

12 60515274R Hranol SM/JD 1 18x22 délka nad 600 cm m3 1,02560 7 880,00 8 081,73 

13 998762102R0

0 

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, 

výšky do 12 m 

t 6,13600 1 352,00 8 295,87 

Díl: 783 Nátěry       16 756,00 
14 783782205R0

0 

Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem 

QB 2x 

m2 284,00000 59,00 16 756,00 

CELKOVÁ CENA MONTÁŽE A DODÁVKY: 154 807,69 Kč 

 

Jelikož se jedná o opravdu velice jednoduchý strop, vzniká nám zde spíše více záporů 

než kladů. Ke kladům můžeme připsat samozřejmě malou plošnou hmotnost a 

velice jednoduché provedení. Na druhou stranu mezi zápory patří jistě špatná 

zvuková izolace, tepelná izolace, dále špatná protipožární odolnost a samozřejmě i 

náchylnost k napadení dřevokaznými škůdci. Tento strop je vhodný spíše pro 

skladiště, sýpky, skladiště a podobně. 

Z finančního hlediska je díky své jednoduchosti velmi levný. V kalkulované ceně na 1 

m2 je započítána pouze montáž stropnic a záklopu a dodávka materiálu. V ceně 

stropní konstrukce pro objekt přibyly pouze náklady na ocelové nosníky, o kterých 

jsem se zmínila dříve. I délka trvání výstavby stropu je značně menší oproti předchozí 

stropní konstrukci, a to 126,67 Nh pro daný objekt a 1,16 Nh na 1 m2 stropní 

konstrukce.  

4.1.3 Monolitický železobetonový deskový strop 

Při provádění monolitického železobetonového stropu se nejprve postaví bednění 

konstrukce, které je u deskových stropů jednoduché. Poté se uloží předem 

připravená výztuž a ocelové nosníky do bednění. Zde je důležité dodržovat danou 

vzdálenost mezi pruty výztuže a jejich krycí vrstvu. Následně lze provést betonáž 

konstrukce. Poté, co beton získá danou pevnost, je možné odstranění bednění.  
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Skladba monolitického železobetonového stropu: 

• Beton třídy C 20/25  

• Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 (R) – 150 kg/m3 

Tabulka 4.1-5 - Kalkulace ceny monolitického železobetonového deskového stropu za 1 m2 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce       2 468,80 
1 411321315R00 Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 m3 0,20000 2 655,00 531,00 

2 411351203R00 Bednění stropů deskových, podepření,do 

3,5m, 10kPa 

m2 1,00000 694,00 694,00 

3 411351204R00 Odstranění bednění stropů deskových do 

3,5m, 10kPa 

m2 1,00000 198,00 198,00 

4 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) t 0,03000 34 860,00 1 045,80 

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy       120,50 
5 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 

1,9 m 

m2 1,00000 120,50 120,50 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot       157,17 
6 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 

m 

t 0,57363 274,00 157,17 

CELKOVÁ CENA MONTÁŽE A DODÁVKY ZA 1 m2: 2 746,47 Kč/ m2 

 

Tabulka 4.1-6 - Kalkulace ceny monolitického železobetonového deskového stropu pro daný objekt 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce       340 305,92 
1 413941123R00 Osazení válcovaných nosníků ve 

stropech č. 14–22 

t 0,51800 8 830,00 4 573,94 

2 13482715R Tyč průřezu IPE 200, hrubé, jakost oceli 

S235, 11375 

t 0,55900 19 170,00 10 716,03 

3 411321315R00 Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 m3 29,97000 2 655,00 79 570,35 

4 411351203R00 Bednění stropů deskových, 

podepření,do 3,5m, 10kPa 

m2 99,30000 694,00 68 914,20 

5 411351204R00 Odstranění bednění stropů deskových 

do 3,5m, 10kPa 

m2 99,30000 198,00 19 661,40 

6 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 

10505(R), 150 kg/ m3 

t 4,50000 34 860,00 156 870,00 

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy       11 965,65 
7 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy 

do 1,9 m 

m2 99,30000 120,50 11 965,65 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot       23 183,62 
8 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky 

do 12 m 

t 84,61174 274,00 23 183,62 

CELKOVÁ CENA MONTÁŽE A DODÁVKY: 375 455,19 Kč 
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Výhodami monolitického železobetonového deskového stropu jsou dobré 

zvukoizolační vlastnosti, celková tuhost kostrukce a dobrá požární odolnost. Dále 

mezi plusy patří také jednoduché bednění a celistvá a rovná spodní strana stropu 

pro podhled. Nevýhodou stropu je však nutnost bednění při provádění a mokrý 

proces, který při výstavbě vzniká. V závislosti na mokrém procesu jsou nutné 

technologické přestávky, při kterých beton získává svoji pevnost. Výstavba 

monolitického stropu je ovlivňována počasím, a to hlavně v zimním období, což 

prodlužuje dobu výstavby. Délka provádění monolitického železobetonového 

deskového stropu u porovnávaného objektu trvá 329,39 Nh plus musíme brát 

v úvahu 28 dní, během kterých beton získává svoji pevnost. Doba provádění na 1 m2 

stropní konstrukce je 2,64 Nh. 

