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ABSTRAKT 
 

Cílem  bakalářské práce je zjištění možností substituce stavebních materiálů a 

její konečný vliv na cenu stavby většího rozsahu. V praktické části jsem se 

zaměřila na analýzu nákladů objektu, výběr vhodných nových materiálů a na 

sestavení rozpočtu s již novými materiály. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
 

Cena, cena stavby, stavební dílo, položkový rozpočet, stavební materiál 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this bachelor thesis is to determine the possibility of substitution of 

building materials and its influence on the final cost of a larger scale building. 

The practical part is mainly focused on analysing the cost of the building, 

selection of new appropriate materials and the final budget with the use of these 

new materials. 
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1 Úvod 

 

Bakalářská práce na téma variantní technologie a výsledná cena stavby má za 

úkol zjistit, jaký je vliv ceny vstupních materiálů na celkovou cenu stavebního 

objektu. Každé stavební dílo je unikátní a nezaměnitelné. Před jeho započetím 

by si měl investor promyslet a zvolit tu nejvýhodnější možnou variantu 

provedení. V dnešní době je na stavebním trhu veliká pestrost stavebních 

materiálů. U stěnových systémů se rozhodujeme mezi klasickou cihlou, dřevem 

či pórobetonem. Konstrukce stropů je závislá na řešení stěnového systému. 

Když se rozhodneme pro stěnový systém Porotherm, stropy volíme ze stejného 

materiálu. Kromě známých kompletních systémů, mohou být stropy že 

železobetonu, dřeva nebo mohou být řešeny jako nosníky a vložky. Obrovskou 

škálu možností nabízí také prodejci střešní krytiny. Provádí se hlavně betonové 

či keramické tašky, plechová krytina ale také břidlice či šindel. Volbu rozhodnutí 

nabízí řešení oken a dveří. Můžeme vybírat ze dřeva nebo plastu. 

Většina investorů, kteří staví objekt většího rozsahu, se rozmýšlí, pro který 

materiál či systém se rozhodnout.  

Právě praktická část této bakalářské práce se zabývá řešením možnosti 

nahrazení některých materiálů jinými, za účelem zmenšení nákladů na stavební 

objekt. Budeme porovnávat nejen změnu ceny stavebního objektu, ale také  

důležité technické vlastnosti materiálů původních a substitučních. 

Cílem je zjistit, jak se výsledná cena změní, pokud nejvíce nákladový materiál 

zkusíme zaměnit za jiný. Budeme se snažit, aby se nový materiál co nejvíce 

podobal materiálu navrženému. 

Teoretická část práce se zabývá tvorbou cen stavebních prací v České 

Republice a tématy, které se této tvorby dotýkají. 
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2 Ceny  

2.1 Teorie ceny 

"Cena je penězi vyjádřená hodnota zboží."[1] Je to základní pojem tržní 

ekonomiky a své zastoupení má téměř ve všech kategoriích. Vyjadřuje všechny 

základní ekonomické vztahy. 

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

směníme jednotku žádaného zboží. 

 

V průběhu hledání hodnotového základu ceny vznikla řada teorií, které bývají 

děleny do dvou skupin: 

 

Subjektivní teorie hodnoty 

Tyto teorie jsou zaměřeny na chování spotřebitele. Odvozují cenu od hodnocení 

užitečnosti zboží subjekty trhu. Formování hodnoty ceny je dáno trhem, kde se 

střetávají nabídka a poptávka.[1] 

 

Objektivní teorie hodnoty 

Tyto teorie vycházejí z nákladů na získání zboží, které má uspokojovat potřeby, 

tedy z prvků objektivně daných při výrobě zboží.[1] 

2.2 Cenová soustava 

Ceny jednotlivých směnných procesů v národním hospodářství tvoří ve svém 

souhrnu cenovou soustavu. Tu můžeme hodnotit ze dvou hledisek: 

 

 Kvalitativní přístup 

Je zaměřen na její postavení v mechanismu národního hospodářství a na úlohy, 

které v něm plní.[1] 

 

 Kvalitativní přístup 

Je zaměřen na vývoj cenových hladin v jednotlivých oblastech národního 

hospodářství a sleduje vývoj úrovně cen výrobků.[1] 

Soustavu cen tvoří ceny: velkoobchodní, velkoobchodní s daní z obratu, 
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maloobchodní, kupní, nákupní, obchodní, odbytové, tarify v dopravě a spojích, 

ceny stavebních prací a montážních prací [1] 

2.3 Cenová politika firmy  

Cena je pružný marketingový nástroj firmy, který jako jediný přináší zisk. 

Hlavní otázkou cenové politiky je určení správné ceny. Toto určení musí 

respektovat mnoho faktorů. Na základě konkrétních situací se cena určuje z 

nákladů, konkurence nebo je orientovaná na poptávku. 

Cenová politika firmy může disponovat různými cenovými nástroji jako jsou: 

cenové srážky ( množstevní, sezónní), cenové přirážky ( za okamžité dodávky, 

za speciální služby), dopravní náklady, diferenciace cen podle oblastí 

(segmentace trhu, cílové skupiny), záruky při změně cen (výrobce může 

poskytnout obchodníkovi náhradu při poklesu cen za neprodejné zásoby). [1] 

2.4 Tvorba cen 

Ceny můžou být tvořeny třemi různými způsoby:  

 konkurenčně orientované 

 poptávkově orientované 

 nákladově orientované – používá se ve stavebnictví  [1] 

 
2.4.1 Nákladově orientovaná tvorba cen 

Stanovení nákladové ceny prošlo určitým vývojem. Z prvních prací vyplývá, že 

určení ceny souvisí s výpočtem výrobních nákladů, jejich přiřazením a 

rozdělením ke konkrétním výrobkům, což je nazýváno kalkulací. Cena byla 

tvořena součtem průměrných nákladů a ziskem, vypočteným jako fixní procento 

z nákladů. Tato metoda se nazývá metoda úplných nákladů. 

Zdokonalení nákladové tvorby cen je spojeno s respektováním vývoje 

průměrných nákladů při rozdílném využití kapacit. Ve snaze posílit stabilitu ceny 

při proměnlivém objemu výroby a odbytu je tvorba ceny spojena s tzv. 

normálními náklady. Nepřímé náklady a zisk se počítají na jednotku výroby při 

normálním vytížení výrobní kapacity a tvoří tzv. hrubou či cenovou přirážku. 

Ceny se mění pouze při změně přímých nákladů. [1] 
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Struktura nákladové ceny: 

 

CELKOVÁ CENA 

      
CENA DAŇ 

      
Celkové náklady 

Zisk  
Přímé náklady Nepřímé náklady 

 

      

      
Hmoty Zpracovací náklady 

Zisk  
Hmoty Mzdy Ostatní Nepřímé náklady 

 

Hmoty 
Přímé zpracovací 

náklady 
Hrubé rozpětí 

 

      
Variabilní náklady Fixní náklady Zisk 

 
Variabilní náklady Krycí příspěvek 

 
Obrázek 1 – struktura nákladové ceny [1] 
 
 

3 Náklady 

3.1 Definice nákladů 

Náklady jako ekonomická kategorie vznikají v souvislosti s realizací nějaké 

produkce nebo činnosti. Celý proces má za úkol dosáhnout co nejlepších 

výsledků za co nejnižší náklady. [1] 

3.2 Druhy nákladů 

Náklady můžeme třídit dle různých hledisek. 

 

3.2.1 Třídění z hlediska ekonomického 

Náklady dělíme na náklady: 

 celkové (TC) : představují všechny náklady vynaložené na realizaci 

určitého objemu produkce 

 průměrné (AC): vynaložené na realizaci jednotky produkce. Lze je 

popsat jako podíl celkových nákladů, který připadá na jednotku 
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produkce. 

AC = TC / Q 

kde Q je objem produkce.  

 mezní (MC) : potřebné na rozšíření objemu produkce o danou jednotku. 

Můžeme je vyjádřit vztahem:   

 MC = TC / Q 

kde Q je změna objemu produkce. [1] 

 
3.2.2 Třídění z hlediska druhového členění 

Toto členění slouží pro sledování nákladů podniku, umožňuje také sledovat 

hospodářský výsledek produkujícího útvaru. Struktura u tohoto členění závisí 

především  na podmínkách podniku a předpisů určených státem. [1] 

Dělíme na : 

 materiální náklady: zahrnují materiál použitý pro výrobu, pomocný 

materiál, spotřebu energie, paliv a pohonných hmot, náklady na dopravu, 

náklady na nakupované výrobky, opravy a údržbu 

 odpisy: odpisují se základní prostředky a předměty postupně 

opotřebovávané 

 mzdové a ostatní náklady: náklady vynaložené na mzdy a odměny 

 finanční náklady: mezi ně patří placené úroky z úvěrů, poplatky státu, 

pojistné, pokuty, penále a manka [1] 

 

3.2.3 Kalkulační třídění nákladů 

Umožňuje nám zjišťovat náklady na jednotlivé výkony. Můžeme je rozdělit na 

dvě hlavní skupiny a to: 

 přímé náklady: zahrnují všechny náklady nutné pro danou produkci a 

přímo souvisí s objemem produkce příslušných výrobků nebo činností 

 nepřímé náklady: jedná se o náklady společné, hromadného charakteru 

zajišťující více druhů výrobků nebo služeb [1] 
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3.2.4 Třídění z hlediska podmínek hospodaření 

Tyto náklady dělíme na: 

 jednicové: mění se současně se změnou množství jednic sledované 

produkce 

 režijní: souvisí s určitým rozsahem produkce a v rámci tohoto rozsahu se 

nemění  a mohou vznikat již před zahájením výrobního procesu [1] 

 
3.2.5 Třídění pro potřeby formulování a řízení výrobního procesu 

Tyto náklady můžeme rozdělit na náklady: 

 Fixní: přímo se nemění s objemem výroby. K jejich změně dochází 

skokem. Existují i když objem výroby je nulový. Vznikají již před 

zahájením výroby. Jejich podíl vzhledem k celkovým nákladům se s 

rozvojem výroby zvyšuje. Mezi tyto náklady patří např. : odpisy 

základních prostředků, mzdy technických a správních pracovníků. 

 

 Variabilní: mění se v závislosti na změně objemu výrobu. Vztah mezi 

náklady variabilními a množstvím produkce lze vyjádřit pomocí 

koeficientu reakce KR, KR = zn  / zp  kde zn  je změna nákladů v % a  zp je 

změna produkce v %. 

