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Anotace 
 

Bakalářská práce se zabývá využitím nástrojů informačního modelování staveb při 

rozpočtování na konkrétním příkladu rodinného domu. Zaměřuje se na použití softwaru a na 

jeho výhody a nedostatky. Popisuje postup modelování rodinného domu v prostředí programu 

Revit, práci a výběr materiálů ze stavební knihovny DEK a následné ocenění konstrukcí 

v cenové soustavě ÚRS. Práce dále popisuje konkrétní nedostatky a rozdíly, které se projevují 

na výsledné ceně, důvody jejich vzniku a jejich případné řešení. 
 

Annotation 
 

Bachelor’s thesis deals with the use of information modeling tools for budgeting on a specific 

example of a detached house. It focuses on the use of software and its advantages and 

disadvantages. It describes the process of modeling a detached house in the Revit program 

environment, the work and selection of materials from the DEK building library and the 

subsequent valuation of structures in the ÚRS price system. The thesis also describes the 

specific shortcomings and differences that are reflected in the final price, the reasons for their 

occurrence and their eventual solutions. 
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1. Úvod 
 

Informační modelování staveb neboli BIM (anglicky Building Information Modeling) je 

v současné době jedním z největších témat moderního stavebnictví. Tomuto tématu, a dalo by 

se říct i trendu, se věnuje většina podniků na území České republiky. Není řeč jen o podnicích 

stavebních, ale i projekčních a mnoha dalších, které jsou jakkoli napojeny na proces výstavby. 

Důvodů k využití informačního modelování těmito firmami je mnoho. Z vlastní zkušenosti je 

tím největším důvodem konkurenceschopnost na trhu. Ve většině podniků je informační 

modelování staveb ve fázi zavádění a o nějakém komplexním využití v současné době nelze 

úplně hovořit. Digitalizace stavebnictví je oproti jiným odvětvím tzv. „pozadu“ a její realizace 

by mohla přinést obrovský rozdíl oproti současnému stavu. Důležitost této věci si uvědomuje i 

stát, který prostřednictvím ministerstva průmyslu a obchodu již od roku 2017 sestavuje 

koncepci zavádění metody BIM v České republice. 

 

Zavádění informačního modelování by mohlo výrazně urychlit, zkvalitnit a zpřesnit procesy 

výstavbového projektu. Toto se týká i odvětví, které se zabývá rozpočtováním staveb. Na 

základě vytvořeného modelu stavby a propojení s rozpočtářským programem, který nese 

informace o ceně jednotlivých prvků, by mohlo být ocenění stavby velice rychlé a efektivní. 

Tímto konkrétním procesem se zabývá tato bakalářská práce. Jejím cílem je ukázat modelování 

konkrétního projektu rodinného domu s využitím současně dostupných nástrojů a následného 

ocenění v jednom z nejvíce používaných rozpočtářských softwarů v České republice, kterým je 

KROS 4, zhodnocení jednotlivé nepřesnosti a možnost využití v současné podobě.  

 

V teoretické části bude probírána problematika zavádění tohoto procesu do legislativy České 

republiky a popsání obecného formátu/struktury, která je využívána pro výměnu dat mez 

jednotlivými softwarovými řešeními. 

 

V praktické části bude popsán konkrétní projekt rodinného domu a bude zpracován jeho model 

v prostředí programu Revit. Ze Stavební knihovny DEK budou vybrány jednotlivé oceněné 

skladby. V následující části dojde k importování dat do prostředí programu KROS 4 a doplnění 

o chybějící položky. Závěrem bude vyhodnocení využití této metody k sestavení rozpočtu. 
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2. BIM – Informační modelování staveb 
 

2.1. Co je to BIM 
 

BIM je anglickou zkratkou pro Building Information Modeling a je do češtiny překládán 

několika způsoby. Jedním z dřívějších překladů je Informační model budovy, případně 

Informační modelování budovy1. V současné době je v české republice, lépe řečeno v rámci 

české legislativy, používán překlad Informační modelování staveb. Je to dáno tím, že 

informační modelování se neomezuje pouze na budovy, ale popisuje také stavbu a stavební 

proces. Informační modelování jako metoda práce se neuplatní pouze v segmentu pozemních 

staveb, ale také v segmentu dopravních staveb, které jsou v České republice velkým předmětem 

veřejných zakázek, vodním stavitelství a dalších odvětvích2. 

 

Informační modelování spočívá v tom, že každý modelovaný stavební prvek nese informaci 

nejen o svých rozměrech, ale mnoho dalších údajů, které mnohou být využity různými způsoby. 

Například pro zajištění hladkého průběhu a realizace stavby. Těmito údaji mohou být například 

časové údaje o jednotlivých prvcích, tedy kdy budou dané prvky využity, jak dlouho bude trvat 

jejich instalace, jaké prvky jim předchází a jaké na ně následují. Dalšími údaji jsou například 

finanční parametry, kolik dané prvky a jejich části stojí, případně kolik stojí jejich provoz a 

údržba, návaznost jednotlivých vrstev stavebních prvků na prvky jiné, tedy jejich automatické 

napojení na jiné konstrukce a mnoho dalších. Výhodou oproti tradičním nástrojům řízení tedy 

je, že tyto informace lze implementovat do projektové dokumentace a vytvořit tak komplexní 

model budovy. Tento model budovy následně mohou využívat všichni účastníci stavebního 

projektu a přispívat do něj svými částmi3. 

 

BIM je často mylně spojován pouze s tvorbou 3D modelu, hlavním přínosem je však 

parametrizace jednotlivých prvků, uložení a shromáždění jejich informací v jedné databázi a 

následné využití těchto informací k zefektivnění nejen fáze realizační, ale i dalších fází 

životního cyklu stavby. Za BIM může tedy být označován proces práce s těmito informacemi4. 

 
1,3,4 MATĚJKA, Petr a Nataliya ANISIMOVA. Základy implementace BIM na českém stavebním trhu., 11 
2 Koncepce zavádění metody BIM v České republice., 5 
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2.2. Obecný formát/struktura IFC 
 

Obecně IFC neboli Industry Foundation Classes je standardizovaný digitální popis stavebního 

prostředí, obsahující budovy a občanskou infrastrukturu. Je to otevřený mezinárodní standard 

(ISO 16739-1;2018), který by měl být neutrální vůči prodejci a použitelný napříč širokým 

rozsahem zařízení, platforem a rozhraních pro mnoho různých případů využití5. 

 

Pokud bychom zašli více dopodrobna, tak IFC představuje standardizovaný model a současně 

typ souboru (jeho strukturu), který logicky po sobě určuje pořadí a systém kódu. Tento kód 

nese určité informace modelu jako jsou např. název objektu, typ využití objektu, jednotlivé 

prvky, materiály, barvy, tepelné vlastnosti, ceny, informace o vlastníkovi a mnoho dalších6. Na 

obrázku č.1 je vidět část kódu ifc souboru, konkrétně zateplovacího systému, a jeho umístění 

v modelu.  

 

 
Obr. 1: Ukázka kódu .ifc souboru modelovaného rodinného domu 

(zdroj: vlastní zpracování) 

 

Soubor ifc tedy slouží k přenosu informací (modelu) mezi jednotlivými účastníky stavebního 

řízení a ostatních zúčastněných nehledě na používaný software jednotlivých stran. Jednotlivé 

strany totiž mohou používat software od jiných výrobců, a tedy by bylo zobrazení/upravení 

modelu pouze se základním souborem nemožné. Ovšem i tento přenos informací má svá úskalí. 

Obsahem ifc souboru jsou data grafická (rozměry, vzhled, …) a data parametrická neboli 

popisná (o jaký prvek se jedná, jaké má vlastnosti, …). Problémem je, že aplikace různých 

výrobců mají vlastní mechanismy tvorby 3D geometrie a její parametrizace, a proto mohou být 

určité prvky již následně neupravitelné. Dalším problémem je objem přenášených informací, 

 
5,6 (volně přeloženo) Industry Foundation Classes (IFC). Dostupné z: https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc. 
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neboť různé programy, pracují s různými datovými strukturami, ze kterých čerpají informace a 

současně prvky mohou mít různé atributy. Pro určité uživatelské atributy mohou být 

ekvivalenty i ve struktuře IFC, ale také nemusí. Důležité je tedy nastavení jak přenesených 

atributů, tak jejich následné mapování. Soubory ifc jsou tedy považovány za ztrátové, ale tato 

ztráta dat může být způsobena špatným mapováním, a tedy vinou uživatele, a ne struktury IFC 

jako takové7. 

 

2.3. Plánovaná legislativa 
 

Jak již bylo zmíněno v úvodu této práce, stát prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu 

v roce 2017 zpracoval Koncepci zavádění metody BIM v ČR. Na této koncepci se dále podílelo 

Ministerstvo dopravy, resp. Statní fond dopravní infrastruktury a experti odborné rady pro BIM 

z.s. (CzBIM). Tato koncepce obsahuje obecné přiblížení problematiky a stanovuje určité cíle a 

doporučení, jak jich dosáhnout8.  

 

Dle Usnesení vlády České republiky č. 41 ze dne 18. ledna 2021 vláda vzala na vědomí 

Informaci o plnění Koncepce zavádění metody BIM v České republice. Tento dokument, který 

vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu v červnu 2020, je aktualizací původní koncepce. 

Dokument popisuje aktuální stavy jednotlivých plánů původní koncepce a uvádí i členy 

pracovní skupiny, která se danou problematikou zabývá. V této radě sedí zástupci 

z ministerstev, vysokých škol, soukromého sektoru a dalších subjektů. Tato pracovní skupina 

vznikla transformací původní Pracovní skupiny č. 7 pod zaniklou Radou vlády pro stavebnictví. 

Současně je v tomto dokumentu uvedeno, že pracovní skupina bude do konce roku 2020 

převedena pod Radu vlády pro informační společnost (RVIS)9.  

 

V dokumentu se dále uvádí opatření, která jsou plánována zavést do legislativního rámce České 

republiky. Některá tyto opatření by mohla ovlivnit budoucí vývoj programů, které jsou v této 

bakalářské práci využívány. Hlavními opatřeními, které by mohli ovlivnit tento software jsou: 

 

Opatření č. 11 - Vytvoření databáze požadovaných vlastností stavebních výrobků v návaznosti 

na připravovaný zákon o stavebních výrobcích včetně přiřazení IFC parametrů 

 
7 ŠMEJKAL, Daniel. Mýty o BIM: Co je a co není IFC?. 
8 Koncepce zavádění metody BIM v České republice. 
9 Informace o plnění Koncepce zavádění metody BIM v České republice. 
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Toto opatření by mělo vzniknout v návaznosti na připravovaný Datový standard staveb (DSS), 

který je výstupem jiného opatření a taktéž by mohl ovlivnit současnou verzi softwaru. Opatření 

má zavést databázi parametrů výrobků a jejich vlastností dle norem, která bude následně 

vymáhána připravovanou vyhláškou10. Tato databáze by mohla mít například rozdílné 

parametry nebo podrobnost stavebních výrobků od současné Stavební knihovny DEK. V tomto 

případě by bylo pravděpodobně nutné celou knihovnu upravit dle plánovaných zákonů a 

prováděcích vyhlášek. 

 

Opatření č. 21 - Stanovení jednotného datového formátu soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb 

 

Opatření se zabývá konceptem řešení jednotného datového formátu (ORF – otevřený 

rozpočtový formát) pomocí implementace těchto údajů do otevřeného formátu IFC. Koncept 

předpokládá ošetření základních procesů spojených s rozpočty při provádění stavby. Opatření 

se zmiňuje o sjednocení postupu veřejných zadavatelů a budoucí nezbytné změny v metodice 

oceňování. Na toto opatření navazuje další opatření č. 22 - Vytvoření metodiky pro oceňování11. 

Pokud by došlo k zavedení tohoto opatření, je možné, že by opět Stavební knihovna DEK, ale 

i program KROS 4, musely projít určitými změnami.  

 

Připravovaná legislativa se zaváděním metody BIM může výrazně ovlivnit budoucí vývoj všech 

použitých programů a softwarových řešení v této bakalářské práci. V době vytváření bakalářské 

práce nebyly nalezeny žádné oficiální návrhy připravovaných zákonů a vyhlášek, které by tuto 

problematiku zahrnovaly a byly zveřejněny. 

 

3. Oceňování stavební produkce 
 

3.1. Legislativa při oceňování stavební produkce 
Pro oblast cen stavebních prací a stavebních děl jsou zásadní tyto legislativní úpravy: 

 zákon č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění, 

 zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění z.č.121/2000 Sb. a prováděcí 

předpis vyhláška č. 3/2008 Sb., v platném znění, 

 
10,11 Informace o plnění Koncepce zavádění metody BIM v České republice. 27 - 34 
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 zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a prováděcí 

předpis vyhláška č.169/2016 Sb., vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr12. 

 

Zákon o cenách upravuje například definici ceny, co je její součástí a stanovuje regulace cen a 

určité pojmy. Zákon definuje například tyto pojmy týkající se cen: 

 

 cena – Sjednává se pro zboží vymezené názvem, jednotkou množství a kvalitativními a 

dodacími nebo jinými podmínkami sjednanými dohodou stran, popřípadě číselným 

kódem příslušné jednotné klasifikace, pokud tak stanoví zvláštní předpis. Podle 

určených podmínek mohou být součástí ceny zcela nebo zčásti náklady pořízení, 

zpracování a oběhu zboží, zisk, příslušná daň a clo. 

 

 dohoda o ceně – Je dohoda o výši ceny nebo způsobu, jakým bude cena vytvořena za 

podmínky, že tento způsob cenu dostatečně určuje. Dohoda o ceně vznikne také tím, že 

kupující zaplatí bezprostředně před převzetím nebo po převzetí zboží cenu ve výši 

požadované prodávajícím. 

 

 obvyklá cena – se dle zákona o cenách se rozumí cena shodného nebo z hlediska užití 

porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží volně sjednávaná mezi 

prodávajícími a kupujícími, kteří jsou na sobě navzájem ekonomicky, kapitálově nebo 

personálně nezávislí na daném trhu, který není ohrožen účinky omezení hospodářské 

soutěže. Nelze-li zjistit cenu obvyklou na trhu, určí se cena pro posouzení, zda 

nedochází ke zneužití výhodnějšího hospodářského postavení, kalkulačním propočtem 

ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku. 