Po finanční stránce je znatelné, že nejnákladnější položkou je v tomto případě výztuž 

stropu. Cena stropní konstrukce za 1 m2 je téměř stejná, jako cena za 1 m2 u stropu 

dřevěného s podhledem a záklopem. 

4.1.4 Polomontovaný keramický strop POROTHERM 

Stropní systém POROTHERM se skládá z keramobetonových nosníků POT a 

cihelných vložek MIAKO PTH. Nejprve se osadí stropní nosníky v osové vzdálenosti 

500 mm na nosné zdivo, na kterém se tyto vzdálenosti předem vytyčí. Při ukládání 

je nutné nosníky podepřít vodorovnými hranoly se sloupky. Zároveň s nimi se uloží 

i ocelové nosníky, dle projektové dokumentace. Následně se mohou osadit stropní 

vložky, a to na předem uložené a podepřené nosníky. Část stropní konstrukce u 

porovnávaného objektu má větší rozpětí a z tohoto důvodu jsem zde navrhla 

ztužující příčné žebro se sníženými doplňkovými vložkami. Jakmile jsou vložky 

uloženy, je možné zahájit betonáž konstrukce betonem C 20/25. Do betonové vrstvy 

nad vložkami se vloží pro zvýšení únosnosti KARI síť. Poté, co beton dosáhne své 

předepsané únosnosti, lze odstranit provizorní podpory. 

Skladba polomontovaného keramického stropu POROTHERM: 

• Keramobetonový nosník POT 175 

• Stropní vložka MIAKO 19/50 PTH 

• Beton třídy C 20/25 

• KARI síť – KA 18 
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Tabulka 4.1-7 - Kalkulace ceny polomontovaného keramického stropu POROTHERM za 1 m2 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce       1 765,00 
1 411168144RT2 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.250, nosník 

4,25-5 m, s Kari sítí KA 18 drát 4 mm oko 

200x200 mm 

m2 1,00000 1 765,00 1 765,00 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot       102,72 
2 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 

m 

t 0,37489 274,00 102,72 

CELKOVÁ CENA MONTÁŽE A DODÁVKY ZA 1 m2: 1 867,72 Kč/ m2 

 

Tabulka 4.1-8 – Kalkulace ceny polomontovaného keramického stropu POROTHERM pro daný objekt 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce       231 295,49 
1 413941123RT6 Osazení válcovaných nosníků ve 

stropech č. 14–22, včetně dodávky 

profilu I č. 22 

t 0,40800 29 980,00 12 231,84 

2 413941123R00 Osazení válcovaných nosníků ve 

stropech č. 14–22 

t 0,77400 8 830,00 6 834,42 

3 13482720R Tyč průřezu IPE 220, hrubé, jakost oceli 

S235, 11375 

t 0,81900 19 170,00 15 700,23 

4 13335552R Úhelník nerovnoramenný L jakost S235 

75x50x6 mm, 11375 

t 0,01600 21 660,00 346,56 

5 411168142RT2 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.250, 

nosník 2,25-3 m, s Kari sítí KA 18 drát 4 

mm oko 200x200 mm 

m2 8,29000 1 768,00 14 656,72 

6 411168143RT2 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.250, 

nosník 3,25-4 m, s Kari sítí KA 18 drát 4 

mm oko 200x200 mm 

m2 36,47000 1 761,00 64 223,67 

7 411168144RT2 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.250, 

nosník 4,25-5 m, s Kari sítí KA 18 drát 4 

mm oko 200x200 mm 

m2 11,91000 1 765,00 21 021,15 

8 411168145RT2 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.250, 

nosník 5,25-6 m, s Kari sítí KA 18 drát 4 

mm oko 200x200 mm 

m2 28,95000 1 795,00 51 965,25 

9 411168146RT2 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.250, 

nosník 6,25-7 m, s Kari sítí KA 18 drát 4 

mm oko 200x200 mm 

m2 18,62000 1 884,00 35 080,08 

10 411168143RT3 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.250, 

nosník 3,25-4 m, Miako PTH 8/19, s Kari 

sítí KA 18 drát 4 mm oko 200x200 mm 

m2 0,35000 1 535,60 537,46 

11 411168144RT3 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.250, 

nosník 4,25-5 m, Miako PTH 8/19, s Kari 

sítí KA 18 drát 4 mm oko 200x200 mm 

m2 1,50000 1 540,00 2 310,00 

12 411168145RT3 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.250, 

nosník 5,25-6 m,Miako PTH 8/19, s Kari 

sítí KA 18 drát 4 mm oko 200x200 mm 

m2 2,90000 1 567,45 4 545,61 

13 417328114R00 Ztužující žebro strop POROTHERM 

tl.250, OVN 500 mm 

m 11,00000 167,50 1 842,50 
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Díl: 99 Staveništní přesun hmot 11 698,43 
14 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky 

do 12 m 

t 42,69501 274,00 11 698,43 

CELKOVÁ CENA MONTÁŽE A DODÁVKY: 242 993,92 Kč 

 

K výhodám této stropní konstrukce patří velmi dobrá únosnost, díky zmonolitnění 

horní vrstvy dobrá tuhost a vysoká požární odolnost. Díky snadnému provádění zde 

není nutná náročná mechanizace. Nevýhodou je ale mokrý proces, který vzniká při 

betonáži vrchní vrstvy stropní konstrukce, což prodlužuje celkovou dobu výstavby. 