Tyto náklady lze rozdělit na proporciální, nadproporciální a 

podproporciální. 

           Mezi tyto náklady patří např. : mzdy, energie, přímý materiál. [1] 

3.3 Kalkulace nákladů 

Je způsob stanovení nákladů výpočtem. Slouží pro sledování nákladů podle 

druhů a výkonů. Je jedním z nástrojů pro rozhodování, podkladem při 

oceňování, financování a bilancích a je součástí daňového řízení. 

Kalkulace se dělí na absorpční a neúplné. V absorpční kalkulaci se 

propočítávají úplné náklady na kalkulační jednici , což znamená že v kalkulaci 

jsou obsaženy všechny náklady spojené s výrobou  a odbytem výkonů. 

Nevýhodou je, že se nerozlišují změny nákladů v závislosti na změně objemu 

výroby. Zatímco v neúplné kalkulaci se vychází z rozlišování variabilních, které 

rostou s objemem produkce a fixních, které jsou stálé při změně objemu výroby. 
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Tyto kalkulace můžeme použít jako podklad při rozhodování o změně struktury 

a výroby.  

Dále můžeme kalkulaci dělit na předběžnou a výslednou. 

Předběžná kalkulace se provádí před zahájením výrobního procesu. Slouží k 

zjištění výše jednotlivých nákladů daného výrobního procesu. 

Výsledná kalkulace se používá pro zjištění skutečných nákladů realizované 

výroby a je podkladem pro provádění kontroly a následného řízení množství a 

struktury nákladů. [1,2] 

 

4 Tvorba cen ve stavebnictví 

Ceny stavebních prací se zhotovují pomocí kalkulace nákladů. Tyto kalkulace 

dělá investor i dodavatel, oba předběžně i po dokončení stavebního díla. 

Kalkulace je podkladem pro stanovení nabídkové ceny. [1] 

4.1 Základní pojmy 

Stavba: je skupina stavebních objektů a provozních souborů 

Smluvní cena: je cena vzniklá dohodou mezi investorem a dodavatelem 

Nabídková cena: je cena nabízená dodavatelem za provedení prací podle 

podmínek smluvní dokumentace 

Náklady: jsou v penězích vyjádřená spotřeba výrobních činitelů 

Kalkulační jednice: je nositel nákladů, k němuž se kalkulace vztahuje. Ve 

stavebnictví to je konstrukční prvek. 

Výrobní kalkulace: používá se ve stavebnictví, sestavuje ji dodavatel na 

základě výkazu výměr. Slouží k určení výše nákladů a potřeb na stavební dílo a 

tím jako podklad k sestavení nabídkové ceny. [1] 

4.2 Třídění stavební produkce 

Ve stavebnictví se používají klasifikace třídící stavební produkci. Nejznámější a 

nejpoužívanější jsou: 

 JKSO = Jednotná klasifikace stavebních objektů a stavebních prací 

výrobní povahy 
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Třídí finální produkci stavební výroby – stavební objekty a práce. (př. : 801 – 

budovy občanské výstavby) 

 TSKP = Třídník stavebních konstrukcí a prací 

Třídí dílčí výsledky stavebním výroby do podrobností umožňujících návaznost v 

normativních podkladech. Kód třídníku obsahuje pět míst. ( př.: 1.... – zemní 

práce) [1,2] 

4.3 Rozpočet stavby 

Cenu stavby sestavuje investor na základě projektové dokumentace ve fázi 

zadávání stavby za účelem zjištění celkových nákladů. Tato cena se 

zpracovává ve formě souhrnného rozpočtu stavby. Náklady v rozpočtu jsou zde 

členěny do  skupin (hlav) označené římskými číslicemi nebo písmeny. Jeho 

forma není předepsaná, při jeho sestavování můžeme vycházet ze starších 

předpisů a norem, doporučená různých autorů nebo dle vlastního postupu. [1,2] 

 
Obvyklý souhrnný rozpočet obsahuje 11 hlav a to: 

I Projektové a průzkumné práce 

II Provozní soubory 

III Stavební objekty 

IV Stroje, zařízení, inventář 

V Umělecká díla 

VI Vedlejší náklady 

VII Ostatní náklady 

VIII Rezerva 

IX Jiné investice 

X Vyvolané náklady 

XI Provozní náklady 

[1,2] 

 

4.3.1 Projektové a průzkumné práce 

Projektové činnosti zahrnují činnost projektanta, autorský dozor, ale také 

projekty demolic, demontáží a změny vyžádané odběratelem. 

Podklady pro ocenění této činnosti jsou: 
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 výkonový a honorářový řád ( VHŘ ) 

 sazebník nabídkových cen projektových prací a inženýrské činnosti 

Průzkumné práce představují geologický průzkum a jeho dokumentace, 

geodetické a kartografické práce jako podklady pro projektovou dokumentaci. 

Podklady pro ocenění jsou: 

 ceníky pro geodetické práce 

ceníky pro geologický, hydrogeologický a jiný průzkum [1,2] 

 
4.3.2 Provozní soubory 

Patří sem dodávka a montáž strojů, nářadí a inventáře zpravidla funkčně 

spojeného se stavebním objektem (linky, výtahy, apod.) 

Podklady: 

 ceníky stavebně montážních prací 

cenové informace od dodavatelů technologických celků  [1,2] 

 
4.3.3 Stavební objekty 

Obsahem je pořízení a dodávka stavebních objektů včetně veškerých nákladů 

na materiál a práce. Řadí se sem i náklady na kontrolní měření a na zkoušky 

konstrukcí. 

Podklady: 

 rozpočtové ukazatele na měrnou jednotku (RU SO) 

 ceníky stavebních prací - Katalogy popisů a směrných cen stavebních 

prací 

- Ceny stavebních prací 

- Nejpoužívanější položky stavebních prací 

- Sazebník pro oceňování sazeb přímých nákladů S-850 

 agregované položky (RTS) 

ceníky materiálů            - Sborník cen materiálů  [1,2] 

 

4.3.4 Stroje, zařízení inventář 

Do této hlavy patří stroje a zařízení nevyžadující montáž přímo na stavbě. Jsou 

to stroje, které nejsou součástí provozních souborů ani stavebních objektů 

(vysokozdvižné vozíky, zkušební stroje, měřicí přístroje). Podkladem jsou 
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cenové informace od dodavatelů. [1,2] 

 

4.3.5 Umělecká díla 

Umělecká díla jako sochy, fresky a sgrafity, které nejsou přímou součástí stavby 

a jsou nepřenosné. Podkladem jsou cenové informace od autorů děl. [1,2] 

 

4.3.6 Vedlejší (rozpočtové) náklady (VRN) 

Jsou to náklady spojené s umístěním stavby (NUS). Do této kategorie patří 

zařízení staveniště, územní či provozní vlivy, ztížené výrobní i dopravní 

podmínky a další. Zjišťují se jako procentní sazba vztažená k základně, kterou 

nejčastěji bývá hlava II a III souhrnného rozpočtu. Možno také stanovit 

samostatným rozpočtem na jednotlivé položky. [1,2] 

 
4.3.7 Ostatní náklady 

Jsou to náklady nestavebních organizací, mezi které patří například: patenty a 

licence pro výstavbu, vybudování vytyčovací a geodetické sítě a vysazování 

sadů, vinic, chmelnic či porostů. Náklady se určují pomocí informací od 

dodavatelů. [1,2] 

 
4.3.8 Rezerva 

Do ceny je promítána kvůli možným změnám cen vstupních materiálů, mezd 

apod. Je vyjádřena procentuální sazbou ze základny, kterou je zpravidla hlava II 

a III souhrnného rozpočtu nebo je zadána přímou částkou. Zastává funkci 

pojistky. [1,2] 

 
4.3.9 Jiné investice 

Do této kapitoly vstupují náklady spojené s platbami za odnětí půdy, nájemné 

za pozemky pro zařízení staveniště či nákupy pozemků pro vlastní výrobu. [1,2] 

 
4.3.10 Vyvolané investice 

Náklady na nepoužité projekty, příspěvky jiným investorům (přeložky 

inženýrských sítí), konzervační, udržovací a dekonzervační práce při 

pozastavení výstavby. Náklady se zjišťují informacemi od dodavatelů. [1,2] 
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4.3.11 Provozní náklady 

Do této hlavy patří organizační a přípravná činnost investora, která zahrnuje 

přípravu staveniště, stavební dozor investora, převzetí stavby a příprava a 

zahájení provozu. Dále sem patří kompletační činnost (dodání stavební části 

jedním dodavatelem), která obsahuje konzultace při zpracování projektu, 

vybudování zařízení staveniště, provoz a údržba zařízení staveniště, převzetí a 

předání zařízení staveniště, koordinace prací subdodavatelů, účast na 

kolaudaci aj. Mimo uvedené sem také patří správní a místní poplatky, penále a 

náhrady škod, revize, biologická rekultivace a také umělecká díla, která nejsou 

součástí staveb. 

Náklady na tyto činnosti se stanoví podle Výkonového a honorářového řádu 

ČKAI, Sazebníkem nabídkových cen kompletačních činností a ostatní 

individuálně. [1,2] 

 

5 Souhrnný rozpočet stavby 

Je jistá forma sestavení ceny v oblasti oceňování stavebních prací. Má 

skladebnou strukturu, vycházející z konstrukční nebo technologické struktury 

stavebního díla. Je to podle technické dokumentace sestavený výkaz výměr 

oceněný příslušnými  cenami konstrukčních prvků (položkový rozpočet), cenami 

skupinových prvků nebo ukazateli na objekt či etapu (propočet). V rozpočtu jsou 

započteny jak přímé náklady, tak i nepřímé a zisk, které jsou samozřejmou 

součástí stavební produkce. [2] 

5.1 Výkaz výměr 

Je soubor rozměrů konstrukčních prvků zjištěných z projektové dokumentace. 