 

 

 

3.2. Cenová soustava 
 

Cenová soustava je ucelený a uspořádaný systém informací o stavebních a montážních pracích, 

materiálech a výrobcích. Cenová soustava obsahuje zatřídění položek, podrobný popis, měrnou 

jednotku, způsob měření a další technické cenové podmínky ke stanovení jednotkové ceny. 

Databáze cenových soustav poskytují konkrétní položky s informacemi o: 

 stavebních a montážních pracích, 

 
12 SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, R., S. VITÁSEK, L. BROŽOVÁ a I. STŘELCOVÁ. Oceňování staveb. 
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 materiálech a výrobcích, 

 detailních technických popisech, 

 způsobu měření množství, 

 jednotkovou cenu vymezenou měrnou jednotkou položky13 

 

V České republice jsou ve stavební praxi používány tyto cenové soustavy: 

 ÚRS (CS ÚRS), 

 RTS DATA, 

 OTSKP14, 

 

V této bakalářské práci je použita výhradně cenová soustava ÚRS, neboť je navázána na použitý 

software (BIM Platformu). Tento software nelze použít s jinou cenovou soustavou. 

 

3.2.1 Cenová soustava ÚRS 
 

Cenová soustava ÚRS je primárně určena pro pozemní stavby, ale lze ji využít i u staveb 

liniových.  U liniových staveb jsou používány u akcí, které nejsou financovány Státním fondem 

dopravní infrastruktury, ale jinými veřejnými zadavateli například kraji a obcemi. Většinou se 

jedná o silnice III. třídy, propustky, lávky a podobně15.  

 

Soustava se člení na cenové a technické podmínky, katalogové listy a směrné ceny položek 

včetně jednotlivých složek ceny. Využívá Třídník stavebních prací (TSKP), Klasifikace 

stavebních objektů (KSO) a Koordinační systém ve stavebnictví (SfB).16 

 

Cenová soustava ÚRS využívá i tyto oceňovací podklady: 

 Rozpočtové ukazatele (RUSO) – ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a 

účelovou jednotku 

 Rychlé rozpočtování (RYRO) – systém agregovaných položek pro rychlé orientační 

ocenění pozemních staveb 

 
13,15 SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, R., S. VITÁSEK, L. BROŽOVÁ a I. STŘELCOVÁ. Oceňování staveb., 14, 40 
14 Oborový rejstřík stavebních konstrukcí a prací – primárně určena pro liniové stavby, jako jsou dálnice, mosty, tunely apod. 
16 Cenová soustava ÚRS. Dostupné z: https://www.cs-urs.cz/cenova-soustava-urs/. 
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 Oceňování škod na stavebních objektech (POLAR) – pomůcka pro likvidaci škodních 

událostí 

 Agregované položky komunikací (APK podle TP170)17 

 

Soustava RYRO je samostatná část cenové soustavy ÚRS, která je určena pro rychlé oceňování 

výstavby budov. Obsahuje agregované položky, se kterými je možné ocenit stavbu již 

v přípravné fázi výstavby. Tato cenová soustava je primárně určena projektantům, architektům, 

investorům z řad státní správy a samosprávy, developerům, ale také drobným stavebníkům, 

dodavatelským firmám a dalším účastníkům přípravy a realizace staveb.18 

 

3.3. Soupis prací 
 

Podoba soupisu prací vychází ze zákona č. 134/2016 Sb. neboli Zákon o zadávání veřejných 

zakázek v návaznosti na vyhlášku č. 169/2016 Sb. neboli Vyhláška o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr. 

 

Soupis prací stanoví v přímé návaznosti na dokumentaci pro zadání stavebních prací podrobný 

popis všech předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb. které jsou předmětem 

veřejné zakázky na stavební práce. 

 

Obsah položky soupisu prací: 

 pořadové číslo položky, 

 číselné zatřídění položky s označením cenové soustavy, 

 popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, 

 měrná jednotka položky, 

 množství, 

 výkaz výměr. 

 

 
17 Cenová soustava ÚRS. Dostupné z: https://www.cs-urs.cz/cenova-soustava-urs/. 
18 RYRO – Rychlé rozpočtování. Dostupné z: https://www.urs.cz/software-a-data/cenova-soustava-urs/ryro-rychle-
rozpoctovani. 
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3.4. Výkaz výměr 
 

Výkaz výměr je výpočet určený ke stanovení předpokládaného množství položky položkového 

rozpočtu doplněný o odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové 

dokumentace. Pokud se výkaz výměr vztahuje k více položkám soupisu prací, může být 

výpočet uveden pouze jednou a u ostatních položek může být uvedena výměra pouze odkazem. 

 

3.5. Stavební rozpočet 
 

Cílem oceňování ve stavebnictví je shromáždění, pokud možno všech nákladů, které jsou 

spojeny se stavební činností. Tyto náklady by měly být strukturovány tak, aby byly přehledné 

a srozumitelné pro všechny uživatele. Tento výčet je označován jako stavební rozpočet19. 

 

Základními uživateli stavebního rozpočtu jsou především účastníci stavebního řízení – 

stavebník (objednatel/investor), zhotovitel (dodavatel/stavební podnik), projektant, orgány 

státní správy (stavební a finanční úřady), banky a mnoho dalších subjektů. Dané subjekty 

pohlíží na stavební rozpočet z různých úhlů pohledu, tyto úhly pohledu se liší a závisí na 

zájmech subjektu. Investora ve většině případů zajímá hlavně cena, kterou bude muset za 

projekt zaplatit, projektanta cena jednotlivých objektů, ze které počítá vlastní honorář. Dále 

například banky na základě rozpočtu stanovují výši hypotečního úvěru20. 

 

Stavební rozpočty se rozlišují podle způsobu použití na: 

 kontrolní 

 nabídkový 

 realizační (výsledný) 

 

 
19,20 SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, R., S. VITÁSEK, L. BROŽOVÁ a I. STŘELCOVÁ. Oceňování staveb. 44 - 46 
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Obr. 2: Proces tvorby rozpočtů a jeho základní druhy 

(zdroj: vlastní zpracování s využitím zdrojů) (Schneiderová a další, 2020) 

 

3.5.1 Struktura stavebního rozpočtu 
 

Rozpočet tvoří oceněné soupisy prací jednotlivých objektů (v praxi označovanými jako 

položkové rozpočty). Tyto položkové rozpočty jsou doplněné o rekapitulační přehledy. 

V jednotlivých položkových rozpočtech jsou náklady rozděleny do dvou základních skupin. 

První skupinou jsou Základní rozpočtové náklady (ZRN) a druhou skupinou Vedlejší a ostatní 

náklady.  

 
Obr. 3: Stavební náklady v rozpočtu 

(zdroj: vlastní zpracování s využitím zdrojů) (Schneiderová a další, 2020) 

Na Základní rozpočtové náklady téměř nikdy nemá vliv umístění stavby a další vlivy okolí, 

provozu, dodavatele apod. tudíž jsou téměř vždy stejné. Obsahují obzvlášť náklady: 
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 na zabudované stavení hmoty (suroviny, materiály a výrobky), 

 na zabudování (mzdové náklady výrobních dělníků, náklady na stavební stroje), 

 přímo související s režijními náklady výroby (mzdy stavbyvedoucích, ochranné 

pomůcky, energie), 

 na provoz a rozvoj firmy, včetně zisku dodavatele21. 

 

Vedlejší a ostatní náklady (Vedlejší rozpočtové náklady) zahrnují náklady, které nejsou 

součástí Základních rozpočtových nákladů, ale souvisí se zhotovením stavby.  

 

Vedlejší náklady (Náklady spojené s umístěním stavby) zahrnují především náklady spojené 

se zřízením, provozem a likvidací zařízení staveniště a s územními a provozními vlivy 

ovlivňující ztížené pracovní prostředí. 

 

Ostatní náklady zahrnují především náklady na vyhotovení projektových dokumentací ve 

stupni prováděcí a skutečného stavu, náklady na geodetické služby a případné náklady na 

publicitu u staveb realizovaných z fondů Evropské unie. 

 

Vedlejší a ostatní náklady by měly být kalkulovány individuálně, ale v praxi se často používá 

odhad pomocí procentuální sazby ze ZRN. Stavební rozpočet může být dále doplněn o 

rezervu22. 

 

4. Projekt rodinného domu 
 

Předmětem práce je ocenění rodinného domu na základě projektové dokumentace 

v podrobnosti pro stavební povolení. Projektová dokumentace je z roku 2013 a dům byl 

realizován a dokončen v roce 2014. Projektová dokumentace není součástí bakalářské práce, 

neboť nebylo uděleno svolení pro veřejné uveřejnění. Projektová dokumentace slouží pouze 

jako podklad pro tvorbu modelu rodinného domu. 

 

4.1. Místopis  
 

Projekt rodinného domu se nachází v ulici Josefa Truhláře ve městě Brandýs nad Labem - Stará 

Boleslav v okrese Praha-východ ve Středočeském kraji v katastrálním území Stará Boleslav. 

Katastrální území Stará Boleslav se rozkládá na cca 9,85 km2 plochy a žije zde cca 5 117 

 
21 SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, R., S. VITÁSEK, L. BROŽOVÁ a I. STŘELCOVÁ. Oceňování staveb. 44 - 46 
22 SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, R., S. VITÁSEK, L. BROŽOVÁ a I. STŘELCOVÁ. Oceňování staveb. 46 
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obyvatel. V okolí rodinného domu se nachází zástavba rodinných domů. Ve městě se nachází 

kompletní občanská vybavenost. Dopravní dostupnost je v místě zajištěna autobusovou 

dopravou s napojením na linku metra B stanici Černý Most v Hlavním městě Praha. 

 

4.2. Popis projektu 
 

Rodinný dům se v současné době nachází na pozemku parc. č. 112/366 v k.ú. Stará Boleslav. 

Pozemek parc.č. 112/13 v k.ú. Stará Boleslav tvoří ostatní plochy kolem domu. Následující 

popisy jsou převzaty z technické zprávy a nemusí odpovídat současné situaci. Pozemky jsou 

rovinné, bez vzrostlé zeleně. Dle inženýrskogeologického průzkumu lze základové poměry 

klasifikovat jako jednoduché a v lokalitě nebyla zjištěna hladina podzemní vody. Na základě 

radonového průzkumu byl v lokalitě stanoven střední radonový index. V místě stavby nejsou 

žádná ochranná a bezpečnostní pásma. Území se nenachází v záplavové oblasti a není 

poddolované lidskou činností. Stavba má požadavek na trvalý zábor zemědělského půdního 

fondu velikosti zastavěné plochy objektu a to 156,4 m2. Přípojky inženýrských sítí se nacházejí 

na hranici pozemku, konkrétně se jedná o silnoproud, slaboproud, veřejný vodovod a kanalizaci 

a plynovod23. 

 

Navržený objekt je rodinný dům určený pro trvalé užívání. Rodinný dům je navržen jako 

dvoupodlažní a není podsklepen. Základy tvoří základové pasy. Základové pasy budou tvořeny 

z prostého betonu nebo železobetonu, resp. metodou ztraceného bednění do betonových 

základových tvarovek, které tvoří základ garáže, části plotu a terasy. Svislé nosné konstrukce 

jsou navrženy z keramických bloků. Obvodové nosné zdivo je navrženo o tloušťce 300 mm. 

Ostatní nosné zdivo má tloušťku 250 mm. Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako 

železobetonové monolitické. Překlady jsou keramické systémové, případně jsou skryté jako 

součást monolitických desek. Střecha je plochá s vyzděnými atikami. Schodiště je navrženo 

jako dvouramenné železobetonové monolitické. Dle výkresové dokumentace je uvažován jeden 

schodišťový stupeň jako součást mezipodesty. Obvodový plášť je tvořen kontaktním 

zateplovacím systém se silikátovou omítkou a nátěrem. Okna jsou plastová s izolačním 

dvojsklem. Okna ve 2.NP v obytných částech jsou doplněna o rolety. Klempířské prvky jsou 

provedeny z lesklého titanzinkového plechu. Garážová vrata jsou sekční plastová na elektrický 

pohon. Vnitřní příčky jsou provedeny z keramických bloků o tloušťce 150 mm. Vnitřní dveře 

 
23 NEVRLA, Roman. Projekt pro vydání společného územního rozhodnutí a stavební povolení. 
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jsou obložkové, posuvné umístěny do pouzder. Vnitřní povrchy jsou tvořeny jemnozrnným 

štukem s nátěrem. V koupelnách a WC bude použit keramický obklad do výšky 2,1 m. 

V obytné místnosti je část mezi schodištěm a kuchyní obložena keramickými pásky. Podhledy 

jsou zavěšené sádrokartonové. Podlahy jsou řešeny z dřevěných lamel nebo keramickou 

dlažbou. V garáži se nachází nátěr proti ropným produktům. Komín je navržen jako systémový 

prvek Schniedel. Celková výška komínu je +7,600 m24. 

 

5. Model rodinného domu a výběr materiálů 
 

Pro zpracování modelu rodinného domu byl využit program Revit od společnosti Autodesk ve 

spojení se Stavební knihovou DEK. Stavební knihovna DEK je nejdůležitější částí rychlého 

oceňování, neboť obsahuje již oceněné skladby a systémy, které jsou následně importovány do 

modelu. Knihovna dále obsahuje i skladby a systémy, které oceněny nejsou, tyto konstrukce 

vzhledem k zaměření bakalářské práce nebyly využity. Dále se v knihovně nacházejí skladby a 

systémy, které oceněny jsou, ale nelze je vložit do modelu. Tyto systémy lze vložit až následně 

do rozpočtářského programu Kros 4 při sestavování rozpočtu. Většinou se jedná o komplety 

například zemních prací, přípojek inženýrských sítí a podobně. Této části se bakalářská práce 

bude věnovat až v pozdější fázi při ocenění skladeb a systémů v programu Kros 4.  

 

 
Obr. 4: Stavební knihovna DEK (zdroj: Stavební knihovna DEK) 

  

 
24 NEVRLA, Roman. Projekt pro vydání společného územního rozhodnutí a stavební povolení. 
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 Ve Stavební knihovně DEK se dají skladby a systémy filtrovat dle jednotlivých 

kategorií, obecných parametrů jako jsou například autoři skladeb, použití ve 3D modelech, 

známá orientační cena a typ místnosti. Dále lze skladby a systémy filtrovat dle konstrukčního 

řešení například typu provozu, druhu materiálů a podobně. Tyto filtry umožňují velice snadno 

a přehledně najít požadovanou skladbu z nabídky této knihovny a následně ji vložit do 

programu Revit. 