Délka provádění této stropní konstrukce pro daný objekt je dle programu 

BUILDpower S 179,99 Nh. Doba výstavby stropu na 1 m2 vychází na 1,42 Nh. 

V porovnání cen za 1 m2 je keramický polomontovaný strop oproti stropu 

dřevěnému s podhledem a stropu monolitickému značně levnější. Položka 

s názvem: „Strop POROTERM OVN 50, …“ v sobě obsahuje veškerý materiál a 

mechanizaci potřebný k výstavbě stropní konstrukce. Cena za 1 m2 této položky, je 

tedy cenou za kompletní provedení 1 m2 tohoto stropu. K ceně je také třeba vzít 

v úvahu náklady, které vzniknou za dopravu materiálu na stavbu. 

4.1.5 Montovaný železobetonový panelový strop 

Po dopravení materiálu na stavbu lze panely hned ukládat na nosnou konstrukci. 

Panely SPIROLL se ukládají do lože z cementové malty s délkou uložení 10 až 15 cm. 

Montáž je možné provádět přímo z dopravního prostředku v den provádění stropní 

konstrukce. Po uložení panelů na podpory (nosné zdivo) se zalijí spáry, které nám 

vzniknou mezi panely, expanzní zálivkou. 

Skladba montovaného železobetonového panelového stropu: 

• Stropní panel SPIROLL PPD.../205 tl. 200 mm 

• SPIROLLKRET expanzní zálivka 

Tabulka 4.1-9 - Kalkulace ceny montovaného železobetonového panelového stropu za 1 m2 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce       1 894,80 
1 411122111R00 Montáž stropních panelů dl. do 480 cm, 

do 3 t 

kus 1,00000 842,00 842,00 

2 593467590R Panel stropní SPIROLL H 200 mm 

PPD../205, 5 lan d 9,3 mm 

m 1,00000 1 028,00 1 028,00 

3 58584024R SPIROLLKRET, expanzní zálivka mezi 

spirollové panely 

kg 4,00000 6,20 24,80 
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Díl: 99 Staveništní přesun hmot       120,84 
4 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 

12 m 

t 0,44104 274,00 120,84 

CELKOVÁ CENA MONTÁŽE A DODÁVKY ZA 1 m2: 2 015,64 Kč/ m2 

 

Tabulka 4.1-10 - Kalkulace ceny montovaného železobetonového panelového stropu pro daný objekt  

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce       4 649,15 
1 389381001RT2 Dobetonování prefabrikovaných 

konstrukcí, betonem třídy C 16/20 

m3 1,10300 4 215,00 4 649,15 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce       174 735,61 
2 413941123RT6 Osazení válcovaných nosníků ve 

stropech č. 14–22, včetně dodávky 

profilu I č. 22 

t 0,40800 29 980,00 12 231,84 

3 413941123R00 Osazení válcovaných nosníků ve 

stropech č. 14–22 

t 0,75800 8 830,00 6 693,14 

4 13482720R Tyč průřezu IPE 220, hrubé, jakost oceli 

S235, 11375 

t 0,81900 19 170,00 15 700,23 

5 411122011R00 Montáž stropních panelů dl. do 360 cm, 

do 1,5 t 

kus 17,00000 752,00 12 784,00 

6 411122211R00 Montáž stropních panelů dl. do 600 cm, 

do 2 t 

kus 11,00000 916,00 10 076,00 

7 593467590R Panel stropní SPIROLL H 200 mm 

PPD../205, 5 lan d 9,3 mm 

m 110,80000 1 028,00 113 902,40 

8 58584024R SPIROLLKRET, expanzní zálivka mezi 

spirollové panely 

kg 540,00000 6,20 3 348,00 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot       11 236,49 
9 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky 

do 12 m 

t 41,00907 274,00 11 236,49 

CELKOVÁ CENA MONTÁŽE A DODÁVKY: 190 621,25 Kč 

 

Mezi klady panelového stropu patří bezesporu okamžitá únosnost ihned po uložení 

panelů na nosnou konstrukci. Dalšími výhodami jsou rychlá montáž, která není tolik 

ovlivněna počasím, jako například stropy monolitické. Díky prefabrikovaným 

prvkům je zde omezen vznik mokrého procesu a není potřeba bednění. Naopak 

značnou nevýhodou je nutnost zdvihací mechanizace, omezená variabilita prvků a 

potřeba přesné a odborné práce. Délka provádění montovaného panelového stropu 

pro daný objekt je 66,39 Nh a za 1 m2 1,22 Nh. 

Nejdražší položkou tohoto stropu je samotný materiál, tedy stropní panel. Cenu 

panelového stropu nám jistě zvýší náklady, které tu započítány nejsou, a to výdaje 

za dopravu materiálu. Důležité je zde také zmínit, že cena za 1 m2 bude ve 

skutečnosti o něco nižší z důvodu montážní položky, která je vyjádřená v kusech. 



 

50 

 

Z čehož vyplývá, že se jedná o cenu montáže celého stropního panelu, ne však pouze 

1 m2. 

 Porovnání jednotlivých variant stropních konstrukcí 

4.2.1 Porovnání stropů z hlediska ceny 

Porovnání ceny stropních konstrukcí za 1 m2 

Kalkulace cen jednotlivých navržených stropních konstrukcí za 1 m2 vychází 

v rozmezí od 1 167,59 Kč do 2 746,47 Kč, kdy cenu ovlivňuje hlavně druh použitého 

materiálu. 

