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ABSTRAKT  

Bakalářská práce se zabývá cenou inženýrských sítí v závislosti na parametrech 
prováděných prací. Teoretická část se věnuje problematice kalkulace cen, rozpočtu, 
inženýrských sítí a vodovodů. V praktické části je uvedena alternativní možnost ocenění 
stavby vodovodu, doplněna praktickým příkladem.  
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ABSTRACT  

Bachelor’s thesis dealswithpriceof utilities in dependency 
on characteristicsof carriedworkflows. Theoretical part is based on pricecalculation, 
budget ,utilities and watersupplyproblematics. In practical part 
is definedalternativeoptionof wattersupplyconstruction, withrealisticexample.  
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1 Úvod 

Tématem této bakalářské práce je „Stanovení ceny inženýrských sítí v závislosti na 
parametrech prováděných prací“.  

Bakalářská práce je rozdělena do dvou základních částí. Úvodní teoretická část se 
zabývá objasněním pojmů týkající se oblasti zadaného tématu práce, tj., cena, náklady, 
rozpočet, inženýrské sítě a vodovody.  

Vytvoření metodiky nebylo jednoduché, jelikož se jedná o stavební obor je dosti 
náročné udělat komplexní algoritmus, který by pokryl celou problematiku všech 
prováděných vodovodních řadů. Proto byl můj krok zaměření se na nejčastěji provedené 
vodovodní řady na jejich průměr a materiál. Po tomto kroku následovalo vyjmout 
položky, které se v jednotlivých objektech shodují a nebude je proto potřeba oceňovat 
individuálně. Základní položky, obsaženi ve všech vodovodních řadech jsou položky na 
materiál a zemní práce.  

Zemní práce je pak potřeba rozdělit povrchové práce, výkopové práce a zásypové práce. 
U povrchových prací jsou to položky spojené s odstraněním povrchu aby pak následně 
mohli začít výkopové práce.V tabulce povrchových prací se délky zadávají 
individuálně, protože řad může mít různé druhy povrchů přes, které prochází. Výkopové 
a zásypové práce jsou pak provázaní s úvodními informacemi o výkopu. Zásypové 
práce jsou pro přehlednost ještě rozděleni na zásyp, obsyp a lože, podle příslušného 
procenta z výkopu.    

Praktická část se bude zaměřena na zjištění funkčností dané metodiky. Hlavní části tvoří 
porovnání rozpočtů s navrhovanou metodikou za účelem korekce a porovnání 
reprezentačního rozpočtu s navrhovanou metodikou a ceny propočtené dle RUSO 
ukazatele.  

Na konci práce je provedeno závěrečné vyhodnocení celkové problematiky. 
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2 Kalkulace ve výstavbě 

2.1 Základní cenové pojmy 

Norma spotřeby 

Množství spotřebovaného materiálu, času práce nebo stroje na m.j. stavebního procesu 

Materiálu: spotřeba materiálu na propočítaná na m.j. stavebního procesu (množství 
písku potřebné na podsyp potrubí na jeho délku m3/m) 

Pracovní čas lidské síly: vyjádření v Nh na m.j. (časové vyjádření doby za kterou má 
být daní proces udělán)   

Stroje: vyjádření v Sh (doba za kterou má být daný úkol proveden), u zemních prací 
Sh/m3 zeminy  

Sestavují se výpočtem nebo měřením.  

Kalkulace 

Kalkulace cen stavebných prací:   

Individuální (nové technologie) – obsahuje všechny náklady plus zisk 

Porovnáním – Porovnáním s oceněními a zrealizováními stavebními objekty, které mají 
stejné kvalitativní podmínky  

Cenová kalkulace (kalkulace dle vlastních cen) – provádí se kalkulačním vzorcem: 

Přímé náklady  

Přímé mzdy, součet nákladu na mzdy zahrnutých v procesu (mzdový hodinový tarif 
kč/Nh x normativ výkonu Nh/m.j.). 

Přímí mat., součet nákladů na materiály zahrnutých v procesu (jednotková cena 
materiálu x normativ spotřeby). 

 Stroje, součet nákladu na provoz stroje použitých v procesu (hodinová sazba kč/Sh x 
normativ výkonu Sh/m.j. 

OPN (ostatní přímé náklady) 

Nepřímé náklady (náklady potřebné na plynulý chod firmy, není možno je přiradit 
rovnou k výkonům, sazba se stanovuje v %) 

Režie správní – spojené se správou firmy 

Režie výrobní – spojené s výrobními jednotky  
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Zisk (sazba se určí % ze základny) 

Cena 

Vliv na cenu mají jak ekonomické tak neekonomické vlivy. Nejběžnější definice je ta, 
kde je cena popsána jako hodnota zboží vyjádřena v penězích.  

Cena se dá vnímat dvěma zásadními teoriemi subjektivní a objektivní.  

Subjektivní vyvozuje ceny z aktuálního trhu a potřeb uspokojení zákazníka. Jde o cenu, 
která se mění v času. Reaguje na potřeby spotřebitele (dražší je to, co je v „móde“). 

 Objektivní se vyvozuje z nákladů potřebních k provedení služby nebozboží. Jedná se o 
součet dílčích cen potřebných k vyhotovení zboží. Nemění se vlivem působení aktuální 
módní situaci.  

Vývoj ceny 

Cena se postupem času mění a na tyto změny se snaží zareagovat i tvůrci cenových 
databází URS nebo RTS. Tvůrci vydávají minimálně jednou ročně nové cenové 
databáze. Postupní vývoj ceny ve stavebnictví je možné sledovat na Českém 
statistickém úřadě, na stránkách www.czso.cz 

Trh  

Je prostor, v oblasti ekonomiky, kde dochází ke směně zboží. Zboží se obchoduje mezi 
subjekty trhu (osoby, které nabízejí nebo poptávají zboží). Pravidla pro fungování trhu 
jsou technické normy, ekonomické a právní normy a podobně. 

