
 

  



 

  



 



  



 

  



 

  



Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá marketingovým výzkumem zdrojů konkurenčních výhod 

vyuţití ocelových prvků ve výstavbě rodinných domů. Práce byla vypracována v podmínkách 

společnosti RD STYL a.s. Cílem práce je definovat nové zdroje konkurenčních výhod vyuţití 

ocelových prvků. K dosaţení cíle byly zvoleny následující metody: SWOT analýza podniku, 

hodnotová analýza, funkční analýza oceli společně s metodami marketingového výzkumu. 

V závěru práce je prezentován a implementován výsledek provedených analýz. 

 

Klíčová slova: marketingový výzkum, konkurenční výhoda, ocel, swot analýza, hodnotová 

analýza 

 

 

Abstract 

This thesis is concerned with marketing research of  resources of competitive advantages 

useing steel components in building houses. The thesis was developed in conditions of RD 

Styl a.s. The aim is to define new sources of competitive advantages of the use of steel 

elements. To achieve the targets were chosen following methods: SWOT analysis of the 

company, value analysis, functional analysis of steel, together with methods of marketing 

research.  In the conclusion is presented and implemented outcome of the analyzes. 
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1 Úvod 

 

Potřeba marketingového výzkumu a marketingových analýz je v dnešní době neodmyslitelná. 

Chce-li podnik být schopen konkurovat na trhu ostatním subjektům, musí neustále vyhledávat 

zdroje pro konkurenční výhody.  

Dovolím si citovat vedoucího diplomové práce doc. Nétka. „Podnikání v dnešním velice 

otevřeném světě představuje vysoké riziko a současně velkou odvahu a velké znalosti a 

předstih. Kdysi jsem zaslechl na jedné marketingové konferenci v Londýně definici, ţe 

“podnikání je sluţba majetku”. Dnes je to i schopnost získat jedinečnost a neustále pracovat 

na hledání zdrojů budoucích konkurenčních výhod. To je oblast výzkumu, která se stala mým 

koníčkem a nazývá se marketing.“ 

Cílem této diplomové práce je najít a popsat nové zdroje konkurenčních výhod vyuţití 

ocelových prvků ve stavebnictví. Pro tyto účely bude provedena řada analýz, které by měly 

pomoci definovat nové zdroje konkurenčních výhod.  
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2 Teoreticko metodologická východiska 

 

2.1 Úloha marketingu jako procesní funkce řízení změn 

 

„Z hlediska chování průmyslových firem se jedná především o náklady spojené s budováním 

konkurenčních výhod a obranných mechanismů, orientovaných na ochranu a růst efektivnosti 

výroby a distribuce produktů a sluţeb.“ [1] 

Marketing v průmyslu musí dle doc. Nétka (2006) respektovat odlišnosti mezi průmyslovými 

trhy a trhy spotřebními: 

 Méně zákazníků – průmyslový obchodník obchoduje s mnohem menším počtem zákazníků 

neţ obchodník na trhu spotřebním. 

 Větší zákazníci – řada průmyslových trhů se vyznačuje vysokým podílem účasti na trhu 

zákazníků, v němţ několik velkých společenství uskutečňuje většinu nákupů. 

 Úzké dodavatelsko-odběratelské vztahy – vlivem menší odběratelské základny, důleţitosti a 

moci větších odběratelů nad dodavateli, pozorujeme na průmyslovém trhu úzké vztahy mezi 

odběrateli a dodavateli. 

 Geografická koncentrace zákazníků – průmysloví zákazníci jsou většinou soustředěni do 

určitých teritorií. Tato územní koncentrace pomáhá sniţovat náklady. Dodavatelé musí 

sledovat změny v určitých odvětvích v dané oblasti. 

 Závislost poptávky – poptávka po průmyslovém zboţí je na trhu přímo závislá na poptávce po 

konkrétním spotřebním zboţí. Pokud poklesne poptávka po určitém druhu zboţí, stane se tak 

brzy i s poptávkou po příslušných surovinách. Proto musí dodavatelé sledovat i spotřební trh a 

faktory, které jej ovlivňují. 

 Nepruţnost poptávky – celková poptávka po průmyslovém zboţí a sluţbách na trhu není 

příliš ovlivněna změnami. Poptávka je zvláště nepruţná v krátkém období, výrobci totiţ 

nejsou schopni rychle měnit své výrobní programy. Výrobce můţe přejít k dodavateli, jehoţ 

ceny jsou pro něj přijatelnější. 

 Kolísavost poptávky – poptávka na průmyslovém trhu má sklon k větší nestálosti neţ 

poptávka na trhu spotřebním. 
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Cílem marketingových aktivit podniku je zachytit, rozkrýt a definovat změny v chování 

trţního prostředí, odhalit hrozby a objevit příleţitosti či lépe, přeměnit hrozby na příleţitosti. 

 

2.2 Orientace firmy na trh 

Marketingové aktivity průmyslové firmy by podle Nétka (2006) měly být realizovány na 

základě dobře promyšlené filosofie účinnosti, efektivnosti a dlouhodobosti způsobu chování 

firmy. Teoretické základy marketingu uvádějí pět základních koncepcí, které ovlivňují 

charakter marketingových aktivit: 

 Výrobní koncepce – zaloţena na předpokladu, ţe spotřebitelé jsou přitahováni produkty, které 

si oblíbili z dlouhodobého hlediska a které jsou lehce dostupné za nízkou cenu. 

 Výrobková koncepce – předpokládá, ţe zákazníci budou preferovat ty produkty, které mají 

nejvyšší jakost, výkonnost nebo zcela nové vlastnosti. 

 Prodejní koncepce – filosofie zaloţená na předpokladu, ţe je nutné se významně starat o 

zákazníky. Pokud by byli ponecháni sami sobě, produkt by pravděpodobně nekoupili. Firmy 

proto rozvíjí agresivní prodejní a propagační strategii. 

 Koncepce technického rozvoje a inovací – zaloţena na schopnosti rychlých inovačních změn 

výrobků a jejich uvedení na trh.  

 Marketingová koncepce – představuje budování schopností získávat poznatky o budoucích 

potřebách svých zákazníků a reagovat na ně s předstihem. Současně je spojena s významným 

stupněm spolupráce se zákazníkem v prodejní ale i vývojové oblasti. 

Uvedené koncepce se nevylučují, mohou být vzájemně kombinovány při nastavení a realizaci 

strategických cílů firmy.[1] 

 

2.3 Marketingový výzkum 

„Marketingový výzkum je nástrojem pro zkoumání způsobu chování a reakcí zákazníků, 

konkurence a jejich seskupení. V rámci marketingového mixu se jedná o vysoce 

koncentrovaný způsob rozkrývání poznatků o citlivosti a dynamice změn daného trţního 

prostředí na základě přesného zadání a cílů, obsaţených ve výstupech marketingové analýzy. 

Marketingový výzkum vyţaduje kromě širokospektrálních znalostí technického a 

ekonomického chování především vysokou schopnost /talent/ komunikace a rozpoznání 
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budoucích /patologických/ změn na „organismu“ trhu, zákazníka i firmy mnohem dříve neţ 

nastanou.“[1] 

 

Dle Kotlera (1998) marketingový výzkum zahrnuje získávání informací potřebných pro řešení 

konkrétního marketingového problému firmy. Tento proces zahrnuje čtyři základní kroky: 

 První krokzahrnuje definici problému a stanovení cílů výzkumu.  

 Druhý krok představuje vytvoření plánu výzkumu pro získání dat z primárních a sekundárních 

zdrojů. Získávání primárních dat vyţaduje volbu přístupu (pozorování, průzkum, experiment), 

volbu kontaktní metody (pošta, telefon, osobní kontakt), vytvoření plánu výběrového souboru 

(kdo jej bude tvořit, kolik osob a jak je vybrat) a vytvoření nástrojů výzkumu (dotazníky, 

mechanické nástroje). 

 Třetí krok zahrnuje implementaci plánu marketingového výzkumu ve formě získání, 

zpracování a analýzy informací. 

 Čtvrtý krok představuje interpretaci a předloţení zjištění. Další analýza informací umoţní 

marketingovým manaţerům tyto informace pouţít a poskytuje statistické postupy a modely, 

které umoţní získat přesnější zjištění. 

 

2.3.1 Příprava marketingového výzkumu 

 Jde o uplatnění marketingové analýzy jako celku a její součásti SWOT-analýzy, abychom 

dostali představu o postavení firmy z pohledu jejich interních a externích podmínek 

 Je vhodné postupovat systematicky, aby byly zmapovány informace o nejdůleţitějších 

faktorech, tím zjistíme, jakých informací se nám nedostává a jakým směrem by se měl 

marketingový výzkum orientovat.[3] 

 

Marketingový výzkum a internet 

V poslední době má internet stále významnější místo při získávání důleţitých informací právě 

internet. Většinu informací sice bylo a stále je moţno získat i bez vyuţití internetu, přístup 

k informacím můţe ale být méně pohodlný a často zdlouhavý. Internet zároveň nabízí něco 

navíc. Prakticky kaţdý krok kaţdého účastníka na internetu je monitorován, lze tedy snadno 

získat důleţitá data o návštěvnících a zákaznících. Nejvíce frekventovanou aktivitou na 
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internetu je vyhledávání informací. Marketingoví manaţeři vyhledávají informace související 

především s jejich prací, jsou to tedy informace na stránkách konkurenčních společností, na 

stránkách společnosti vlastní a na stránkách nezávislých institucí. [3] 

Dle Kozla (2006) Marketingový výzkum na internetu probíhá nejčastěji ve dvou rovinách – 

výzkum prostřednictvím internetu a výzkum internetu jako média. Tyto oblasti nelze od sebe 

nelze oddělit a v mnohém se překrývají. Na internetu se nachází řada informací, které lze 

vyuţít pro marketingový výzkum. Oblast zjišťovaných informací závisí na zkoumané 

problematice a na dostupnosti adekvátních dat.  

Obecně lze pro potřeby marketingového výzkumu na internetu nalézt především následující 

informace: 

 O firmách – vlastní prezentace firem, informace od nezávislých zdrojů. 

 Ze státních organizací – především z ministerstev, obchodních a hospodářských komor. 

 Statistické a demografické údaje – základní údaje lze nalézt především na serveru Českého 

statistického úřadu. 

 Od profesionálních výzkumných agentur – výzkumy o firmách, výzkumy veřejného mínění, 

výzkumy o internetu, databázová centra. 

 Z jiných médií – tisk, rozhlas, televize. 

 O zákaznících – analýza cookies, elektronické dotazování, statistiky provozu webových 

serverů, statistiky z prodejních a objednávkových systémů, statistiky prouţkové reklamy, 

databáze personalizací a dotazníky vyplněné respondenty. [3] 

 

2.3.2 Marketingový výzkum prostřednictvím internetu 

V prostředí internetu lze uplatnit prakticky všechny metody marketingového výzkumu. To 

znamená: klasické dotazníkové šetření, pozorování, skupinové nebo hloubkové rozhovory 

s online přenášeným obrazem a zvukem ve vysoké kvalitě. Praktické vyuţití na internetu má 

kvantitativní výzkum. [17] 

Sekundární marketingový výzkum 

V současné době kdy přibývá konkurence, mají firmy jediný způsob, jak předehnat své 

soupeře na trhu – co nejlépe pracovat s informacemi. Týká se to schopnosti sběru dat, 
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zpracování a vyuţití informací. Na internetu lze snadno a rychle získat a prohlédnout si téměř 

libovolné údaje. Pořizování informací a jejich sdílení přestává být obtíţné a nákladné.  