 

Obrázek 4.2-1 - Grafické porovnání cen za 1 m2 jednotlivých stropních konstrukcí 

Nejlevnější variantou je zde dřevěný trámový strop bez podhledu se záklopem, a to 

díky tomu, že je nejjednodušší navrženou stropní konstrukcí a skládá se pouze ze 

dřevěných stropních trámů a fošnového záklopu. Tudíž zde nevznikají žádné jiné 

náklady na další materiál, použité stroje či profese. Avšak z konstrukčního hlediska 

má tento strop spíše více nevýhod, jak výhod. Má velmi nízkou požární odolnost, 

tepelně izolační vlastnosti, špatné zvukoizolační schopnosti a je náchylný vůči 

dřevokazným škůdcům a vlhkosti. Těmto vyjmenovaným záporům lze předejít 

mnoha opatřeními, jako je tomu například u dalšího navrženého dřevěného stropu. 

Navržený dřevěný trámový strop s podhledem a záklopem, který má lepší požární 

odolnost, jež zajišťuje sádrokartonový podhled zavěšený na ocelovou konstrukci, 

dále tepelně izolační vlastnosti díky tepelné izolaci. Co se týče pronikáni vlhkosti do 

konstrukce, tomu zabraňuje parotěsná fólie. Celkově má i lepší zvukoizolační 

schopnosti. Ovšem oproti předchozímu dřevěnému stropu je také značně dražší, 

jelikož kalkulace ceny vychází na 2 745,1 Kč/ m2.  

2 745,10 Kč

1 167,59 Kč

2 746,47 Kč

1 867,72 Kč
2 015,64 Kč

0,00 Kč

500,00 Kč

1 000,00 Kč

1 500,00 Kč

2 000,00 Kč

2 500,00 Kč

3 000,00 Kč

Dřevěný
trámový strop
se záklopem a

podhledem

Dřevený
trámový strop
bez podhledu
se záklopem

Monolitický
železobetonový
deskový strop

Polomontovaný
keramický

strop
POROTHERM

Montovaný
železobetonový
panelový strop

Cena



 

51 

 

Naopak nejdražší stropní variantou zde je monolitický železobetonový deskový 

strop, jehož cena činí 2 746,47 Kč/m2, kde nejnákladnější položkou je výztuž stropní 

konstrukce. V tomto případě jsem počítala spotřebu výztuže 150 kg/ m3. Snížení 

spotřeby výztuže za účelem snížení celkových nákladů je možné pouze po 

předchozím posouzení statika. Následují výdaje za zřízení bednění, které je pro 

výstavbu této varianty stropu nezbytné a až poté samotné náklady na betonáž. 

Porovnatelnými stropními konstrukcemi z hlediska ceny jsou keramický strop 

POROTHERM a montovaný panelový strop, které se od sebe liší o necelých 150 

Kč/m2. 

Porovnání cen stropních konstrukcí objektu 

Co se týče porovnání cen jednotlivých stropních konstrukcí pro daný objekt, ty se 

pohybují v intervalu od 154 804,69 Kč do 375 455,19 Kč. Kalkulace cen jsou tedy 

zpracovány pro stropní konstrukce celého objektu, pro který jsou jednotlivé varianty 

navrženy. Do stropních konstrukcí tohoto objektu jsou zahrnuty i náklady na 

válcované ocelové nosníky, jež zesilují strop v místech, kde je zatěžován střešní 

konstrukcí (sloupky krovu). 

 

Obrázek 4.2-2 - Grafické porovnání cen jednotlivých stropních konstrukcí pro daný objekt 

Stejně jako u porovnávání cen jednotlivých variant stropů za 1 m2 i zde je nejlevnější 

dřevěný trámový strop bez podhledu se záklopem, jež vychází na 154 804,69 Kč. Jak 

jsem již zmínila výše, tento strop má mnoho nevýhod a z hlediska konstrukčních 

požadavků na stropní konstrukce je pro rodinný dům bezesporu nevhodnou 

variantou. Naopak dřevěný trámový strop s podhledem a záklopem dané požadavky 

splňuje a je původním návrhem pro náš porovnávaný objekt. Z hlediska ceny se však 

řadí mezi dražší možnosti stropních konstrukcí. Druhou nejlevnější a pro daný objekt 
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vyhovující variantou je montovaný železobetonový panelový strop. Kalkulace 

obsahuje i náklady na potřebnou zvedací mechanizaci, avšak neobsahuje výdaje 

spojené s dopravou materiálu.  

Nejdražším návrhem stropní konstrukce pro porovnávaný objekt je monolitický 

železobetonový deskový strop, jež vychází na 375 455,19 Kč. Ten se od druhého 

nejnákladnějšího návrhu liší o 85 476 Kč. Největší náklady zde tvoří položka výztuže 

stropu, která představuje téměř polovinu nákladů z celkové kalkulace.  

Porovnání cen za 1 m2 stropních konstrukcí a cen 1 m2 stropů objektu 

V tomto případě budu porovnávat cenu za 1 m2 jednotlivých stropních konstrukcí 

s cenou za 1 m2 stropů porovnávaného objektu. 