Zboží 

Můžeme definovat jako produkty k uspokojení potřeb spotřebitele, které jsou 
předmětem směny.  Mezi hlavní produkty patří výrobky, služby, výkony a práce. Zboží 
se v právních normách zařazuje jako podkategorie pojmu komodita.  

Cenové předpisy 

Hlavní cenové předpisy týkající se stavební výroby, investiční výstavby a projektů 
spojených s výstavbou jsou právní normy: 

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění zákona č. 135/1994 Sb., který je doplnění 
zákonu o cenách 

Vyhláška MF č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon o cenách 

Výměry MF, týkající se regulací cen  

Smluvní ceny stanoveny dle těchto předpisů mohou pak být volné nebo regulované.  
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Regulované ceny se stanovují dle zákona o cenách. Mezi regulované ceny patří: 

Úředně stanovené  

Věcně regulované 

Časově regulované 

Cenové moratorium 

2.2 Základní stavební pojmy 

Stavba  

Prozatím neexistuje žádná univerzální definice na pojem stavba. Existuje však několik 
hledisek pro definici. Mezi hlediska, která nás zajímají v oblasti sestavování rozpočtu se 
jedná o hlediska konstrukční (technologická a stavebná část) a technologická (provozní 
soubory).  

Stavební objekt 

Jedná se o funkčně samostatnou část stavby nebo prostorově ucelenou. Charakter 
objektů by mněl tvořit hmotní investiční majetek. Hlavní třídění stavebních objektů je 
dle nejpoužívanější klasifikace JKSO.   

Stavební práce 

V rozpočtu se používá hlavní třídění stavební prací a to hlavní stavební práce (HSV) a 
přidružená stavební výroba (PSV). Tohle členění je podle třídníku TSKP.  

2.3 Základní pojmy nákladově orientované tvorby cen 

Nákladově orientovaná cena vychází z kalkulace nákladů. Jedná se tedy o sečtení 
nákladů a zisku potřebných k tvorbě provedení produktů. Mezi pozitivum patří 
jednoduché ocenění, negativum je pak špatná nebo žádná reakce na měnící se podmínky 
na trhu. 

Náklady 

Hlavním prvkem k vyjádření nákladů je vyčíslení spotřeby výrobních zdrojů. Mezi 
výrobní zdroje je řadí stroje, materiál, lidské zdroje a ostatní. Hlavní kalkulační členění 
nákladů je na přímé a nepřímé.  

Kalkulační jednice 

Je to výrobek (službu, výkon) vymezený měrnou jednotkou, na který se stanovuje 
náklad. Představuje nositele nákladů. Samotná kalkulace se pak vztahuje k nositeli 
nákladů.  
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Náklady na stavební objekt 

Jedná se o základní náklady. Ke stanovení nákladů na stavební objekt potřebuje znát 
dva základní parametry.  

První vychází z reálné proveditelnosti stavebního objektu. Jedná se především o 
rozměry provedeného stavebního objektu. Potřebné je znát dokumentaci a charakter 
objekty. Stanovuje se ve fyzických měrných jednotkách (m2, m3, m a podobně) 

Druhý parametry obsahuje cenové informace.  Jde o ceny vztažené na příslušnou 
měrnou jednotku (Kč/m, Kč/kmm3 a podobně).   

Náklad se pak spočítá jako součet součinů prvního a druhého parametru.  

2.4 Index Cen 

Ceny se neustále vyvíjejí. Mezi hlavní pozorovate vývoje cen patří ČSÚ.  

Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební 
výroby - čtvrtletní časové řady - 4. čtvrtletí 2016 

2.5 Algoritmus 

Pojem algoritmus lze definovat jako přesný návod jak vyřešit daný problém nebo typ 
úlohy. Samotné slovo algoritmus bylo odvozeno od perského matematika. Kde při 
překladech do různých jazyků došlo ke zkomolení, až do dnes známe podoby.  

Základ algoritmu tvoří instrukce, která popisuje elementární operace, jenž se mají 
vykonat.   
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3Stavební rozpočet 

Hlavním cílem je sestavení ceny stavebního díla. Aby se cena díla určila co nejpřesněji 
je potřebná kvalitní podklady (projektová dokumentace, technické normy, katalogy 
s cenami).  

3.1 Struktury souhrnného rozpočtu 

 Struktura není v české republice předepsána. No mezi nejběžněji používanou strukturu 
patří členění rozpočtu do XI hlav. V závorce jsou pak popsány nejběžnější oceňovací 
podklady použité v dané činnosti. 

Hlava I 

Projektové práce: - činnost projektanta stavby, autorský dozor, projekty demolic a 
demontáží, změny a doplňky, další smluvené práce v rámci projektové dokumentace. 
(výkonový honorářový řád architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě; 
sazebník nabídkových cen projektových prací a inženýrské činnosti) 

 Průzkumné práce – geologický průzkum a dokumentace, geodetické a kartografické 
práce (ceníky pro geodetické práce, ceníky pro geologický, hydrogeologický a jiný 
průzkum 

Hlava II 

Provozní soubory – dodávky a montáž strojů, zařízení a nářadí (ceníky stavebně 
montážních prací, cenové informace od dodavatelů technologických celků) 

Hlava III 

Stavební objekty – pořízení a dodávka stavebních objektů (rozpočtové ukazatele 
stavebných objektů na měrnou jednotku; ceníky stavebních prací; agregované položky; 
ceníky materiálů) 