Umožňuje informace o potřebách a nákladech (materiál, mzdy, stroje) v 

určených měrných jednotkách (m3, m2, ks, Nh, aj.) Umožňuje ocenění 

jednotlivých konstrukčních prvků v rozpočtu. Sestavuje se v podrobnosti, kterou 

umožňuje technická dokumentace. Důležitý je způsob měření konstrukcí a 

prací. [2] 
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5.2 Sestavení rozpočtu 

V prvním kroku musíme stavební objekt rozdělit na jednotlivé prvky pomocí 

příslušných klasifikací. Pak musíme sestavit výkaz výměr a k jednotlivým 

prvkům přiřadit jednotkové ceny. Vypočítáme ceny jednotlivých prvků tak, že 

vynásobíme množství s jednotkovou cenou. Sestavíme rozpočet stavebního 

objektu a z toho zjistíme základní rozpočtové náklady (ZRN) jako součet HSV a 

PSV. Dopočítáme náklady spojené s umístěním stavby a stanovíme tak vedlejší 

rozpočtové náklady (VRN). Základní rozpočtové náklady a vedlejší rozpočtové 

náklady nám dají svým sečtením cenu stavebního objektu (CSO). [2] 

 

5.2.1 Základní rozpočtové náklady 

Základní rozpočtové náklady jsou tvořeny : 

 souhrnem prací hlavní stavební výroby  (HSV) 

 souhrnem prací přidružené stavební výroby (PSV) 

 montážní položkou     (M) 

 
Montážní položka je položka v souhrnném rozpočtu, která v sobě neobsahuje 

hlavní materiál. Ten je oceněn ve specifikaci. 

Specifikace jsou materiály, jejichž dodávka a montáž není obsazena v ceně 

stavební práce. Pojí se s montážní položkou. [2] 
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6 Popis objektu 

6.1  Základní informace o objektu DPS 

Pro praktické řešení substituce jsem vybrala dům s pečovatelskou službou v 

katastrálním území Čechy pod Kosířem.  

 

                  Obrázek 2 - Fotografie objektu DPS 
 
V domu je navrženo 24 bytových jednotek, z toho 21 jednopokojových a 3  

dvoupokojové. Všechny bytové jednotky a všechny ostatní prostory jsou 

navrženy jako bezbariérové. Dům je dvoupodlažní nepodsklepený objekt s 

obytným podkrovím a s využitou půdou. Přístup je řešen betonovou zámkovou 

dlažbou ze stávající asfaltové komunikace, podél které bude proveden chodník 

ze zámkové dlažby. Před objektem bude provedeno parkoviště také z betonové 

zámkové dlažby. 

Půdorys objektu je složitější, tvarem nejvíce připomíná písmeno T. Dům je 

zastřešen polovalbovou střechou. Výšková úroveň střechy je 14,6 m. Světlá 

výška podlaží 2,7 m, konstrukční výška podlaží 3 m. 
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6.2 Popis dispozice 

Vstup do domu je řešen ze stávající asfaltové komunikace. Před vstupem do    

1NP se nachází závětří, na které navazuje zádveří, ze kterého je možno 

vstoupit do úklidové místnosti, WC a předsíně. Z předsíně je přístupná služba 

sester, strojovna výtahu a schodiště a výtah, které spojují jednotlivá podlaží. Na 

předsíň navazuje chodba, ze které je přístupných sedm jednopokojových bytů a 

jeden dvoupojokový. V jednopokojovém bytě se nachází předsíň, koupelna a 

obytná část včetně kuchyňského koutu. Z obytné části je řešen vstup na dvorek 

se zatravněnou plochou. Vstup do dvoupokojového bytu je řešen z respiria, 

které je spojeno s chodbou. Dvoupokojový byt má navrženu předsíň, 

samostatnou kuchyň, koupelnu a obytnou část, ze které je vstup na dvorek se 

zatravněnou plochou. 

Druhé nadzemní podlaží je řešeno podobně jako první podlaží. Na schodiště a 

výtah navazuje chodba, která je propojena s lodžií, koupelnou, místností pro 

očistu prádla a klubovnou, která je dále propojena s WC. Byty jsou řešeny 

obdobně jako v 1NP s rozdílem dvorků, které v 2NP nahrazují lodžie. 

V podkroví jsou z chodby řešeny vstupy do kanceláře, šatny personálu, na 

kterou navazuje čajová kuchyňka a sprcha. Na čajovou kuchyňku je napojeno 

WC pro personál. V podkroví je řešena technická místnost, do které je vstup 

také z chodby. Byty řešeny obdobně jako v 2NP. 

V objektu se nachází užitná půda, která bude sloužit hlavně jako sklad. Jsou 

zde navrženy dva sklady, místnost na úklid, prádelna, sušárna a v místě bytů se 

nachází kóje pro uskladnění sezónních předmětů. [3] 

6.3 Popis konstrukcí 

Výkopy 

Základové poměry byly zjištěny z geologického a hydrogeologického průzkumu. 

Hloubka spodní vody byla naměřena 2 m pod stávajícím povrchem. Radonové 

riziko byla zjištěno jako  střední riziko při dolní hranici, v objektu je navržena 

hydroizolace, která plní současně i funkci protiradonové izolace. Před 

výkopovými pracemi bude v prostoru stavby provedena skrývka ornice v 

tloušťce  200 mm, která se uloží na konci pozemku a po dokončení stavby se 
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použije k terénním a sadovým úpravám. Výkopové práce budou spočívat ve 

vykopání stavební jámy a následně v hloubení rýh. [3] 

 
Základy 

Pod nosnými stěnami budou základové pasy provedeny z prostého betonu B20. 

Pasy pod příčkami provedeny z prostého betonu B15. Deska pod výtahovou 

šachtou bude provedena ze železobetonu. 

Základy budou betonovány přímo do vykopaných základových rýh. Základová 

spára bude chráněna vrstvou štěrkopísku tl. 150 mm až 200 mm, nasypanou na 

geotextilii. Po vybetonování základů se zhotoví podkladní betonová mazanina v 

tl. 150 mm, která bude vyztužena ocelovou sítí průměru drátu 6 mm, oka 

100/100 mm. [3] 

 
Izolace proti vodě 

Na podkladní mazaninu je navržena izolace Bitagit SR S35, která bude 

provedena spojitě v celé ploše kontaktní konstrukce se zvýšeným důrazem na 

vzduchotěsné provedení všech prostupů instalací. [3] 

 
Svislé konstrukce 

Obvodový plášť budovy bude proveden z cihelných tvárnic Porotherm tl. 450 

mm na maltu MVC 5. 

Střední nosné zdivo vyzděno z bloků Porotherm 30 P+D tl. 300 mm na MVC 5. 

Příčky tl. 100 mm a 150 mm budou vyzděny z podélných děrovaných cihel Pk-

Cd na maltu vápenocementovou MVC 2,5. 

Zdivo výtahové šachty provedeno z cihelných tvárnic Porotherm 24 P+D  tl. 250 

mm na maltu MVC 2,5. [3] 

 

Vodorovné konstrukce 

Nosná konstrukce stropu je navržena jako systém Porotherm z vložek Miako a 

keramobetonových stropních nosníků POT vyztužených svařovanou prostorovu 

výztuží. V polích se zvětšeným zatížením příčkami jsou navrženy nosníky 

zdvojené. Konstrukce lodžií řešena formou filigránů. Nad schodišti navržena 

deska PZD. V úrovni stropu proveden ztužující obvodový věnec. [3] 
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Schodiště 

Schodiště řešeno jako dvouramenné. Nosná konstrukce schodišťových ramen 

řešena z desek PZD. Stupně budou nabetonovány. [3] 

 
Zastřešení 

Střecha řešena jako polovalbová. Krov je navržen jako stojatá stolice. Na 

krokvích bude umístěna kontaktní mikroventilační folie, kontralatě, latě a pálená 

krytina dvoudrážková typ Portugal. [3] 

 

Tepelné izolace 

V podlahách bude provedena tepelná izolace Polystyren v tl. 50 mm, 40 mm. 

V podkroví a na půdě ve stropech  bude izolace provedena z minerální plsti, po 

stranách bude provedeno opláštění pomocí Polystyrenu. [3] 

 
Výrobky PSV 

Okna a vnější dveře jsou dřevěné typ Euro, zasklené tepelnoizolačním 

dvojsklem. Střešní okna navrženy jako okna Velux GZL 306 s lemováním pro 

taškovou krytinu. Ostatní dveře jsou typové hladké bílé, některé z části 

prosklené, osazené do ocelových zárubní. Klempířské práce provedeny z 

pozinkovaného plechu, nátěr barvou na střešní okapy. [3] 

 

Vnější a vnitřní úpravy povrchů 

Venkovní omítka bude vápenná štuková, plstí hlazená. Nátěr bude proveden 

silikátovými fasádními barvami. Povrchová úprava soklu provedena omítkou z 

barevné kamenné drti aplikované na nopovou folii Delta PT. Vnitřní omítky 

vápenné štukové, plstí hlazené; nátěr pomocí malířskými barvami. 

Betonové stupně budou obloženy keramickou slinutou dlažbou s protiskluznými 

drážkami. V koupelnách, na WC a v kuchyňských koutech bude proveden 

obklad keramickými dlaždicemi. Nášlapné vrsty podlah budou řešeny jako 

keramická dlažba, PVC a  koberec. [3] 
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Venkovní úpravy 

Venkovní pochůzné i pojízdné plochy navrženy z betonové zámkové dlažby. 

Kolem objektu navržen okapový chodník šířky 500 mm z betonových dlaždic 

500/500 mm, položených do pískového lože. [3] 

6.4 Způsob ocenění vybraného objektu 

Daný objekt byl oceněn v rozpočtovém programu firmy Kros ve starší cenové 

hladině. Pro potřeby porovnání nákladů původních materiálů a jejich substitutů 

jsem položky, se kterými pracuji, aktualizovala do cenové hladiny 2012. 

Práce původního rozpočtu byly naceněny na: 

Práce HSV   9 752 121,14 Kč 

Práce PSV   9 443 115,89 Kč 

Práce a dodávky M         2 651 700,00 Kč 

Celková cena objektu 22 572 910,75 Kč 

Ceny jsou uvedeny bez DPH. 
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7 Původní položkový rozpočet objektu DPS 

7.1  Krycí list rozpočtu 

                                    

  
     

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 
                                       

                                    

  Název stavby             
    

JKSO       

  Název objektu Dům s pečovatelskou službou   
    

EČO   
 

  

  Název části             
    

Místo       

  
             

IČ DIČ 
 

  Objednatel             
    

        

  Projektant   
    

  
    

        

  Zhotovitel   
    

  
    

        

  
   

            
        

  
   

Rozpočet 
číslo  

Zpracoval 
     

Dne 
   

  
   

  
 

      
         

                                    

                       Měrné a účelové jednotky                 

            Počet 
    Náklady 
/ 1 m.j. 