 

Obrázek 4.2-3 - Grafické porovnání cen 1 m2 stropních konstrukcí a cen 1 m2 stropů daného objektu 

Z grafického porovnání je znatelné, že se ceny za 1 m2 jednotlivých stropů liší. 

Některé ceny stropní konstrukce za 1 m2 daného objektu jsou nižší než kalkulované 

ceny za 1 m2 a jiné jsou naopak vyšší. Z toho vyplývá, že velký vliv na cenu stropní 

konstrukce má také uspořádání a dispozice objektu, ve kterém se strop provádí. Což 

dokazují vzniklé odchylky v cenách za 1 m2 konstrukcí. V tomto případě se jedná 

zejména o prostup pro komín a pro výlez na půdu, kvůli kterým bylo třeba stropní 

konstrukce přizpůsobit. 

4.2.2 Porovnání z hlediska doby výstavby 

Porovnávat zde budu délku trvání provádění jednotlivých variant stropních 

konstrukcí, a to jak pro daný objekt, tak i pro 1 m2 stropu. Doby výstavby byly opět 

vyhodnoceny programem BUILDpower S a budou uvedeny v Nh. 
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Obrázek 4.2-4 - Grafické porovnání doby výstavby stropních konstrukcí za 1 m2 

 

 

Obrázek 4.2-5 - Grafické porovnání doby výstavby stropních konstrukcí pro daný objekt 

Jako v předchozích porovnáních i zde je na prvním místě dřevěný trámový strop se 

záklopem, jehož výstavba trvá pouze 1,16 Nh/m2. Ovšem co se týče doby výstavby 
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Na druhou stranu časově nejnáročnější stropní konstrukcí je monolitický 

železobetonový deskový strop. A to jak z hlediska doby trvání výstavby 1 m2, tak i 

z hlediska doby výstavby pro daný objekt. K této délce trvání je třeba připočítat i 

délku trvání technologických přestávek, které jsou nezbytné kvůli získání únosnosti 

stropu. 

4.2.3 Porovnání jednotlivých stropních konstrukcí z hlediska životnosti 

Nejen cena a délka trvání výstavby, ale také životnost stropních konstrukcí je 

ovlivněna druhem zvoleného materiálu. Životnost stropů se dá také zkrátit 

působením nepříznivých vlivů.  

Nejmenší životnost mají stropní konstrukce dřevěné, jejichž životnost se pohybuje 

v intervalu od 80 do 150 let. Jejich životnost je ovlivněna mnoha okolními vlivy, před 

kterými je třeba stropní konstrukci chránit. Nejnebezpečnějšími jsou pro dřevěné 

konstrukce vlhkost a dřevokazný hmyz. Obdobně jsou na tom stropy keramické, 

jejichž životnost se taktéž pohybuje v rozmezí od 80 do 150 let.  

Železobetonové konstrukce jsou na tom z hlediska životnosti lépe. Jejich 

předpokládaná životnost je v rozmezí od 100 do 150 let. Délka životnosti 

železobetonových konstrukcí se dá ovlivnit při jejich výrobě, dále pak uložením 

výztuže, způsobem zpracování betonové směsi nebo povětrnostními podmínkami 

v průběhu tvrdnutí betonu. [14] 

4.2.4 Porovnání z hlediska dostupnosti materiálu 

Náklady spojené s dopravou potřebného materiálu na stavbu nejsou zahrnuty 

v kalkulacích cen vytvořených programem, avšak jsou důležité a také se podílejí na 

celkové ceně konstrukcí.  

Dřevěné stropní konstrukce 

Prvním vhodným dodavatelem dřevěného materiálu pro porovnávaný objekt je Pila 

Zboněk. Tato firma se zabývá nejen výrobou stavebního řeziva, ale také jeho 

impregnací a dalšími úpravami. Od našeho objektu je firma vzdálená 3 km. Taktéž 

firma Pila Rozsíval, která sídlí v Kladorubech, tedy taktéž 3 km od Letovic, nabízí 

širokou nabídku stavebního řeziva. V Letovicích a okolí je dodavatelů stavebního 

řeziva mnoho, z čehož vyplývá, že za dodávku materiálu zde nevzniknout příliš velké 

náklady. Objednatel novostavby si tedy bude moct vybírat nejlepší cenu materiálu, 

aniž by řešil velké výdaje za jeho dopravu. [15] [16] 

Monolitický železobetonový deskový strop 
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V tomto případě stropní konstrukce budeme hledat nejvhodnějšího dodavatele 

betonu. Nebližšími betonárnami jsou DEAS spol. s.r.o., která sídlí v Boskovicích a 

TRANSBETON s.r.o., který sídlí ve Skalici nad Svitavou. 