Vyuţití sekundárních údajů je omezeno vlivy, které vyplývají ze samotné podstaty 

sekundárních údajů. Byly sebrány za jiným účelem, neţ je řešený problém. Mohou být 

zastaralé, zkreslené, případně nejednoznačné. Přes tyto nevýhody jsou pro marketing důleţité 

pro základní orientaci v řešené problematice. Při vyuţívání sekundárních údajů je vhodné data 

ověřit podle několika nezávislých zdrojů. [3] 

 

Primární marketingový výzkum 

Získávání primárních údajů pro marketingový výzkum s uplatněním internetu je proces, který 

je zatím firmami málo vyuţíván. I přesto, ţe se na webech podnikatelských subjektů objevují 

ankety a data z cookies jsou firmám k dispozici nepřetrţitě, nedá se zatím mluvit o systému 

vyuţívání údajů získaných prostřednictvím internetu k podpoře rozhodování. Internet je 

v tomto případě vyuţíván jako médium, jehoţ prostřednictvím je moţné získávat data 

potřebná pro realizaci marketingového výzkumu. Výzkum v prostředí internetu si zatím 

v českých firmách hledá své místo. Důvodem můţe být neznalost moţností, které některé 

metody sběru dat prostřednictvím internetu mohou přinést. Význam internetu jako zdroje 

informací je velký a bude dále narůstat. Vzhledem k informační explozi na internetu bude 

náročnější nalézt kvalitní data. Z tohoto důvodu je třeba kombinovat metody získávání údajů 

prostřednictvím internetu s metodami klasickými.  

Je patrné, ţe vyuţívání internetu pro marketingový výzkum má výhody i nevýhody. Jejich 

přehled zobrazuje následující tabulka.[3] 
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 Metody sběru dat Výhody Nevýhody 

Primární zdroj Elektronické 

dotazování 

Elektronické 

pozorování 

Experiment 

v elektronickém 

prostředí 

Rychlost sběru 

Nízká cena 

Přesně určená a 

známá cílová skupina 

Nemoţnost oslovit 

obecnou populaci 

Omezená moţnost 

vyuţití kvalitativního 

výzkumu 

Sekundární zdroj Externí zdroje 

Interní zdroje 

Rychlost sběru 

Nízká cena 

Kvalita dat 

Zkreslenost údajů 

 

Tab. č. 1. zdroje dat, zdroj vlastní zpracování dle Kozel 2006 

 

2.4 Konkurenční výhoda 

 

Stálým objektem zájmu ekonomů je otázka, co způsobuje dlouhodobou úspěšnost některých 

podniků v porovnání s jejich konkurenty, neboli jak podniky dosahují konkurenční výhody. 

Cílem je nalezení faktorů, které umoţnují dosaţení konkurenční výhody, tak i především její 

dlouhodobější udrţení.  

„Základ přístupům k dosahování konkurenční výhody dal David Ricardo (1772-1823), který 

se zabýval diferenciální rentou. Při jejím definování vycházel z efektu obdělávání zemědělské 

půdy (Ricardo, 1956, Napoleoni, 1968). Zemědělská půda je limitujícím zdrojem, a existuje-li 

poptávka po zemědělském produktu, pak se musí obdělávat půda horší bonity, která má niţší 

výnosnost při současně vyšších nákladech do půdy. Z toho potom zákonitě vyplývá, ţe 

vlastník lepší půdy nejen pokryje své náklady, ale dosahuje navíc mimořádnou rentu. Renta je 

výsledkem limitované dosaţitelnosti zdrojů při trvalé poptávce. Získal ji ten podnikatel, který 

si včas zabezpečil dostatek z těchto limitovaných zdrojů nebo je nějak získal jako dar 

přírody.“[4] 

Pojem konkurenční výhoda není v literatuře a praxi jednotně definován. Jedno z pojetí chápe 

konkurenční výhodu jako dlouhodobou schopnost podniku vytvářet větší nebo konečnými 

zákazníky více vnímanou uţitnou hodnotu, to znamená lepší naplnění jejich očekávání nebo 
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splnění potřeb. Tato uţitná hodnota se promítá do relativně vyšší ceny výrobku nebo sluţby a 

do výše prodeje. Zákazník je ochoten za tuto vyšší uţitnou hodnotu zaplatit, nebo je pro něj 

zajímavá v porovnání s cenou, která je niţší ve vztahu k obdobnému výrobku.[4] 

Uţitná hodnota můţe být vyjádřena mnoha způsoby. Nemusí být nutně dána jen vlastností 

výrobku, ale například i značkou, která dodává uţivateli výrobku určité společenské 

postavení. Za značku, která dává zákazníkovi určitý společenský status a podtrhuje fakt, ţe 

jde s módou, je ochoten zaplatit více.  

Preference zákazníků se dle Zuzáka (2011) projevují v konečném důsledku v dosahování 

vyššího zisku, neţ jaký dosahují konkurenti. Z toho se odvíjí další přístup k definování 

konkurenční výhody z pohledu vlastníka a návratnosti vloţeného kapitálu. Podnik, který 

dosahuje konkurenční výhody, současně dosahuje oproti svým konkurentům v odvětví 

nadprůměrné ekonomické renty, to je nadprůměrných dividend. Ekonomická teorie vymezuje 

ekonomickou rentu jako zvláštní příjem získaný výrobním faktorem navíc k částce, kterou by 

investor získal jiným pouţitím kapitálu. 

„Výhoda (nebo převaha) je udrţitelná (nebo prodlouţitelná) tak dlouho, jak dlouho poskytuje 

jedinečná strategie zákazníkovi přidanou hodnotu, a tak dlouho, jak konkurenti nejsou 

schopni najít cestu k jejímu napodobení.“ 

Dosaţení konkurenční výhody je významným motivačním faktorem pro jednání podniku, pro 

jeho vlastníky a vrcholový management. Konkurenční výhoda je projevem úspěšnosti 

podniku. Úspěšnost je veřejnosti a zákazníkům známa, vytváří pověst a dobrá pověst 

ovlivňuje mínění a jednání zákazníků. Dosahování konkurenční výhody je silným motorem a 

impulzem pro hledání strategií, které k ní vedou. Tím se dosahování konkurenční výhody 

stává nejen významným faktorem k uspokojování potřeb zákazníků, ale zároveň nástrojem 

směrujícímu k inovacím a pokroku.[4] 

2.4.1 Udržitelnost konkurenční výhody 

Dosahování krátkodobé konkurenční výhody je trvalým jevem, protoţe mezi konkurenty 

existuje rivalita a boj o zákazníky, zvláště v situacích, kdy převaţuje nabídka nad poptávkou, 

trh stagnuje nebo se sniţuje schopnosti trhu absorbovat vyrobené zboţí či nabízené sluţby. 

Cesty k dosaţení konkurenční výhody mohou být různé. Firmy, které se vydají cestou 

spekulativních jednání, podvodů a klamavé reklamy, získají konkurenční výhodu, jeţ má 
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velmi krátkodobý, spíše jednorázový, charakter a takové jednání se obvykle negativně obrací 

proti firmě samotné. [4] 

V současnosti je největším problémem nalezení faktoru, který vede k relativně dlouhodobé 

konkurenční výhodě. Podniku nestačí tento faktor pouze objevit, musí být schopen jej také 

ovládnout a vyuţít. Zároveň musí existovat bariery, jeţ znemoţní konkurenci jeho získání, 

napodobení nebo překonání na základě jiného principu. 

Hledání cest k dosaţení konkurenční výhody má dlouhodobou historii. Dle Zuzáka (2011) 

Byla formulována řada teorií, jak jí dosáhnout. Kaţdá z nich na věc nahlíţí z jiného pohledu a 

ţádná z nich není schopna zahrnout komplexnost řešení tohoto strategického problému. 

„Existuje mnoţství různých přístupů k vytváření zdrojů pro strategii a rovněţ existuje mnoho 

postupů, jak podnik řeší strategický problém. Konkurenčním rámcem pro strategický problém 

bývá struktura odvětví, rozdílnost ve vstupech, zaujetí pozice; modely teorie her vidí 

strategický problém jako jednu z interakcí mezi soupeři, kteří mají určitá očekávání v tom, jak 

bude druhý jednat, zdrojový přístup je zaloţen na vyuţití podnikových aktivit, která jsou 

specifická.“[4] 

Podniku se nabízí řada cest k dosaţení konkurenční výhody. V době hyperkonkurence nejsou 

podnikové strategie zaloţeny, nevychází a nemohou vycházet z jednoho přístupu, ale jsou 

mixem několika jejich dílčích částí. Podnik si z přístupů k dosahování konkurenční výhody 

musí vytvořit vlastní strategickou mozaiku, která ho povede k dosaţení cílů, bude odpovídat 

podmínkám vnějšího a vnitřního podnikového prostředí a hlavně bude úspěšně podnikovým 

managementem zvládnuta. 

2.4.2 Inovace jako zdroj konkurenční výhody 

Inovace jsou za určitých předpokladů pro jejich vlastníka zdrojem dosaţení dlouhodobější 

konkurenční výhody. Především musí být vlastník schopen je dostatečně ochránit před 

napodobiteli. Dalším předpokladem je dostatečný zájem zákazníků o inovaci. Pokud vlastník 

inovace přijde na trh s výrobkem, který trh nezaujme, nebo jeho cena bude příliš vysoká, pak 

nenajde ţádné uplatnění. Současně musí být vlastník inovace schopen ji komerčně vyuţít.  

Rozhodování podniku, jakou strategii v oblasti inovací přijmout, je velmi sloţité a rizikové. 

Inovace, zvláště výrobková a technologií, můţe podnik dovést ke konkurenční výhodě, ale 

stejně tak k úpadku. [4] 
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2.5 SWOT analýza 

 

Je velmi jednoduchým nástrojem pro stanovení firemní strategické situace vzhledem 

k vnitřním i vnějším firemním podmínkám. Podává informace jak o silných stránkách 

(Strenght) a slabých stránkách firmy (Weakness), tak i o moţných příleţitostech 

(Oportunities) a hrozbách (Threaths). 

Cílem firmy by mělo být omezit své slabé stránky, podporovat stránky silné, vyuţívat 

příleţitostí okolí a snaţit se předvídat a jistit proti případným hrozbám. Pouze tak dosáhne na 

konkurenční výhody nad ostatními. K tomu však potřebuje dostatek kvalitních informací jak 

z firmy, tak i z jejího okolí. [13] 

Silní a slabé stránky se vztahují k vnitřní situaci firmy. Vyhodnocují se především zdroje 

firmy a jejich vyuţití, plnění cílů firmy. Příleţitosti a hrozby vyplývají z vnějšího prostředí, 

které obklopuje danou firmu a působí na ni prostřednictvím nejrůznějších faktorů.[3] 

 

Obr. č. 1 grafické vyjádření SWOT analýzy, zdroj: vlastní zpracování 

  

Silné 
stránky + 

Slabé 
stránky - 

Příležitosti 
- 

Hrozby       
- 
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2.6 Hodnotová analýza 

„Hodnotová analýza je systematické a kreativní prozkoumání všech poloţek nákladů výrobku 

či sluţby, s cílem sníţit nebo odstranit ty, které nepřinášejí z hlediska zákazníka 

akceptovatelnou hodnotu, přitom však zachovávají poţadavky na kvalitu a výkon.“ [5] 

 

Jak zvýšit konkurenční schopnost firmy 

 

Hodnotová analýza je jednou z metod pro funkční analýzu. Funkční analýza zahrnuje metody, 

jejichţ postup a princip je zaloţen na hledání nového způsobu plnění funkcí. Na problém je 

nahlíţeno nikoliv jako na výrobek, materiál, technologii či organizační postup, ale jako na 

souhrn funkcí, které má plnit. 