               Počet 
     Náklady 
/ 1 m.j. 

                  Počet 
        Náklady / 1 
m.j. 

      0 0,00       0 0,00         0     0,00 

        
               Rozpočtové náklady 
v 

CZK                 

A 
Základní rozp. 
náklady 

  B 
Doplňkové 
náklady 

  C 
Náklady na umístění 
stavby 

1 HSV Dodávky 
4 007 

586,52 
  8 Práce přesčas 0,00   13 Zařízení staveniště 20 % 

502 
479,55 

2     Montáž 
17 839 
350,51 

  9 
Bez 
pevné 
podl. 

  0,00   14 Mimostav. doprava 20 % 0,00 

3 PSV Dodávky 0,00   10 Kulturní památka 0,00   15 Územní vlivy 20 % 0,00 

4     Montáž 0,00   11     0,00   16 Provozní vlivy 20 % 0,00 

5 "M" Dodávky 0,00             17 Ostatní 20 % 0,00 

6     Montáž 0,00             18 NUS z rozpočtu     0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) 
21 846 
937,03 

  12 DN (ř. 8-11) 0,00   19 NUS (ř. 13-18)     
502 

479,55 

20 HZS   0,00   21 Kompl. činnost 
223 

494,17 
  22 Ostatní náklady     0,00 

Projektant 
              D 

Celkové 
náklady 

    

  
    

    
    

23 
Součet 7, 12, 19-
22 

    
22 572 
910,75 

Datum a podpis     Razítko     24 10 % 0,00 DPH 0,00 

Objednatel 
              25 20 % 

22 572 
910,75 

DPH 
4 514 

582,20 

  
    

    
    

26 
Cena s DPH (ř. 
23-25) 

  
27 087 
492,95 

Datum a podpis 
    

Razítko 
    E 

Přípočty a 
odpočty 

    

Zhotovitel               27 
Dodávky 
objednatele 

    0,00 

  
    

    
    

28 Klouzavá doložka     0,00 

Datum a podpis     Razítko     29 Zvýhodnění + -     0,00 
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7.2 Rekapitulace rozpočtu 

 

REKAPITULACE ROZPOČTU   

Stavba: 0   

Objekt: Dům s pečovatelskou službou   

Část:     

JKSO:      

      

Objednatel:     

Zhotovitel:     

Datum: 
 

  

      

Kód Popis Cena celkem 

1 2 3 

      
HSV Práce a dodávky HSV 9 752 121,14 

1 Zemni prace 413 523,09 

21 Uprava podlozi a zakladove spary 7 268,46 

27 Zaklady 956 503,86 

31 Zdi podperne a volne 2 448 246,72 

34 Steny a pricky 272 276,61 

41 Stropy a stropni konstrukce 1 850 004,15 

43 Schodiste 22 944,96 

45 Podkladni a vedlejsi konstrukce 40 261,12 

59 Dlazby a predlazby pozemnich komunikaci a zpevnenych ploch 61 585,20 

61 Uprava povrchu vnitrni 1 015 316,78 

62 Uprava povrchu vnejsi 409 883,65 

63 Podlahy a podlahove konstrukce 432 772,21 

64 Vyplne otvoru 232 519,00 

89 Ostatni konstrukce a prace na trubnim vedeni 57 054,40 

93 Ruzne dokoncujici konstrukce a prace inzenyrskych staveb 18 056,00 

94 Leseni a stavebni vytahy 389 937,11 

95 Ruzne dokoncujici konstrukce a prace na pozemnich stavbach 278 136,30 

96 Bourani konstrukci 13 702,50 

97 Prorazeni otvoru a ostatni bouraci prace 49 999,87 

99 Presun hmot 782 129,15 

PSV Práce a dodávky PSV 9 443 115,89 

711 Izolace proti vode a vlhkosti 88 344,20 

713 Izolace tepelne 246 379,98 

72 Zdravotne-technicke instalace budov 1 834 370,00 

723 ZTI - plynovod 85 600,00 

73 Ustredni vytapeni 1 287 600,00 

762 Konstrukce tesarske 842 039,03 

763 Drevostavby 281 084,28 

764 Konstrukce klempirske 175 581,71 

765 Krytiny tvrde 452 912,49 

766 Konstrukce truhlarske 2 421 436,03 

767 Konstrukce zamecnicke 169 632,63 

771 Podlahy z dlazdic keramickych 473 826,37 

775 Podlahy vlysove a parkety 19 154,68 

776 Podlahy povlakove 316 076,24 

781 Obklady keramicke 360 572,45 

783 Natery 299 637,29 

784 Malby 88 868,51 

M Práce a dodávky M 2 651 700,00 

A01 Trubkova vedeni, krabice, svorkovnice 1 568 800,00 

D01 Ventilatory 482 900,00 

H03 Montaz vytahu 600 000,00 

 
Celkem 21 846 937,03 
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8 Aktualizovaný položkový rozpočet  objektu DPS 

8.1  Krycí list rozpočtu 

                                    

  
     

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 
                                       

                                    

  Název stavby             
    

JKSO       

  Název objektu Dům s pečovatelskou službou   
    

EČO   
 

  

  Název části             
    

Místo       

  
             

IČ DIČ 
 

  Objednatel             
    

        

  Projektant   
    

  
    

        

  Zhotovitel   
    

  
    

        

  
   

            
        

  
   

Rozpočet 
číslo  

Zpracoval 
     

Dne 
   

  
   

  
 

      
         

                                    

                       Měrné a účelové jednotky                 

            Počet 
    Náklady 
/ 1 m.j. 

               Počet 
     Náklady 
/ 1 m.j. 

                  Počet 
        Náklady / 1 
m.j. 

      0 0,00       0 0,00         0     0,00 

        
               Rozpočtové náklady 
v 

CZK                 

A 
Základní rozp. 
náklady 

  B 
Doplňkové 
náklady 

  C Náklady na umístění stavby 

1 
HS
V 

Dodávky 
4 007 

586,52 
  8 Práce přesčas 0,00   13 Zařízení staveniště 20 % 

502 
479,55 

2     Montáž 
19 415 
395,53 

  9 
Bez 
pevné 
podl. 

  0,00   14 Mimostav. doprava 20 % 0,00 

3 PSV Dodávky 0,00   10 Kulturní památka 0,00   15 Územní vlivy 20 % 0,00 

4     Montáž 0,00   11     0,00   16 Provozní vlivy 20 % 0,00 

5 "M" Dodávky 0,00             17 Ostatní 20 % 0,00 

6     Montáž 0,00             18 NUS z rozpočtu     0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) 
23 422 
982,05 

  12 DN (ř. 8-11) 0,00   19 NUS (ř. 13-18)     
502 

479,55 

20 HZS   0,00   21 Kompl. činnost 
223 

494,17 
  22 Ostatní náklady     0,00 

Projektant 
              D 

Celkové 
náklady 

    

  
    

    
    

23 Součet 7, 12, 19-22     
24 148 
955,77 

Datum a podpis     Razítko     24 10 % 0,00 DPH 0,00 

Objednatel 
              25 20 % 

24 148 
955,77 

DPH 
4 829 

791,20 

  
    

    
    

26 
Cena s DPH (ř. 
23-25) 

  
28 978 
746,97 

Datum a podpis 
    

Razítko 
    E 

Přípočty a 
odpočty 

    

Zhotovitel               27 
Dodávky 
objednatele 

    0,00 

  
    

    
    

28 Klouzavá doložka     0,00 

Datum a podpis     Razítko     29 Zvýhodnění + -     0,00 
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8.2  Rekapitulace rozpočtu 

REKAPITULACE ROZPOČTU   

Stavba: 
 

  

Objekt: Dům s pečovatelskou službou   

Část:     

JKSO:      

      

Objednatel:     

Zhotovitel:     

Datum: 
 

  
      

Kód Popis Cena celkem 

1 2 3 

      
HSV Práce a dodávky HSV 11 328 166,16 

1 Zemni prace 413 523,09 

21 Uprava podlozi a zakladove spary 7 268,46 

27 Zaklady 956 503,86 

3 Svislé a kompletní konstrukce 3 388 331,97 

34 Steny a pricky 272 276,61 

4 Stropy a stropni konstrukce 2 383 168,65 

43 Schodiste 22 944,96 

45 Podkladni a vedlejsi konstrukce 40 261,12 

59 Dlazby a predlazby pozemnich komunikaci a zpevnenych ploch 61 585,20 

61 Uprava povrchu vnitrni 1 081 810,70 

62 Uprava povrchu vnejsi 409 883,65 

63 Podlahy a podlahove konstrukce 432 772,21 

64 Vyplne otvoru 232 519,00 

89 Ostatni konstrukce a prace na trubnim vedeni 57 054,40 

93 Ruzne dokoncujici konstrukce a prace inzenyrskych staveb 18 056,00 

94 Leseni a stavebni vytahy 389 937,11 

95 Ruzne dokoncujici konstrukce a prace na pozemnich stavbach 278 136,30 

96 Bourani konstrukci 13 702,50 

97 Prorazeni otvoru a ostatni bouraci prace 49 999,87 

99 Presun hmot 818 430,50 

PSV Práce a dodávky PSV 9 443 115,89 

711 Izolace proti vode a vlhkosti 88 344,20 

713 Izolace tepelne 246 379,98 

72 Zdravotne-technicke instalace budov 1 834 370,00 

723 ZTI - plynovod 85 600,00 

73 Ustredni vytapeni 1 287 600,00 

762 Konstrukce tesarske 842 039,03 

763 Drevostavby 281 084,28 

764 Konstrukce klempirske 175 581,71 

765 Krytiny tvrde 452 912,49 

766 Konstrukce truhlarske 2 421 436,03 

767 Konstrukce zamecnicke 169 632,63 

771 Podlahy z dlazdic keramickych 473 826,37 

775 Podlahy vlysove a parkety 19 154,68 

776 Podlahy povlakove 316 076,24 

781 Obklady keramicke 360 572,45 

783 Natery 299 637,29 

784 Malby 88 868,51 

M Práce a dodávky M 2 651 700,00 

A01 Trubkova vedeni, krabice, svorkovnice 1 568 800,00 

D01 Ventilatory 482 900,00 

H03 Montaz vytahu 600 000,00 

 
Celkem 23 422 982,05 
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9 Nákladová analýza 

U vybraného objektu jsem se zaměřila na zjištění nejvíce nákladných prací, 

které jsem si rozepsala v podobě procentuálního zastoupení v rozpočtu. 