Hlava IV 

Stroje a zařízení – která nejsou součástí provozních souborů ani stavebních objektů a 
která nevyžadují montáž (cenové informace od dodavatelů) 

Hlava V 

Umělecké díla – v případě, že jsou nedílnou součástí staveb (cenové informace od 
autorů děl)  
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Hlava VI 

VRN (vedlejší rozpočtové náklady) – náklady spojené s umístněním stavby, zařízení 
staveniště, provozní vlivy, dopravní náklady (procentuální sazby, stanovení 
samostatným rozpočtem nebo rozpuštění do cen stavebních prací)  

Hlava VII 

Ostatní náklady – práce nestavebních organizací, patenty licence, výsadba (cenové 
informace od dodavatelů) 

Hlava VIII 

Rezerva – slouží k pokrytí nečekaných výdajů (procentuální sazba nebo stanovení 
samostatným rozpočtem) 

Hlava IX 

Jiné investice – platby za odnětí půdy, nájemné na pozemku, náklady na koupi pozemku 
(smluvní ceny, cenové mapy, úředně stanovené ceny) 

Hlava X 

Vyvolané náklady hrazené z investičních prostředků nezahrnované od základních 
prostředků – příspěvky jiným investorům, nepoužité alternativy, nákup majetku 
určeného k demolici (cenové informace od dodavatelů) 

Hlava XI 

Náklady hrazené z investičních prostředků – organizační a přípravná činnost investora, 
kompletační činnost, správní a místní poplatky, penále, revize a podobně (výkonový a 
honorářový řád architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě, sazebník 
nabídkových cen kompletační činnosti, individuálně)  

III-VI Hlava je cena stavebního objektů  

CSO = ZRN + VRN  

ZRN (základní rozpočtové náklady) se dělí na hlavní stavební výrobu (HSV) a 
přidruženu stavební výrobu (PSV). 

VRN (vedlejší rozpočtové náklady) zahrnují práce spojené se zařízením staveniště, 
provozními vlivy, územními vlivy, dopravními náklady a ostáními náklady.   
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3.2 Krycí list 

Složí k přehlednému zobrazení nákladů jak z pohledu investora, tak z pohledu 
zhotovitele. Obsahuje sumárně částky jednotlivých položek rozdělených v rámci HSV a 
PSV prací.  

3.3 Software 

V dnešní době jsou samozřejmě rozpočty zpracována převážně elektronicky. Mnoho 
společností se zabývá touto problematikou a vyvíjení intuitivní programy sloužící 
k rozpočtovaní.  Mezi nejrozšířenější firmy v české republice patří programy 
Buildpower, Kros nebo Callida.  

3.4 Agregované položky 

Je sloučení jednotlivých položek stavebních prací. Spojení položek pak tvoří agregaci. 
Položky jsou propočítaní koeficientem, aby se upravil jejich podíl na agregaci. 
Agregované položky se používají spíše k předběžnému stanovení ceny. Rozpočtovaní je 
rychlé, no rozptyl ceny je dost velký, proto je cena spíše orientační. Agregované 
položky nabízejí i různé programy jako například ve firme Callida, s.r.o. - skupinové 
ceny; ve firme RTS - ceník agregovaných položek; ve firme ÚRS Praha - databáze 
skupinových cen. 

3.6 Cenové ukazatele ve stavebnictví (RUSO) 

Slouží jako prvotní ukazatel k zjištění prvních propočtů ceny stavebných objektů. 
Vychází z dlouhodobých statistik cen stavebných objektů, které jsou pak zprůměrovány 
podle druhů a charakteristik stavebných objektů.  

RUSO - ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku, jsou 
součástí cenové základny společnosti URS.  

 Struktura vychází z jednotné klasifikace stavebných objektů (JKSO). Například 827 1-
Vodovody trubní. 

Odchylka skutečné ceny od ceny zjištěné podle ukazatele RUSO může být až 25 %, 
podle technické a technologické náročnosti stavby a podle stupně vybavení. Běžná 
odchylka se pohybuje kolem 15 %.  

Cenové ukazatele zahrnují pouze základní rozpočtové náklady (ZRN). Neobsahují tedy 
vedlejší rozpočtové náklady (VRN).  

Ceny propočteny dle RUSO ukazatelů jsou ceny bez DPH.  
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4Inženýrské sítě 

Ovlivňují život v dnešním vyspělém světě víc, než si uvědomujeme. Inženýrské sítě 
jsou součástí téměř každé stavby. Mezi hlavní úkoly sítí patří:  

- Zásobení vodou (pitná i užitková) 
- Odvodnění (odtok odpadních i splaškových vod) 
- Zásobení energií (tepelná i elektrická) 
- V dnešní moderní době i přenos informací 

Spojení všech druhů sítí vytváří technickou infrastrukturu.   

4.1 Hierarchie sítí 

 

 

 

 

 

 

 

[Zdroj: Vlastní práce] 

4.2 Hospodárnost sítí (návratnost investice) 

Návratnost investice se spočítá jako podíl investičních nákladů a ročního zisku [roky] 

𝑁á𝑣𝑟𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒

𝑟𝑜č𝑛í 𝑧𝑖𝑠𝑘
 

Roční zisk se spočítá jako příjmy (vodné a stočné) mínus výrobní náklady (úprava 
vody) mínus provozní náklady (čerpání vody) mínus odpisy mínus kapitálové služby 

𝑟𝑜č𝑛í 𝑧𝑖𝑠𝑘 = 𝑃 − 𝑉𝑁 − 𝑃𝑁 − 𝑂 − 𝐾𝑆 

  