 

Na základě skladeb a systému ze stavební knihovny byly jednotlivé modelované prvky 

rozděleny do konstrukčních celků, aby bylo možné lépe přiblížit postup modelování rodinného 

domu a zejména upozornit na určité nedostatky při následném ocenění jednotlivých konstrukcí. 

V následujících konstrukčních částech budou představeny zvolené skladby a případně popsány 

určité problémy, které při modelování vznikly. Velká většina zvolených skladeb pochází od 

tvůrce knihovny společnosti DEK. Je to dáno tím, že jejich skladby jsou již oceněné a je v nich 

největší výběr.  

 

5.1. Zemní práce a základy 
 

Prvním konstrukčním celkem byly zvoleny zemní práce a základy. Zemní práce jsou ve 

stavební knihovně v době zpracování bakalářské práce zastoupeny pouze jako komplety, nelze 

je modelovat a lze je vložit až při následném doplnění rozpočtu v programu Kros 4. Tato 

skutečnost je pravděpodobně způsobena modelováním terénu v programu Revit. V programu 

Revit lze původní terén modelovat pomocí určení jednotlivých výškových bodů a následné 

změny provádět obdobně. Výsledkem je objem zeminy, která má být vytěžena a odstraněna 

z místa staveniště. Tato hodnota celkového objemu zeminy, která je určena k odstranění, je ale 

velmi nevhodná pro zpracování rozpočtu zemních prací, neboť nenese informace o způsobu 

vytěžení. Jednou z možností by bylo provedení několika fází, kde by tyto fáze, se kterými 

program pracuje, byly nastaveny podle způsobu vytěžení. Tato možnost je ale velice zdlouhavá 

a neefektivní vzhledem k nutnosti nastavení výškových bodů u každé fáze odtěžení zeminy a 

nemožnosti modelovat tyto prvky jako zdi či podlahy.  

 

Objekt je dle projektové dokumentace založen na základových pasech. Základové pasy jsou 

z prostého betonu, železobetonu, případně metodou ztraceného bednění z betonových tvarovek. 

Dle výkresů z projektové dokumentace základové pasy z prostého betonu a železobetonu mají 

mnoho různých šířek. Ve stavební knihovně jsou tyto základové pasy od šíře 300 mm až do šíře 
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800 mm. Základové pasy z projektové dokumentace například o šířce 1100 mm nemohou být 

vybrány ze stavební knihovny a vloženy do projektu. Tyto pasy byly vyřešeny úpravou pasů 

jiných v prostředí programu Revit a následně dopočítány z výkazu výměr generovaným 

programem. Současně základové pasy po obvodu objektu byly upraveny a zmenšeny s hranou 

obvodového zdiva tak, aby odpovídaly konstrukčním detailům systému Porotherm, který byl 

pro tento objekt zvolen. U základových pasů ze ztraceného bednění byla šíře optimální a nebyly 

nutné žádné úpravy.  

 

Pro základové pasy byly použity tyto položky, které jsou modelovány jako stěny: 

 DEK Základ ZS.2001A (prostý beton) 

 DEK Základ ZS.2002A (železobeton) 

 DEK Základ ZS.3001A (železobetonový základ ze ztraceného bednění) 

 

Dále byl mezi základovými pasy proveden hutněný štěrkopískový násyp na separační fólii, 

který je součástí betonové základové desky včetně výztuže kari sítě. 

 

Pro základovou desku byla zvolena tato skladba, která je modelována jako podlaha: 

 DEK Základ ZD.1001A 

  

Po základové desce byla provedena izolace proti zemní vlhkosti asfaltovými pásy a ochranná 

vrstva z betonové mazaniny. Tato skladba byla použita jako část z jedné skladby kompletní 

podlahy, která bude použita v části podlah této bakalářské práce. Lepším řešením by v tomto 

případě bylo využít skladbu s názvem DEK Izolace spodní stavby ZD.2001A, která je ve 

stavební knihovně samostatná. Po bližším porovnání bylo zjištěno že jsou obě varianty 

identické. Varianta samostatné skladby (DEK Izolace spodní stavby) je přehlednější při 

používání.  
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Obr. 5: Základové pasy, základová deska a hydroizolace s bet. mazaninou  

(zdroj: vlastní zpracování) 

Hydroizolace, která má být provedena přes okraj základové desky, bude řešena jako součást 

soklu a přidána v následující části obvodového zdiva, nosného zdiva a kontaktního 

zateplovacího systému. 

 

5.2. Obvodové zdivo, nosné zdivo a kontaktní zateplovací systém 
 

Dle projektové dokumentace jsou svislé nosné konstrukce navrženy z keramických bloků. 

Tloušťka obvodového zdiva je 300 mm a nosného vnitřního zdiva 250 mm. Obvodový plášť je 

tvořen kontaktním zateplovacím systémem s fasádním expandovaným polystyrenem o tloušťce 

140 mm. Základové pasy jsou částečně zatepleny extrudovaným polystyrenem tloušťky          

100 mm. 

 

Pro modelování obvodových stěn bylo možné použít kompletní skladby, které obsahovaly 

nosné zdivo, kontaktní zateplovací systém, vnitřní a vnější omítky a vnitřní malby případně 

keramický obklad. Tyto skladby ale nebyly použity z důvodu nepřesného výkazu výměr, který 

program automaticky počítá. Na tento konkrétní problém upozorňuje i společnost ÚRS ve své 

metodice tvorby 3D BIM modelu. Tato nepřesnost nastává tak, že program vychází ze 

základních rozměrů celých prvků a nejsou v nich zohledněny jejich nepravidelnosti ve spojích 

a stycích. Tím při následném výpočtu dochází k nepřesnostem výpočtu plošných výměr 

jednotlivých materiálových vrstev. Metodika výpočtu základních rozměrů celých prvků je 
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odlišná na základě použitého programu, nastavení priorit vrstev a způsobu modelování.25 Pro 

zjištění rozdílů v programu Revit byly vytvořeny dva stejné rohy použité obvodové konstrukce. 

Jeden roh byl modelován z obvodové stěny jako celého prvku a druhý z tří oddělených 

materiálových vrstev. Stěny byly následujících rozměrů (viz Obr. 6) a výšky 3,0 m. 

 
Obr. 6: Modely dvou rohů obvodového zdiva 

(zdroj: vlastní zpracování) 

Z prostředí programu Revit byly zjištěny tyto výměry: 

 
Tab. 1: Plošné výměry obvodové skladby jako celého prvku a jednotlivých mat. vrstev 

(zdroj: vlastní zpracování) 

Část obvodové konstrukce 
Obvodová skladba jako celý 

prvek (m2) 
Obvodová skladba po 

jednotlivých částech (m2) Rozdíl 
1.strana  2.strana  ∑ 1.strana  2.strana  ∑ 

Vnější skladba - omítky a malby 4,370 5,949 10,319 4,370 6,900 11,270 -8,4% 
Nosné zdivo 4,370 5,949 10,319 3,900 6,000 9,900 4,2% 
Vnitřní skladba - omítky a 
malby 4,370 5,949 10,319 2,949 6,000 8,949 15,3% 

 

V tomto konkrétním případě bylo zjištěno, že u celého prvku uvažuje program délku první 

strany až do jejího konce a u druhé strany délku minimálně zmenšuje. Z těchto výměr následně 

počítá plochu celého prvku. V případě jednotlivých materiálových vrstev jsou jednotlivé délky 

prvků vyznačeny výše. Program u obou případů uvádí vlastní délky těchto prvků, ty ale 

neodpovídají ploše, kterou program také počítá. U použití jednotlivých materiálových vrstev 

 
25 ÚRS CZ A.S. Metodika tvorby 3D BIM modelu [online]. 2021 [cit. 2021-4-25]. Dostupné z: 
https://app.bimplatforma.cz/shared-assets/docs/metodika_tvorby_modelu_v02.pdf 



27 
 

jsou patrné rozdíly celkové plochy oproti využití celého prvku. Výměry jsou počítány s větší 

přesností a v případě modelování prvku jako celku by následně došlo k „nedostatku“ 

kontaktního zateplení, lehkém přebytku obvodového zdiva a většího přebytku vnitřních omítek 

a maleb, případně keramických obkladů. Tyto rozdíly by narůstaly s počtem rohů budoucího 

objektu.  

 

Dalším důvodem pro nevyužití kompletních skladeb je špatné napojení více než dvou 

konstrukcí např. v místě koupelen, kde bylo nutné modelovat skladbu s vnitřní omítkou nad 

skladbou s keramickým obkladem. Zde nastávalo několik problémů jak v programu Revit, tak 

v následném modelu BIM platformy. Pro dodržení základních detailů modelu jsou kompletní 

skladby zcela nevhodné. Proto v tomto případě byl zvolen způsob modelování jednotlivých 

materiálových vrstev. 

 

Pro obvodové zdivo byla zvolena tato skladba, která je modelována jako stěna: 

 DEK Obvodová stěna TI.1401A 

 

Tato skladba obsahuje nosné zdivo o tloušťce 300 mm, kontaktní zateplovací systém s vnější 

omítkou a vnitřní omítku. Z této skladby byla použita pouze vnější část a nosné zdivo. Tyto 

skladby byly modelovány samostatně. Vnitřní omítky budou řešeny až jako samostatná vrstva 

v další části bakalářské práce. 

 

Pro vnitřní nosné zdivo byla zvolena tato položka, která je modelována jako stěna: 

 DEK Vnitřní nosná stěna SN.4101G 

 

Tato položka obsahuje pouze nosné zdivo o tloušťce 250 mm. 

 

Pro sokl rodinného domu byla zvolena tato skladba, která je modelována jako stěna: 

 DEK Sokl SL.4002A 

 

Tato skladba obsahuje hydroizolaci, která je napojena na hydroizolaci základové desky, 

extrudovaný polystyrén a omítku včetně penetrace. 
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Obr. 7: Obvodové zdivo, nosné zdi a kontaktní zateplovací systém 

(zdroj: vlastní zpracování) 

 

Další součástí této konstrukční části jsou systémové překlady. Tyto překlady lze najít ve 

Stavební knihovně DEK a modelovat je jako stěny. Vzhledem k napojení jednotlivých stěn 

v modelu a následném rozpočtování překladů jako kusů v programu KROS 4 není použití těchto 

překladů vhodné. Překlady budou manuálně dopracovány až při zpracování rozpočtu. 

 

5.3. Vodorovné nosné konstrukce 
 

Dle projektové dokumentace jsou vodorovné nosné konstrukce navrženy železobetonové 

monolitické. Nad garáží je dle výkresové dokumentace navržena nezateplená střecha jejíž 

nosnou částí jsou dřevěné fošny. Tato část byla nahrazena v rámci modelu železobetonovou 

monolitickou stropní deskou a jinou skladbou střechy kvůli jejímu spádování. 

 

Pro vodorovné nosné konstrukce byla zvolena tato položka, která je modelována jako 

podlaha: 

 DEK Strop SK.1001A 

 

Tato skladba obsahuje pouze železobetonovou monolitickou stropní desku. 
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Dalším modelovaným prvkem bylo železobetonové monolitické schodiště. Tento prvek se ve 

stavební knihovně DEK nachází pouze jako komplet a lze jej vložit až při následném 

dorozpočtování v programu KROS 4. Pro model bylo využito standardní železobetonové 

monolitické schodiště v programu Revit.  

 
Obr. 8: Vodorovné nosné konstrukce (zdroj: vlastní tvorba) 

 

5.4. Plochá střecha a atika 
 

Dle projektové dokumentace je navržena jednoplášťová plochá střecha s vyzděnými atikami. 

Spádová vrstva je tvořena nabetonávkou z lehčeného betonu, tepelnou izolaci tvoří minerální 

vlna tl. 300 mm a hydroizolace je tvořena fólií z měkčeného PVC. Střecha je spádována do 

vnější části. Nad garáží je dle výkresové dokumentace navržena nezateplená střecha jejíž 

nosnou částí jsou dřevěné fošny. Tato část byla nahrazena v rámci modelu železobetonovou 

monolitickou stropní deskou a jinou skladbou střechy kvůli jejímu spádování. 

 

Pro střechu rodinného domu byla zvolena tato skladba, která je modelována jako střecha: 

 DEK Střecha ST.1006A (DEKROOF 06) 

 

Tato skladba obsahuje spádový potěr, hydroizolaci z pásů asfaltových natavitelných 

modifikovaných SBS v jedné vrstvě využitou jako pojistnou hydroizolaci a ve dvou vrstvách 

využitých jako finální povrch a dvě tepelně izolační vrstvy z minerální vlny. Tato skladba byla 

využita, neboť byla nejblíže projektu a současně materiálově odpovídala izolacím atikových 

zídek.  



30 
 

 

Pro střechu garáže byla zvolena tato skladba, která je modelována jako střecha: 

 DEK Střecha ST.2002A (DEKROOF 02) 

 

Tato skladba je obdobná první použité na rodinném domě s rozdílem izolační vrstvy, která je 

z expandovaného polystyrenu a finální vrstvy, která je z měkčeného PVC. Tato skladba byla 

použita, neboť nebyla nalezena žádná skladba, která by neobsahovala tepelnou izolaci. Tepelně 

izolační vrstva bude následně při zpracování rozpočtu odebrána.  

 

Pro izolaci a korunu atiky byly zvoleny tyto skladby: 

 DEK Koruna atiky AT.3201A (modelována jako střecha) 

 DEK Izolace atiky AT.2201A (modelována jako stěna) 

 

Tyto skladby obsahují materiálové vrstvy podobné předešlým střešním skladbám. Tepelná 

izolace a spádová vrstva u koruny atiky je řešena z expandovaného polystyrenu. Vrchní část 

atiky je řešena překližkou s TPO fólií. 