Zjistila jsem, že náklady na HSV a PSV jsou přibližně stejné, že se liší v řádu 

jednoho procenta. 

 
Tabulka 1 – Pořadí jednotlivých prací HSV dle výše nákladů 

 

Název Cena v Kč 
Procento z 

HSV 
Procento z celkové 

ceny objektu 

Zdi podpěrné a volné 2 448 246,72 25,1 11,2 

Stropy a stropní kce 1 850 004,15 19,0 8,5 

Úprava povrchu vnitřní 1 015 316,78 10,4 4,6 

Základy 956 503,86 9,8 4,4 

 
 
 

 
Obrázek 3 – Procentuální zastoupení nejvýznamnějších prací HSV 

 
 
 
 
 
 
 

25,1 % 

19 %  

10,4 % 

9,8 % 

Procentuální zastoupení nejvýznamnějších prací HSV 

Zdi podpěrné a volné

Stropy a stropní kce

Úprava povrchu
vnitřní

Základy



 

 

30 

 

Tabulka 2 – Pořadí jednotlivých prací PSV dle výše nákladů  
 

Název Cena v Kč 
Procento z 

HSV 
Procento z celkové 

ceny objektu 

Konstrukce truhlářské 2 421 436,03 25,7 11,1 

Zdrav. techn.instalace 1 834 370,00 19,4 8,4 

Ústřední vytápění 1 287 600,00 13,6 5,9 

 

 
Obrázek 4 – Procentuální zastoupení nejvýznamnějších prací PSV 

 

 
Obrázek 5 – Procentuální podíl prací z celkové ceny 
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13,6 % 

Procentuální zastoupení nejvýznamnějších prací PSV 
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Zdrav. techn.instalace

Ústřední vytápění

11,2 

8,5 

4,6 
4,4 

11,1 

8,4 

5,9 

Procentuální podíl prací z celkové ceny 

Zdi podpěrné a volné

Stropy a stropní kce

Úprava povrchu vnitřní

Základy

Konstrukce truhlářské

Zdrav. techn.instalace

Ústřední vytápění
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9.1 Informace o jednotlivých pracích 

Zdi podpěrné a volné  

Nejvýznamnější složku rozpočtu tvoří zdi podpěrné a volné. Do této části 

rozpočtu náleží zdivo z bloků Porotherm a překlady Porotherm.   

 

Stropy a stropní konstrukce 

Stropní konstrukce podlaží navržena jako systém Porotherm. Desky lodžií 

navrženy jako filigrány a schodiště navrženo jako desky PZD. 

 

Úprava povrchů vnitřní 

Vnitřní omítky provedeny jako vápenné štukové, plstí hlazené. 

 

Základy 

Pod nosnými stěnami budou základové pasy provedeny z prostého betonu B20. 

Pasy pod příčkami provedeny z prostého betonu B15. Základová spára bude 

chráněna vrstvou štěrkopísku tl. 150 mm až 200 mm. Po vybetonování základů 

se zhotoví podkladní betonová mazanina v tl. 150 mm. 

 
Ceny jednotlivých prací jsou uvedeny bez DPH. 

9.2 Vyhodnocení 

Budeme se soustředit na materiály, které jsou cenově nebo objemově 

významné. Při výběru materiálu, který budeme substituovat, budeme vycházet z 

provedené nákladové analýzy. Největší podíl na celkové ceně objektu mají 

svislé konstrukce systému Porotherm. Budeme se snažit najít alternativu, která 

nám bude nejvíce vyhovovat. Tyto alternativní materiály musí být z hlediska 

svých technických a užitných vlastností co nejvíce podobné původním. Dále 

musí být náhrada těchto materiálů proveditelná z hlediska konstrukčního, aby 

bylo možné tyto materiály zabudovat do řešeného objektu bez nutných změn 

ostatních konstrukcí. 
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10 Substituce vybraných materiálů 

Na trhu jsou nejpoužívanějšími výrobci zděných systémů firmy Wienerberger, 

Heluz a Ytong. Výrobky Heluz jsou velmi podobné výrobkům Porotherm, a proto 

bych v řešené substituci dala přednost výrobkům Ytong, které mají své 

technické i užitné vlastnosti a konstrukční řešení podobné jako systém 

Porotherm. U výběru substitutů jsem se soustředila na to, aby mnou vybrané 

materiály měly co nejvíce podobné nebo ještě lepší technické vlastnosti. 

Přihlížela jsem také k vstupní ceně vybraných materiálů, aby se nám provedená 

substituce cenově vyplatila. Původní materiály a jejich substituty jsou uvedeny v 

tabulce 3. 

 
Tabulka 3 – Náhrada původních materiálů za materiály alternativní 
 

Původní materiál Nový materiál 

Porotherm 44 Eko + Profi Ytong Lambda + P2 - 350 

Porotherm 30 P+D Ytong P4 – 500 tl. 300 

Porotherm 24 P+D Ytong P4 – 500 tl. 250 

Porotherm 30 AKU SYM Ytong S12 - 1800 

Porotherm  překlady Ytong překlady 

Porotherm strop Ytong strop 

Štukové omítky Tenkovrstvé omítky 

10.1 Způsob hodnocení substituce 

Danou substituci budeme hodnotit ze dvou hledisek. Nejdříve z hlediska 

cenového, kde nás bude zajímat, jakou úsporu nám daná substituce přinesla. A 

také z hlediska technických a užitných vlastností. Bude nás zajímat hlavně 

součinitel prostupu tepla, vzduchová neprůzvučnost, pevnost, pracnost a 

požární odolnost. Hlavní kritérium rozhodování bude porovnání součinitele 

prostupu tepla obvodových zdí, které jsou v projektu objektu bez dodatečného 

zateplení. Vzduchová neprůzvučnost bude také důležité hledisko při substituci, 

protože vnitřní zděné konstrukce oddělují jednotlivé byty od sebe. 
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Vzhledem k daným podmínkám, které vyplývají z použití zdiva, se budeme 

rozhodovat pomocí více kritérií. 

10.2 Vlastnosti původních a nových materiálů  

10.2.1  Zdivo z cihelných bloků 

 

    
   Obrázek 6 -  Broušená cihla Porotherm 

 
Tradiční zdící materiál vyroben z přírodních surovin. V dnešní době je to jeden z 

nejpoužívanějších materiálů ve výstavbě díky svým velmi dobrým tepelně 

izolačním vlastnostem a jednoduchému zpracování.  

Cihelné tvárnice mají speciálně tvarované děrování a obsahují velké množství 

drobných pórů vyplněných vzduchem, díky kterým tento materiál plní funkci 

tepelné izolace Tepelné mosty řeší systém pera a drážky, kdy se styčná spára 

maltou vůbec nevyplňuje. Na ložné spáry jsou v současnosti používány lehké 

nebo tepelněizolační malty, které mohou zvýšit tepelný odpor zdiva až o 22%. 

Pro snadnější vyrovnání první vrstvy jsou používány malty zakládací nebo 

tenkovrstvé. 

Výhodnou vlastností je vysoká pevnost tohoto stavebního materiálu. Díky 

pevnosti jsou cihlové stěny dostatečně únosné, spolehlivě masivní, odolné proti 

zubu času a rozměrově stálé. 

Pro obvodové zdivo jsou používány cihly tloušťky 440, 400 a 365 mm s 

vysokými tepelně izolačními vlastnostmi. Pro vnitřní zdivo používáme zdivo 

tloušťky 300, 240 a 175 mm s vyšší pevností v tlaku a s vysokou 

neprůzvučností.  

Nejznámějšími výrobci těchto systémů jsou firmy Heluz a Wienerberger. Výrobci 
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nabízí komplexní nabídku výrobků a služeb.  

 K výhodám tohoto materiálu patří: 

  - velmi dobré tepelně izolační vlastnosti bez nutnosti zateplení 

  - rychlost a jednoduchost zdění  

  - vysoká pevnost 

  - ideální spojení na pero a drážku 

  - bezpečnost a hygienická nezávadnost 

  - snadnější navrhování a stavění v komletním systému Porotherm 

[ 10, 9 ] 

 

10.2.2   Zdivo z pórobetonových tvárnic 

 

 
                                 Obrázek 7 -  Přesná tvárnice Ytong 
 

Stavivo z Pórobetonu je především lehké, křehké, pórovité a tím i dobře tepelně 

izolační, jednoduše zpracovatelné a univerzální, umožňující jednoduché a 

přesné konstrukce. Obsahuje až 80% objemu uzavřených markopórů. Tyto 

tvárnice jsou vyrobeny z přírodních surovin jako je písek nebo popílek, vápno, 

cement a voda. Rozlišujeme dva typy materiálu – plynobeton a plynosilikát. 

V technické praxi oba druhy označujeme jako pórobeton a jejich použití a 

vlastnosti jsou téměř shodné. Vzhled výrobků je buď převážně bílý nebo šedý 

( udává to obsah plniva ).  

Pórobeton se řadí mezi nejpoužívanější zdící materiály současnosti. Jeho 

objemová hmotnost se pohybuje od 400 až 700 kg/m3. Technologie umožňuje 

vyrobit výrobky s objemovou hmotností až 1200 kg/m3 pro více zatěžované 

nosné stěny. Tvárnice s nižší objemovou hmostností se používají jako tepelně 

izolační, ale jejich nevýhodou je menší únosnost.  

Zdění z pórobetonových tvárnic je snadné. Tvárnice jsou lehké a velkou 
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výhodou je, že je lze snadno opracovat. Můžeme je řezat, vrtat či do nich 

vyřezávat drážky pro instalace bez snížení tepelně izolačních vlastností. Další 

výhodou jsou přesné rozměry, které umožňují zdění, kdy je ložná spára 1 až 3 

mm a styčné spáry  jsou  řešeny tenkovrstvou maltou nebo nejsou vyplněny 

maltou -  jsou řešeny na spojení pero a drážka. Tvárnice z pórobetonu nemají 

trvalé deformace. 

Nevýhodou je poměrně značná nasákavost materiálu. Je způsobena velkou 

pórovitostí. Se vzrůstající vlhkostí pórobetonu stoupá objemová hmotnost, 

zhoršují se tepelně izolační vlastnosti a klesá pevnost pórobetonu.  