Telekomunikační 
(počítačová) sít 

Elektrická energie 

Vodovodní, tepelné a 
kanalizační potrubí 



 

4.3 Historický vývoj

Ve světě 

Obrázek 1- Historický vývoj 

[Zdroj: Jozef Beránek a kol., inženýrské sítě, Brno: Vysoké učení technické f
stavební, 2005, str. 11

V Česku

Obrázek 2 - Historický vývoj inženýrských sítí ve světě

[Zdroj: Jozef Beránek a kol., inženýrské sítě, Brno: Vysoké učení technické fakulta 
stavební, 2005, str. 11

4.4 Třídění vedení technického vybavení

Dle ČSN 73 6005 (fun

- Kategorie 
- Kategorie 

spotřebitele 
- Kategorie 
- Kategorie 

4.5 Prostorová koordinace

o Soustředěné uspořádaní 
trasy (kanály, chodby a kolektory)  

o Nesoustředěné uspořádání 
vztahy mezi sítěmi

Některé ze zásad prostorové koordinace
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Historický vývoj 

Historický vývoj inženýrských sítí ve světě 

Jozef Beránek a kol., inženýrské sítě, Brno: Vysoké učení technické f
stavební, 2005, str. 11-14] 

Historický vývoj inženýrských sítí ve světě 

: Jozef Beránek a kol., inženýrské sítě, Brno: Vysoké učení technické fakulta 
stavební, 2005, str. 11-14] 

řídění vedení technického vybavení 

Dle ČSN 73 6005 (funkční a kapacitní hledisko) 

 1: nadřazená – napájecí, tranzitní, nadregionální význam 
 2: vedení hlavní – oblastní, zásobovací, bez přímé

spotřebitele  
 3: vedlejší – spotřební, uliční, rozváděcí 
 4: podružná- domovní, přípojková 

Prostorová koordinace 

Soustředěné uspořádaní – společné trasy (společný výkop) nebo sdružené 
trasy (kanály, chodby a kolektory)   
Nesoustředěné uspořádání –každá síť má vlastní výkop je potřeba dodržovat 
vztahy mezi sítěmi 

zásad prostorové koordinace s komunikací: 

 

Jozef Beránek a kol., inženýrské sítě, Brno: Vysoké učení technické fakulta 

 

: Jozef Beránek a kol., inženýrské sítě, Brno: Vysoké učení technické fakulta 

napájecí, tranzitní, nadregionální význam  
přímé vazby na 

společné trasy (společný výkop) nebo sdružené 

každá síť má vlastní výkop je potřeba dodržovat 
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-Sítě se vedou přednostně v nezpevněných trasách přidruženého prostoru komunikace 
pak ve zpevněných trasách přidruženého prostoru a na závěr když nejsou možné 
předchozí možnosti tak v hlavní části komunikace 

 - Stoky se ukládají v ose komunikace (kvůli dostupnosti technice k šachtám) 

- Na poklopech armatur by mnělo být zabráněno parkovaní vozidel 

- IS nesmí negativně ovlivňovat silniční provoz (poklopy by nemněli zasahovat do 
jízdní stopy vozidla) a bránit v modernizaci a rozvoji komunikace  

Některé ze zásad prostorové koordinace se zástavbou: 

- Uspořádání sítí od zástavby ke hlavní komunikaci je následovné: silové kabely, 
plynovody, vodovody, tepelné vedení, sdělovací kabely, veřejné osvětlení 
-Dodržení minimální vzdálenosti od zástavby se spočítá ze závislosti hloubky výkopu, 
hloubky stávajícího objektu, úhel vnitřního tření zeminy [α] (ČSN 73 1001)  

𝐿 =
ℎ𝑙𝑜𝑢𝑏𝑘𝑎 𝑣ý𝑘𝑜𝑝𝑢 − ℎ𝑙𝑜𝑢𝑏𝑘𝑎 𝑠𝑡á𝑣𝑎𝑗í𝑐𝑖ℎ𝑜 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡𝑢 

𝑡𝑔𝛼
 

 

Obrázek 3 - Minimální vzdálenost okraje výkopu od stávajícího objektu 

[Zdroj: Jozef Beránek a kol., inženýrské sítě, Brno: Vysoké učení technické fakulta 
stavební, 2005, str. 26] 

Společné zásady při křížení a souběhu sítí dle ČSN 73 6005 

-Některé druhy sítí se vzájemně nepříznivě ovlivňují, jde napr. o: 

-Při úniku proudu ze silového potrubí muže přes půdu procházet bludný proud, který 
může negativně ovlivnit kovová potrubí 

-Teplo z teplovodu může ohřívat vodu ve vodovodu, kde je pak příznivější prostředí pro 
množení mikroorganizmů 

-Únik plynu z potrubí by se mohl dostat do dutého prostoru (kanalizace, kolektory), kde 
může nastat nebezpečí výbuchu 

-Blízké uložení silového kabelu od sdělovacího může ve sdělovacím vyvodit 
sekundárné proudy, které ovlivňují přenos informací 
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-Pří křížení sítí se vodovod ukládá pod silové a sdělovací kabely a pod plynové potrubí 
a tepelnou sít ale vždy nad kanalizační potrubí. 

Tabulka 1 - Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí 
D

ru
h 

 

Si
lo

vé
 k

ab
el

y 
do

 2
20

 k
v 

Sd
ěl

ov
ac

í 
ka

be
ly

 

Plynovodní potrubí 
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Do 0.005 
Mpa 
(nízkotlak) 

Do 0.4 Mpa 
(středotlak) 

Vod
ovod 
[m] 

0,4 0,4 0,5 1) 0,6 12) 0,6 0,6 0,5 0,6 1,2 

1)  Při souběhu obou vedení lze vzdálenost snížit po dohodě se správci vedení na 400mm 
2)  Po přešetření teplotních poměrů možno snížit až na 600mm. 
[Zdroj: Jozef Beránek a kol., inženýrské sítě, Brno: Vysoké učení technické fakulta 
stavební, 2005, str. 27] 

Zobrazeny čísla jsou hodnoty v běžných metrech. 