 
Obr. 9: Plochá střecha a atika (zdroj: vlastní zpracování) 

 

U spádování střešní vrstvy ploché střechy v programu Revit dochází ke komplikacím, pokud 

střecha nemá obdélníkový tvar. Tento problém lze vyřešit modelováním střechy jako obdélníku, 

následným vyspádováním do požadovaných sklonů a konečném odstranění přebytečné části 

vytvořením šachty. Tato šachta, případně více šachet, ořízne konstrukci do požadovaného tvaru. 
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Obr. 10: Modelovaná šachta pro úpravu tvaru ploché střechy 

(zdroj: vlastní tvorba) 

5.5. Výplně otvorů 
 

V době zpracování bakalářské práce, nebyly součástí stavební knihovny žádné výplně otvorů. 

Pro modelování těchto výplní otvorů, byly využity okna a dveře, které jsou součástí používané 

šablony v jiných předmětech fakulty stavební. Šablona byla použita jako základ tohoto modelu. 

Tyto prvky by měly odpovídat českým normám a standardům. Jejich hlavním účelem v tomto 

modelu je upravit plochy zděných stěn, omítek a kontaktního zateplení pro vyhotovení 

správných výměr. Další účel je čistě estetický.  

 

 
Obr. 11: Výplně otvorů – okna (zdroj: vlastní tvorba) 

 

5.6. Příčky, vnitřní omítky a obklady 
 

Dle projektové dokumentace jsou v domě navrženy příčky z keramických příčkového zdiva tl. 

150 mm s omítkou. Povrchy stěn obytných místností tvoří jemnozrnný štuk s malířským 

nátěrem a koupelnách a WC se nachází keramický obklad do výšky 2,1 m. 
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Vzhledem k již použitým svislým konstrukcím v systému Porotherm byly i příčky zvoleny ve 

stejném systému.  Stejně jako u obvodových konstrukcí lze příčky modelovat jako kompletní 

skladby. Tento způsob se však neosvědčil z několika důvodů. První důvod je stejný jako u 

obvodového zdiva, tedy nepřesný výkaz výměr. Druhým důvodem je protažení omítek u 

určitých částí objektu, např. vytažení omítek přes železobetonovou monolitickou stropní desku 

v oblasti schodiště. Třetím důvodem je napojení těchto konstrukcí při počtu více jak dvou 

prvků. Tento problém nastával hlavně v oblasti koupelen, kde musely být kvůli keramickým 

obkladům modelovány dvě kompletní skladby nad sebou. Z těchto důvodů byly příčkové zdivo, 

omítky i vnitřní obklady modelovány jako oddělené materiálové vrstvy. 

 

 
Obr. 12: Chybné napojení kompletních skladeb příček s obklady v prostředí BIM platformy 

(zdroj: vlastní tvorba) 

 

Pro příčky byly zvoleny tyto skladby, které jsou modelovány jako stěny: 

 DEK Příčka SN.4004A (vnitřní omítky a zdivo) 

 DEK Příčka SN.4004E (keramické obklady) 

 

Tyto skladby byly rozděleny na jednotlivé materiálové vrstvy, které byly použity nejen u svého 

příčkového zdiva. Například vnitřní omítky byly použity z výše uvedené skladby pro celý 

objekt, neboť všechny použité skladby stěn obsahovaly tuto materiálovou část stejnou. Tímto 

krokem došlo i ke zvětšení přehlednosti v modelu. 
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Obr. 13: Příčky, vnitřní omítky a obklady (zdroj: vlastní tvorba) 

 

5.7. Podhledy a podlahy 
 

V projektové dokumentaci jsou podhledy navrženy jako zavěšené sádrokartonové. Podlahy 

jsou navrženy s povrchem s dřevěných lamel nebo keramickou dlažbou.  

 

Pro podhledy byly zvoleny tyto skladby, které jsou modelovány jako podhledy: 

 RIGIPS podhled zavěšený 4.05.24 RB (A) (obytné plochy) 

 RIGIPS podhled zavěšený 4.10.13 GH (koupelny) 

 

Pro podlahy byly zvoleny tyto skladby, které jsou modelovány jako podlahy: 

 DEK Podlaha PD.2001A (DEKFLOOR 01) (1.NP – chodby, tech. místnosti) 

 DEK Podlaha PD.2002A (DEKFLOOR 03) (1.NP – koupelna) 

 DEK Podlaha PD.2004A (DEKFLOOR 05) (1.NP – obytné místnosti) 

 DEK Podlaha PD.2007A (DEKFLOOR 33) (2.NP – chodby, tech. místnosti) 

 DEK Podlaha PD.2008A (DEKFLOOR 35) (2.NP – koupelna) 

 DEK Podlaha PD.2010A (DEKFLOOR 37) (2.NP – chodba) 

 

Tyto skladby jsou různé hlavně z hlediska konstrukce, na kterou jsou položeny, tedy zda se 

nacházejí na základové desce nebo na stropní desce. První tři skladby byly rozděleny na 

jednotlivé materiálové vrstvy, neboť jejich spodní vrstva je společná a je položena po celé 

základové desce, tudíž by tyto kompletní skladby nešly reálně použít. Dalším problémem 

podlah je rozdílná celková výška jednotlivých skladeb. V případě využití těchto skladeb nelze 
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docílit povrchu, který bude o jedné výškové úrovni. Povrch lze zarovnat úpravou výšky 

betonové mazaniny, ale následně tato upravená vrstva nenese správnou informaci při exportu 

do BIM platformy a případně může dojít v chybě u exportu výměr. V případě využití skladeb 

do koupelen s podlahovým vytápěním je tento rozdíl více jak 100 mm.  

 

Následným zjištěním o možnosti použití hrubých a nášlapných skladeb podlah, které se 

v knihovně taktéž nacházejí, by bylo možné většinu výše popsaných problémů vyřešit. Tento 

způsob již nebyl využit, protože použití jednotlivých materiálových vrstev u původních skladeb 

je defacto stejné. Podlahy 2. NP byly modelovány bez jakýkoliv problémů. 

 

 
Obr. 14: Podhledy a podlahy (zdroj: vlastní tvorba) 

 

5.8. Ostatní konstrukce a položky 
 

Na závěr bylo do modelu přidáno ještě několik prvků. Tyto prvky jsou jen vzhledovou 

nadstavbou, neboť je knihovna vůbec nezahrnuje nebo zcela nevyhovují původnímu projektu. 

Takovými prvky jsou například komín, terasa, venkovní dlažba a další. Profese v programu 

Revit nebyly modelovány. Profese budou dopracovány v cenové soustavě RYRO od 

společnosti ÚRS CZ, a.s. 
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6. Ocenění modelu rodinného domu 

 
Obr. 15: Proces ocenění modelu rodinného domu 

(zdroj: vlastní zpracování) 

 

Prvním krokem k ocenění dokončeného modelu je export do obecného formátu ifc a jeho 

následný import do BIM Platformy. Po zpracování modelu v BIM Platformě je nutné model 

navázat na konkrétní rozpočet v programu KROS 4. 

 

 
Obr. 16: Navázání modelu v programu KROS 4 

(zdroj: vlastní zpracování) 

 

Následně z programu KROS 4 může být otevřen navázaný model v prostředí BIM Platformy. 

BIM platforma slouží v podstatě jako mezikrok mezi programem Revit a Kros 4. BIM 

platforma má ale i mnohem širší využití. Jedním z největších je využití cloudového úložiště 
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mezi jednotlivými účastníky výstavbového projektu pro sdílení dat.26 V případě této bakalářské 

práce je BIM Platforma využita pouze k přesunu skladeb a s nimi spojenými výkazy výměr z 

modelu do programu Kros 4. V prostředí BIM Platformy lze zobrazit informace o jednotlivých 

skladbách a materiálech.   

 

 
Obr. 17: Zapsání skladeb a položek v prostředí BIM Platformy 

(zdroj: vlastní zpracování) 

 

Při importu položek docházelo ke dvěma určitým chybám. Jednou z nich bylo oddělení 

části konstrukce od položek skladby a jejím zapsání do rozpočtu pouze jako soupis 

materiálů. Pro příklad je uvedena skladba izolace atiky.  

 

 
Obr. 18: Chybně zapsané položky izolace atiky do rozpočtu 

(zdroj: vlastní zpracování, KROS 4) 

 

 
26 BIM Platforma [online]. [cit. 2021-4-26]. Dostupné z: https://www.bimplatforma.cz/ 
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Důvod této chyby nebyl zjištěn. Oprava těchto položek je poměrně jednoduchá, neboť pro 

výpočet množství využívá program KROS 4 figury generované BIM Platformou. Tyto figury 

lze v programu otevřít a množství doplnit (viz Obr. 19). 

 

 
Obr. 19: Doplnění figury (zdroj: vlastní zpracování, KROS 4) 

 

Druhou chybou byl import pouze materiálů. Tyto položky ale bylo možné vložit ze Stavební 

knihovny DEK přímo v rozpočtu a navázat na ně figury s vypočteným množstvím. U některých 

skladeb byly nalezeny položky nevhodné, které byly nahrazeny. Pro větší přehlednost to 

v tomto případě bylo provedeno odečtem při dopracování jednotlivých konstrukčních částí. 

 

Importované skladby neobsahují vždy kompletní seznam položek. Avšak i u položek, které 

obsahují, nejsou vždy dopočteny výkazy výměr. Například množství některých položek není 

spočteno u kontaktního zateplovacího systému. V tomto případě se jedná o začišťovací a 

rohové profily. Tento problém je způsoben odečtem jednotlivých výměr z modelu. Buď není 

odečet výměr nastaven, nebo jej nelze nastavit. 
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Obr. 20: Položky kontaktního zateplovacího systému 

(zdroj: vlastní zpracování, KROS 4) 

 

V této kapitole bakalářské práce budou dále rozebrány jednotlivé položky, které byly zapsány 

do programu KROS 4. Budou doplněny položky bez výkazu výměr a položky, které v rozpočtu 

chybí. Každá konstrukční část bude na závěr porovnána s částí dopracovanou. Díky importu po 

jednotlivých konstrukcích se v rozpočtu nachází mnoho položek, které se opakují. Z tohoto 

důvodu budou uvedeny u určitých konstrukčních částí pouze některé položky, které byly 

importovány do rozpočtu. 

 

6.1. Zemní práce a základy 
 

První konstrukční částí jsou zemní práce a základy. Jak bylo již dříve zmíněno, zemní práce 

nebyly modelovány. Proto importované položky se týkají pouze základů. 

 

Tab. 2:Importované položky (zkrácené) - Zemní práce a základy 
(zdroj: vlastní zpracování, KROS 4) 

Kód položky Popis MJ Množství J. cena Cena celkem 

D19 Basic Wall:DEK Základ ZS.2001A 400mm    8 937,72 
274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15 m3 3,384 2 641,17 8 937,72 

274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 0,000 318,96 0,00 

274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 0,000 61,21 0,00 

741410021 
Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v 
městské zástavbě v zemi 

m 0,000 53,01 0,00 

35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 0,000 34,10 0,00 

D27 Basic Wall:DEK Základ ZS.3001A    20 415,92 

279113124 
Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění 
včetně výplně z betonu tř. C 12/15 

m2 11,028 1 373,85 15 150,82 

279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,132 39 887,12 5 265,10 
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D32 Floor:DEK Základ ZD.1001A    193 293,59 

271572211 
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku 

m3 22,682 1 050,00 23 816,10 

273321411 
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí 
tř. C 20/25 

m3 22,682 2 850,00 64 643,70 

273351121 Zřízení bednění základových desek m2 0,000 401,00 0,00 

273351122 Odstranění bednění základových desek m2 0,000 108,00 0,00 

273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,499 29 700,00 14 820,30 

711491171 
Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z 
textilií vrstva podkladní 

m2 151,214 43,20 6 532,44 

69311068 
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní 
PP 300g/m2 

m2 166,335 23,80 3 958,77 

D31 Floor:DEK Podlaha PD.2001A (DEKFLOOR 01) (3/3)   0,00 

631311115 
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 20/25 

m3 9,073 3 820,00 34 658,86 

634112126 
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s 
fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm 

m 0,000 28,80 0,00 

711111001 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 
nátěrem penetračním 

m2 151,222 10,10 1 527,34 

11163150 lak penetrační asfaltový t 0,045 48 300,00 2 173,50 

711141559 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP 

m2 151,222 102,00 15 424,64 

62853004 
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 

m2 173,905 148,00 25 737,94 

D18 Basic Wall:DEK Sokl SL.4002A    29 583,09 

622211021 
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 120 
mm 

m2 14,355 624,07 8 958,52 

28376017 
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
100mm 

m2 14,643 212,00 3 104,32 

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 0,000 50,76 0,00 

63127464 
profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro 
ETICS 

m 0,000 20,50 0,00 

622511111 
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka 
včetně penetrace vnějších stěn 

m2 14,355 566,36 8 130,10 

711112001 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 
nátěrem penetračním 

m2 14,355 22,03 316,24 

11163150 lak penetrační asfaltový t 0,006 48 300,00 289,80 

711142559 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé 
NAIP 

m2 14,355 116,96 1 678,96 

62855001 
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 

m2 17,226 167,00 2 876,74 

711142559 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé 
NAIP 

m2 14,355 116,96 1 678,96 

62853004 
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 

m2 17,226 148,00 2 549,45 
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U základů a zemních prací bylo nutné dopracovat tyto položky (viz Tab. 3). 