Systém Ytong nabízí kompletní pórobetonový stavební systém pro hrubou 

stavbu od sklepa až po střechu. V sortimentu najdeme tvárnice, příčkovky, 

obloukové segmenty, nosné i nenosné překlady, stropy, věncovky, schodišťové 

stupně, střešní dílce, ale i malty a nářadí. Všechny produkty jsou vzájemně 

přizpůsobeny a nabízí optimální řešení pro každý objekt. Na stavebním trhu 

nejvíce působí firma Xella se systémem Ytong.  [ 8,12 ] 

10.3 Technické vlastnosti vybraných materiálů 

Informace o vlastnostech materiálů byly převzaty z technických listů výrobců. 

Cenové údaje výrobků Porotherm byly převzaty z ceníku Porotherm, cenové 

údaje o Ytongu byly převzaty z ceníku firmy Stavebniny Vala. 

 

Tabulka 4 – Přehled vybraných vlastností u původního materiálu 
 

 

Porotherm 44 Eko + Profi 

Rozměry [mm] 248/440/249 

Pevnost v tlaku [Mpa] P8 

Hmotnost [kg/ks] Cca 17,4 

Neprůzvučnost [Db] 48 

Požární odolnost [min] 180 

Souč. prostupu tepla U [W/ m2*K] 0,22 

Cena [Kč/ m2] 1157 

Směrná pracnost [hod/ m3] 2,23 
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Porotherm 30 P+D P15 

Rozměry [mm] 247/300/238 

Pevnost v tlaku [Mpa] P15 

Hmotnost [kg/ks] Cca 15,4 

Neprůzvučnost [Db] 52 

Požární odolnost [min] 180 

Souč. prostupu tepla U [W/ m2*K] 0,7 

Cena [Kč/ m2] 598 

Směrná pracnost [hod/ m3] 3,05 

 

Porotherm 24 P+D P15 

Rozměry [mm] 372/240/238 

Pevnost v tlaku [Mpa] P15 

Hmotnost [kg/ks] Cca 19,1 

Neprůzvučnost [Db] 52 

Požární odolnost [min] 180 

Souč. prostupu tepla U [W/ m2*K] 1,1 

Cena [Kč/ m2] 484 

Směrná pracnost [hod/ m3] 3,29 

 

Porotherm 30 AKU SYM 

Rozměry [mm] 247/300/238 

Pevnost v tlaku [Mpa] P15 

Hmotnost [kg/ks] Cca 16,6 

Neprůzvučnost [Db] 58 

Požární odolnost [min] 180 

Souč. prostupu tepla U [W/ m2*K] 0,9 

Cena [Kč/ m2] 1141 

Směrná pracnost [hod/ m3] 3,9 

 
 



 

 

37 

 

Tabulka 5 – Přehled vybraných vlastností u nového materiálu 
 

Ytong Lambda + P2 - 350 

Rozměry [mm] 450/249/599 

Pevnost v tlaku [Mpa] 1,74 

Hmotnost [kg/ks] Cca 20,3 

Neprůzvučnost [Db] 44 

Požární odolnost [min] 180 

Souč. prostupu tepla U [W/ m2*K] 0,192 

Cena [Kč/ m2] 1227 

Směrná pracnost [hod/ m3] 1,8 

 

Ytong P4 - 500 

Rozměry [mm] 300/249/499 

Pevnost v tlaku [Mpa] 2,71 

Hmotnost [kg/ks] 24,4 

Neprůzvučnost [Db] 48 

Požární odolnost [min] 180 

Souč. prostupu tepla U [W/ m2*K] 0,422 

Cena [Kč/ m2] 550 

Směrná pracnost [hod/ m3] 1,6 

 

Ytong P4 - 500 

Rozměry [mm] 250/249/599 

Pevnost v tlaku [Mpa] 2,71 

Hmotnost [kg/ks] 24,8 

Neprůzvučnost [Db] 47 

Požární odolnost [min] 180 

Souč. prostupu tepla U [W/ m2*K] 0,5 

Cena [Kč/ m2] 446 

Směrná pracnost [hod/ m3] 1,85 
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Ytong S12 - 1800 

Rozměry [mm] 300/248/248 

Pevnost v tlaku [Mpa] 15/12 

Hmotnost [kg/ks] 31,7 

Neprůzvučnost [Db] 55 

Požární odolnost [min] 180 

Souč. prostupu tepla U [W/ m2*K] 1,85 

Cena [Kč/ m2] 903 

Směrná pracnost [hod/ m3] 1,6 

 

11 Srovnání technických vlastností 

11.1 Tepelně technické vlastnosti 

Základními veličinami charakterizující tepelně izolační vlastnosti materiálů jsou: 

- Součinitel prostupu tepla 

- Tepelný odpor 

- Součinitel tepelné vodivosti 

 

Součinitel tepelné vodivosti  λ 

 Součinitel tepelné vodivosti  λ vyjadřuje schopnost homogenní vrstvy 

materiálu vést teplo. Udává se v jednotkách W*K-1*m-1. Nejvíce ji ovlivňuje 

objemová hmotnost a vlhkost. 

 

Tepelný odpor R 

Hodnota tepelného odporu konstrukce R je schopnost konstrukce klást odpor 

průchodu tepla. Při výpočtu musíme znát součinitele tepelných vodivostí 

jednotlivých vrstev a tepelné odpory při přestupu tepla na obou stranách 

konstrukce. Vypočítáme jej dle vztahu: 

  
R = d / λ     [ m2 * W-1 * K ]  

d tloušťka materiálu   [ m ]  

λ součinitel tepelné vodivosti  [ W * m-1 * K-1 ] 
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U vícevrstvých konstrukcí stanovíme tepelný odpor R součtem dílčích tepelných 

odporů jednotlivých vrstev. Započítávají se pouze ty vrstvy, které jsou účinně 

chráněny před účinky vlhkosti. 

 

Součinitel prostupu tepla U 

Součinitel prostupu tepla konstrukcí U vyjadřuje celkovou výměnu tepla mezi 

prostory, oddělenými od sebe stavební konstrukcí o tepelném odporu R s 

přilehlými mezními vzduchovými vrstvami. 

Pro každou stavební konstrukci musí být splněna podmínka: 

U ≤ UN kde: 

U  součinitel prostupu tepla [ W * m-2 * K-1 ] 

UN  normou požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [ W * m-2 * K-1 ] 

Pomocí hodnot tepelného odporu vypočteme součinitel prostupu tepla 

následovně: 

U= 1/(R + Rsi + Rse )  kde: 

Rsi =  0,13 m2 * W-1 * K 

Rse = 0,04 m2 * W-1 * K 

Rsi.....odpor při přesunu tepla na vnitřní straně konstrukce 

Rse.....odpor při přesunu tepla na vnější straně konstrukce 

Stanovení hodnoty UN závisí na dvou faktorech: na relativní vlhkosti vnitřního 

vzduchu a na návrhové vnitřní teplotě. 

Normové hodnoty součinitele U nalezneme v ČSN 730540-2.  [ 7, 11 ] 

 

Tabulka 6 – Normové hodnoty součinitele prostupu tepla U vnějších stěn pro 
budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou 200C podle normy ČSN 
730540-2  [7] 
 

Popis konstrukce 
Součinitel prostupu tepla UN  [ W * m-2 * K-1 ] 

Požadované hodnoty Doporučené hodnoty 

Stěna vnější 0,3 
těžká: 0,25 

           lehká: 0,2 

 

 

V dnešní době už výrobci uvádí u svých materiálů i produktů hodnoty 
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součinitele prostupu tepla U, hodnoty tepelného odporu R nebo tepelné 

vodivosti  λ. Snahou je, aby byl součinitel prostupu tepla co nejnižší, protože tím 

jsou lepší tepelně technické vlastnosti materiálu. 

Aby jsme mohli porovnávat hodnoty tepelně technických vlastností, musíme si 

nejprve spočítat tepelné odpory řešených skladeb.   

V následující tabulce využijeme vzorce na výpočet tepelného odporu z údajů 

tloušťky vrstvy a součinitele tepelné vodivosti  λ. Potřebné údaje vezmeme z 

technických listů výrobců. [autor] 

 

Tabulka 7 – Výpočet tepelných vlastností původní konstrukce 
 

Materiál Tloušťka 
 
 
 

d 
 

[mm] 

 

Součinitel 
tepelné 

vodivosti 
 

λ 
 

[W/m*K] 

 

Tepelný 
odpor 

 
 

R 
 

[m2*W-1*K] 

 

Sočinitel 
prostupu 

tepla 
 

U 
 

[W*m-2*K-1] 

 

Porotherm Universal 10 0,8 0,0125 
 

Porotherm 44 Eko + Profi 440 0,099 3,38 

Tepelněizolační omítka 
Porotherm TO 

20 0,13 0,15 

Uzavírací vrstva 
Porotherm Universal 

10 0,8 0,0125 

Celkem 480 1,829 3,555 0,28 

 

Původní konstrukce splňuje požadovanou normu, doporučenou na lepší 

vlastnosti nesplňuje. 

 
 
 
 
 
 
Tabulka 8 – Výpočet tepelných vlastností nové konstrukce 
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Materiál Tloušťka 
 
 
 

d 
 

[mm] 

 

Součinitel 
tepelné 

vodivosti 
 

λ 
 

[W/m*K] 

 

Tepelný 
odpor 

 
 

R 
 

[m2*W-1*K] 

 

Sočinitel 
prostupu 

tepla 
 

U 
 

[W*m-2*K-1] 

 

JM 303 vnitřní omítka 10 0,43 0,023 
 

Ytong Lambda+ P2 - 350 450 0,085 5,29 

TO 502 izolační omítka 25 0,12 0,208 

Celkem 485 1,829 5,521 0,181 

 

Nově navržená konstrukce splňuje požadovanou normu a má dokonce ještě 

lepší vlastnosti než norma doporučuje. 

 

Obrázek 8 – Porovnání součinitele prostupu tepla U [ autor ] 
 

 
 

 

Porovnáním výsledků zjistíme, že oba materiály vyhovují požadovaným 

normám. Varianta se zdivem Ytong má ale mnohem lepší výsledky a splňuje 
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normu i doporučenou. Proto bych z hlediska tepelných vlastností zvolila systém 

Ytong. 

11.2 Akustické vlastnosti 

Zvuk je mechanické vlnění a pohyb částic pružného prostředí kolem 

rovnovážné polohy. Slyšitelný zvuk je v kmitočtovém rozsahu mezi 16 a 16 000 

Hz. Ve stavební konstrukci se zvuk šíří vzduchem nebo konstrukcí. Zvláštním 

případem zvuku šířícího se konstrukcí je kročejový zvuk. 