Nejznámější z těchto metod je hodnotová analýza. V České republice dostatečně rozšířená 

metoda představuje plné uplatnění funkčního principu při vyhledávání nových řešení. 

Podstatou je to, ţe výrobek (technologie, organizační problém atd.) definujeme pomocí jeho 

funkcí. Rozlišujeme funkci hlavní a pak v pořadí funkce vedlejší. Řešitelský tým pak hledá 

nové řešení funkce.[6] 

Dle Tomka (2009) se hodnotová analýza metodicky uskutečňuje v následujících krocích: 

 1. Krok – výběr předmětu analýzy a sběr informací. 

 2. Krok – funkční analýza – tj. určení hlavní funkce a funkcí vedlejších. 

 3. Krok – tvorba námětů k zajištění funkce hlavní a funkcí vedlejších. 

 4. Krok – hodnocení námětů a výběr nejvhodnějšího řešení. 

 5. Krok – výběr a zpestření optimální varianty. 

 6. Krok – projednání návrhu optimální varianty. 

 7. Krok – schválení optimální varianty. 

Základem hodnocení ekonomické vyuţitelnosti je vţdy stupeň plnění funkcí ve vztahu 

k potřebným nákladům. 

Hodnotová analýza se odlišuje od jednoduchého sníţení nákladů, protoţe při tomto postupu 

se zkoumají pouze náklady a existuje snaha je sníţit, zatímco u hodnotové analýzy se zkoumá 

funkce, kterou je třeba uspokojit a aţ poté se stanoví, jak jí lze s co nejniţšími náklady docílit. 
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Hodnotová analýza není se sníţením nákladů v rozporu. Naopak sníţení nákladů je součástí 

hodnotové analýzy, jakmile jsou známy a vyhodnoceny funkce a alternativy. Úspory vzniklé 

při pouţití hodnotové analýzy mohou významně přispět k ziskovosti podniku.[6] 

Zvýšení hodnoty můţe vyplynout z řady funkčních změn, které mohou být i protichůdné. 

Například přinese zvýšení hodnoty: 

 Pouţití materiálu s větší trvanlivostí, obrusností, klimatickou odolností – výsledkem jsou niţší 

udrţovací náklady, prodlouţení intervalů mezi výlukami. 

 Zkráceni doby realizace, a tedy rychlejší uvedení stavby do provozu. 

 Zvětšení prodejné nebo pronajímatelné plochy budovy. 

 Zlepšení bezpečnosti lidí, kteří v budově bydlí nebo pracují anebo se v jejím okolí pohybují. 

 Zlepšení estetického účinku v prostředí, kde se stavba nalézá.[7] 

 

2.7 Kovy ve stavebnictví 

 

Kovy jako materiál hrají při výrobě stavebních dílů důleţitou roli. Kovy jsou ve velké míře 

vyuţívány k výrobě nářadí a strojů, které se pouţívají ve stavebnictví. Rozlišujeme ţelezné a 

neţelezné (barevné) kovy. [8]  
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2.7.1 Materiály z železných kovů 

Materiály z ţelezných kovů mohou různými způsoby výroby, jejich dalším zpracováním nebo 

obohacením různými látkami stejně jako tepelným zpracováním získat různé vlastnosti, 

uzpůsobené účelu pouţití, které jsou potřebné například pro ţelezobetonové konstrukce nebo 

konstrukce z předpjatého betonu. Dalším zpracováním surového ţeleza získáváme oceli a 

litiny. [8] 

Obr. Č. 2, kovy přehled, zdroj: vlastní zpracování dle Nestle ( 2005) 

 

Ţelezo se v přírodě nachází ve formě rud. Ţelezné rudy jsou chemické sloučeniny ţeleza 

s jinými prvky, přísadami, převáţně kyslíkem. Dále obsahují ještě další součásti, jako křemen, 

hlínu, břidlici a vápno.  

Ve vysokých pecích se z rud vyrábí surové ţelezo. Vysoké pece se zaváţí shora ţeleznými 

rudami, příměsemi a koksem. Vháněním horkého vzduchu koks hoří. Vzniká oxid uhelnatý a 

oxid uhličitý. Oxid uhelnatý odnímá ţelezné rudě kyslík. Plyny stoupají nahoru a jsou 
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odváděny jako vysokopecní plyn. Ţelezo váţe uhlík, stává se kapalným a shromaţďuje se 

v nejspodnější části vysoké pece, takzvané nístěji, jako surové ţelezo. Příměsi váţou při 

tavení nečistoty z ţelezných rud a zbytky, které vznikají spalováním. Vzniká tak vysokopecní 

struska. Protoţe má malou hustotu, plave na povrchu surového ţeleza a odtéká ţlabem. 

Surové ţelezo je kaţdé tři aţ čtyři hodiny odpichováno a dále zpracováváno. Produkty vysoké 

pece jsou tedy surové ţelezo, vysokopecní struska a vysokopecní plyn. Podle druhu ţelezné 

rudy vzniká bíle nebo šedé surové ţelezo. Šedé surové ţelezo obsahuje větší mnoţství 

křemíku, má šedou plochu lomu, dobře se slévá a ve slévárnách se dále zpracovává na litinu. 

Bílé surové ţelezo obsahuje větší mnoţství manganu, má bílou zářivou plochu lomu a je 

především výchozí surovinou při výrobě ocelí. Z vysokopecní strusky se vyrábí stavební 

materiály, například přísady a pojiva. [8] 

2.7.2 Litiny 

Ve stavebnictví se pouţívají především výrobky z šedé litiny a temperované litiny. Šedá litina 

svými vlastnostmi postačuje na výrobu velkého mnoţství výrobků a má nejniţší výrobní 

náklady. Vyrábí se z ní tlaková potrubí s hrdlovými spojeními nebo s přírubami pro 

zásobování plynem a vodou, šachtové poklopy a odtokové kanály. Pro potrubí odpadních vod 

se pouţívají litinové kanalizační trouby, které jsou dodávány jako přímé trouby nebo 

tvarovky. Litinové kanalizační trouby mají výhodu ve srovnání s doposud pouţívanými 

lehkými běţnými kanalizačními troubami v tom, ţe tvarovky a objímky jsou dodávány 

v kratších délkách a jsou tedy lehčí. Temperovaná litina má díky speciálnímu tepelnému 

zpracování podobné vlastnosti jako ocel. Je houţevnatá, obrobitelná, nelze ji však ohýbat. 

Z temperované litiny se vyrábí kování, součásti zámků, klíče a fitinky (spojovací tvarovky na 

potrubí). [8] 

2.7.3 Oceli 

Výroba oceli narůstala ve 2. Polovině 20. Století exponenciálně, aţ dosáhla ve světě 757 

milionů tun ročně. Aktuálně se roční produkované mnoţství oceli pohybuje okolo 1,3 miliard 

tun v roce 2010. Předpokládá se nárůst na 2,3 miliard tun v roce 2020. 

K výrobě oceli se pouţívá bílé surové ţelezo. Surové ţelezo z více odpichů vysoké pece se 

před dalším zpracováním nejdříve míchá v mísiči surového ţeleza. Tím se docílí 

stejnoměrnějšího sloţení směsi. Obsah uhlíku se u surového ţeleza pohybuje mezi 3% aţ 

4,3%, dále surové ţelezo obsahuje většinou neţádoucí vysoká mnoţství křemíku, manganu, 

síry a fosforu. Při přeměně surového ţeleza na ocel je obsah uhlíku sníţen pod 1,5% a ostatní 
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neţádoucí příměsi takřka úplně shoří. Výroba probíhá v kyslíkových konvertorech nebo 

elektrických pecích. 

Při způsobu výroby oceli v kyslíkových konvertorech se do hruškovité nádoby s obsahem 

kolem 350 tun vhání shora na taveninu surového ţeleza kyslík. Teplota přitom stoupá na 

2000°C aţ 3000°C. Přitom se téměř dokonale spalují nečistoty, tzv. doprovodné prvky, nebo 

se váţí na strusku. K ochlazení taveniny se přidává šrot a ţelezné rudy. Protoţe se při 

zkujňování nepouţívá vzduch, neobsahují takto vyrobené oceli téměř ţádný dusík, jsou kujné 

a svařitelné.[8] 

Při výrobě v elektrických pecích se zahřívá ocelová tavenina v peci světelných obloukem 

nebo indukcí. Výroba v elektrických pecích umoţní díky dosaţitelným teplotám kolem 3000-

3500°C vytavení obzvláště čistých ocelí označovaných jako ušlechtilé oceli. Tato metoda se 

pouţívá především k výrobě legovaných ocelí.  

Tekutá ocel se odlévá do forem. Tyto bloky se dále zpracovávají na plechy, profily, tyče, 

trubky a dráty. 

2.7.4 Druhy ocelí 

Podle chemického sloţení se rozlišují nelegované a legované oceli, podle druhu pouţití 

konstrukční a nástrojové oceli. Oceli jsou dodávány v různých obchodních druzích. 

Obr. Č.3, Oceli, zdroj: vlastní zpracování dle Nestle (2005) 
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Nelegovaná ocel 

Nelegovaná ocel, tzv. uhlíková ocel, obsahuje vedle nečistot a malého mnoţství přísad, jen 

ţelezo a uhlík. Pohubuje-li se obsah uhlíku mezi 0,6% - 1,7%, je moţno ocel tepelně 

zpracovávat kalením, a je proto vhodná pro výrobu nástrojů k řezání, například dlát a 

pilových pásů. Je-li obsah uhlíku niţší neţ 0,6%, je ocel kalitelná jen omezeně. Nelegovaná 

ocel se pouţívá především k výrobě hřebíků, šroubů a kování.[8] 

Legované oceli 

Legované oceli obsahují vedle ţeleza a uhlíku kovy, které zlepšují jejich vlastnosti. Například 

nikl, chrom, vanad, molybden a wolfram zvyšují pevnost v tahu a většinou také tvrdost oceli. 

Oceli s vysokým obsahem niklu a chromu nerezaví. Takové druhy oceli se pouţívají k výrobě 

zábradlí, nádrţí a potrubí. Ocel s velmi vysokým obsahem chromu a wolframu je odolná proti 

vyšším teplotám a je obzvláště vhodná k výrobě nástrojů k řezání. [8] 

 

Nástrojové oceli 

Nástrojové oceli jsou zpravidla tepelně zpracovávány kalením, jehoţ účelem je zvýšení 

tvrdosti. Před kalením lze nástrojovou ocel obrábět. Rozlišujeme nelegované a legované 

nástrojové oceli. 

Konstrukční oceli 

Jako konstrukční ocel se označují oceli, jejichţ hlavními vlastnostmi jsou pevnost, pruţnost a 

houţevnatost. Výroba konstrukčních ocelí představuje více neţ 90% celkové výroby oceli. 

Pouţívá se nejen pro všeobecné stavební účely, ale i pro výrobu strojů a přístrojů a jejich 

součástí. Vyrábí se legované i nelegované. 

Nelegované konstrukční oceli jsou nejpouţívanějšími kokovými materiály. Pro jejich pouţití 

je rozhodující pevnost v tahu. Pevnost oceli v tahu je tím větší, čím více uhlíku ocel obsahuje. 