 

Tab. 3: Dopracované položky - Zemní práce a základy 
(zdroj: vlastní zpracování, KROS 4) 

Kód položky Popis MJ Množství J. cena Cena celkem 

1 Zemní práce    64 272,74 

121151103 
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně 

m2 248,803 50,40 12 539,67 

162651112 
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 

m3 23,019 159,00 3 660,02 

122251102 
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně 

m3 1,477 177,00 261,43 

132251102 
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně 

m3 21,542 704,00 15 165,57 

171201221 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 

t 41,434 657,00 27 222,14 

181951112 
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se 
zhutněním strojně 

m2 248,803 21,80 5 423,91 

2 Zakládání    19 784,88 
274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 10,128 319,00 3 230,83 

274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 10,128 61,20 619,83 

273351121 Zřízení bednění základových desek m2 8,876 401,00 3 559,28 

273351122 Odstranění bednění základových desek m2 8,876 108,00 958,61 

274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15 m3 0,973 2 640,00 2 568,72 

274321211 
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. 
C 12/15 

m3 1,863 2 660,00 4 955,58 

273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,130 41 500,00 5 395,00 

272353141 
Bednění kotevních otvorů v základových klenbách průřezu 
do 0,17 m2 hl 1 m 

kus 9,000 652,00 5 868,00 

271572211 
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku 

m3 -4,899 1 050,00 -5 143,95 

711491171 
Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z 
textilií vrstva podkladní 

m2 -32,659 43,20 -1 410,87 

69311068 
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní 
PP 300g/m2 

m2 -34,292 23,80 -816,15 

 

Pro tuto konstrukční část byly tedy zpracovány kompletní zemní práce. Stavební knihovna sice 

nabízí určité komplety, ty v tomto případě nebyly úplně vhodné. V této konstrukční části bylo 

dále nutné dopočítat bednění základových pasů a desek, základové pasy, které byly širší než 

nabízené ve stavební knihovně a bednění prostupů nutných k profesím. Současně bylo nutné 

upravit plochu štěrkopískového podsypu a geotextilie, které jsou součástí základové desky, 

protože i přes napojení na ostatní konstrukce v modelu vykazovaly špatné výměry.  
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Graf 1: Porovnání celkových cen - Zemní práce a základy 

(zdroj: vlastní zpracování) 

 

Dle porovnání cen (viz Graf 1) bylo nutné dopracovat položky ve výši 22 % z celkové ceny 

konstrukční části. V této konstrukční části je tento rozdíl způsoben hlavně absencí zemních 

prací v původním modelu. 

 

6.2. Obvodové zdivo, nosné zdivo a kontaktní zateplovací systém 
 

V této konstrukční části byla většina prvků oceněna bez větších problémů. 

 
Tab. 4: Importované položky - Obvodové zdivo, nosné zdivo a kontaktní zateplovací systém 

(zdroj: vlastní zpracování, KROS 4) 

Kód položky Popis MJ Množství J. cena Cena celkem 

D26 Basic Wall:DEK Obvodová stěna SN.4001A - vnější omítka (1/3)  54 574,42 

622142001 
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty 

m2 69,256 195,36 13 529,85 

622143003 
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou 

m 0,000 39,88 0,00 

63127464 
profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro 
ETICS 

m 0,000 20,50 0,00 

622143004 
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro 
spojení s okenním rámem 

m 0,000 34,81 0,00 

59051476 
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění 
ETICS 

m 0,000 29,60 0,00 

622321121 
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn 
nanášená ručně 

m2 69,256 244,22 16 913,70 

290 189,43 Kč; 
78%

84 057,62 Kč; 
22%

Zemní práce a základy

Cena z modelu Cena dopracovaného rozpočtu
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622531021 
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn 

m2 69,256 348,43 24 130,87 

D27 Basic Wall:DEK Obvodová stěna TI.1401A - KZS (1/3)   123 627,12 

622143004 
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro 
spojení s okenním rámem 

m 0,000 34,81 0,00 

59051476 
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění 
ETICS 

m 0,000 29,60 0,00 

622211031 
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 
mm 

m2 105,134 650,62 68 402,28 

28375951 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 140mm m2 107,237 153,00 16 407,26 

622252001 
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky 

m 0,000 118,75 0,00 

59051651 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 140mm m 0,000 85,30 0,00 

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 0,000 50,76 0,00 

63127464 
profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro 
ETICS 

m 0,000 20,50 0,00 

622541021 
Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn 

m2 105,134 369,22 38 817,58 

D28 Basic Wall:DEK Obvodová stěna TI.1401A - zdivo (2/3)   120 210,48 

311235161 
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na 
tenkovrstvou maltu tl 300 mm 

m2 93,469 1 286,10 120 210,48 

D29 Basic Wall:DEK Vnitřní nosná stěna SN.4101G - zdivo(2/3)   135 006,71 

311236221 
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu 
M10 z cihel děrovaných P20 s maltovanými kapsami 
tloušťky 250 

m2 79,828 1 691,22 135 006,71 

D30 Basic Wall:Stěna E4H.105 Porotherm 38 T Profi - zateplené zdivo 7 740,58 

311238652 
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených P8 s 
vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou maltu U přes 
0,14 do 0,18 W/m2K tl 380 mm 

m2 3,472 2 229,43 7 740,58 

 

U obvodového zdiva, nosného zdiva a kontaktního zateplovacího systému bylo nutné 

dopracovat tyto položky (viz Tab. 5). 

 

Tab. 5: Dopracované položky - Obvodové zdivo, nosné zdivo a kontaktní zateplovací systém 
(zdroj: vlastní zpracování, KROS 4) 

Kód položky Popis MJ Množství J. cena Cena celkem 

3 Svislé a kompletní konstrukce    67 211,63 

311235161 
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na 
tenkovrstvou maltu tl 300 mm 

m2 -5,313 1 290,00 -6 853,77 

311236221 
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 
z cihel děrovaných P20 s maltovanými kapsami tloušťky 250 

m2 -1,563 1 691,22 -2 643,38 

317168051.WNR Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 1000 mm kus 23,000 325,73 7 491,79 

317168052.WNR Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 1250 mm kus 11,000 408,24 4 490,64 
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317168053.WNR Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 1500 mm kus 23,000 466,62 10 732,26 

317168058.WNR Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 2750 mm kus 4,000 1 094,79 4 379,16 

317168061.WNR Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 3500 mm kus 4,000 1 378,17 5 512,68 

317168311.WNR 
Překlad složený roletový Porotherm KP Vario UNI tl zdi 365 
mm dl 1250 mm 

kus 2,000 4 870,86 9 741,72 

317168318.WNR 
Překlad složený roletový Porotherm KP Vario UNI tl zdi 365 
mm dl 3000 mm 

kus 2,000 11 057,20 22 114,40 

317168448.WNR 
Překlad vysoký spřažený Porotherm KP XL š 300 mm dl 5500 
mm 

kus 1,000 12 246,13 12 246,13 

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní    19 431,35 

622143004 
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro 
spojení s okenním rámem 

m 80,590 34,80 2 804,53 

59051476 
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění 
ETICS 

m 84,620 29,60 2 504,75 

622321121 
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn 
nanášená ručně 

m2 2,415 244,22 589,79 

622531021 
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn 

m2 9,695 348,43 3 378,03 

622252001 
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky 

m 39,280 119,00 4 674,32 

59051651 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 140mm m 41,244 85,30 3 518,11 

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 27,140 50,76 1 377,63 

63127464 
profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro 
ETICS 

m 28,497 20,50 584,19 

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání    43 685,30 

941211111 
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 
kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m 

m2 390,745 46,80 18 286,87 

941211211 
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 
25 m za první a ZKD den použití 

m2 7 814,900 1,83 14 301,27 

941211811 
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 
kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m 

m2 390,745 28,40 11 097,16 

 

U této konstrukční části byly pro větší přesnost dopočteny systémové překlady a odečtena 

plocha zdiva, kterou tyto překlady nahradily. U kontaktního zateplovacího systému bylo nutné 

dopočítat profily rohové, začišťovací a zakládací. Současně byly dopočteny plochy omítek 

ostění. Posledními položkami, které bylo nutné připočítat byly položky lešení. 
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Graf 2: Porovnání celkových cen - Obvodové zdivo, nosné zdivo a kontaktní zateplovací systém 

(zdroj: vlastní zpracování) 

 

Dle porovnání cen (viz Graf 2) bylo nutné dopracovat položky ve výši 23 % z celkové ceny 

konstrukční části. V této konstrukční části je tento rozdíl způsoben zejména kvůli systémovým 

překladům, které tvoří polovinu ceny, která byla nutná dopočíst. Tato cena mohla být 

redukována použitím překladů ze stavební knihovny, které nebyly využity z již dříve 

zmíněných důvodů. Pokud by ale nebyly překlady uvažovány nejvíce se na tomto rozdílu cen 

podílí lešení.  

 

6.3. Vodorovné nosné konstrukce 
 

V této konstrukční části byly modelovány pouze stropní desky a schodiště.  

 
Tab. 6: Importované položky - Vodorovné nosné konstrukce 

(zdroj: vlastní zpracování, KROS 4) 

Kód položky Popis MJ Množství J. cena Cena celkem 

D6 Floor:DEK Strop SK.1001A    473 308,68 
411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 36,765 3 087,82 113 523,70 

411351011 
Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné 
kce 

m2 245,103 372,00 91 178,32 

411351012 
Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce 

m2 245,103 111,05 27 218,69 

441 159,31 Kč; 
77%

130 328,28 Kč; 
23%

Obvodové zdivo, nosné zdivo a kontaktní 
zateplovací systém

Cena z modelu Cena dopracovaného rozpočtu
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411354313 
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 
cm 

m2 245,103 171,18 41 956,73 

411354314 
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 
25 cm 

m2 245,103 51,51 12 625,26 

411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 4,412 42 340,43 186 805,98 

 

U vodorovných nosných konstrukcí bylo nutné dopracovat tyto položky (viz Tab. 7). 

 

Tab. 7: Dopracované položky - Vodorovné nosné konstrukce 
(zdroj: vlastní zpracování, KROS 4) 

Kód položky Popis MJ Množství J. cena Cena celkem 

4 Vodorovné konstrukce    -13 347,20 

411351011 
Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné 
kce 

m2 -14,899 372,00 -5 542,43 

411351012 
Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce 

m2 -14,899 111,05 -1 654,53 

411354311 
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 
cm 

m2 -32,096 149,22 -4 789,37 

411354312 
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 
15 cm 

m2 -32,096 42,40 -1 360,87 

D1 URS.430.0001 - Schodišťě ze železobetonu tř. C 20/25    15 812,61 
430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 1,440 3 521,86 5 071,48 

430361821 
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 
10 505 

t 0,158 48 764,07 7 704,72 

431351121 
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 
m 

m2 4,430 685,42 3 036,41 

431351122 
Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 
4 m 

m2 4,430 119,85 530,94 

434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 2,912 407,12 1 185,53 

434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 2,912 84,93 247,32 

 

U stropních desek byla špatně vypočetena plocha bednění. Bednění bylo uvažováno pouze pod 

celou plochou stropní desky. Bylo nutné odečíst plochu desky pod kterou se nachází obvodové 

a nosné zdivo a přičíst svislé bednění po stranách stropní desky. Současně bylo nutné 

dorpacovat kompletní železobetonové monolitické schodiště, které je součástí Stavební 

knihovny DEK, ale nelze jej modelovat. Pro jeho položky byla využita konstrukce ze stavební 

knihovny a následně byl upraven výkaz výměr. 
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Graf 3: Porovnání celkových cen - Vodorovné nosné konstrukce 

(zdroj: vlastní zpracování) 

 

Dle porovnání cen (viz Graf 3) byla část dopracovaných položek rozdílná ve výši 1 % od 

části zpracované modelem. Tento malý výsledný rozdíl je způsoben nutným odečtem bednění 

a zpraováním kompletního schodiště. Tyto části se cenou navzájem téměř vykompenzovaly. 

 

6.4. Plochá střecha a atika 
 

V této konstrukční části byly oceněny dva typy střech a izolace atik. Jak již bylo zmíněno 

střecha na garáží byla nahrazena skladbou jinou, neboť nebyla nalezena vhodná skladba. Z této 

skladby byla odstraněna tepelná izolace. Z důvodu rozsáhlosti je uvedena pouze hlavní střecha 

a izolace atiky s korunou (viz Tab. 8).  

 

Tab. 8: Importované položky - Plochá střecha a atika 
(zdroj: vlastní zpracování, KROS 4) 

Kód položky Popis MJ Množství J. cena Cena celkem 

D3 Basic Roof:DEK Střecha ST.1006A (DEKROOF 06)    72 190,00 
632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 50 mm m2 89,687 371,66 33 333,07 

632451293 
Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru 
C30 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm 

m2 0,000 32,48 0,00 

712311101 
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem 
penetračním nebo asfaltovým 

m2 89,687 12,19 1 093,28 

473 308,68 Kč; 99%

4 429,20 Kč; 
1%

Vodorovné nosné konstrukce

Cena z modelu Cena dopracovaného rozpočtu
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11163150 lak penetrační asfaltový t 0,027 48 300,00 1 304,10 

712341559 
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše 

m2 89,687 105,22 9 436,87 

62857003 
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s 
vložkou kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným 
břidličným posypem na horním povrchu 

m2 103,140 262,00 27 022,68 

712341659 
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením bodově 

m2 89,687 88,13 7 904,12 

62856011 

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem 
na horním povrchu 

m2 103,140 160,00 16 502,40 

712363604 
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI 
tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 m 

m2 71,750 242,33 17 387,18 

62853004 
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 

m2 103,140 148,00 15 264,72 

712363605 
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI 
tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 m 

m2 8,969 348,12 3 122,29 

712363606 
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI 
tl přes 240 mm rohové pole, budova v do 18 m 

m2 8,969 454,75 4 078,65 

712771241 
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy ze smyčkových 
rohoží sklon do 5° 

m2 89,687 47,96 4 301,39 

69331044 rohož drenážní PE nelaminovaná 900g/m2 m2 94,172 112,00 10 547,26 

713141151 
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 
vrstva rohoží, pásů, dílců, desek 

m2 89,687 34,08 3 056,53 

63151500 
deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní 
vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 80mm 

m2 91,481 324,00 29 639,84 

713141152 
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 
vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek 

m2 89,687 64,37 5 773,15 

63151470 
deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní 
vrstva 50kPa λ=0,038-0,039 tl 100mm 

m2 91,481 366,00 33 482,05 

63151472 
deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní 
vrstva 50kPa λ=0,038-0,039 tl 120mm 

m2 91,481 439,00 40 160,16 

713141263 
Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl 
přes 240 mm 

m2 89,687 134,81 12 090,70 

721233113 
Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok 
DN 125 

kus 0,000 2 059,73 0,00 

D5 Basic Roof:DEK Koruna atiky AT.3201A    17 915,24 

712811101 
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za 
studena nátěrem penetračním 

m2 31,581 13,45 424,76 

11163150 lak penetrační asfaltový t 0,009 48 300,00 434,70 

712831101 
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy 
na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou 

m2 31,581 23,12 730,15 

69311068 
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní 
PP 300g/m2 

m2 34,740 23,80 826,81 

712841559 
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy 
přitavením NAIP 

m2 31,581 139,53 4 406,50 

62853004 
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 

m2 36,319 148,00 5 375,21 

712861705 
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií 
lepenou se svařovanými spoji 

m2 31,581 181,03 5 717,11 

28322012 
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 
1,5mm šedá 

m2 36,319 192,00 6 973,25 
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713141311 
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, 
spádová vrstva 

m2 31,581 60,59 1 913,49 

28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový m3 1,926 1 580,00 3 043,08 

762341270 
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z 
desek dřevotřískových na sraz 

m2 31,581 110,96 3 504,23 

60621149 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm m2 33,160 445,00 14 756,20 

762395000 
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních 
konstrukcí 

m3 0,663 1 255,74 832,56 

D8 Basic Wall:DEK Izolace atiky AT.2201A    5 109,16 

712811101 
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za 
studena nátěrem penetračním 

m2 12,814 13,45 172,35 

11163150 lak penetrační asfaltový t 0,005 48 300,00 241,50 

712831101 
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy 
na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou 

m2 12,814 23,12 296,26 

69311068 
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní 
PP 300g/m2 

m2 14,095 23,80 335,46 

712841559 
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy 
přitavením NAIP 

m2 12,814 139,53 1 787,94 

62853004 
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 

m2 15,376 148,00 2 275,65 

712861705 
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií 
lepenou se svařovanými spoji 

m2 12,814 181,03 2 319,72 

28322012 
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 
1,5mm šedá 

m2 14,736 192,00 2 829,31 

713131143 
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v 
kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, 
desek 

m2 12,814 208,13 2 666,98 

28375914 
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 
100mm 

m2 13,070 151,00 1 973,57 

 

Importované položky v této části jsou velice kvalitně zpracovány ve skladbě a nebyla potřeba 

je výrazně dopracovávat. U ploché střechy a atiky byly dopracovány tyto položky (viz      

Tab. 9). 