 Letovice jsou od Boskovic vzdálené 11 km. Podle ceníku tedy patří do pásma, kde 

betonárka oceňuje dopravu betonu sazbou 176 Kč/m3. Což v tomto případě vychází 

na 5 104 Kč. Pásmo je určeno vzdáleností z betonárny na stavbu a zpět. Cena 

dopravy je uváděna včetně 15 min. nakládky betonu, dopravy na místo stavby,           

30 min. vykládky a technologického mytí mixu. [17] 

Druhou nejbližší betonárkou je TRANSBETON s.r.o., který sídlí ve Skalici nad 

Svitavou. Tato betonárka je od Letovice vzdálena 10 km a za dopravu betonu si dle 

ceníku účtuje 165 Kč/m3, při naší spotřebě betonu 29 m3 doprava vychází za          

4 785 Kč. Cena za přepravu betonu zahrnuje dopravu na místo určení, vykládku do 

30 minut, mytí autodomíchávače a jízdu zpět. [18] 

Polomontovaný keramický strop POROTHERM 

Nejbližším možným dodavatelem stropního systému POROTHERM jsou 

STAVEBNINY ŠKB s.r.o., které se nacházejí přímo v Letovicích. Ty nabízejí dopravu 

materiálu vlastní manipulační technikou a nákladním automobilem s hydraulickou 

rukou až na místo stavby. Na svých webových stránkách ovšem neuvádějí cenu 

dopravy. Další možností jsou Stavebniny DEK a.s., které sídlí v Blansku, nabízejí 

dopravu materiálu na místo určení a cenu dopravy dohodou.  

Montovaný železobetonový panelový strop 

U této stropní konstrukce opět vznikají minimální náklady na dopravu z hlediska 

vzdálenosti, a to díky tomu, že STAVEBNINY ŠKB s.r.o., které se nacházejí přímo 

v Letovicích, jsou obchodními partnery firmy Prefa Brno a.s. Firma Prefa Brno a.s. je 

hlavním výrobcem stropních panelů Spiroll a příslušných doplňků potřebných 

k výstavbě tohoto stropu. [19] 

 Zhodnocení stropních konstrukcí dle předchozích porovnání 

Z předchozích porovnání a grafů vyplývá, že druh použitého materiálu ovlivňuje 

cenu celé stropní konstrukce, a to přímo (cena materiálu) i nepřímo (náklady na 

dopravu materiálu). Důležité je také zdůraznit, že ne vždy nejlevnější varianta je 

nejlepší varianta. V tomto případě je nejlevnější návrh, tedy dřevěný strop bez 

podhledu se záklopem, nevhodným řešením pro rodinné domy. Volbu vhodné 

stropní konstrukce ovlivňují i další důležité faktory jako jsou například výše zmíněná 

životnost konstrukce, doba výstavby, vedlejší náklady spojené s dopravou a 

konstrukční vlastnosti stropu. 
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Tabulka 4.3-1 - Přehled kalkulovaných hodnot jednotlivých stropních konstrukcí 

Stropní konstrukce 

Cena za 1 

m2/ Cena za 

1 m2 stropu 

objektu 

Cena stropu 

objektu 

Doba výstavby 

1 m2 stropu 

Doba 

výstavby 

stropu 

objektu 

Dřevěný trámový strop se 

záklopem a podhledem 

2 745,10 Kč/    

2 416,50 Kč 289 979,07 Kč 2,54 Nh 299,48 Nh 

Dřevěný trámový strop bez 

podhledu se záklopem 

1 167,59 Kč/ 

1 290,06 Kč 154 807,69 Kč 1,16 Nh 126,67 Nh 

Monolitický železobetonový 

deskový strop 

2 746,47 Kč/ 

3 128,79 Kč 375 455,19 Kč 2,64 Nh 329,39 Nh 

Polomontovaný keramický 

strop POROTHERM 

1 867,72 Kč/    

2 024,45 Kč 242 933,92 Kč 1,42 Nh 179,99 Nh 

Montovaný železobetonový 

panelový strop 

2 015,64 Kč/ 

1 588,51 Kč 190 621,25 Kč 1,22 Nh 66,39 Nh 

 

Tabulka 4.3-2 - Přehled výhod a nevýhod stropních konstrukcí 

Stropní konstrukce Výhody Nevýhody Doprava materiálu 

Dřevěný trámový strop se 

záklopem a podhledem 

 malá plošná    

hmotnost 

 nenáročné 

provádění 

 dobrá tepelná 

izolace 

 možné napadení 

škůdci 

 nasákavost 

 nízká protipožární 

odolnost 

 nižší zvukoizolační 

vlastnosti 

 Pila Zboněk (3 km 

od novostavby) 

 Pila Rozsíval (3 km 

od novostavby) 

 

Dřevěný trámový strop bez 

podhledu se záklopem 

 malá plošná 

hmotnost 

 jednoduché 

provedení 

 

 špatná zvuková 

izolace 

 nízká požární 

odolnost 

 špatná tepelná 

izolace 

 náchylnost k 

napadení škůdci 

 Pila Zboněk (3 km 

od novostavby) 

 Pila Rozsíval (3 km 

od novostavby) 

 



 

57 

 

Monolitický železobetonový 

deskový strop 

 dobré 

zvukoizolační 

vlastnosti 

 dobrá tuhost 

konstrukce 

 dobrá požární 

odolnost 

 jednoduché 

bednění 

 mokrý proces 

 nutnost bednění 

 výstavba ovlivněna 

počasím 

 dlouhé provádění 

 DEAS spol. s.r.o. 