Ocel s větším obsahem uhlíku je ale hůře zpracovatelná. [8] 
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Dělení oceli dle využití ve stavebnictví 

Ocel pro stavební konstrukce – neuklidněná, nelegovaná ocel s obsahem uhlíku 0,06 aţ 

0,2%, za tepla válcovaná. V menší míře se na konstrukce pouţívá legovaná ocel, například 

jemnozrnná svařitelná ocel, ocel na ploché výrobky za studena tvářené, ocel odolná 

atmosférické korozi a nerezavějící ocel. 

Ocel pro výztuž do betonu – neuklidněná ocel nelegovaná obvyklých jakostí nebo jakostní, 

za tepla válcovaná, případně za studena tvářená taţením nebo kroucením. 

Ocel pro předpínací výztuž do betonu – nelegovaná ocel ušlechtilá, za tepla válcovaná, za 

studena tvářená s následným tepelným zpracováním. 

Ocel na kolejnice, štětovnice a důlní výztuž – nelegovaná jakostní ocel, za tepla válcovaná a 

legovaná jakostní ocel 

Ocel na plechy pro klempířské a pokrývačské práce – ocel nelegovaná jakostní pro výrobu 

pozinkovaných plechů nebo s jiným povlakem.[8] 

 

Vlastnosti oceli 

Přehled nejdůleţitějších vlastností oceli.  

Hustota 7850 kg*m
-3

 

Objemová hmotnost v suchém stavu 7850 kg*m
-3

 

Nasákavost hmotnostní 0 % 

Nasákavost objemová 0 % 

Pevnost v tlaku 350 – 2000 MPa 

Pevnost v tahu 250 – 2000 MPa 

Modul pruţnosti 210 000 MPa 

Součinitel tepelné vodivosti 50 – 58 W*m
-1

*K
-1

 

Měrná tepelná kapacita 0,46 kJ*kg
-1

*K
-1

 

Součinitel délkové teplotní roztaţnosti 11 – 12*10
-6

 

 

– Tab. Č. 2, vlastnosti oceli, zdroj [9] 

 

Stavební oceli s obsahem 0,1 aţ 0,15% uhlíku mají pevnost v tahu 340 – 450 MPa, mez kluzu 

210 aţ 280 MPa, taţnost 28% i více; s obsahem uhlíku 0,5% mají pevnost 700 aţ 850 MPa, 
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mez kluzu větší neţ 370 a taţnost 10%. Pevnost oceli klesá s vyšší teplotou (nad 300°C), při 

teplotě nad 500°C asi na 50% a při této teplotě se ztrácí i vyznačená mez kluzu. Při vyšší 

teplotě také klesá modul pruţnosti a mění se taţnost. Při opakovaném namáhání klesá pevnost 

oceli na hodnotu meze únavy, která je 30 aţ 40% původní meze pevnosti. [9] 

 

2.8 Ocel ve stavebnictví – funkční analýza oceli 

Ocel pro výztuž do betonu 

K vyztuţování ţelezobetonových konstrukcí se válcováním za tepla vyrábějí tyče a dráty 

z ocelí třídy 10 a 11. Mohou být také válcované nebo taţené za studena. Z drátů se vyrábějí 

svařované sítě.[9] 

Dráty a tyče 

Dráty a tyče mají povrch hladký nebo upravený vyválcovanými vtisky nebo ţebírky pro 

zlepšení soudruţnosti oceli s betonem. S vtisky se dnes setkáváme jen u dováţených výrobků. 

Dráty a tyče se dodávají ve jmenovitém průměru 4 aţ 50mm, běţně do 32mm, rovné tyče 

v délkách 6 aţ 14m, po dohodě aţ do 22m. Dráty a tyče do průměru 16mm se dodávají ve 

svitcích po 100 aţ 2000 kg. 

Svařované sítě 

Svařované sítě lze zhotovit elektrickým bodovým svářením z drátů hladkých, z drátu s vtisky 

nebo ţebírkových drátů taţených za studena. Hladké sítě se dříve pouţívaly na pomocnou 

výztuţ do betonu a na výztuţ keramických stropů. Hodí se také na oplocení. V současnosti se 

u nás jako výstuţné sítě pouţívají prakticky výhradně sítě z ţebírkových drátů, které jsou pro 

betonové konstrukce nejvhodnější.[9] 

Sítě mohou mít i nosnou funkci v obou směrech nebo pouze v jednom směru funkci 

rozdělovací. Dráty mají průměr 4,0 aţ 10mm s roztečí 50 aţ 300 x 50 aţ 300 mm. Sítě se 

běţně dodávají v omezeném druhovém a rozměrovém sortimentu. Běţné jsou rohoţe o 

rozměrech 2 x 3 metry, 2,15 x 5 metrů a 2,4 x 6 metrů. Taţnosti pouţitého materiálu činí 8%, 

zaručená smluvní mez kluzu 0,2 je udávána hodnotou 500 MPa. Výroba atypických sítí je 

moţná po dohodě s výrobcem. 
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Korozivzdorná betonářská ocel 

Ţivotnost ţelezobetonových konstrukcí je v běţné praxi dána ţivotností výztuţe. Jedním 

z moţných způsobů jak zajistit dostatečnou a dlouhodobou ţivotnost konstrukce, je pouţití 

ušlechtilých korozivzdorných ocelí. Za nerezovou ocel se povaţují všechny slitiny ţeleza, 

které obsahují alespoň 12% chromu. Jako výztuţ v ţelezobetonu se uplatňují především 

austenitické a duplexové oceli. Výztuţné pruty z nerezové oceli jsou vyráběny v pevnostech a 

rozměrových parametrech tak, aby vyhovovaly poţadavkům norem pro navrhování 

ţelezobetonových konstrukcí. Menší průřezy 3 aţ 16 mm jsou vyráběny válcováním za 

studena, zatímco pruty o průřezech 18 aţ 40 mm se vyrábějí válcováním za tepla. Aby 

nerezová ocel splnila poţadavky pro vyuţití jako výztuţ do betonu, je její charakteristika 

upravována zpracováním za studena. Pokud jde o odolnost proti korozi, nejčastěji pouţívané 

austenitické oceli mají 18krát aţ 24krát větší odolnost vůči chloridům neţ běţná betonářská 

ocel. Při srovnání ceny nerezové oceli s uhlíkovou ocelí je nerezová ocel přibliţně 10krát 

draţší neţ běţná betonářská ocel. [9] 

Předpínací ocel 

Na předpínací výztuţ se vyrábějí dráty, spletence, lana a tyče. K výztuţi se dodávají ocelové 

kotevní desky, kotvy, matice, spojky a ocelové ochranné hadice lan stočené z ocelového 

pásku. Ocelové dráty mají průměr 2,0 aţ 7,5 mm, mez 0,2, 1390 – 1470 MPa a pevnost v tahu 

1570 aţ 2000 MPa. Dodávají se ve svitcích po 100 aţ 1000 kg. 

Lana se vyrábějí svinutím z drátů popuštěných nebo stabilizovaných s normální nebo nízkou 

relaxací průměru 2,5 aţ 5,5 mm. Lana jsou svinuta ze sedmi hladkých drátů. Jeden vnitřní drát 

má větší průměr a je ovinut šesti vnějšími dráty menšího průměru. Lana s protikorozní 

ochranou se pouţívají pro výztuţ nesoudrţnou s betonem.[9] 

Kovová vlákna 

Pro rozptýlenou výztuţ do betonu, malty a injektáţní malty, pro pouţití se statickou funkcí 

nebo bez statické funkce. Drátky se dodávají neslepené nebo slepené do plochých svazečků 

v pytlích nebo v kartonech. Zvláštní typ rozptýlené výztuţe představují nerezová kovová 

vlákna s amorfní strukturou. [9] 

Ostatní ocelové výrobky pro stavebnictví 

Z oceli se kromě uvedených výztuţí do betonu vyrábí rozsáhlý sortiment výrobků.  
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Dráty 

Měkké dráty, tvrdé dráty, polotvrdé dráty na výrobu sítí, pletiva a tkanin. Vyrábějí se i 

s protikorozní úpravou. Kromě nejběţnějších tvarových ocelí se dále válcují tyče průřezu T a 

Z, kolejnice, štětovnice, svodnice a další.[9] 

Ploché výrobky 

Normy rozeznávají dva základní druhy za tepla válcovaných plochých výrobků – pásy a 

plechy. Plechy, pásy a pruhy se dodávají v délkách 1,0 aţ 12m nebo ve svitcích. Ocelový 

tenký plech bez povlaku se dále zpracovává. Stříháním a protahováním z tabulí 

hlubokotaţného plechu se vyrábí mříţovina. Tabule tahokovu se pouţívají na ozdobné a 

bezpečnostní kryty, stupně, rošty, výztuţe do betonu, výplně zábradlí, mříţe, lávky, stropní 

podhledy a architektonické prvky. Ohýbáním pozinkovaného plechu se zhotovují nosníky pro 

lehké konstrukce stropů, střech a stěn. [9] 

Trubky 

Trubky se pouţívají k účelům konstrukčním, instalačním, popřípadě dalším. Podle toho se 

dodávají hladké, hrdlové, závitové, přírubové, černé, pozinkované, s asfaltovým nátěrem, 

s povlakem z plastu nebo bezešvé trubky. [9] 

Tenkostěnné průřezy 

Za tepla válcované nebo zas studena tvářené tenkostěnné výrobky, které se pouţívají na lehké 

konstrukce, závěsové stěny a obvodové pláště, na okna, dveře, vrata, výkladce, zábradlí, ploty 

apod. [9] 

Lana 

Zhotovují se svinutím velkého počtu tenkých drátů holých nebo pozinkovaných. Podle vinutí 

jsou lana jednopramenná, vícepramenná nebo kabelová. Pouţívají se na závěsná lana, výtahy, 

jeřáby, těţní klece, lanovky, lana pro elektrické vedení aj.[9] 

Spojovací materiál 

Pro spojování prvků stavebních konstrukcí se dodávají nýty, vruty, šrouby, matice, podloţky, 

hřebíky a hmoţdinky různé jakosti. [9]  
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3 Praktická část 

3.1 Představení společnosti 

Rd styl a.s. 

Obchodní firma:  RD STYL a.s. 

Právní forma:   Akciová společnost 

Datum zápisu do OR:  22. Září 1998 

Identifikační číslo:   258 21 130 

Sídlo:    Praha 5, Plaská 622/3, PSČ 150 00 

Předmět podnikání:  koupě zboţí za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

 zprostředkovatelská činnost 

 technická a inţenýrská činnost 

 provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

 realitní činnost 

 

Společnost  RD Styl se zabývá výstavbou rodinných cihlových domů na klíč především v 

regionu Severní Moravy a Olomoucka. Od počátku zaloţení společnosti bylo předáno vice 

neţ 500 rodinných domů na klíč. Kromě stálé nabídky 12 typových cihlových rodinných 

domů na klíč, nabízí klientům výstavbu rodinného domu dle jakéhokoliv projektu společnosti 

G Servis, se kterou uzavřela spolupráci. 

Společnost produkuje v poslední době cca 80 aţ 90 rodinných domů ročně. Na to je vybavena 

výrobními kapacitami, tak i personálním obsazením. Má vlastní úsek projekce, úsek bytových 

architektů, přípravy výroby i externí spolupracovníky, jeţ zajišťují územní a stavební 

povolení či podobné legislativní záleţitosti. 