 

Tab. 9: Dopracované položky - Plochá střecha a atika 
(zdroj: vlastní zpracování, KROS 4) 

Kód položky Popis MJ Množství J. cena Cena celkem 

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní    0,00 

631342222 
Cementová litá pěna tl do 120 mm objemové hmotnosti 600 
kg/m3 

m3 10,980 3 500,00 38 430,00 

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 50 mm m2 -132,973 372,00 -49 465,96 

721233121 
Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy vodorovný 
odtok DN 75/110 

kus 3,000 2 210,00 6 630,00 

764 Konstrukce klempířské    0,00 

764548422 
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn 
předzvětralého plechu průměru 80 mm 

m 16,200 992,00 16 070,40 
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Malou změnou u této konstrukční části bylo nahrazení samonivelačního potěru, který se nachází 

v již oceněných skladbách za cementovou litou pěnu. Samonivelační potěr není považován za 

ideální pro vytvoření spádu střechy a byl tedy nahrazen. Současně byly doplněny střešní vtoky 

a svody dešťové vody. 

 

 
Graf 4: Porovnání celkových cen - Plochá střecha a atika 

(zdroj: vlastní zpracování) 

 

Dle porovnání cen (viz Graf 4) byla část dopracovaných položek rozdílná ve výši 3 % od 

části zpracované modelem. Tento rozdíl je minimální a proto tuto konstruční část lze 

považovat za velmi dobře zpracovanou z hlediska položek skladeb Stavební knihovny DEK. 

 

6.5. Výplně otvorů 
 

Výplně otvorů se v době vytváření této bakalářské práce ve Stavební knihovně DEK 

nevyskytují. V této části nebylo ani možné využít podklady z programu Revit, neboť většina 

položek je dělena dle rozmezí ploch. Do rozpočtu byly naimportovány okna ze šablony, která 

byla využita pro tvorbu modelu rodinného domu. Tyto položky nebylo možné nijak dále využít. 

Celá tato konstrukční část byla tedy dopracována manuálně. 

 

391 762,05 Kč; 
97%

11 664,44 Kč; 
3%

Plochá střecha a atika

Cena z modelu Cena dopracovaného rozpočtu



50 
 

Tab. 10: Dopracované položky - Výplně otvorů 
(zdroj: vlastní zpracování, KROS 4) 

Kód položky Popis MJ Množství J. cena Cena celkem 

766 Konstrukce truhlářské    0,00 

766622131 
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky 
do 1,5 m s rámem do zdiva 

m2 21,720 670,00 14 552,40 

61140051 
okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do 
v 1,5m 

m2 21,720 3 080,00 66 897,60 

766622132 
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky 
do 2,5 m s rámem do zdiva 

m2 2,520 679,00 1 711,08 

61140053 
okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v 
1,5-2,5m 

m2 2,520 2 700,00 6 804,00 

766622133 
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky 
přes 2,5 m s rámem do zdiva 

m2 12,960 691,00 8 955,36 

61140055 
okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 
přes v 2,5m 

m2 12,960 3 030,00 39 268,80 

766622115 
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 
1,5 m s rámem do zdiva 

m2 2,580 564,00 1 455,12 

61140043 
okno plastové s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 
do v 1,5m 

m2 2,580 2 120,00 5 469,60 

766622216 
Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s 
rámem do zdiva 

kus 4,590 670,00 3 075,30 

61140049 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2 m2 4,590 4 240,00 19 461,60 

766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 13,000 161,00 2 093,00 

54914620 
kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního 
materiálu R PZ nerez PK 

kus 13,000 607,00 7 891,00 

766660733 Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s klikou kus 2,000 180,00 360,00 

54914120 kování bezpečnostní, klika-klika R4 ASTRA kus 2,000 2 550,00 5 100,00 

766682111 
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 170 mm 

kus 7,000 1 250,00 8 750,00 

61181101 
zárubeň jednokřídlá obložková s dýhovaným povrchem tl 
stěny 60-150mm rozměru 600-900/1970mm 

kus 7,000 4 370,00 30 590,00 

766660021 
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 
m požárních do ocelové zárubně 

kus 1,000 1 200,00 1 200,00 

61161025 
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 
povrch lakovaný plné 700x1970-2100mm 

kus 1,000 4 480,00 4 480,00 

766660002 
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 
0,8 m do ocelové zárubně 

kus 1,000 767,00 767,00 

61173207 
dveře jednokřídlé dřevěné prosklené s nadsvětlíkem max 
rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2 

m2 3,240 14 000,00 45 360,00 

766660171 
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 
m do obložkové zárubně 

kus 4,000 726,00 2 904,00 

61160052 
dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 
800x1970mm 

kus 4,000 1 340,00 5 360,00 

766660001 
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 
m do ocelové zárubně 

kus 1,000 707,00 707,00 

61160051 
dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 
700x1970mm 

kus 1,000 1 330,00 1 330,00 

766660171 
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 
m do obložkové zárubně 

kus 4,000 726,00 2 904,00 

61160051 
dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 
700x1970mm 

kus 4,000 1 330,00 5 320,00 

766660321 
Montáž posuvných dveří dvoukřídlových průchozí šířky do 
1650 mm do pouzdra se dvěma kapsami 

kus 4,000 1 970,00 7 880,00 
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61160050 
dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 
600x1970mm 

kus 8,000 1 320,00 10 560,00 

766682112 
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 350 mm 

kus 1,000 1 410,00 1 410,00 

61181102 
zárubeň jednokřídlá obložková s dýhovaným povrchem tl 
stěny 160-250mm rozměru 600-900/1970mm 

kus 1,000 4 620,00 4 620,00 

64 Osazování výplní otvorů    0,00 

642946211 
Osazování pouzdra posuvných dveří se dvěma kapsami pro 
dvě křídla šířky do 1650 mm do zděné příčky 

kus 4,000 1 740,00 6 960,00 

55331640 
pouzdro stavební posuvných dveří dvoupouzdrové 1250mm 
atypický rozměr 

kus 4,000 17 700,00 70 800,00 

642942111 
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 
na MC 

kus 1,000 290,00 290,00 

55331486 
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm 
rozměru 700/1970, 2100mm 

kus 1,000 1 310,00 1 310,00 

642942221 
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4 m2 na 
MC 

kus 1,000 372,00 372,00 

55331554 
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 260-300mm 
rozměru 1100/1970, 2100mm 

kus 1,000 1 860,00 1 860,00 

642945111 
Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří 
jednokřídlových do 2,5 m2 

kus 1,000 3 760,00 3 760,00 

55331576 
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 260-300mm rozměru 700/1970, 2100mm 

kus 1,000 2 220,00 2 220,00 

 

Tuto konstrukční část nelze z důvodu absence ve stavební knihovně porovnat. 

 

6.6. Příčky, vnitřní omítky a obklady 
 

V této konstrukční části byly oceněny příčky, vnitřní omítky a obklady. Tato část byla ocěněna 

bez větších problémů s importem položek. 

 

Tab. 11: Importované položky - Příčky, vnitřní omítky a obklady 
(zdroj: vlastní zpracování, KROS 4) 

Kód položky Popis MJ Množství J. cena Cena celkem 

D3 Basic Wall:DEK Příčka SN.4004A - zdivo (2/3)    48 243,26 

342244111 
Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 
mm 

m2 73,179 659,25 48 243,26 

D4 
Basic Wall:DEK Příčka SN.4004A - vnitřní omítka 
(1/3)    120 966,50 

612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 295,350 74,34 21 956,32 

612321141 
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně 

m2 295,350 278,44 82 237,25 

784181121 
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80 m 

m2 295,350 19,94 5 889,28 

784221101 
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m 

m2 295,350 36,85 10 883,65 

D6 Basic Wall:DEK Příčka SN.4004E - ker.obklad(3/3)    18 962,83 
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612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 15,430 74,34 1 147,07 

612321121 
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně 

m2 15,430 222,14 3 427,62 

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 15,430 48,69 751,29 

781474112 
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem 

m2 15,430 506,51 7 815,45 

59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 16,972 343,00 5 821,40 

781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 0,000 161,39 0,00 

781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 0,000 40,59 0,00 

D9 Basic Wall:DEK Příčka SN.4004A - zdivo (2/3)    38 788,29 

342244111 
Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 
mm 

m2 58,837 659,25 38 788,29 

D10 
Basic Wall:DEK Příčka SN.4004A - vnitřní omítka 
(1/3)    86 334,48 

612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 210,793 74,34 15 670,35 

612321141 
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně 

m2 210,793 278,44 58 693,20 

784181121 
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80 m 

m2 210,793 19,94 4 203,21 

784221101 
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m 

m2 210,793 36,85 7 767,72 

D11 Basic Wall:DEK Příčka SN.4004E - ker.obklad(3/3)    31 442,42 

612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 25,584 74,34 1 901,91 

612321121 
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně 

m2 25,584 222,14 5 683,23 

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 25,584 48,69 1 245,68 

781474112 
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem 

m2 25,584 506,51 12 958,55 

59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 28,143 343,00 9 653,05 

781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 0,000 161,39 0,00 

781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 0,000 40,59 0,00 

 

Tato konstrukční část je velice podobná části obvodového, nosného zdiva a kontaktního 

zateplovacího systému. U příček, vnitřních omítek a obkladů bylo nutné dopracovat tyto 

položky (viz Tab. 12). 

 

Tab. 12: Dopracované položky - Příčky, vnitřní omítky a obklady 
(zdroj: vlastní zpracování, KROS 4) 

Kód položky Popis MJ Množství J. cena Cena celkem 

3 Svislé a kompletní konstrukce    15 280,53 
342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 74,000 109,00 8 066,00 

346971122 
Izolace pod příčky proti šíření zvuku jednoduchá z MC a 
lepenky š do 200 mm 

m 52,380 62,10 3 252,80 
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346244353 
Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 75 mm z 
pórobetonových přesných tvárnic 

m2 1,316 645,00 848,82 

317168011.WNR Překlad plochý Porotherm KP 11,5 dl 1000 mm kus 4,000 226,63 906,52 

317168013.WNR Překlad plochý Porotherm KP 11,5 dl 1500 mm kus 3,000 336,97 1 010,91 

317168012.WNR Překlad plochý Porotherm KP 11,5 dl 1250 mm kus 4,000 298,87 1 195,48 

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání    10 153,22 

949101111 
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou 
podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 

m2 203,880 49,80 10 153,22 

781 Dokončovací práce - obklady    19 310,43 

781493610 
Montáž vanových plastových dvířek lepených s uchycením 
na magnet 

kus 2,000 142,00 284,00 

56245724 dvířka vanová bílá 200x200mm kus 2,000 96,00 192,00 

781674113 
Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic 
keramických lepených flexibilním lepidlem 

m 1,650 114,00 188,10 

59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 0,363 372,00 135,04 

781571131 
Montáž obkladů ostění šířky do 200 mm lepenými 
flexibilním lepidlem 

m 1,000 208,00 208,00 

59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 0,220 372,00 81,84 

781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 41,014 368,00 15 093,15 

781494211 Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem m 2,450 186,00 455,70 

781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 16,600 161,00 2 672,60 

 

Jako u obvodového a nosného zdiva, byly dopracovány systémové překlady. Dále bylo 

dopracováno pomocné lehké lešení a drobné položky týkající se detailů obkladů. Zejména se 

jednalo o izolaci pod obklad stěrkou, která byla zcela opomenuta v původních skladbách, 

keramické obklady ostění a vanové profily. 
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Graf 5: Porovnání celkových cen - Příčky, vnitřní omítky a obklady 

(zdroj: vlastní zpracování) 

 

Dle porovnání cen (viz Graf 5) byla část dopracovaných položek rozdílná ve výši 11 % od 

části zpracované modelem. Na ceně této části se nejvíce projevilo chybějící pomocné lehké 

lešení a izolace stěrkou pod obklady.   

 

6.7. Podhledy a podlahy 
 

Při importu skladem podlehů a podlah došlo k jistým problémům. Izolační vrstva podlah 

a kompletní konečné vrsty podlah 2.NP se nepodařilo importovat jednotlivé položky. 

K těmto skladbám byly přiřazeny pouze materiály a výměry. Tyto skladby bylo možné ale 

vložit ze Stavební knihovny DEK přímo do rozpočtu v programu KROS 4 s výměrami 

zpracovanými modelem. 