Vzdálenosti se měří mezi vnějšími povrchy kabelů, potrubí, stok, ochranné konstrukce, 
nebo kolejnice bližší k vedení. 

Tabulka 2 - Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních sítí 

Druh sítí 
Vodovod 
[m] 

Poznámky:  
 
1)Nechráněné. 
 
2)V technickém kanálu nebo betonových 
chráničkách podle ustanovení ČSN 33 3300. 
 
3)Je-li vodovodní potrubí uloženo pod tepelným 
vedením, kabelovodem či kolektorem, musí být 
opatřeno ochranným krytem. Jinak nejmenší 
vzdálenost vodovodního potrubí musí být 350 
mm. 

Silové kabely do 

Do 1 kV 0,41) 0,22) 
10 kV 0,41) 0,22) 
35 kV 0,41) 0,22) 
220 kV 0,4 

Sdělovací kabely 0,2 
Plynovodní potrubí 0,15 
Tepelné sítě 0,23) 
Kabelovody 0,23) 
Stokové sítě a kanalizační přípojky 0,1 
Potrubní pošta 0,3 
Kolektor 0,23) 
Koleje tramvajové dráhy 1,5 
 
[Zdroj: Jozef Beránek a kol., inženýrské sítě, Brno: Vysoké učení technické fakulta stavební, 2005, str. 
29] 
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4.6 Krytí sítí 

Krytí se používá zejména k ochraně sítí před statickým působením, dynamickými 
účinky, mechanickým poškozením a mrazem. Většina sítí je vedena v hloubce 0,4-1,6 
m pod povrchem.  

Tabulka 3 - Nejmenší dovolené krytí podzemních sítí 

Druh sítí 
Nejmenší krytí [m] 
chodník vozovka Volný terén 

Silové kabely do 

1 kV 0,35 1 0,35 
10 kV 0,5 1 0,7 
35 kV 1 1 1 
220 kV 1,3 1,3 1,3 

Sdělovací kabely 

Místní 0,4 0,91 0,6 
Dálkové 0,5 0,91 0,6/0,92 

optické 
místní 0,4 0,91 0,6 
dálkové 0,5 1,2 1 

Plynovodní potrubí 0,8 1 0,8 
Vodovodní sítě 1-0-1,63 1,5 1-1,63 

Tepelné sítě 0,5 1 0,5 
Kabelovody 0,6 1 0,6 
Stokové sítě a kanalizační přípojky 1 1,8 1 
Potrubní pošta 0,7 1 0,7 
Kolektor 0,5 1 0,5 
[Zdroj: Jozef Beránek a kol., inženýrské sítě, Brno: Vysoké učení technické fakulta 
stavební, 2005, str. 31] 
Zobrazeny hodnoty jsou v jednotce běžný metr.  

 
U rychlostních komunikací je krytí nejméně 1,2 m. 
Koaxiální kabely - podle místních podmínek s využitým ustanoveními ČSN 755401 a 
ČSN 755402 o závislosti hloubky uložení na tepelně izolačních schopnostech půdy a 
jmenovité světlosti potrubí  
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5 Vodovod 

Je vodní dílo, které činí mnoho menší staveb obsahující vodovodní řady a objekty. 
Vodovodní stavby jdou nejčastěji stavby při jímaní, odběr povrchové nebo podzemní 
vody, stavby na úpravu a shromaždovaní vody. 

Je součást technické infrastruktury. Spolu s infrastrukturou dopravní, občanskou 
vybaveností a veřejnými prostranství tvoří infrastrukturu veřejnou.  
Technická infrastruktura = vedení + provozně související zařízení (vodojem, čistírna, 
trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení, produktovody) 
Vznik od 7 stol. Př. n. l., novodobé vodovody od roku 1582 v Londýně 

5.1 Zákon o vodovodech a kanalizací se nevztahuje na: 

Vodovody kde průměrná produkce je nižší než 10 m3 /den nebo když je počet osob 
využívajících vodovod menší než 50 
Vodovody, které jsou trvale určené k jiné než pitné vody 

Vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností může stanovit, že se zákon bude stahovat 
i na vodovody, které jsou uvedeni výše a to v případě pokud se jedná o ochranu 
veřejného zdraví, ochrání a zdraví zvířat nebo ochrany ŽP a jsou na tento vodovod 
připojeni alespoň 2 odběratelé. 

5.2 Provozovaní vodovodů 

Souhrn činností zajištující dodávku pitné vody. Povinnosti, které je potřeba dodržovat 
při provozovaní jsou:  

- Technologické postupy- při odběru, úpravě a dopravě pitné 
vodyvčetně manipulací 

   -Vedení provozní dokumentace 

   - Měření provozní a fakturační 

   - Dohled nad provozuschopností 

   - Příprava podkladů pro výpočet ceny vodného 

5.3 Vodovodní přípojka 

Účelem je připojit vnitřní vodovod na rozvodnou síť. 

Není vodním dílem. Je stavbou mezi odbočením z vodovodního řadu a vodoměrem. 
Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu, ne přípojky. V případě kdy není vodoměr je 
přípojka uvažována po vnitřní uzávěr připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení 
s uzávěrem je součástí vodovodu. 
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Vlastníkem přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod. Povinností 
vlastníka je zajistit provedení a užívaní přípojky tak, aby nedošlo k znečištění vody ve 
vodovodu 

Zásady pro navrhovaní, výstavbu a opravy přípojek stanoví norma ČSN 75 5411 
Vodovodní přípojky (2006). 