Společnost RD STYL a.s. vznikla v roce 1998. Jiţ od samého počátku sdruţovalo personální 

obsazení firmy lidi s dlouholetými zkušenostmi v oblasti stavebnictví (zvláště bytové 

výstavby), projekce, architektury a to v mnoha případech i ze zahraničí. Na jaře roku 1998 
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otevřela společnost první vzorový dům, jehoţ dispoziční řešení, je i do dnes nosným prvkem 

rodinných domů společnosti. 

Na základě zkušeností s bytovou výstavbou se společnost zaměřila na kvalitní technologie 

výstavby. Velkou péči věnuje zateplení domu. Proto jako jedna z prvních stavebních firem v 

regionu provádí kompletně zateplení domu tepelnou izolací, zateplení soklu, podlah či 

nadstandardní izolaci v šikminách podkroví. Neméně důleţité jsou i sluţby klientům na 

vzorových domech, kde si mohou prohlédnout celkové dispoziční řešení, ale i vzhled domu s 

bytovým architektem, doladit dle svého vkusu exteriér i interiér, případně v projekčním 

oddělení společnosti různě dle moţností upravit samotné dispozice. 

V roce 2007 vznikla jako dceřiná společnost firma RD Stavitelství s.r.o. Hlavní náplní 

společnosti je provádění stavebních prací. V počátcích činnosti prováděla, výhradně pro 

mateřskou firmu, dílčí dodávky stavebních prací na typových domech. Se vzrůstající 

kapacitou vznikla potřeba na rozšíření okruhu zákazníků a z toho plyne současná nabídka, se 

kterou chce společnost oslovit individuální stavebníky. Ve vysoké kvalitě nabízíme provádění 

základových konstrukcí, vyzdívek, monolitických stropů, věnců a schodišť, strojních omítek, 

sádrokartonových konstrukcí, a litých potěrů. Nabízí rovněţ provedení atypických a 

katalogových domů formou dodávky na klíč. 

V roce 2011 byl otevřen nový vzorový dům v Olomouci.  Jedná se v pořadí o třetí vzorový 

dům v Olomouci. Pobočka společnosti RD STYL a.s. v Olomouci byla zřízena pro usnadnění 

komunikace s klienty v této oblasti. Společnost je zde zastoupena obchodním zástupcem 

a vzorovým domem, kde zodpovídá veškeré dotazy potenciálních klientů a nabízí prohlídku 

rodinného domu typu Praktik 5+1 v reálném provedení. Společnost předala v Olomouckém 

kraji více neţ 70 rodinných domů na klíč. 

Od roku 2011 firma RD STYL a.s. spolupracuje se společností GServis. Výsledkem 

spolupráce je rozšíření nabídky rodinných domů na klíč o více neţ 900 typových projektů 

společnosti GServis. 

Za dobu své existence společnost předala více neţ 600 rodinných domů. 
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3.2 Typový rodinný dům praktik xl 

Pro porovnání společnosti s konkurencí byl zvolen typový rodinný dům na klíč s označením 

Praktik XL. Volba na tento typový domek padla z důvodu snahy o zastoupení typického, 

průměrného rodinného domu. Praktik XL je dům určený pro ty klienty, kteří uţ v základní 

sestavě počítají s garáţí a potřebují mít větší prostor v obytném patře. Tento dům se velice 

dobře osazuje na specifické pozemky vzhledem k příjezdovým komunikacím a správným 

natočením na světové strany. Tento dům je moţno na přání klienta postavit i s rozšířenou 

garáţí, dvojgaráţí, případně s garáţovým stáním. V tomto případě samozřejmě dochází ke 

zvětšení pokojů nad garáţí, ze kterých pak lze vytvořit velmi prostorné dětské pokoje. Pro 

účely diplomové práce byla zvolena varianta bez balkónu, z důvodu častější výstavby neţ u 

varianty s balkónem. 

 

Obr. Č. 4. Praktik XL, zdroj RD STYL 
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Obr.č. 5 Půdorys Praktik XL, zdroj RD STYL 

 

Zvolený typový rodinný dům byl v rámci vypracování práce analyzován z hlediska pouţitých 

materiálů a vyuţití ocelových prvků. Dle poloţkového rozpočtu byly dohledány jednotlivé 

ocelové prvky, včetně hmotnosti vyuţité oceli, počtu měrných jednotek, jednotkové ceny a 

celkové ceny vyuţité oceli. Získaná data jsou vyobrazena v následující tabulce. 
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Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 

Základy         

Výztuţ základových pasů z betonářské oceli 10 505  t 0,66 34800 23125,71 

Zdivo         

Výztuţ překladů a říms z betonářské oceli 10216  t 0,42 28760 12004,42 

Vyzt. sloup. pilíř ocel 10 216  t 0,21 31770 6662,17 

Stropy a stropní konstrukce         

Výztuţ stropů z betonářské oceli 10505  t 0,89 29330 26203,42 

Tesařské konstrukce         

Ocelová konstrukce krovu t 0,38 70000 2688 

Věnce         

Výztuţ ztuţujících pásů a věnců z oceli 10505  t 0,29 34700 10063 

Schodiště         

Výztuţ schodišť. konstrukce ocel 10425 (BSt 500 

S)  

t 0,06 37610 2308,5 

Celkem ocelové prvky t 2,91   83055,22 

Cena celkem bez dph v Kč       3 116 000,00 

Podíl ocelových prvků na ceně       2,67% 

Tab. Č. 3, ocelové prvky Praktik XL, zdroj vlastní zpracování 

 

3.3 Ocelové prvky Praktik XL 

 

Překlady: výztuţ KARI drát (W), BSt 500 M 

Překlady ocelové: 2x U120, 2x U160 

Stropní deska: výztuţ KARI sítí SZ a ţebírkovou výztuţí B 500 A 

Podkladní základová deska: ocelová KARI síť SZ 

Ocelové nosné a konstrukční prvky: pevnostní řada S235 
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Z předcházející tabulky je zřejmé, ţe hmotnost ocelových prvků v daném typovém domě 

dosáhla hodnoty 2,91 tuny. Celková cena ocelových prvků činí 83055 Kč, coţ vzhledem 

k celkové ceně domu odpovídá 2,67%. Bliţší informace o ocelových výztuţích, včetně 

technických výkresů jsou součástí přílohy. 
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3.4 Analýza konkurence společnosti 

 

K tomu aby mohla firma naplňovat své konkurenční strategie, potřebuje neustále monitorovat 

konkurenci. Tak můţe najít oblasti konkurenčních výhod. Firma konkurenci identifikuje 

podle produktové kategorie.  

 

CANABA a. s. 

Společnost se zabývá výstavbou moderních nízkoenergetických rodinných domů. Společnost 

CANABA si za 21 let působení na českém trhu zvolilo za svůj domov jiţ přes 4000 rodin. 

Firma nabízí úsporné a zdravé bydlení v masivních montovaných domech. K dispozici má 

sedm vzorových domů.  

Proklamované konkurenční výhody společnosti:  

Úspora díky rychlosti výstavby - S domy CANABA, které se staví 3 - 6 měsíců, ušetříte 

oproti konkurenčním stavbám minimálně 6 měsíců a tedy nejen čas, ale i desetitisíce korun na 

nájmu a další desetitisíce uspoříte díky rychlému čerpání hypotéky na jinak ušlých úrocích. 

Úspora díky unikátnímu konstrukčnímu systému - Masivní konstrukční systém umoţňuje 

díky subtilnosti stěn ušetřit na stejné zastavěné ploše cca 10 % plochy oproti konkurenčním 

systémům, tzn. 1 pokoj navíc zdarma. Při běţné ceně 16 000 Kč/m² šetříte rázem min. 160 

000 Kč. 

Úspora díky nejniţším provozním nákladům - Díky velmi nízkým nákladům na vytápění 

daným vynikajícími tepelněizolačními i tepelně-akumulačními vlastnostmi šetříte oproti 

konkurenci další tisíce korun ročně. Téměř neomezená ţivotnost fasády vám šetří desetitisíce 

korun ročně za údrţbu. 

Úspora díky vysoké kvalitě a garancím - Vysoká kvalita výroby i všech uţitých komponentů 

vám šetří vaše peníze na léta dopředu. Garance pevné ceny vám dává záruku, ţe nezaplatíte 

při výstavbě ani o korunu více. Sedmnáctiletá tradice je navíc jistotou pro vaše finance. 

Společnost CANABA své domy nejen navrhuje, ale i projektuje, ve svých vlastních 

provozech vyrábí, staví a finalizuje. Jen díky tomu má naprostou kontrolu nad celým 

procesem – od nákupu surovin aţ po vybavení domu a můţe vám tak garantovat stoprocentní 



30 

 

kvalitu. Do vývoje výrobních technologií jsou ročně investovány významné prostředky, coţ je 

stále řadí mezi nejprogresivnější stavební systémy na trhu. 

Všechny stavební postupy a materiály pouţívané při výstavbě rodinných domů CANABA 

jsou prověřeny u nás i v zahraničí. Samozřejmostí je, ţe splňují velmi přísné normy DIN i 

ČSN a jsou certifikovány TZÚS Praha a LGA Nürnberg. 

Kaţdá fáze výroby komponentů a vlastní výstavby je dozorována a kontrolována v rámci 

systému komplexního řízení jakosti. To vám dává jistotu dlouhé ţivotnosti domu prakticky 

bez nutnosti jakékoliv nákladné údrţby. 

Společnost CANABA je schopna díky tomu poskytnout i nadstandardní záruku aţ 30 let na 

konstrukci domu, speciální fasádu z vymývaného vápence a střešní krytinu BRAMAC. [10] 

 

RD Rýmařov s.r.o. 

Společnost RD Rýmařov působí na stavebním trhu jiţ 40 let. S historií firmy je nedílně spojen 

průmyslový rozvoj moderního stavění na bázi prefabrikace dřeva. Společnost realizovala více 

neţ 21.000 staveb, a to nejen rodinných či bytových domů, ale také celých developerských 

projektů. 

Na počátku bylo know-how západoněmecké firmy OKAL. Dnes se opírá o vlastní, jiţ 

mnohaleté zkušenosti a je firma se zdravým sebevědomím a potenciálem operovat na 

evropském stavebním trhu. Cílevědomá práce na technických parametrech, maximální 

přesnost při zabezpečování kvality a propracovaná logistika společnosti umoţňují realizovat v 

rámci dnů to, co jiní realizují v rámci měsíců. 

Jedná se o stavební systém třetího tisíciletí, kde spojení tradičního, v přírodě obnovitelného 

materiálu spolu se špičkovými současnými materiály, vytváří systém suché výstavby. Tento 

systém splňuje všechny parametry současných poţadavků ne ekologickou stavbu v souladu s 

trvale udrţitelným způsobem ţivota. Veškeré materiály jsou obnovitelné a likvidovatelné bez 

dalších zátěţí. Vytvořením tzv. sendvičového systému lze docílit vysokých energetických 

parametrů bez nároků na zvětšování zastavěného prostoru nebo na úkor bytových ploch. 

Lehkost konstrukce umoţňuje sníţit spotřebu materiálu na zaloţení stavby, a tím sníţit 

náklady na realizaci. Vysoká organizovanost, především v počátečním stadiu, nevynakládá 
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nároky na zatíţení okolí stavby stavební činností a rychlost výstavby umoţňuje naplnění 

firemního motta "bydlení do měsíce". 