 

Tab. 13: Importované a vložené položky (zkrácené) - Podhledy a podlahy 
(zdroj: vlastní zpracování, KROS 4) 

Kód položky Popis MJ Množství J. cena Cena celkem 

D3 Floor:DEK Podlaha PD.2001A (DEKFLOOR 01) (1/3)    27 964,99 
771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 32,044 13,57 434,84 

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 32,044 48,69 1 560,22 

344 737,78 Kč; 
89%

44 744,48 
Kč; 11%

Příčky, vnitřní omítky a obklady

Cena z modelu Cena dopracovaného rozpočtu
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771474112 
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo 
v do 90 mm 

m 0,000 110,45 0,00 

59761416 
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
300x80mm 

kus 0,000 43,30 0,00 

771574112 
Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním 
lepidlem do 12 ks/ m2 

m2 32,044 459,54 14 725,50 

59761434 
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro 
vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 

m2 35,249 319,00 11 244,43 

771591115 Podlahy spárování silikonem m 0,000 36,57 0,00 

D5 Floor:DEK Podlaha PD.2002A (DEKFLOOR 03) (1/3)    4 469,88 
771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 3,760 13,57 51,02 

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 3,760 48,69 183,07 

771474112 
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo 
v do 90 mm 

m 0,000 110,45 0,00 

59761416 
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
300x80mm 

kus 0,000 43,30 0,00 

771574112 
Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním 
lepidlem do 12 ks/ m2 

m2 3,760 459,54 1 727,87 

59761434 
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro 
vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 

m2 4,136 319,00 1 319,38 

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 3,760 316,10 1 188,54 

771591115 Podlahy spárování silikonem m 0,000 36,57 0,00 

771591241 Izolace těsnícími pásy vnitřní kout kus 0,000 203,85 0,00 

771591242 Izolace těsnícími pásy vnější roh kus 0,000 206,85 0,00 

771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 0,000 164,67 0,00 

D28 Compound Ceiling:RIGIPS podhled zavěšený 4.05.24 RB (A)   49 277,41 

763131411 
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní 
kce profil CD+UD 

m2 74,534 661,14 49 277,41 

D29 
Compound Ceiling:RIGIPS podhled zavěšený 4.10.13 
GH    5 837,64 

763131495 
SDK podhled deska 1x GM-FH1 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD REI 120 

m2 3,744 1 559,20 5 837,64 

D26 Izolace společná pro všechny druhy podlah    54 283,90 

631311115 
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 20/25 

m3 4,235 3 821,03 16 182,06 

631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 4,235 978,93 4 145,77 

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,254 29 665,06 7 534,93 

634112126 
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií 
mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm 

m 0,000 28,82 0,00 

713121111 
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, 
pásy, dílci, deskami 1 vrstva 

m2 84,707 22,72 1 924,54 

28376018 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 120mm m2 88,943 255,00 22 680,47 

713191132 
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech 
překrytí separační fólií z PE 

m2 84,707 9,47 802,18 

28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 88,943 11,40 1 013,95 

D25 DEK Podlaha PD.2004A (DEKFLOOR 05) - (2/3) - manuálně   41 012,83 

713191133 
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech 
překrytí fólií s přelepeným spojem 

m2 48,724 34,06 1 659,54 

28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 51,160 11,40 583,22 
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775413110 
Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého 
přibíjené s přetmelením 

m 0,000 45,15 0,00 

61418101 lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm m 0,000 80,10 0,00 

775541151 Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových m2 48,724 246,13 11 992,44 

61198018 
podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím V spára tř 32 tl 
8mm 

m2 51,160 494,00 25 273,04 

775591191 Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy m2 48,724 18,91 921,37 

61155351 podložka izolační z pěnového PE 3mm m2 51,160 11,40 583,22 

D22 DEK Podlaha PD.2007A (DEKFLOOR 33) - manuálně    6 270,38 

631311115 
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 20/25 

m3 0,187 3 821,03 714,53 

631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 0,187 978,93 183,06 

631341113 
Mazanina tl do 80 mm z betonu lehkého keramického LC 
16/18 

m3 0,298 4 726,88 1 408,61 

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,007 29 665,06 207,66 

713121111 
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, 
pásy, dílci, deskami 1 vrstva 

m2 3,730 22,72 84,75 

28375673 deska pro kročejový útlum tl 30mm m2 3,805 36,80 140,02 

713191132 
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech 
překrytí separační fólií z PE 

m2 3,730 9,47 35,32 

28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 4,103 11,40 46,77 

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 3,730 48,69 181,61 

771474112 
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo 
v do 90 mm 

m 0,000 110,45 0,00 

59761416 
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
300x80mm 

kus 0,000 43,30 0,00 

771574113 
Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním 
lepidlem do 19 ks/m2 

m2 3,730 471,98 1 760,49 

59761434 
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro 
vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 

m2 4,103 319,00 1 308,86 

771577114 
Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním 
lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým 

m2 3,730 53,27 198,70 

771591115 Podlahy spárování silikonem m 0,000 36,57 0,00 

D23 DEK Podlaha PD.2008A (DEKFLOOR 35) - manuálně    19 450,32 

631311115 
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 20/25 

m3 0,486 3 821,03 1 857,02 

631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 0,486 978,93 475,76 

631341113 
Mazanina tl do 80 mm z betonu lehkého keramického LC 
16/18 

m3 0,778 4 726,88 3 677,51 

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,019 29 665,06 563,64 

634112126 
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií 
mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm 

m 0,000 28,82 0,00 

713121111 
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, 
pásy, dílci, deskami 1 vrstva 

m2 9,727 22,72 221,00 

28375673 deska pro kročejový útlum tl 30mm m2 9,922 36,80 365,13 

713191132 
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech 
překrytí separační fólií z PE 

m2 9,727 9,47 92,11 

28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 10,213 11,40 116,43 

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 9,727 13,57 132,00 

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 9,727 48,69 473,61 
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771474112 
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo 
v do 90 mm 

m 0,000 110,45 0,00 

59761416 
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
300x80mm 

kus 0,000 43,30 0,00 

771574112 
Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním 
lepidlem do 12 ks/ m2 

m2 9,727 459,54 4 469,95 

59761434 
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro 
vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 

m2 10,700 319,00 3 413,30 

771577114 
Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním 
lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým 

m2 9,727 53,27 518,16 

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 9,727 316,10 3 074,70 

771591115 Podlahy spárování silikonem m 0,000 36,57 0,00 

771591241 Izolace těsnícími pásy vnitřní kout kus 0,000 203,85 0,00 

771591242 Izolace těsnícími pásy vnější roh kus 0,000 206,85 0,00 

771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 0,000 164,67 0,00 

D24 DEK Podlaha PD.2010A (DEKFLOOR 37) - manuálně    106 107,56 

631311115 
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 20/25 

m3 3,312 3 821,03 12 655,25 

631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 3,312 978,93 3 242,22 

631341113 
Mazanina tl do 80 mm z betonu lehkého keramického LC 
16/18 

m3 5,299 4 726,88 25 047,74 

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,132 29 665,06 3 915,79 

634112126 
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií 
mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm 

m 0,000 28,82 0,00 

713121111 
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, 
pásy, dílci, deskami 1 vrstva 

m2 66,240 22,72 1 504,97 

28375673 deska pro kročejový útlum tl 30mm m2 67,565 36,80 2 486,39 

713191132 
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech 
překrytí separační fólií z PE 

m2 66,240 9,47 627,29 

28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 69,552 11,40 792,89 

713191132 
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech 
překrytí separační fólií z PE 

m2 66,240 9,47 627,29 

28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 72,864 11,40 830,65 

775413110 
Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého 
přibíjené s přetmelením 

m 0,000 45,15 0,00 

61418101 lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm m 0,000 80,10 0,00 

775541151 Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových m2 66,240 246,13 16 303,65 

61198018 
podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím V spára tř 32 tl 
8mm 

m2 69,552 494,00 34 358,69 

775591191 Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy m2 66,240 18,91 1 252,60 

61155353 
podložka pod plovoucí podlahy dřevovláknitá pro kročejový 
útlum tl 5mm 

m2 69,552 35,40 2 462,14 

 

U příček, vnitřních omítek a obkladů bylo nutné dopracovat tyto položky (viz Tab. 14). 

 

Tab. 14: Dopracované položky - Podhledy a podlahy 
(zdroj: vlastní zpracování, KROS 4) 

Kód položky Popis MJ Množství J. cena Cena celkem 
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6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní    30 615,13 

631319171 
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní 
vrstvy před vložením výztuže 

m3 4,235 297,00 1 257,80 

634112113 
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi 
stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm 

m 183,380 17,70 3 245,83 

771474112 
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 90 mm 

m 44,640 110,00 4 910,40 

59761416 
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
300x80mm 

kus 110,484 43,30 4 783,96 

771591241 Izolace těsnícími pásy vnitřní kout kus 9,000 204,00 1 836,00 

771591242 Izolace těsnícími pásy vnější roh kus 1,000 207,00 207,00 

771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 19,370 165,00 3 196,05 

775413110 
Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého 
přibíjené s přetmelením 

m 84,870 45,20 3 836,12 

61418101 lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm m 91,660 80,10 7 341,97 

763 Konstrukce suché výstavby    38 253,71 
763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 162,933 30,20 4 920,58 

784211101 
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m 

m2 162,933 64,20 10 460,30 

763131713 SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem m 178,694 128,00 22 872,83 

 

U této konstručkní části bylo nutné zejména dopracovat napojení na obvodové konstrukce  

a malby s penetračním nátěrem u SDK zavěšených podhledů a izolace u podlah z dlaždic. 

Dalšími dopracovanými položkami jsou obvodové dilatace podlah, podlahové lišty a soklíky 

z dlaždic. Pro výpočet těchto položek byly využity spočtené výměry z programu Revit. 

 

 
Graf 6: Porovnání celkových cen - Podhledy a podlahy 

(zdroj: vlastní zpracování) 

379 373,75 Kč; 
85%

68 868,84 Kč; 
15%

Podhledy a podlahy

Cena z modelu Cena dopracovaného rozpočtu
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Dle porovnání cen (viz Graf 6) byla část dopracovaných položek rozdílná ve výši 15 % od 

části zpracované modelem. Největší rozdíl v této konstrukční části tvoří napojení SDK 

podhledu na obvodové kunstrukce profilem a malby s penetračním nátěrem, které nebyly 

součástí SDK zavěšených podhledů.  

 

6.8. Ostatní konstrukce a položky 
 

V této konstrukční části jsou položky, které nebyly zpracovány v modelu nebo se 

nenacházely ve Stavební knihovně DEK a nebyly přiřazeny do žádné z předchozích 

konstrukčních částí. Jednou z položek je například komín Schniedel absolut, který byl 

zpracován na stránkách výrobce na míru a následně importován do modelu, ale nemohl být 

přímo oceněn. Dále do této části byly zařazeny například venkovní a vnitřní parapety a vyčištění 

budov (viz Tab. 15). 

 

Tab. 15: Dopracované položky - Ostatní konstrukce a položky 
(zdroj: vlastní zpracování, KROS 4) 

Kód položky Popis MJ Množství J. cena Cena celkem 

3 Svislé a kompletní konstrukce    70 740,63 

314272407.SID 
Komínové těleso jednoprůduchové s větrací šachtou 
SCHIEDEL ABSOLUT 180 mm v 3 m 

soubor 1,000 30 591,82 30 591,82 

314272417.SID 
Příplatek k jednoprůduchovému komínovému tělesu s větrací 
šachtou SCHIEDEL ABSOLUT 180 mm ZKD 1 m výšky 

m 3,700 5 164,85 19 109,95 

314272441.SID 
Komínový jednoprůduchový plášť s větrací šachtou 
omítkové struktury SCHIEDEL ABSOLUT 140,160,180 mm 
v 1,00 m 

kus 1,000 21 038,86 21 038,86 

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní    13 855,05 

629991011 
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící 
páskou 

m2 88,740 34,00 3 017,16 

637121111 Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním m2 16,176 222,00 3 591,07 

637311131 
Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože 
beton 

m 27,980 259,00 7 246,82 

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání    0,00 

952901111 
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m 

m2 203,880 112,00 22 834,56 

764 Konstrukce klempířské    12 111,41 

764226401 
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al 
plechu rš 150 mm 

m 29,350 282,00 8 276,70 

632451021 Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v pásu m2 5,870 173,00 1 015,51 
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764226465 
Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů parapetů 
rovných z Al plechu rš do 400 mm 

kus 32,000 88,10 2 819,20 

766 Konstrukce truhlářské    14 348,40 

766438111 
Montáž dřevěného obložení betonových stupňů s 
podstupnicemi 

m 16,000 580,00 9 280,00 

60627018 laťovka topol/ceiba tl 18mm jakost I. m2 8,000 349,00 2 792,00 

766694111 
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky 
do 30 cm délky do 1,0 m 

kus 6,000 145,00 870,00 

60794101 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 200mm m 4,800 293,00 1 406,40 

766694112 
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky 
do 30 cm délky do 1,6 m 

kus 5,000 195,00 975,00 

60794101 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 200mm m 6,000 293,00 1 758,00 

766694113 
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky 
do 30 cm délky do 2,6 m 

kus 1,000 265,00 265,00 

60794101 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 200mm m 2,150 293,00 629,95 

766694114 
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky 
do 30 cm délky do 3,6 m 

kus 1,000 297,00 297,00 

60794101 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 200mm m 3,000 293,00 879,00 

766694115 
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky 
do 30 cm délky přes 3,6 m 

kus 3,000 331,00 993,00 

60794101 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 200mm m 13,400 293,00 3 926,20 

767 Konstrukce zámečnické    3 622,96 

767220110 
Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti do 15 kg z trubek 
do zdi 

m 14,320 253,00 3 622,96 

55341R 
Zábradlí schodišťové, včetně povrchové úpravy - žárový 
pozink 

m 14,320 3 650,00 52 268,00 

 

6.9. Přesuny hmot 
 

Ocenění této části bylo ze všech částí pravděpodobně nejsložitější. Problémem je, že 

položky jsou nahrávány po ucelených skladbách. Tyto skladby nemají vytvořené vazby 

mezi jednotlivými položkami a nelze tedy materiály roztřídit dle přiřazených prací. 

Současně po importu některých položek byl špatně přidělen i typ položky, který nebyl nahrazen 

ani aktualizací zakázky. Posledním problémem je výpočet položek přesunů hmot programem 

KROS 4, který zvládá správně spočítat hmotnost položek HSV, ale při položkách PSV musí 

být dané položky zařazeny pod správným stavebním dílem TSKP. Pokud vezmeme v potaz 

kombinaci všech těchto problémů, je ocenění přesunů hmot velice složité. Následného výsledku 

(viz Tab. 16) bylo dosaženo přesunem a roztříděním veškerých položek rozpočtu manuálně. 