Boskovice             

(5 104 Kč) 

 TRANSBETON 

s.r.o. Skalice nad 

Svitavou (4 785 Kč) 

Polomontovaný keramický 

strop POROTHERM 

 výborná 

únosnost 

 dobrá tuhost 

konstrukce 

 vysoká požární 

odolnost 

 snadné 

provádění 

 mokrý proces, 

který vzniká při 

betonáži vrchní 

vrstvy 

 výstavba ovlivněna 

počasím 

 STAVEBNINY ŠKB 

s.r.o., Letovice 

 Stavebniny DEK 

a.s., Blansko 

Montovaný železobetonový 

panelový strop 

 okamžitá 

únosnost 

 dobrá tuhost 

konstrukce 

 rychlá montáž 

 dobré 

zvukoizolační 

tepelně izolační 

vlastnosti 

 není třeba 

bednění 

 nutnost zdvihací 

mechanizace 

 omezená 

variabilita prvků 

 STAVEBNINY ŠKB 

s.r.o., Letovice 

 

 

Dle výše uvedených tabulek a předešlých porovnávání návrhů stropních konstrukcí 

jsem vyhodnotila jako nevhodnější variantu strop montovaný železobetonový 

panelový. Z hlediska ceny se řadí mezi levější možnosti, kdy kalkulace obsahuje 

náklady na dodávku materiálu, montáž stropní konstrukce včetně mechanizace a 

přesun hmot. Náklady na dopravu materiálu by měly být minimální z důvodu 

bezprostřední blízkosti dodavatele. Životnost konstrukce se pohybuje v rozmezí od 

100 do 150 let. Také doba výstavby je nejrychlejší v porovnání s ostatními návrhy 

stropních konstrukcí a z konstrukčního hlediska splňuje dané požadavky. 

Naopak co bych vyhodnotila jako nejhorší variantu pro porovnávaný objekt je 

monolitický železobetonový deskový strop. V rámci porovnávaných cen konstrukcí 

je nejdražší, a navíc musíme připočíst další náklady za dopravu betonu. Z hlediska 

doby výstavby je taktéž nejhorší možností, a to i bez technologických přestavek, 

které zde nejsou započítány a jsou nezbytnou součástí výstavby.  
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5 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo provést analýzu stropních konstrukcí z hlediska 

konstrukčních požadavků, které by stropy měly splnit, a z hlediska finančního. 

Snažila jsem se porovnat ceny jednotlivých stropních konstrukcí za použití různých 

materiálů. Dále jsem také přiblížila vlastnosti těchto stropů, jejich technologické 

provedení a jejich cenovou rozdílnost. U daných stropních konstrukcí byla vytvořena 

cena celková za stropní konstrukci daného objektu a cena stropní konstrukce              

za 1 m2. 

Nabídka různých druhů stropních konstrukcí je velmi široká. V dnešní době je velký 

sortiment materiálu vhodného pro výstavbu stropů. Vznikají nové technologie a také 

nové kombinace materiálů, jež přispívají ke zkvalitnění a urychlení výstavby stropů. 

Pro analýzu stropních konstrukcí jsem na porovnávaný objekt navrhla pět odlišných 

stropů, na které jsem se v praktické části mé bakalářské práce zaměřila. Jednotlivé 

stropy jsou rozdílné jak z hlediska použitého materiálu, tak i z hlediska 

technologického postupu jejich provádění. První strop, který jsem analyzovala byl 

dřevěný trámový strop s podhledem a záklopem, následoval dřevěný strop trámový 

bez podhledu pouze se záklopem, třetím porovnávaným stropem byl strop 

monolitický železobetonový deskový, poté polomontovaný keramický strop 

Porotherm a posledním byl montovaný železobetonový panelový strop. U těchto 

stropů jsem se zabývala pouze nosnou konstrukcí, kromě dřevěného stropu, u 

kterého jsem zohlednila jak tepelnou izolaci, tak i podhledovou konstrukci. U každé 

jednotlivé stropní konstrukce jsem popsala její skladbu, výhody a nevýhody. 

Následně jsem pomocí rozpočtářského programu BUILDpower S vytvořila kalkulaci 

ceny stropní konstrukce daného objektu a také kalkulaci ceny za 1 m2 stropní 

konstrukce. Díky tomuto programu jsem mohla porovnávat kromě kalkulované ceny 

také předpokládanou dobu výstavby, kterou program na základě kalkulací 

vyhodnotil. Při závěrečném porovnání stropních konstrukcí, jsem porovnávala ceny 

za stropní konstrukci daného objektu, ceny za 1 m2 stropních konstrukcí, délku 

trvání výstavby (opět pro daný objekt a pro 1 m2 konstrukce), životnost materiálu, 

dostupnost materiálu a také jejich výhody a nevýhody. 

Zjistila jsem, že i když je daná stropní konstrukce nejlevnější, neznamená to ovšem, 

že by byla pro určité použití tou nejvhodnější. Naopak dražší varianta stropní 

konstrukce je z hlediska vlastností použitých materiálů lepší a do budoucna by 

mohla být i výhodnější. Z čehož vyplývá, že při výběru nové či rekonstruované 

stropní konstrukce není vhodné volit tu nejlevnější možnost, ale zhodnotit i kvalitu 

vybraného stropu, jelikož se ta nejlevnější varianta časem nemusí vyplatit, ba 

naopak. 

 



 

59 

 

6 ZDROJE: 

[1]  PEJCHAL, Jiří a Tomáš ZLATNÍK. Když chci stavět dům: Od pozemku ke kolaudaci. 