Výroba panelů na automatických linkách zaručuje přesnost, která umoţňuje realizovat 

dokončovací práce ve vysoké kvalitě. RD Rýmařov klade důraz na zdravotní nezávadnost 

pouţívaných materiálů. Ve všech poţadavcích splňuje tuzemské normy i přísné normy 

tradičních zemí Evropské unie. Vedení společnosti podporuje trvale udrţitelné hospodaření v 

lesích a zavazuje se uplatňovat a udrţovat všechny poţadavky spotřebitelské řetězce lesních 

produktů v rámci pravidel PEFC v souladu s dokumentem CFCS 2002:2011. O špičkové 

kvalitě svědčí také právo uţívat znak kvality RAL, propůjčovaný Společností pro jakost 

německých montovaných staveb. Společnost získala certifikovaný systém řízení kvality dle 

normy ISO 9001. Dalším důkazem kvality výrobků je evropský certifikát ETA podle ETAG 

007, který společnost získala jako první v České republice. Pro své domy získala rovněţ 

energetický certifikát, kterým se řadíme do kategorie energeticky úsporných domů. 

Základní nabídka RD Rýmařov obsahuje přes dvě desítky typových projektů, včetně mnoha 

jejich variant a různých architektonických doplňků. Pro společnost je samozřejmostí vyhovět 

individuálním poţadavkům zákazníka, aby získal dům podle svých vlastních představ - kaţdý 

dům se tak stává neopakovatelným originálem. 

Základními prezentovanými výhodami RD Rýmařov jsou: 

 Rychlost dodávky - dům můţe stát do měsíce 

 Garantovaná cena - konečná cena je garantována bez jakýchkoliv víceprací 

 Mimořádně dlouhá záruka - 30 let [11] 

 

KMV stavební servis s.r.o. 

Společnost se rozhodla uvést do praxe představy o kvalitní a bezproblémové realizaci staveb 

rodinných domů, dřevostaveb a hrubých staveb za dostupné ceny. Hlavním cílem bylo nalézt 

optimální kompromis mezi cenami domů na klíč a cenami staveb, jeţ si klient zajišťuje sám. 

To se firmě podařilo a dnes můţe říct, ţe je vhodnou alternativou pro ty, kteří nechtějí svůj 

dům přeplatit a zároveň nemají čas stavět si svůj dům svépomocí. Firma vţdy klade 

maximální důraz na kvalitu odváděných prací a sluţeb. 
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Firma nabízí domy jiţ od 1.2 mil korun, u kterých garantuje energetickou úspornost, 

bezstarostnou stavbu, časovou nenáročnost, vysokou kvalitu odvedených sluţeb, na jejímţ 

konci je bezchybně provedený dům. Společnost dále nabízí moţnost zajištění stavebního 

povolení, financování nemovitosti a servis od A do Z. [12] 

 

Analyzován byl pouze malý vzorek konkurenčních firem, coţ pro účely diplomové práce 

postačuje. U konkurence lze pozorovat velmi podobnou strukturu produktů, velmi malé 

mnoţství konkurentů nabízí stavby s ocelovými konstrukcemi. 
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3.5 SWOT analýza společnosti 

 

Cílem SWOT analýzy společnosti RD STYL je definovat silné stránky a příleţitosti, které by 

mohly být zdrojem konkurenčních výhod firmy. Analýza nahlíţí na vnitřní prostředí podniku 

definováním silných a slabých stránek, vnější prostředí popisuje analýza příleţitostí a hrozeb. 

Vzhledem k zaměření diplomové práce je kladen důraz na silné stránky a příleţitosti. 

Obr. Č. 6 swot analýza společnosti RD STYL, zdroj vlastní zpracování 
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Silné stránky 

Spolupráce se společností GServis – výhodou spolupráce se společností je přístup k více neţ devíti 

stům typových projektů rodinných domů. Výsledkem spolupráce bylo získané 3. místo v rámci ankety 

Dům roku, pořádané vydavatelstvím Business Media CZ. Cenu udělila odborná porota v kategorii 

stavby podle typového projektu za dům Excelent. 

 

Značka – Společnost působí na trhu bezmála 14 let a postavila více neţ 600 rodinných domů. Za toto 

období si firma vypracovala silné povědomí u veřejnosti, která firmu RD Styl vnímá jako jedničku na 

trhu typových, cihlových rodinných domů na klíč v Moravskoslezském kraji. 

 

 

Komplexní služby – Firma je schopna zajistit nejen servis spojený s výstavbou, ale také financování, 

zajištění a vyřízení všech potřebných povolení, které je nutné mít ještě před počátkem výstavby – 

vyjadřovací stanoviska, zajištění geologického průzkumu, vytýčení aj. Firma je také schopna zajistit 

provedení všech přípojek. Zákazníkům je k dispozici projekční oddělení firmy, díky kterému je moţno 

provést technické úpravy na typovém projektu dle přání zákazníka. Zdarma společnost poskytuje 

sluţbu bytového architekta, odborná poradenství a konzultace. Společnost nabízí konzultace 

hypotéčního makléře. 

 

Technické provedení - Rodinné domy společnosti RD STYL se nevyznačují pouze zdařilým 

dispozičním řešením a příjemným venkovním vzhledem, ale i kvalitním konstrukčním řešením s 

důrazem na tuhost, variabilitu, snadnou údrţbu a nadprůměrné tepelné izolační vlastnosti. Domy 

společnosti  RD STYL jsou prováděny klasickou zděnou technologií z pálených voštinových cihel s 

ţelezobetonovým monolitickým stropem a schodištěm, dřevěným krovem krytým tvrdou krytinou. 

Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem a celý dům je zateplen fasádním izolačním systémem. 

Veškeré elektro rozvody jsou nataţeny v měděných drátech. Rozvody vody jsou v plastu. Rozvody 

topení jsou provedeny z plasto - hliníkových profilů. Hrubé podlahy jsou vylity samonivelační 

anhydritovou hmotou a šikminy stropu ve 2.NP jsou zaizolovány izolační vatou a překryty 

sádrokartony. Veškeré vnitřní dveře jsou obloţkové SAPELI. Celý dům je postaven na ţelezobetonové 

základové desce umístěné na betonových základových pásech. 

 

Subdodavatelé – významným dodavatelem společnosti je dceřiná společnost RD Stavitelství s.r.o.; po 

dobu působení na trhu společnost vytvořila pevnou síť kvalitních dodavatelů, které prověřila 

dlouhodobou spoluprací. Pozemky pro výstavbu zajišťuje dceřiná společnost RD Reality Invest s.r.o. 
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Slabé stránky 

Délka výstavby – průměrná délka výstavby je 6 měsíců. Ve srovnání s alternativními stavbami je to 

značná nevýhoda. Mezi konkurencí je tato hodnota spíše průměrná. 

 

Cena – cena je záměrně uvedena jako slabá stránka společnosti. Cena je odrazem pouţitých materiálů 

a kvality odvedené práce, proto je na vyšší úrovni neţ u konkurence. 

 

Marketingová komunikace – marketing je pro podnik v době stagnace klíčový. Firma v minulosti 

provedla několik jednorázových reklamních akcí, které je ale nutno opakovat v častějších intervalech. 

 

Příležitosti 

Nové trhy – pojem nové trhy v tomto případě zastupují spíše expanzi společnosti do dalších krajů 

České republiky. Prozatím firma operuje v kraji Moravskoslezském a Olomouckém.  

 

Nové technologie – technologické novinky se ve stavebnictví objevují poměrně často, podnik by tedy 

měl mít zájem o vyuţívání aktuálních technologií. Technologie jsou pro podnik jedním z moţných 

konkurenčních zvýhodnění. 

 

Alternativní materiály – Alternativní materiály se v poslední době skloňují především v souvislosti 

s ekologií. Český trh je ale příliš konzervativní, tudíţ bude větší rozšíření alternativních materiálů 

otázkou dob budoucích. 

 

Developerské projekty - Po úspěšně realizovaných projektech v Karviné Mizerově a v Karviné Ráji 

společnost RD STYL a.s. připravila projekt v lokalitě Krmelín, ul. Okrajní, kde vznikají nové 

novostavby rodinných a řadových domů. Pozemky, na jejichţ výměře je tento projekt realizován, 

dosahují výměry více neţ 30 000 m2. V této lokalitě mohou stát jak bungalovy, tak nízkoenergetické 

domy i pasivní domy. V první etapě nabízela společnost klientům šest samostatných pozemků, na nich 

zahájila výstavbu dvou rodinných domů z katalogu společnosti G-SERVIS, a to dům Siesta Plus a 

Spektrum Plus, dále pak rodinný dům společnosti RD STYL, a to typ zkrácená Rodina s garáţí. 

Součástí první etapy byla i výstavba prvních čtyř řadových domů. V roce 2011 proběhla druhá etapa, 

kde došlo k propojení ulic Okrajní a Proskovická a následně pak přibylo dalších sedm řadových domů 

a deset dalších parcel pro projekty rodinných domů. 
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Ohrožení 

 

Zvyšující se DPH - Od 1. 1. 2012 nabyla účinnosti nová pravidla pro uplatňování DPH při 

poskytování stavebních a montáţních prací. Jde o tzv. reţim přenesení daňové povinnosti, který 

spočívá v tom, ţe při poskytování stavebních nebo montáţních prací mezi plátci v tuzemsku má 

povinnost přiznat DPH na výstupu příjemce těchto prací. Povinnost pouţít reţim přenesení daňové 

povinnosti má plátce DPH za předpokladu, ţe jde o plnění od nebo pro jiného plátce, místem plnění je 

Česká republika a jde o stavební či montáţní práce spadající podle klasifikace CZ CPA do poloţek 41-

43 (tj. od běţných zednických, tesařských, malířských, pokrývačských a dalších jiných prací při stavbě 

budov, nebytových prostor, přes práce při stavbě silnic, mostů, tunelů, inţenýrských sítí, demoliční 

práce atd.). V rámci mechanismu uplatňování DPH je tento reţim specifický. Oproti běţnému způsobu 

uplatňování DPH, kdy povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu za uskutečněné zdanitelné plnění je 

na straně poskytovatele plnění (dodavatele), v reţimu přenesení daňové povinnosti je povinnost 

přiznat a zaplatit daň na výstupu přenesena na příjemce tohoto plnění (odběratele). Ve vystaveném 

daňovém dokladu tak dodavatel nebude uvádět výši DPH, ale pouze sdělení, ţe výši daně je povinen 

doplnit a přiznat odběratel. Na straně odběratele pak bude odpovědnost za správnost uvedené daně. 

 

Konkurence – Výstavbou rodinných domů se zabývá široké spektrum konkurenčních podniků, tlak na 

společnost vytváří konkurence především svou cenovou politikou. Vstupu na trh nebrání bariery, tudíţ 

na trh vstupuje velké mnoţství nových firem. 

 

Ekonomická situace – od doby vypuknutí ekonomické krize v roce 2008 firma zaznamenala silný 

propad objemu výstavby, číselně vyjádřeno asi 60%. Ekonomická situace nutí firmu ke změně 

uvaţování, tvorbě nových strategií, ale v kaţdém případě ji ohroţuje i existenčně. 

 

3.5.1 Vnitřní analýza  

Při vypracování vnitřní analýzy jsou hodnoceny silné a slabé stránky společnosti. Kaţdý 

jednotlivý faktor je třeba ohodnotit z hlediska důleţitosti (rozhodující silná stránka nebo 

nepodstatná) a podle intenzity (jak moc je silná stránka opravdu silná). 
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Matice silných stránek 

Vyhodnocení maticí silných stránek. 