Pokud nedojde k určitým změnám v tomto napojení, doporučuje se využívat přesuny hmot 

stanovené procentuálními sazbami.  
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Tab. 16: Dopracované položky - Přesuny hmot 
(zdroj: vlastní zpracování, KROS 4) 

Kód položky Popis MJ Množství J. cena Cena celkem 

 Celkem  
   

105 445,47 
998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 307,105 286,00 87 832,03 

998711102 
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 12 m 

t 1,186 1 040,00 1 233,44 

998712102 
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 12 m 

t 2,658 1 110,00 2 950,38 

998713102 
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 
m 

t 5,127 1 000,00 5 127,00 

998721102 
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 
12 m 

t 0,005 678,00 3,39 

998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m t 0,537 1 490,00 800,13 

998763302 
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 12 m 

t 2,125 1 070,00 2 273,75 

998764102 
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech 
v do 12 m 

t 0,304 1 990,00 604,96 

998766102 
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v 
do 12 m 

t 2,082 1 070,00 2 227,74 

998767102 
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech 
v do 12 m 

t 0,057 1 390,00 79,23 

998771102 
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 
12 m 

t 1,463 587,00 858,78 

998775102 
Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 
12 m 

t 0,880 1 070,00 941,60 

998781102 
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 
12 m 

t 0,874 587,00 513,04 

 

6.10. Profese a ostatní objekty 
 

Poslední konstrukční částí byly zvoleny stavební profese. V závislosti na náročnosti a 

projektové dokumentace, která je určena pouze pro stavební povolení, byly tyto profese 

oceněny agregovanými položkami soustavy RYRO, která je součástí cenové soustavy ÚRS. 

Touto soustavou byly oceněny i ostatní objekty, pro které v cenové soustavě ÚRS nebyly 

nalezeny vhodné položky.  

 

Tab. 17: Dopracované položky - Profese oceněné soustavou RYRO 
(zdroj: vlastní zpracování, KROS 4) 

Kód položky Popis MJ Množství J. cena Cena celkem 

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace    34 710,66 

721A1001 Kanalizace vodorovná do DN 150 mm délky do 20 m komplet 2,000 17 355,33 34 710,66 

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod    57 214,28 
722A1111 Voda studená vodorovná i stoupačka do DN 32 m 33,023 877,69 28 983,96 
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722A1112 Voda teplá vodorovná i stoupačka do DN 32 m 30,513 925,19 28 230,32 

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod    16 616,61 

723A1011 
Domovní plynovod do DN 25 mm od uzávěru na fasádě 
délky do 18 m 

komplet 1,000 16 616,61 16 616,61 

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty    79 522,18 

725A2001 Vana včetně přípojných potrubí a armatur komplet 1,000 13 927,17 13 927,17 

725A2002 
Sprchový kout se zástěnou včetně přípojných potrubí a 
armatur 

komplet 1,000 17 668,51 17 668,51 

725A2004 WC kombi včetně přípojných potrubí a armatur komplet 2,000 7 444,43 14 888,86 

725A2006 Umyvadlo včetně přípojných potrubí a armatur komplet 3,000 8 339,23 25 017,69 

725A2009 
Napojení kuchyňské linky k domovním rozvodům včetně 
přípojných potrubí a armatur 

komplet 1,000 8 019,95 8 019,95 

731 Ústřední vytápění - kotelny    88 889,95 

731A0131 
Plynový kotel stacionární kondenzační do 24 kW se 
zásobníkem teplé vody a regulací 

soubor 1,000 88 889,95 88 889,95 

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa    215 484,06 

735A1001 
Otopná soustava s článkovými otopnými tělesy hliníkovými 
pro místnost plochy do 8 m2 

soubor 4,000 9 687,88 38 751,52 

735A1002 
Otopná soustava s článkovými otopnými tělesy hliníkovými 
pro místnost plochy přes 8 do 15 m2 

soubor 4,000 15 599,99 62 399,96 

735A1003 
Otopná soustava s článkovými otopnými tělesy hliníkovými 
pro místnost plochy přes 15 do 25 m2 

soubor 3,000 24 573,36 73 720,08 

735A1004 
Otopná soustava s článkovými otopnými tělesy hliníkovými 
pro místnost plochy přes 25 do 40 m2 

soubor 1,000 40 612,50 40 612,50 

741 Elektroinstalace - silnoproud    307 090,73 
741A1001 Elektroinstalace obytné místnosti plochy do 12 m2 soubor 1,000 4 375,59 4 375,59 

741A1002 Elektroinstalace obytné místnosti plochy přes 12 do 20 m2 soubor 2,000 5 261,67 10 523,34 

741A1003 Elektroinstalace obytné místnosti plochy přes 20 m2 soubor 2,000 8 376,57 16 753,14 

741A1011 Elektroinstalace kuchyně soubor 1,000 9 215,48 9 215,48 

741A1012 Elektroinstalace koupelny soubor 2,000 5 752,61 11 505,22 

741A1021 Elektroinstalace technické místnosti soubor 5,000 39 991,86 199 959,30 

741A1022 Elektroinstalace chodby plochy do 20 m2 soubor 3,000 4 104,29 12 312,87 

741A1023 Elektroinstalace schodiště (za 1 podlaží) soubor 2,000 2 471,14 4 942,28 

741A1301 Osvětlení venkovní ovládané čidlem pohybu soubor 1,000 7 667,06 7 667,06 

741A2001 Rozváděč elektroměrový pro rodinný dům kus 1,000 7 614,96 7 614,96 

741A3001 Bleskosvod a uzemnění pro rodinný dům soubor 1,000 22 221,49 22 221,49 

761 Konstrukce prosvětlovací    43 013,10 
761A4002 Vrata garážová sekční nebo rolovací plochy do 9 m2 kus 1,000 30 783,45 30 783,45 

761A4003 Elektrický pohon pro garážová vrata sekční nebo rolovací kus 1,000 12 229,65 12 229,65 
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6.11. Celkové náklady 
 

Přehled nákladů jednotlivých konstrukčních částí zpracované modelem (viz Tab. 18).  

 
Tab. 18: Náklady konstrukčních částí rodinného domu zpracované modelem 

(zdroj: vlastní zpracování) 

Ozn. Název konstrukční části 
Cena bez 
DPH (Kč) 

Cena včetně 
DPH (Kč) 

01a Zemní práce a základy 290 189 333 718 
02a Obvodové zdivo, nosné zdivo a KZS 776 031 892 435 
03a Vodorovné nosné konstrukce  473 309 544 305 
04a Plochá střecha a atika 391 762 450 526 
05a Výplně otvorů 0 0 
06a Příčky, vnitřní omítky a obklady 344 738 396 448 

07a Podhledy a podlahy 379 374 436 280 

  CELKEM 2 655 403 3 053 713 
 

Přehled nákladů jednotlivých konstrukčních částí, které bylo nutno dopracovat (viz Tab. 19). 

Do celkových nákladů rodinného domu byly přidány vedlejší rozpočtové náklady (VRN) ve 

výši 1,5 % celkových nákladů. 

 

Tab. 19: Dopracované náklady konstrukčních částí rodinného domu 
(zdroj: vlastní zpracování) 

Ozn. Název konstrukční části 
Cena bez 
DPH (Kč) 

Cena včetně 
DPH (Kč) 

01b Zemní práce a základy (dorozpočtování) 84 058 96 666 
02b Obvodové zdivo, nosné zdivo a KZS (dorozpočtování) 130 328 149 878 
03b Vodorovné nosné konstrukce (dorozpočtování) 4 429 5 094 
04b Plochá střecha a atika (dorozpočtování) 11 664 13 414 
05b Výplně otvorů (dorozpočtování) 404 809 465 530 
06b Příčky, vnitřní omítky a obklady (dorozpočtování) 44 744 51 456 
07b Podhledy a podlahy (dorozpočtování) 68 869 79 199 
08 Ostatní konstrukce a položky 199 504 229 430 
09 Přesun hmot 105 445 121 262 
10 Profese 842 542 968 993 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 68 277 10 242 

  CELKEM 1 964 670 2 191 163 
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Pokud bychom porovnali dopracované položky s cenou objektu rodinného domu (viz Graf 7), 

byla cena dopracovaných položek ve výši 43 % z celkové ceny. Toto procento je poměrně 

vysoké. Největší dopracovanou částí (18 % z celkové ceny) jsou agregované položky profesí, 

které byly oceněny pomocí soustavy RYRO. Druhou největší částí (9 % z celkové ceny) jsou 

výplně otvorů, které v době zpracování této práce nejsou součástí stavební knihovny. Toto 

procento je ale poměrně nepřesné, neboť absence výplní otvorů se projevuje i do ostatních 

konstrukčních částí. Tato část se tedy reálně na dopracovaných položkách podílí procentem 

vyšším, než je uvedeno. Ostatní konstrukční části se na celkové ceně podílí ve výši 16 %. 

 

Byly dopracovány rozpočty dalších stavebních objektů pomocí soustavy RYRO. Přípojky 

inženýrských sítí byly vyvedeny na hranici pozemku již před zahájením projektu včetně 

vodoměrné šachty, kanalizační revizní šachty a pilíře pro plynovodní přípojku. Rozpočty jsou 

2 655 402,52; 57%

84 057,62; 2%130 328,28; 3%
4 429,20; 0%

11 664,44; 0%

404 808,86; 
9%

44 744,18; 1%

68 868,84; 2%

199 504,16; 4%
105 445,47; 2%

842 541,57; 
18%

68 276,92; 2%

1 964 669,54; 43%

Porovnání nákladů rodinného domu

Části oceněné modelem Zemní práce a základy Obvodové zdivo, nosné zdivo a KZS

Vodorovné nosné konstrukce Plochá střecha a atika Výplně otvorů

Příčky, vnitřní omítky a obklady Podhledy a podlahy Ostatní konstrukce a položky

Přesun hmot Profese VRN

Graf 7: Porovnání nákladů rodinného domu zpracovaných modelem s náklady, které byly dopracovány 
(zdroj: vlastní zpracování) 
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dostupné v přílohách. Ostatní stavební objekty nejsou již součástí porovnání, neboť tvoří téměř 

zanedbatelný rozdíl celkových nákladů (ZRN + VRN) a současně je v době vytváření 

bakalářské práce nelze modelovat za využití stavební knihovny DEK. 

 

Tab. 20: Celkové náklady (ZRN a VRN) - Stavební objekty 
(zdroj: vlastní zpracování) 

Ozn. Název stavebního objektu 
Cena bez 
DPH (Kč) 

Cena s DPH 
(Kč) 

SO 01 Rodinný dům 4 620 072 5 244 876 
SO 02 Oplocení 125 895 152 333 
SO 03 Zpevněné plochy 38 550 46 645 
SO 04 Vodovodní přípojka 37 312 42 908 
SO 05 Kanalizační přípojka 19 990 22 989 
SO 06 Plynovodní přípojka 35 994 41 393 

SO 07 Přípojka NN 5 839 6 715 

  CELKEM 4 883 651 5 557 858 

 

Celkové náklady na všechny stavební objekty včetně VRN byly stanoveny ve výši         

4 883 651 Kč bez DPH a 5 557 858 Kč včetně DPH.  
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7. Závěr 
 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo zaměřit se na současnou podobu BIM nástrojů a toho, do 

jaké míry lze BIM nástroje využít při ocenění rodinného domu. K porovnání této míry využití 

byl zvolen poměr mezi nákladem rodinného domu zpracovaným modelem ku nákladu, který 

byl nutný dopracovat. 

 

V celkovém měřítku a současné době se uvedený software nemusí zdát jako vhodný pro běžné 

použití. Na druhou stranu se k rozpočtáři dostává již hotový model, ze kterého je v tomto 

případě zpracováno 57 % celkových nákladů. Úplnost a přesnost těchto nákladů je ovšem 

závislá na kvalitním zpracování modelu. Dalších 18 % nákladů je velice snadno a rychle 

oceněno pomocí soustavy RYRO. V současné době je tak nutné dopracovat pouze 25 % 

nákladů, ze kterých 9 % tvoří výplně otvorů. Současně je možné další položky, jako je například 

podlahová plocha, odečíst z původního modelu v programu Revit. Pokud by měl rozpočtář 

přístup k původnímu modelu, mohl by rozpočet dopracovat velmi rychle.  

 

Tento software na ocenění konstrukcí nejen od společnosti ÚRS CZ a.s. ve spolupráci se 

společností DEK a.s. má do budoucna obrovský potenciál v oblasti urychlení, zjednodušení a 

zpřesnění zpracování rozpočtů. Zda bude tento potenciál využit však nezávisí pouze na těchto 

společnostech. Aby tento téměř automatizovaný proces oceňování staveb byl ucelený a přesný, 

dalo by se říci použitelný v běžné praxi bez větších rizik, musí tento proces projít ještě mnoha 

úpravami. Problémem je komplexnost tohoto procesu a velké množství angažovaných 

organizací. Tím není myšleno pouze oceňování staveb, ale také implementace BIM v místním 

prostředí. V případě oceňování musí dojít k dohodě tvůrců softwaru pro modelování budov 

s tvůrci datového formátu IFC a společností tvořících software na oceňování stavební produkce. 

Hlavním tématem jistě budou parametry konstrukcí, výpočty výměr a napojení prvků. Dalšími 

důležitými subjekty budou investoři a projektanti, kteří by měli projekty za využití BIM 

nástrojů modelovat, neboť bez nich by tento proces postrádal smysl. Do toho všeho se angažuje 

i stát, který se pomocí legislativy snaží zavést standard těchto procesů. Nejpalčivějším 

problémem ze strany státu je doba, po kterou se daná legislativa bude tvořit, nevědomost, kdo 

ji utvoří a kdo v ní bude mít jaké zájmy. Výsledná podoba legislativy by mohla výrazně změnit, 

nebo případně omezit, současné softwarová řešení a tím odradit tyto společnosti od dalšího 
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vývoje. Pokud ale dojde k vzájemné dohodě všech stran, mohla by tato změna procesu 

oceňování stavební produkce znamenat téměř revoluci v oceňování.  
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