Zvuková izolace je schopnost stavebních konstrukcí přenášet v zeslabené míře 

akustický výkon šířící se vzduchem ze zdroje v sousedním prostoru (vzduchová 

neprůzvučnost) nebo vznikající chůzí nárazy na podlahu (kročejová 

neprůzvučnost). [10] 

 

Vzduchová neprůzvučnost 

Vlastnost stavební konstrukce projevující se tlumením hluku procházejícího 

skrze konstrukci vzduchem (zdroj hluku je např. lidský hlas). Neprůzvučnost je 

lepší, čím je konstrukce těžší. Měří se v decibelech – Db. Vyjadřuje se 

laboratorní hodnotou neprůzvučnosti R, neprůzvučnost mezi místnostmi 

normovaným rozdílem hladin DnT nebo stavební neprůzvučností R‘. [10] 

 

Laboratorní neprůzvučnost R 

Je zjišťována měřením v laboratoři. Měří se v Db. Charakterizuje vzduchovou 

neprůzvučnost plošných stavebních konstrukcí. [10]  

 

Stavební neprůzvučnost R‘ 

Charakterizuje celkový přenos zvuku mezi místnostmi v dokončených 

objektech, který je na rozdíl od laboratorní situace ovlivněn nejen přímým 

přenosem zvuku přes vlastní dělící prvek, ale též bočními přenosovými cestami. 

Ty zahrnují jak přenos stavebními konstrukcemi ( např. bočními stěnami, 

podlahou nebo stropem), tak nepřímý přenos vzduchem ( např. průběžná 

mezera v podhledu). Zvýšený přenos akustického výkonu mezi místnostmi 

oproti laboratoři má za následek zdánlivé zhoršení zvukově izolační schopnosti 

dělicího prvku. V běžných stavbách s těžkými stavebními prvky je podíl bočního 
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přenosu na celkovém přenosu zvuku mezi místnostmi přibližně 30 až 50 %. Vše 

se měří v Db. Čím jsou hodnoty stavební neprůzvučnosti vyšší, tím jsou 

akustické vlastnosti lepší. Dle ČSN 73 0532 lze stavební neprůzvučnost 

odhadnout ze vztahu: 

R´ = R − k [ dB ] 

kde k je empirická korekce závislá na bočních cestách přenosu zvuku (v 

běžných masivních zděných a panelových stavbách se rovná 2 dB).  [10, 13 ]  

 

Tabulka 9 – Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách [10] 

 

Chráněná místnost ( přijímací prostor ) 

Hlučná místnost  
( vysílací místnost) 

Požadavky na zvukovou izolaci 

Stropy Stěny 

R’W,DnT,W 

[Db] 
L’n,W,DnT,W 

[Db] 
R’W,DnT,W 

[Db] 

A. Bytové domy ( kromě RD ) - nejméně jedna obytná místnost 

Všechny ostatní místnosti 
téhož bytu 

42 68 42 

B. Bytové domy - byt 

Všechny místnosti druhých 
bytů 

52 58 52 

Veřejně používané prostory 
domu 

52 58 52 

 

 
Tabulka 10 – Porovnání laboratorních neprůzvučností materiálů [ autor ] 
 

Porotherm Vážená laboratorní 
neprůzvučnost Rw [dB] 

Ytong 

44 Eko + Profi 48 44 Lambda + P2 - 350 

30 P+D P15 52 48 P4 - 500 

24 P+D P15 52 47 P4 - 500 

30 AKU SYM 58 55 S12 - 1800 

  

Hodnoty vážené laboratorní neprůzvučnosti jsou převzaty z technických listů 

výrobců. 
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Hodnoty stavební neprůzvučnosti zjistíme tak, že od hodnot  tabulky 9 

odečteme korekci. Budeme vycházet ze vztahu:      R´ = R − k [ dB ]  [13] 

kde korekce k pro:  Porotherm  = 3 dB 

Ytong  = 3 dB 

Hodnoty korekce k jsou převzaty z technických listů výrobců. 

 
Tabulka 11 – Porovnání stavebních neprůzvučností materiálů [ autor ] 

 

Porotherm Stavební neprůzvučnost 
Rw [dB] 

Ytong 

44 Eko + Profi 45 41 Lambda + P2 - 350 

30 P+D P15 49 45 P4 - 500 

24 P+D P15 49 44 P4 - 500 

30 AKU SYM 55 52 S12 - 1800 

  

Obrázek 9 – Porovnání stavební neprůzvučnosti [ autor ] 
 

 
 

Z hlediska akustických vlastností vychází lépe systém Porotherm. Jeho hodnoty 

jsou lepší u všech druhů zdiva. 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

Obvodové
zdivo

Vnitřní nosné
zdivo

Vnitřní nosné
zdivo

Vnitřní aku
zdivo

Porotherm

Ytong



 

 

45 

 

11.3 Pevnost v tlaku 

Svislé konstrukce přenáší veškeré zatížení, které na danou konstrukci působí. 

Nosné zdi jsou nejvíce namáhány tlakem, méně často smykem či ohybem. 

Hodnoty pevností se uvádějí v MPa. Čím je hodnota pevnosti vyšší, tím jsou 

cihly či tvárnice více únosné. 

 
Tabulka 12 – Porovnání pevností materiálů [ autor ] 

 

Porotherm Pevnost v tlaku [MPa] Ytong 

44 Eko + Profi 8 1,74 Lambda + P2 - 350 

30 P+D P15 15 2,71 P4 - 500 

24 P+D P15 15 2,71 P4 - 500 

30 AKU SYM 15 15 S12 - 1800 

 
Hodnoty pevnosti v tlaku jsou převzaty z technických listů výrobců. 

 

Obrázek 10 – Porovnání pevnosti v tlaku [ autor ] 
 

 
 

Zdivo Porotherm převyšuje pevností v tlaku zdivo Ytong hned několikrát. 

Z hlediska pevnosti v tlaku bych určitě zvolila systém Porotherm. 
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11.4 Pracnost 

Je definována jako spotřeba práce na jednotku produkce. Pracnost lze ovlivnit 

rozměry či hmotností materiálu, se kterým se pracuje. Menší pracnost, co se 

týče různých ořezů, vrtání či frézování představují pórobetonové tvárnice, které 

lze upravovat bez strachu ze snížení tepelných či jiných vlastností. Tvárnice 

systému Porotherm nelze řezat ani sekat, protože se nám tak snižují tepelně 

technické vlastnosti.  

 
Tabulka 13 – Porovnání pracností materiálů [ autor ] 

 

Porotherm Směnná pracnost [hod/ m3] Ytong 

44 Eko + Profi 2,23 1,8 Lambda + P2 - 350 

30 P+D P15 3,05 1,6 P4 - 500 

24 P+D P15 3,29 1,85 P4 - 500 

30 AKU SYM 3,9 1,6 S12 - 1800 

 

Hodnoty směnné pracnosti jsou převzaty z technických listů výrobců. 

 

Obrázek 11 – Porovnání směnné pracnost zdění [ autor ] 
 

 
 

Zdivo ze systému Ytong vykazuje mnohem menší pracnost než zdivo 

Porotherm. Zdivo Ytong je lehčí a tvárnice mají větší rozměry, čímž umožňují 
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zmenšení pracnosti a tím zrychlení výstavby. 

11.5 Požární ochrana budov 

Řešením požární bezpečnosti stavebních objektů se zabývají normy ČSN 73 

0802 a 73 0804. 

 

Požární odolnost 

Požární odolnost je schopnost konstrukce odolávat účinkům požáru určitý čas 

tak, aby nedošlo k porušení její funkce. Určuje se průkaznou zkouškou podle 

zkušebních norem, výpočtem podle technické normy nebo posouzením 

podobnosti s otestovanou konstrukcí. Hodnotí se stanovenými kritérii a časem 

v minutách ( 15 – 180 min ) . Výrobci u požární odolnosti uvádějí také zkratky 

používané pro označování mezních stavů dané konstrukce. Jsou to písmena   

R - únosnost a stabilita, E – celistvost, I – izolační schopnost. 

 Minimální hodnoty požární odolnosti jsou stanoveny normou. Konstrukční části 

se podle třídy reakce na oheň použitých stavebních materiálů a jejich vlivu na 

intenzitu požáru, na stabilitu a únosnost konstrukčních částí třídí na druhy: 

- DP1, DP2 - v deklarované době požární odolnosti 

nezvyšují intenzitu požáru a neztrácejí stabilitu ani 

únosnost 

- DP3 –v deklarované době požární odolnosti zvyšují 

intenzitu požáru                                         [15,16]     

 

Hořlavost 

Hořlavost stavebních hmot je ukazatele toho, jak stavební materiály přispívají 

k intenzitě požáru. Dle třídy reakce na oheň se stavební materiály zatřiďují do 

následujících 5 stupňů hořlavosti: 

A1, A2 - nehořlavé 

B - nesnadno hořlavé 

C – těžce hořlavé 

D – středně hořlavé 

E – lehce hořlavé            [14] 

Všechny zkoumané výrobky mají stejnou požární odolnost 180 minut a mají 
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také stejný stupeň hořlavosti A1. Tyto hodnoty jsou převzaty z technických listů 

výrobců. 

 

 

11.6 Vyhodnocení 

Tabulka 14 – Vyhodnocení porovnávaných vlastností [ autor ] 
 

Porovnávaná vlastnost Materiál s lepšími vlastnostmi 

Tepelně technické vlastnosti Ytong 

Akustické vlastnosti Porotherm 

Pevnost v tlaku Porotherm 

Směnná pracnost Ytong 

Odolnost proti požáru Stejné výsledky 
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12 Nový položkový rozpočet objektu DPS 

12.1 Krycí list 

                                    

  
     

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 
                                       

                                    

  Název stavby             
    

JKSO       
  Název objektu Dům s pečovatelskou službou   

    
EČO   

 
  

  Název části             
    

Místo       

  
             

IČ DIČ 
 

  Objednatel             
    

        

  Projektant   
    

  
    

        

  Zhotovitel   
    

  
    

        

  
   

            
        

  
   

Rozpočet 
číslo  

Zpracoval 
     

Dne 
   

  
   

  
 

      
     

 
   

                                    

                       Měrné a účelové jednotky                 

            Počet 
    
Náklady / 
1 m.j. 

               Počet 
     
Náklady / 
1 m.j. 