Brno: Computer Press, a. s., 2007. ISBN 978-80-251-1482-7. 

[2] KUŽELA, Martin. Stropy. Brno: ERA, 2002. ISBN 80-86517-70-5. 

[3]  Stropní kostrukce. Studijní materiály [online]. [cit. 2018-05-07]. Dostupné z: 

http://fast10.vsb.cz/studijni-materialy/ps2/stropni-konstrukce.html 

[4]  DANĚK, Lukáš. BH52 Pozemní stavitelství I: Vodorovné nosné 

konstrukce [online]. [cit. 2018-05-07]. Dostupné z: 

https://www.fce.vutbr.cz/PST/danek.l/BH52_prednasky/BH_52_05.pdf 

[5] NOVOTNÝ, Jan a Josef MICHÁLEK. Pozemní stavitelství v kresbách. Praha: 

Sobotáles, 2006. ISBN 80-86817-16-4. 

[6] Dřevěné stropy (výhody a nevýhody) [online]. [cit. 2018-05-09]. Dostupné z: 

https://www.stavebni-vzdelani.cz/drevene-stropy-vyhody-nevyhody/ 

[7] Jak vybrat železobetonové monolitické stropy? Výhody a nevýhody. 

In: Našeinfo.cz[online]. [cit. 2018-05-11]. Dostupné z: 

http://www.naseinfo.cz/stavby-a-stavebnictvi/horni-stavba/stropy/jak-

vybrat-zelezobetonove-monoliticke-stropy-vyhody-a-nevyhody 

[8] Monolitické stropy hřibové. Elektronická učebnice [online]. 2015 [cit. 2018-05-

11]. Dostupné z: https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/2207 

[9] HÁJEK, Petr, Ctislav FIALA. Konstrukce pozemních staveb – komplexní 

přehled [online]. [cit. 2014-08-15]. Dostupné 

z: http://www.ib.cvut.cz/sites/default/files/Studijni_materialy/KPKP/Hajek_Fi

ala_KPKP_skripta.pdf. 

[10] TICHÁ, Alena, Jan TICHÝ a Radim VYSLOUŽIL. Rozpočtování a kalkulace ve 

výstavbě: Díl I., Část A, Příklady k řešení. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 

2008. ISBN 978-80-7204-587-7. 

[11] MARKOVÁ, Leonora a Jaroslav CHOVANEC. Rozpočtování a kalkulace ve 

výstavbě: Díl II. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. ISBN 978-80-

7204-587-7. 

[12]  PASTIRIK, Václav. Stavební rozpočty a kalkulace, inženýrská činnost: Položkový 

rozpočet stavby – definice a vysvětlení [online]. 2013 [cit. 2018-05-15]. 

Dostupné z: https://www.rozpocty-stavby.cz/polozkovy/ 

http://www.ib.cvut.cz/sites/default/files/Studijni_materialy/KPKP/Hajek_Fiala_KPKP_skripta.pdf
http://www.ib.cvut.cz/sites/default/files/Studijni_materialy/KPKP/Hajek_Fiala_KPKP_skripta.pdf


 

60 

 

[13]  České Stavební Standardy: Manuál základů rozpočtování a kalkulací stavebních 

prací [online]. [cit. 2018-05-15]. Dostupné z: 

http://www.stavebnistandardy.cz/default.asp?Typ=1&ID=6&Pop=1&IDm=69

47521&Menu=Manu#G._Individu%C3%A1ln%C3%AD_kalkulace 

[14]  Životnost stavebních konstrukcí a komponentů [online]. [cit. 2018-05-21]. 

Dostupné z: http://files.ocenovani-znojemsko.webnode.cz/200000032-

2b5fb2c5a6/SBTool_CH09_zivotnosti%20(1).pdf 

[15]  Pila Zboněk [online]. [cit. 2018-05-21]. Dostupné z: http://www.pilazbonek.cz/ 

[16]  Pila Rozsíval [online]. [cit. 2018-05-21]. Dostupné z: http://pilarozsival.cz/ 

[17]  DEAS spol. s.r.o.: Ceník betonů a asfaltobenů [online]. [cit. 2018-05-21]. 

Dostupné z: http://www.deas-boskovice.cz/Home/Article/Cenik-betonu-a-

asfaltobenu 

[18]  TRANSBETON s.r.o. [online]. [cit. 2018-05-21]. Dostupné z: 

http://www.transbeton.cz/betonarna-skalice-nad-svitavou 

[19]  Prefa Brno a.s. [online]. [cit. 2018-05-21]. Dostupné z: 

http://www.prefa.cz/kontakty/obchodni-partneri/ 

 

  



 

61 

 

7 SEZNAM ZKRATEK 

m   Metr 

m2   Metr čtvereční 

m3   Metr krychlový 

t   Tuna 

mm   Milimetr 

tl.   Tloušťka 

Nh   Normohodina 

Sh   Strojhodina 

m.j.   Měrná jednotka 

TSKP   Třídník stavebních konstrukcí a prací 

SKP   Standarto klasifikace produkce 

DPH   Daň z přidané hodnoty 

HSV   Hlavní stavební výroba 

PSV   Přidružená stavební výroba 

Kč   Koruna česká 

1.NP  První nadzemní podlaží 

apod.   A podobně 

např.   Například 

tzn.  To znamená 
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