Vodovodní přípojka je dimenzuje na výpočtový průtok vody podle ČSN 75 5455 
Výpočet vnitřních vodovodů (2007) – odst. 7.2. 

Přípojka by mněla být co nejkratší, v jedné jmenovité světlosti průměru, z jednoho 
materiálu, kolmá na připojovaný objekt a s minimálním sklonem 3 ‰. Při prostupu 
zdmi a základy uložena v chráničce.   

 

Obrázek 4 - Vodovodní přípojka 

[Zdroj: Hodonínské standarty [online], prosinec 2012 [cit. 2. 5. 2017], dostupné z: 
http://www.vak-hod.cz/vak/zakaznickeCentrum/technicke/standardy_vodovodni.pdf, 
str. 7] 

5.4 Evidence vodovodu 

Upravuje § 5. Vlastník si vede průběžnou majetkovou evidenci svých vodovodu. 
Vlastnictví vodovodů a vodovodníchpřípojek se nezapisuje do katastru nemovitostí. 

Povinností vlastníka je vést průběžnou provozní evidenci. (záznam o zdroji povrchové 
a podzemní vody dodávanou vodovody, výkresovou dokumentaci vodovodu, nákladové 
listy, cenovou kalkulaci, plán kontrol jakosti v průběhu výroby, provozní deník). 
Vybrané údaje je vlastníkpovinní předat každoročně do 28. Února vodoprávnímu úřadu 
krajského úřadu. 
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5.5 Ochranná pásma 

Vodorovná vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu: 

Potrubí  Ø ≤ 500 mm = 1,5 m 
Potrubí  Ø > 500 mm = 2,5 m 

Potrubí nad 200 mm, jehož dno je uloženo v hloubce vetší než 2,5 m pod upraveným 
povrchem se vzdálenost zvyšuje o 1 m. 

V ochranném pásmu není dovoleno: 

- situovat trvalé stavební objekty (sloupy s povolením) 
- vysazovat stromy a keře 
- skladovat stavební a výkopový materiál, ani umístit zařízení staveniště 

 

Obrázek 5 - Ochranné pásmo 

[Zdroj: Hodonínské standarty [online], prosinec 2012 [cit. 2.5.2017],  dostupné z: 
http://www.vak-hod.cz/vak/zakaznickeCentrum/technicke/standardy_vodovodni.pdf, 
str. 4] 

Trasa vodovodu má být vedena mimo ochranné pásmo (se souhlasem statutárního 
orgánu) :  

- Dráhy, min. 4 metry od osy krajní koleje,  
- Silnice min 2 metry od paty násypu nebo 0,6 metru od vnější hrany 
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5.6 Distribuce pitné vody 

Hlavními prvky distribuční sítě jsou přivaděče, vodojemy, přerušovací komory, 
redukční stanice, posilovací a tlakové stanice, monitorovací objekty, vodovodní 
přípojky.  

Dělení sítě dle úrovně významu:  

Nadmístního významu jsou vodovody sloužící k zásobení vetší počtu odběratelů 
z rozlehlých oblastí. Jedná se především o spojení mest a obcí z hlavního zdroje.  
Místního významu jdou vodovody, kde se jedná o dodaní vody do příslušného 
územního celku, voda je většinou dodávaná z místních zdrojů 

Dělení vodovodů podle tlakového režimu: 

Gravitační: voda je přiváděna z výše položeného místa pomocí gravitace 
Výtlačný: zdroj vody se nachází příliš nízko a voda se proto musí nejdřív vytlačit do 
výše položeného vodojemu. Z vodojemu je pak vedena samospádem. 

Dělení dle funkce: 

Přiváděcí – sít mezi hlavními prvky distribuční sítě 
Zásobní – mezi vodojemem a rozvodné sítě  
Hlavní – přívod vody do jednotlivých okrsků 
Rozváděcí – rozvádí vodu ve spotřebišti 
Vodovodní přípojka – napojen na rozváděcí sít a vnitřní vodovod 

5.7 Některé z důležitých zásad při stavbě vodovodních sítí: 

Pro stavbu vodovodu používat jen materiály s atestem pro styk s pitnou vodou (§5 
zákona č. 274/2003Sb. Který mění zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonu, ve znění pozdějších předpisů). 
U potrubí do DN 200 mm osazovat podzemní hydranty v nejnižších místech. 
U potrubí od DN 250 mm osazovat kalníky (umožňují proplach sítě). 
Litinové potrubí musí být v celé délce kladeno na pevný podklad. 
Pro zásyp ocelového potrubí vždy použít homogenní materiál a trubky katodicky chránit 
U plastových trub osazovat dostatečné množství povrchových kontaktů s podélným 
vodičem v max. úsecích 100-150 m (vyhledaní trasy). 
Na položeném částečně zasypaném potrubí provádět tlakovou zkoušku vodou (ČSN 75 
5911, 1995)  

5.8 Navrhovaní vodovodů 

Jako podklad pro správné navržení vodovodu je potřebné znát dosavadní situaci, 
územní plány, generely vodovodu, plán rozvoje vodovodů a kanalizací a výpočet 
potřeby vody. 
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Hlediska pro návrh vodovodu: 

Hydraulické - průtokové a tlakové poměry v síti 
Územně-technické  - zajistit dodávku vodu ve správném tlaku a množství pro 

požadované lokality 
Ekonomické - zajistit stavbu a provoz hospodárným způsobem, hydraulicky a 

ekonomicky vhodné lze uvažovat průtokovou rychlost v potrubí 
od 1m/s do 1,5 m/s 

Geomorfologické - respektovaní výškových s pádových poměrů terénu  
Provozní - zajistit možnosti pro případné opravy, nové odbočky 

Zásady navrhovaní uvádí norma ČSN 75 5401 Navrhovaní vodovodního potrubí (2007). 