                  Počet 
        Náklady / 1 
m.j. 

      0 0,00       0 0,00         0     0,00 

        
               Rozpočtové 
náklady v 

CZK                 

A 
Základní rozp. 
náklady 

  B 
Doplňkové 
náklady 

  C 
Náklady na umístění 
stavby 

1 
HS
V 

Dodávky 
4 007 

586,52 
  8 Práce přesčas 0,00   13 Zařízení staveniště 20 % 

502 
479,55 

2     Montáž 
19 017 
188,18 

  9 
Bez 
pevné 
podl. 

  0,00   14 Mimostav. doprava 20 % 0,00 

3 PSV Dodávky 0,00   10 
Kulturní 
památka 

0,00   15 Územní vlivy 20 % 0,00 

4     Montáž 0,00   11     0,00   16 Provozní vlivy 20 % 0,00 
5 "M" Dodávky 0,00             17 Ostatní 20 % 0,00 
6     Montáž 0,00             18 NUS z rozpočtu     0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) 
23 024 
774,70 

  12 DN (ř. 8-11) 0,00   19 NUS (ř. 13-18)     
502 

479,55 

20 HZS   0,00   21 Kompl. činnost 
223 

494,17 
  22 Ostatní náklady     0,00 

Projektant 
              D 

Celkové 
náklady 

    

  
    

    
    

23 
Součet 7, 12, 19-
22 

    
23 750 
748,42 

Datum a podpis     Razítko     24 10 % 0,00 DPH 0,00 

Objednatel 
              25 20 % 

23 750 
748,42 

DPH 
4 750 

149,70 

  
    

    
    

26 
Cena s DPH (ř. 
23-25) 

  
28 500 
898,12 

Datum a podpis 
    

Razítko 
    E 

Přípočty a 
odpočty 

    

Zhotovitel               27 
Dodávky 
objednatele 

    0,00 

  
    

    
    

28 Klouzavá doložka     0,00 

Datum a podpis     Razítko     29 Zvýhodnění + -     0,00 
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12.2 Rekapitulace rozpočtu 

REKAPITULACE ROZPOČTU   

Stavba: 
 

  

Objekt: Dům s pečovatelskou službou   

Část:     

JKSO:      

      

Objednatel:     

Zhotovitel:     

Datum: 
 

  
      

Kód Popis Cena celkem 

1 2 3 

      
HSV Práce a dodávky HSV 10 929 958,81 

1 Zemni prace 413 523,09 

21 Uprava podlozi a zakladove spary 7 268,46 

27 Zaklady 956 503,86 

31 Svislé a kompletní konstrukce 2 972 335,76 

34 Steny a pricky 272 276,61 

41 Stropy a stropni konstrukce 2 537 193,95 

43 Schodiste 22 944,96 

45 Podkladni a vedlejsi konstrukce 40 261,12 

59 Dlazby a predlazby pozemnich komunikaci a zpevnenych ploch 61 585,20 

61 Uprava povrchu vnitrni 1 028 669,63 

62 Uprava povrchu vnejsi 409 883,65 

63 Podlahy a podlahove konstrukce 432 772,21 

64 Vyplne otvoru 232 519,00 

89 Ostatni konstrukce a prace na trubnim vedeni 57 054,40 

93 Ruzne dokoncujici konstrukce a prace inzenyrskych staveb 18 056,00 

94 Leseni a stavebni vytahy 389 937,11 

95 Ruzne dokoncujici konstrukce a prace na pozemnich stavbach 278 136,30 

96 Bourani konstrukci 13 702,50 

97 Prorazeni otvoru a ostatni bouraci prace 49 999,87 

99 Presun hmot 735 335,13 

PSV Práce a dodávky PSV 9 443 115,89 

711 Izolace proti vode a vlhkosti 88 344,20 

713 Izolace tepelne 246 379,98 

72 Zdravotne-technicke instalace budov 1 834 370,00 

723 ZTI - plynovod 85 600,00 

73 Ustredni vytapeni 1 287 600,00 

762 Konstrukce tesarske 842 039,03 

763 Drevostavby 281 084,28 

764 Konstrukce klempirske 175 581,71 

765 Krytiny tvrde 452 912,49 

766 Konstrukce truhlarske 2 421 436,03 

767 Konstrukce zamecnicke 169 632,63 

771 Podlahy z dlazdic keramickych 473 826,37 

775 Podlahy vlysove a parkety 19 154,68 

776 Podlahy povlakove 316 076,24 

781 Obklady keramicke 360 572,45 

783 Natery 299 637,29 

784 Malby 88 868,51 

M Práce a dodávky M 2 651 700,00 

A01 Trubkova vedeni, krabice, svorkovnice 1 568 800,00 

D01 Ventilatory 482 900,00 

H03 Montaz vytahu 600 000,00 

 
Celkem 23 024 774,70 
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13 Analýza změny ceny 

 

Po nalezení vhodných substitutů jsem sestavila rozpočet objektu s novými 

materiály v programu Kros. Původní položky systému Porotherm jsem nahradila 

položkami systému Ytong. Pro nové materiály systému Ytong jsem použila ceny 

z cenového katalogu firmy Stavebniny Vala, kvůli jejich výhodným cenám a 

dopravě zdarma. Kromě svislých konstrukcí včetně překladů jsem nahradila 

také stropy, aby byl systém kompletní. Díky novému rozpočtu jsem mohla 

porovnat původní celkovou cenu s cenou novou. Analyzovala jsem také, u 

jakých částí objektu a o kolik procent se náklady změnily. 

Název Systém 

Porotherm 

[Kč] 

Systém 

Ytong 

[Kč] 

Cenový 

rozdíl 

[Kč] 

Rozdíl 

ceny 

v % 

Svislé a kompletní 

konstrukce 
3 388 332 2 972 335,8 - 415 995,2 - 12,3 

Vodorovné konstrukce 2 383 168,7 2 537 194 + 154 025,3 + 6,5 

Přesun hmot 1 081 810,7 1 028 669,6 - 53 141,1 - 4,9 

Práce a dodávky HSV 818 430,50 735 335,1 - 83 095,4 - 10,2 

Celková cena ( ZRN ) 11 328 166,2 10 929 958,8 - 398 207,4 - 3,5 

Celkové náklady 24 148 955,8 23 750 748,4 - 398 207,4 -1,7 

Celkové náklady vč 

DPH 
28 978 747 28 500 898,1 - 477 848,9 

 

 

 

U svislých a kompletních konstrukcí klesla cena o 415 995 Kč. U vodorovných 

konstrukcí cena se nám cena navýšila o 154 025 Kč. Dále se snížily náklady na 

úpravy povrchů a to o 53 141 Kč a také náklady na přesun hmot a to o 83 095 

Kč. 

Náhradou systému Ytong za systém Porotherm jsme na stavebním objektu 

ušetřili celkem 398 207 Kč. Procentuální pokles ceny činí 1,7 %.  

V porovnání s celkovou cenou objektu je pokles minimální. 
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14 Závěr 

 

Nejprve jsem si sehnala již provedený rozpočet většího stavebního díla. Vybrala 

jsem si dům s pečovatelskou službou v olomouckém kraji. U něho jsem 

provedla analýzu nákladů, kde jsem zjistila, které práce jsou na konkrétním 

stavebním objektu  nejvíce nákladné. Na prvním místě se umístily zdi podpěrné 

a volné, na druhém vodorovné konstrukce. Pro svoji substituci jsem si zvolila 

zdi podpěrné a volné, které byly provedeny ze systému Porotherm. Vybrala 

jsem vhodný substitut za tento materiál, kterým se stal systém Ytong. Porovnala 

jsem vlastnosti jednotlivých materiálů, které jsem převzala z technických listů 

výrobců. Nejprve mě zajímaly tepelně technické vlastnosti materiálu. Spočetla 

jsem součinitele prostupu tepla již hotové obvodové konstrukce. O mnohem 

lepší vlastnosti vykazoval systém Ytong, který splňuje jak požadovanou tak i 

doporučenou hodnotu normu. Jelikož jsou v našem objektu jednotlivé byty, tak 

mě zajímaly i akustické vlastnosti materiálů. Porovnala jsem stavební 

neprůzvučnosti a zjistila jsem, že v tomto ohledu lépe vyhovují zástupci systém 

Porotherm. Rozdíl činil i 5 Db. Pevnost v tlaku má několikanásobně vyšší 

systém Porotherm. U menších objektů se na tuto výhodu nemusí přihlížet, 

protože požadované pevnosti pro menší výstavbu splňuje i systém Ytong. Další 

zkoumanou vlastností byla pracnost. Díky menší hmotnosti a větším rozměrům 

vyhrál systém Ytong, který lze bez negativních vlivů řezat, vrtat apod. Poslední 

zkoumaná vlastnost byla požární odolnost. Tuto vlastnost mají oba systémy 

stejnou. Oba jsou třídy reakci na oheň rovny A1, což znamená že jsou 

nehořlavé. Pak jsem udělala výslednou tabulku, ze které jde poznat, že systémy 

jsou vyvážené a každý systém má jinou výhodu. Ytong má lepší tepelně 

technické vlastnosti a pracnost, Porotherm zas akustické vlastnosti a pevnost 

v tlaku. 

Velmi důležitou roli v porovnávání systémů činí cena. Jelikož rozpočet daného 

objektu byl sestaven ve starší cenové hladině, přecenila jsem položky, se 

kterými jsem pracovala, do cenové hladiny roku 2012 a to v programu Kros. 

Pak jsem zaměnila položky svislých konstrukcí Porotherm za položky Ytong. 

Dále jsem zaměnila také stropy Porotherm za Ytong, aby systém kompletní. 
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Nahradila jsem také klasické omítky u Porothermu za tenkovrstvé omítky u 

Ytongu. 

Po vypracování rozpočtu s již novými položkami systému Ytong jsem se 

soustředila na změnu celkové ceny a změny jednotlivých stavebních dílů. 

Celková změna nákladů činila 1,7%, což je v porovnání s původní celkovou 

cenou minimální.  

Pokud se jedná o objekty, kde bude více bytových jednotek, osobně bych se 

přiklonila k systému Porotherm kvůli jeho akustickým vlastnostem. Nevýhodu 

tepelných vlastností bych vyřešila tepelnou izolací.  

Oba systémy jsou si vlastnostmi i cenou podobné, tak bude na individuálním 

rozhodnutí stavebníka, který systém zvolí.  
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