Faktor Intenzita Důležitost 

Spolupráce se společností GServis + + 

Značka + - 

Komplexní sluţby - - 

Technické provedení - + 

Subdodavatelé + + 

Tab. Č.4, silné stránky, zdroj vlastní zpracování 

 Důleţitost 

Intenzita  + - 

+ Spolupráce se společností GServis 

Subdodavatelé 

Značka 

- Technické provedení Komplexní sluţby 

Tab. Č. 5 matice silných stránek, zdroj vlastní zpracování 

Matice slabých stránek 

Vyhodnocení maticí slabých stránek. 

Faktor Intenzita Důležitost 

Délka výstavby - + 

Cena - + 

Marketingová komunikace + - 

Tab. Č. 6, slabé stránky, zdroj vlastní zpracování 

 Důleţitost 

Intenzita  + - 

+  Marketingová 

komunikace 

- Délka výstavby 

Cena 

 

Tab. Č. 7, matice slabých stránek, zdroj vlastní zpracování 
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3.5.2 Vnější analýza 

Vnější analýza rozlišuje atraktivní příleţitosti, které mohou být zdrojem konkurenčních 

výhod. Hrozby jsou posuzovány z hlediska váţnosti a pravděpodobnosti situace. 

Matice příležitostí 

Faktor Pravděpodobnost Důležitost 

Nové trhy - + 

Nové technologie + + 

Alternativní materiály - - 

Developerské projekty + - 

Tab. Č. 8. Příleţitosti, zdroj vlastní zpracování 

 Důleţitost 

Pravděpodobnost  + - 

+ Nové technologie Developerské 

projekty 

- Nové trhy Alternativní 

materiály 

Tab, č. 9, matice příleţitostí, zdroj vlastní zpracování 

Matice hrozeb 

Faktor Pravděpodobnost Důležitost 

Zvyšující se DPH + + 

Konkurence + + 

Ekonomická situace - + 

Tab. Č. 10, hrozby, zdroj vlastní zpracování 

 Důleţitost 

Pravděpodobnost  + - 

+ Zvyšující se DPH 

Konkurence 

 

- Ekonomická situace  

Tab. Č. 11, matice hrozeb, zdroj vlastní zpracování 
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Volba strategie 

Vzhledem k cíli diplomové práce byla zvolena strategie SO, tedy zaměření se na vlastní silné 

stránky a vnější příleţitosti. Strategie byla zvolena z důvodu budování konkurenčních výhod 

na základě realizace svých vlastních silných stránek a schopnosti vyuţívat příleţitosti. 

Zdrojem konkurenčních výhod můţe být schopnost společnosti přeměňovat hrozby 

v příleţitosti. 
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3.6 Hodnotová analýza 

 

Krokem, který předchází hodnotové analýze je zjištění, ţe existují důvody pro neopodstatněné 

náklady a špatnou hodnotu pro zákazníka. Při hodnotové analýze je třeba zachovat si pozitivní 

myšlenkový postoj, proto je na vyuţití ocelových prvků v rodinných domech nahlíţeno 

pozitivně, ne pouze jako nutnost splnění norem pro výstavbu. Současný přístup společnosti 

k ocelovým prvkům je samozřejmě uspokojivý, lze říci, ţe ocel je vyuţita tam, kde je její 

pouţití nutné. Dle standardního postupu řešení hodnotové analýzy je prvním krokem definice 

problému. 

Definice, výběr předmětu analýzy 

Cílem vypracování hodnotové analýzy oceli v rodinných domech je získat podklady pro 

definování potencionálních konkurenčních výhod jejího vyuţití, zjistit ţádoucí vlastnosti 

oceli, které lze posuzovat jako zdroj konkurenčních výhod. Jako rozsah vyšetřování lze uvézt 

srovnání oceli s nejbliţšími substitučními materiály ve stavebnictví.  

Informace, funkční analýza 

Zkoumaným objektem je typový rodinný dům Praktik XL. Jedná se o novostavbu rodinného 

domu s garáţí.  

Na vnitřních a obvodových zdech je uloţena nosná vodorovná konstrukce stropu. Je 

provedena jako spojitá ţelezobetonová deska tloušťky 16 mm. Výztuţ desky tvoří síť KARI o 

rozměrech 8/150 – 8/150mm a 8/100 – 8/100mm doplněná v místech zvýšeného zatíţení 

betonářskou výztuţí ţebříkovou průměru 12mm (B 500 A). Pro vykrytí případných záporných 

momentů je u obvodového zdiva při horním povrchu desky uloţena síť KARI 6/150 – 

6/150mm. Věncová výztuţ je provedena pouze u garáţe, s podélnou výztuţí 4x 12mm a 

třmínky 6/250mm z oceli B 500 A, u rodinného domku není nutná. Pomyslný věnec tvoří tuhá 

stropní deska s výztuţí v místě zdiva při obou površích. Stropní deska, zálivky, schodiště a 

monolitické prvky jsou provedeny z betonu C20/25 XC1 a výztuţe SZ-KARI 8/6 – 

100/150mm a ţebírkové výztuţe B 500 A. Konstrukční výztuţ je rovněţ z oceli ţebírkové B 

500 A. Nadokenní a nadedveřní překlady jsou provedeny z keramických prvků Porotherm 

výšky 238mm. Naddveřní překlady ve střední nosné zdi prvního nadzemního podlaţí a 

nadvratový průvlak budou provedeny z válcovaných profilů U 120 a u 160 vzájemně 

provařených ocelovými pásky P 6/50 – 180mm ve vzdálenosti 600mm a zalité betonem.  Ve 
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středním nosném zdivu jsou nadokenní překlady provedeny z válcových profilů vzájemně 

provařených do a vyplněných betonem. Nadvratový otvor je rovněţ překlenut průvlakem 

z válcovaných profilů a s betonovou výplní. Tloušťka ţelezobetonové schodišťové desky je 

120mm s nadbetonovými stupni z prostého betonu. Základy jsou pásové z betonu C12/15 X0, 

přetaţeny ţelezobetonovou podkladní deskou tloušťky 150mm z betonu C16/20 XC1 

vyztuţenou sítí KARI 6/150 – 6/150mm. Podkladní deska prostorově spojuje základové pásy 

a vytváří tuhou vyrovnávací plošnou rovinu pro nadzemní konstrukce. Vnitřní příčné nosné 

zdivo ve druhém nadzemním podlaţí je vynášeno ţelezobetonovou deskou.  

 

Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 

Základy         

Výztuţ základových pasů z betonářské oceli 10 505  t 0,66 34800 23125,71 

Zdivo         

Výztuţ překladů a říms z betonářské oceli 10216  t 0,42 28760 12004,42 

Vyzt. sloup. pilíř ocel 10 216  t 0,21 31770 6662,17 

Stropy a stropní konstrukce         

Výztuţ stropů z betonářské oceli 10505  t 0,89 29330 26203,42 

Tesařské konstrukce         

Ocelová konstrukce krovu t 0,38 70000 2688 

Věnce         

Výztuţ ztuţujících pásů a věnců z oceli 10505  t 0,29 34700 10063 

Schodiště         

Výztuţ schodišť. konstrukcí ocel 10425 (BSt 500 S)  t 0,06 37610 2308,5 

Celkem ocelové prvky t 2,91   83055,22 

Tab č. 12. Ocelové prvky, zdroj, RD STYL 
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Spekulace, alternativy 

Jako substituční materiály oceli byly identifikovány tyto kovy: 

 Lehké neţelezné kovy: hliník, hořčík a jejich slitiny 

 Těţké neţelezné kovy: měď, cín, zinek, olovo a jeho slitiny 

 Titan a jeho slitiny, hlavně s hliníkem a vanadem 

Ostatní ţelezné kovy jako mangan a chrom patří k materiálům převáţně legujícím ocel. 

 

Z trţního a uţitkového pohledu je moţno jako potencionální konkurenty oceli identifikovat 

tyto materiály: 

 Sklo, hliník a plasty – pokud jde o rychlost růstu výroby 

 Cement (beton), kámen a dřevo – pokud jde o objem hmotné výroby 

 

Mezi hlavní konkurenční materiály ve stavebnictví tedy patří: beton, ocel, kámen, dřevo, 

keramika, hliník, měď, zinek, sklo, plast. 

 

Hodnocení a výběr varianty 

Pro srovnání alternativ byla pouţita srovnávací desetibodová škála. Kaţdému ukazateli byla 

přiřazena procentuální váha. Dle získaných bodů bylo vyhodnoceno konečné pořadí. 

 

Tab. Č. 13. Hodnotová analýza, zdroj vlastní zpracování 

váha v % 20 10 10 10 15 5 5 15 10 100

materiál cena/t výroba t/rok růst trhu míra recyk. pevnost tep. Tání hustota koroze tep. vodiv. součet pořadí

ocel 1,6 0,7 0,6 0,8 1,2 0,35 0,4 1,05 0,3 7 1

beton 2 1 0,3 0,5 0,45 0,35 0,1 1,2 0,1 6 2

kámen 1,8 0,6 0,5 0,1 0,6 0,3 0,15 1,2 0,1 5,35 3

dřevo 2 0,7 0,1 0,2 0,45 0,1 0,05 0,45 0,1 4,15 7

hliník 0,6 0,1 0,5 0,2 0,3 0,15 0,15 0,75 0,5 3,25 9

měď 0,2 0,1 0,2 0,4 1 0,3 0,45 0,75 1 4,4 6

zinek 0,6 0,1 0,4 0,3 0,15 0,1 0,35 1,2 0,4 3,6 8

sklo 0,8 0,3 0,5 0,6 0,45 0,4 0,15 1,35 0,1 4,65 5

plast 1 0,3 0,4 0,3 1,2 0,05 0,1 1,35 0,1 4,8 4
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Srovnání oceli s ostatními materiály 

 

U jednotlivých substitučních materiálů jsou posuzovány materiálové silné a slabé stránky, 

rizika a moţnosti uplatnění, v podstatě dle analýzy SWOT. Důraz je kladen na potenciální 

moţnosti rozvoje materiálů a tím i jejich širší uplatnění.  

 

Beton 

Beton – cement – K přednostem betonu patří relativně vysoká pevnost v tlaku, odpovídající 

tvrdost, trvanlivost, odolnost vůči vodě, klimatickým podmínkám, mechanickému působení a 

dobré protipoţární vlastnosti. Beton má dobrou tvarovatelnost litím (nutnost bednění) a 

jednolitost, z čehoţ plyne moţnost postupného vytváření sloţitějšího tvaru, ten zvyšuje jeho 

tuhost. Jedná se o takzvané monolity. Přednosti betonu jsou současně riziky pro budoucnost, 

jelikoţ představují problémy při likvidaci stavby a recyklaci materiálu. Jako slabou stránku 

betonu lze označit nízkou pevnost v tahu, které je v případě potřeby kompenzována výztuţí, 

případně předepjetím. Jako výztuţ se většinou vyuţívá ocel v podobě tyčí, drátů a rohoţí. 

Další ze slabin betonu je dlouhá doba základního tuhnutí a zpevňování. U slabin lze také 

uvést sklon betonu k síranové korozi, velká objemová hmotnost, velká tepelná vodivost, velké 

zvuková vodivost a obtíţná spojitelnost nového se starým betonem. Beton přesto ve 

stavebnictví nachází velmi dobré uplatnění. Rizikem můţe být proměnlivost vlastností betonu 

vznikající odchylkami při výrobě. Dalším z rizik jsou objemové změny při tuhnutí betonu. 