Hlavní technické požadavky na vodovod většinou shodně uvádí vyhláška č. 428/2001 
Sb.  

Jednostranné uložení potrubí má byt vyhotoveno tam, kde v oboustranné zástavbě je 
celková šířka nezpevněných částí a chodníků v přidruženém prostoru menší než 3 m. 

Potřeba vs. Spotřeba vody 

Hodnota, s kterou se uvažuje při návrhu vodovodu, je potřeba. Potřeba totiž to udává 
předpokládané množství odebrané vody za určité časové období. Pro výpočet potřeby 
vody je nutné znát budoucí poměry vodovodu (počet odběratelů vodovodního řadu a 
specifickou potřebu vody což představuje průměrné odebrané množství vody na 
odběratele). Specifickou potřebu vody je možné dohledat ve vyhlášce 428/2001 sb. 

Spotřeba vody pak představuje skutečné odebrání vody za časové období.  

5.9 Uložení vodovodního potrubí 

Upravené dno výkopu zemní rýhy tvoří stavební základ pro zemní uložení potrubí.  

Na dno zemní rýhy se ukládá vrstva písku přibližně 10 cm tlustá. Po montáži trub se 
provede obsyp. Obsyp muže být proveden z vytříděné zeminy nebo písku, u trub 
plastových musí být obsyp realizován z písku. Po obsypu následuje zásyp. Jako zásyp je 
možné použit vytěženou zeminu, v chodnících a vozovkách je nutné zeminu hutnit, 
nebo strusku, velikost zrn zásypu méně než 150 mm. Pro ochranu potrubí slouží i 
uložení výstražní fólie. Fólie by mněla být uložena v zásypu 40-50 cm nad potrubím.  

Parametry uložení potrubí:  

Podle ČSN 75 5401, z části je uvádí také vyhláška č. 428/2001 Sb. 

 

 



27 
 

 

Šířka dna výkopu 

V tabulce jsou vypsáni potřebné šířky dna výkopu při uložení vedení. 

Tabulka 4 - Šířka dna výkopu pro ukládání vedení inženýrských sítí 

Profil potrubí 

Šířka dna výkopu 

Hutněný obsyp 
Nehutněný obsyp 
Trouby spojované v 
rýze 

Trouby spojované 
v mont. jamách 

<500 d+600 
min 800 

d+500 
min 700 

d+400 
min 500 

>500 d+1000 d+600 d+400 
[Zdroj: Jozef Beránek a kol., inženýrské sítě, Brno: Vysoké učení technické fakulta 
stavební, 2005, str. 37] 

Podélní sklon nivelety dna potrubí:  

V tabulce jsou vypsáni potřební podélní sklon nivelety výkopu při uložení vedení. 

Tabulka 5 - Podélní sklon nivelety dna potrubí 
Průměr potrubí Sklon 
DN<200 3 ‰ 
DN 250 až 500 1 ‰ 
DN >600 0,5 ‰ 
[Zdroj: Jozef Beránek a kol., inženýrské sítě, Brno: Vysoké učení technické fakulta 
stavební, 2005, str. 81] 

Na oblouky, odbočky a konce potrubí je možné podle potřeby navrhnout betónové 
opěrné bloky, také při větších sklonech dna nivelety 

Min. hloubka uložení potrubí v zemi má zabránit poškození vnějšími vlivy a zamrznutý 
vody v potrubí.  

Minimální doporučené krytí 

V tabulce jsou vypsáni minimální doporučená krytí při uložení vedení v zemině. 

Tabulka 6 - Minimální doporučené krytí vodovodního potrubí 

Druh zeminy 
Světlost potrubí do 400 mm 
[m] 

světlost potrubí nad 400 mm 
[m] 

Hlinité 1,2 1,0 
Hlinitopísčité 1,3 1,1 
Písčité 1,4 1,2 
Štěrkopískové a skalnaté 1,5 1,3 
[Zdroj: Jozef Beránek a kol., inženýrské sítě, Brno: Vysoké učení technické fakulta 
stavební, 2005, str. 81] 
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V případě, že není možno dodržet potřebné krytí je nutno doložit uložení potrubí 
statickým výpočtem a potrubí chránit nenasákavou tepelnou izolací.  

Největší krytí vodovodního potrubí:  

- V zastavěném území 2,0 m 
- Mimo zastavěného území nemá být potrubí hlouběji než o 1 m oproti 

doporučenému krytí 

5.10 Zajištění stěn výkopu 

Svahovaní výkopu 

Rýha (šířka do 2 m) x jáma (šířka nad 2 m, poměr max. -  délka [6] : šířka dna [1]) 

Při výkopu rýhy jsou dva způsoby na zabezpečení výkopu a to svahováním nebo 
pažením. Svahovaní se používá v místech, kde je dost prostoru k jeho provedení.  