Změnou druhu a skladby přísad betonu lze vytvářet betony s velmi specifickými vlastnostmi, 

odpovídajícími způsobu vyuţití betonu. Beton ve stavebnictví je významným konkurentem 

oceli. Zdroje surovin pro výrobu betonu jsou prakticky nevyčerpatelné.  

 

Kámen 

Jako konkurenční materiál oceli lze kámen označit za kámen přírodní. Kámen je také 

surovinou pro výrobu jiných materiálů: cementu ve formě betonu, stavebních cihel a skla. 

Mezi jeho hlavní přednosti patří vysoká pevnost v tlaku, velmi malá tepelná vodivost, dobré 

protipoţární vlastnosti a v závislosti na sloţení horniny také dobrá odolnost proti 

atmosférickým vlivům. Nasákavost a mrazuvzdornost kamene závisí na hustotě horniny. 
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Kámen má příznivé architektonické vlastnosti. Jako slabina kamene lze označit 

nerovnoměrnost vlastností a závislost na konkrétní hornině, loţisku. Kámen má také horší 

opracovatelnost a tvarovatelnost. Mezi rizika lze u kamene zařadit ekologické aktivity bránící 

jeho těţbě. Potenciál rozvoje kamene je malý, jelikoţ je vyuţíván v přírodním stavu.  

 

Dřevo  

Dřevo je atraktivní zejména díky své nízké ceně a malé hustotě vysušeného materiálu. 

K výhodám dřeva patří také nízká tepelná vodivost a velmi dobrá zpracovatelnost. Výhodou 

je kratší doba stavby ze dřeva neţ u stavby klasické. Mezi přednosti lze z části zařadit fakt, ţe 

i přes malé moţnosti recyklace lze dřevo po skončení ţivotnosti vyuţít jako zdroj energie. 

Ţivotnost dřeva je kratší vyţaduje náročnější ošetření a údrţbu. K zachování příznivých 

vlastností musí být dřevo ošetřeno proti nasákavosti, která výrazně sniţuje většinu jeho 

parametrů. K určité ekologické výhodě patří také obnovitelnost zdroje. Ke slabinám patří 

hořlavost, nízký bod vzplanutí a tím i vyšší poţární riziko. Je ale známa řada případů, kdy po 

poţáru zůstal zachován ohořelý systém dřevěných trámců domu, zatímco ocelové nosníky se 

vlastní tíhou a působením ţáru zhroutily. Nevýhodou je i rozdílnost vlastnosti v různých 

směrech a nehomogenita. Uplatnění jako konstrukční materiál proto dřevo nachází v upravené 

formě. Větší nároky vyţaduje řemeslnost projektování i konstrukce, také riziko bio napadení. 

Kompenzace slabých stánek dřeva výrazně zvyšuje náklady, tím sniţuje výhodnost dřeva a 

srovnává jej nákladově s jinými materiály. Dřevo přesto nachází ve stavebnictví uplatnění, 

oceli konkuruje v menších stavbách. Rozvojový potenciál dřeva je relativně nízký. 

Podíl dřevostaveb ve výstavbě rodinných domů je zastoupen ve vyspělých zemích vysokým 

podílem (70 % Skandinávie, 65 % USA, Kanada), v České republice se podíl pohybuje na 

úrovni pár procent.  

Typy staveb ze dřeva: srubové a roubené stavby, kanadský srub, finský srub, alpský srub, 

hrázděné konstrukce, systém two by for (fošnový) – lehký dřevěný skelet realizovaný 

na stavbě, panely ze dřeva – dřevěný skelet průmyslově vyráběný ze dřeva, sloupkový 

systém. 
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Hliník 

Hliník patří mezi nejčastěji pouţívané konstrukční materiály. Mezi jeho přednosti patří 

zejména malá měrná hustota, taţnost a kujnost, z čehoţ vyplývá také dobrá tvářitelnost. Ve 

srovnání s ocelí však v poměru pevnost/hmotnost vychází lépe ocel. Hliník je odolný proti 

korozi, zkoroduje pouze tenká vrstva a poté se koroze zastavuje. Hliník patří mezi dobře 

svařitelné materiály. Rizikem u hliníku je jeho nízká tvrdost a tím moţnost snadného 

poškození. Jako velmi velkou slabinu lze označit technologická a energetická náročnost 

výroby hliníku. Nevýhodou je také nízký stupeň moţnosti recyklace hliníku. V otázce ceny 

materiálu se hliník oceli nemůţe rovnat. Ekologický problém znamenají druhotné suroviny 

vznikající při výrobě hliníku a jejich následná likvidace. Ve stavebnictví nachází hliník 

uplatnění díky své nízké hmotnosti, ale také barevné odlišnosti. Hliník je třetí nejčetnější 

prvek, surovinové zdroje tedy nejsou rizikem. 

 

Potvrzení, optimální varianta 

Z výsledků analýzy je patrné, ţe ocel má opodstatněné místo při stavbě rodinných domů. Pro 

ocelové prvky momentálně neexistuje náhrada, která by přinesla stejné či lepší vlastnosti neţ 

ocel a přitom nestála mnohonásobně více finančních prostředků. V návaznosti na pozitivní 

přístup k hodnotové analýze, se následující kapitoly budou věnovat také dalším moţnostem 

vyuţití oceli v rodinných domech. 

 

3.7 Využití ocelových prvků ve světě 

 

Ocel je ve světě velmi oblíbeným stavebním materiálem, hlavně kvůli svým výhodám oproti 

dřevu, téměř 100% moţnosti recyklace a biologické odolnosti. Ačkoliv bývá ocel spojována 

s výstavbou výškových budov a mostů, stává se v dnešní době materiálem pro stavby 

obytných budov. 

Vyuţití oceli ve stavebnictví je v USA, Kanadě, Austrálii, Německu, Finsku či Japonsku 

neporovnatelně vyšší neţ v České republice. Ve Spojených státech Amerických se zájem o 

domy s ocelovou konstrukcí zvyšuje od roku 1993. Domy s ocelovou konstrukcí představují 

asi 20% veškerých staveb v USA. Ve Spojených státech je ročně postaveno přes 120 tisíc 
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domů s ocelovou konstrukcí, v Japonsku se tento údaj dostává aţ na 150 tisíc domů 

s ocelovou konstrukcí ročně. Domy s ocelovou strukturou se také velmi dobře osvědčily 

v oblastech s vysokou seismickou aktivitou jako Japonsko, v USA jsou oblíbené v oblastech 

často zasahovaných tornády. V Austrálii se z domů s ocelovou konstrukcí stává favorit ve 

výstavbě obytných domů.  

 

3.8 Implementace výsledků analýz 

 

Dle provedených analýz se jako ideální řešení jeví rodinný dům s ocelovou konstrukcí. Tato 

volba odpovídá jak výsledkům SWOT analýzy tak výsledkům analýzy hodnotové. Vzhledem 

k malému počtu společností provozujících tento způsob stavby přináší volba této moţnosti 

velkou konkurenční výhodu.  

 

3.8.1 Rodinný dům s ocelovou konstrukcí 

 

Dům, jehoţ základ tvoří ocelová konstrukce, je poměrně novým a alternativním způsobem 

výstavby. Výhodou je časová i finanční úspora při výstavbě. Stavba domu s ocelovou 

konstrukcí je zaloţena na velice jednoduchých technologických postupech. Jádro domu tvoří 

ocelový skelet s antikorozní úpravou a pozinkované profily, na které je montován vnitřní 

plášť ze sádrokartonových desek. Vnější plášť je tvořen z multifunkčního panelu MFP nebo 

klasické OSB desky. Na tyto prvky se připevňuje zateplovací systém a nanáší se vrchní 

omítka. Domy s ocelovou konstrukcí lze stavět také jako úsporné domy se spotřebou 50 – 70 

kWh/m2.  

Mezi výhody domu s ocelovou konstrukcí oproti klasickému zděnému domu patří doba 

výstavby a finanční úspora – vzhledem k jednoduchosti stavby je stavba mnohem rychlejší. 

Stavba je celkově velmi lehká. Hmotnost stavby s ocelovou nosnou konstrukcí činí 1/10 

hmotnosti stavby tradiční. Můţe být pouţita do prostor, kde je provedení tradiční stavby 

problematické a tam, kde je méně únosná základová půda. 

Stavba je vhodná do všech klimatických podmínek, pevnost a nehořlavost oceli zajišťují 

odolnost stavby proti ţivelným pohromám. Menší tloušťka stěn umoţnuje získat více místa 
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uvnitř domu aniţ by se navyšovaly investiční náklady. Celková tloušťka stěn je aţ o 75% 

menší neţ u tradičních materiálů. Stěny, stropy, příčky a střešní konstrukce jsou montovány s 

milimetrovou přesností a takové jiţ zůstanou, ţádné dodatečné trhliny a jiné poruchy. Stavba 

s pouţitím ocelové nosné konstrukce je velmi rychlá a díky suché montáţi je ihned po 

dokončení obyvatelná. Ocelové konstrukce mohou být vyuţívány jak pro levné, tak pro 

luxusní stavby. Zvenčí jsou tyto domy těţko rozpoznatelné od domů klasických, zděných.  

Pro účely orientační kalkulace nákladů na kompletní výstavbu obytných budov do 5 NP 

výšky lze uvaţovat s cenami pro rodinné domy středního a vyššího standardu v rozmezí 13 

000 aţ 15 500 Kč/m2 , u obytných domů v rozmezí 11 500 aţ 14 000 Kč/m2 zastavěné 

plochy kaţdého podlaţí. 

Obecně lze konstatovat, ţe celková cena rodinného domu na klíč je při pouţití lehké 

galvanizované oceli o 17 - 20% niţší oproti shodné stavbě s pouţitím tradičních materiálů a 

technologií. Další úsporu přináší niţší provozní náklady na otop. 

Nevýhodou zvoleného řešení můţe být přílišná konzervativnost obyvatel, povaţujících 

alternativní materiály výstavby za podřadné či nedůvěryhodné. 

 

3.8.2 Výhody zvoleného řešení: 

 Časová úspora – o 1/3 aţ ½ kratší doba výstavby 

 Úspora mzdových nákladů – nízké náklady na práci 

 Sníţení záručních oprav – přesný systém 

 Sníţení nákladů na dopravu – lehká povaha oceli 

 Minimální odpad 

 Zvýšení marţí 

 Zlepšení peněţních toků 

 Ekologická výstavba 
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4 Závěr 

 

V teoretické části práce byly vytyčeny základní pilíře pro jednotlivé analýzy, jsou popsány 

základní marketingová teoretická východiska a bylo zkoumáno všeobecné vyuţití oceli. 

V praktické části bylo nastíněno zaměření vybrané společnosti, jednoduchá analýza 

konkurence, vyhodnocení jednotlivých analýz na základě teoretických předpokladů a 

navrţeno řešení přinášející konkurenční výhody. 

Cílem diplomové práce bylo provézt marketingový výzkum zdrojů konkurenčních výhod 

vyuţití ocelových prvků. Cíl se v průběhu práce jevil docela nejistý, vzhledem k výsledkům 

analýz do sebe jednotlivé ukazatele zapadly a podařilo se najít řešení, které odpovídá všem 

částem diplomové práce. 

Směřování k výstavbě rodinných domů na bázi ocelového skeletu se jeví jako velmi zajímavé. 

Vzhledem k malému počtu firem v České republice, které tuto techniku vyuţívají, vzniká 

velké mnoţství konkurenčních výhod. Nestačí ale pouhé konkurenční výhody samy o sobě, je 

potřeba je dokázat náleţitě vyuţít a udrţet z dlouhodobého hlediska. 
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