Tabulka 7 - Sklon svahů (do hloubky 3m) 

Druh zeminy 
Sklon svahu 
Dočasný 
výkop 

Trvalý 
výkop 

násyp 

soudržné 

Hlína 
Jíl 
Spraš 
Hlinitý písek 
Písčitá hlína 

1:0,25-0,5 
1:0,25-0,5 
1:0,25-0,5 
1:1 
1:1 

1:1,25 
1:1,5 
1:1,25 
1:1,25 
1:1,25 

1:1,5 
1:1,5 
1:1,25 
1:1,25 
1:1,25 

nesoudržné 

Písek 
Jílovitý písek 
Balvanitý šterk 
Písčitý štěrk 
Ostrohranný štěrk 
Jílovitý štěrk 

1:1,75 
1:0,5 
1:0,75 
1:1 
1:1,25 
1:0,25 

horniny 
Pevné 
Středně zvětrané 

5:1 
3:1 

[Zdroj: Jozef Beránek a kol., inženýrské sítě, Brno: Vysoké učení technické fakulta 
stavební, 2005, str. 37] 

Vyztužení stěn výkopu 

Vyztužit se musí všechny výkopy, které jsou kopané ručně a v nezastaveném území 
dosáhnou hloubku 1,5 m a v zastaveném území 1,3 m u nesoudržných zemin 0,7 m. Při 
výkopu je důležité dodržet i bezpečnostní pásmo od okraje výkopu.  

Místa, kde je pažení vždy nutné: 

- V blízkosti jestvujících objektů 
- V blízkosti existujících inženýrských sítí 
- V blízkosti existujících komunikací 
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- V rýze dálnice, cesty nebo chodníku 
- Když je hladina vody na úrovni dna výkopu a není možné snížit čerpáním 
- Mezi dvěma novo navrhovanými stavebnými objekty 
- Když je nutné stabilizovat přilehlé pozemky   

Tabulka 8 - Bezpečnostní pásmo od okraje pažených výkopů 
Hloubka výkopu šířka výkopu 
Do 4 metrů 50 cm 
Od 4 do 6 metrů 60 cm 
Nad 6 metrů 70 cm  
[Zdroj: Ing. Lucia Paulovičová, Ochrana stienvýkopov, Brno: Tribun EU, s. r. o., 2016, 
str. 37] 
Vroubené vykopávky 
Sestává ze dvou základných částí: 
Pažení – vlastní oporná stěna, která se opírá o stěny výkopu a přebírá tak tlak zeminy 
Rozpěrná konstrukce – přenáší tlak z pažení do opěrných bodů.  
Dělení vroubeného pažení: 

- Příložné  
o Vhodné v soudržných horninách, kde je stabilní stěna výkopu, 

hloubka 5-7 metrů, 
o Konstrukce se skládá z vodorovné pažiny, svislésvlaky, ocelové nebo 

dřevěné rozpěry 
- Zátažné  

o  Suché středně tlačivé a nesoudržné horniny, 
- Hnané  

o  V nesoudržných nebo mokrých horninách, 
- Štětovnice  

o Nejčastěji se používají na stavbách s přítomností vody, stěny jsou 
vodotěsné 

o Vyhotovují se beraněním, vibroberaněním 
- Záporové pažení 

o V suchých horninách Hloubky 5-20 metrů 

5.11 Materiál vodovodního potrubí 

Základní vlastnosti potrubí: 

Materiál nemůže nepříznivě ovlivnit jakost a zdravotní nezávadnost vody v potrubí. 
Musí odpovídat hydraulickým podmínkám, zatížení, agresivitě vody i zeminy, bludným 
proudům a kvalitě přepravované vody. 

Požadavky na potrubí: 

vodotěsnost a odolnost proti přetlakům kapaliny v potrubí (pro přetlaky vody s rezervou 
obvykle do 1 MPa až 1,6 MPa s pro teploty vody do 20°C). 
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Podle ČSN 13 0010 Jmenovité tlaky a přetlaky (1989) je označení tlaků PN 6, PN 10 … 
(číslo za značkou lze uvažovat v jednotce bar). 
Odolnost proti zemním tlakům v úložném prostoru  trub- únosnost na vrcholový tlak 
chemická stálost uvnitř i vně trubky. 
U vnitřních sten malou drsnot povrchu. 

K dopravě vody se používá potrubí montované z trub, tvarovek a armatur kruhového 
profilu. 

Trouba je dutý prefabrikovaný dílec.  

Tvarovky slouží ke změně směru, změně průřezu, materiálu, k odbočení nebo spojení 
materiálu. 

Armatura je mechanizmus pro zajištění a ovládaní provozu potrubního rozvodu.  

5.12  Označení trubek 

Podle ČSN EN ISO 6708 13 0015 Potrubní části – výběr jmenovitých světlostí (1996), 
je číselné označení rozměru potrubí pro referenční účely.  

Označení jako DN xx, (xx= celé číslo napr. 10, 20 …), čísla za značkou DN neslouží 
jako označení vnějšího ani vnitřního rozměru, kromě případů stanovených v normě. 
Označení vnitřního průměru se používá označení ID a k označení vnějšího označení 
OD, a má být uváděn napr. Poměr mezi DN/ID. Tedy číslo použité za označením DN 
by nemnělo být použito pro účely výpočtu, tzn., nepředstavuje žádnou měřitelnou 
hodnotu. 

Podle ČSN EN 1852-1 je průměr DN číselné označení rozměru, kterým je zaokrouhleno 
číslo přibližně rovno výrobním rozměrům.  

5.13 Materiál trub 

Hlavní dělení materiálu je dělení na kovové a nekovové. 

Jako základní materiál se obvykle volí litina, plast, sklolaminát, výjimečně ocel 
(nestabilní podloží, velké průměry), Sklo (experimenty v 50 letech 20. Stol.),  

Historické materiály: 

 

Mezi hlavní historické zástupce v oblasti materiálů trub na vodovodní potrubí je 
materiál dřevo.  

 

Za zmínku však stojí u matriál sklo, kterým se zatím jen experimentuje.



31 
 

Dřevo (dnes se už nepoužívá): 

Nejstarší vodovod v českých zemích byl objeven koncem 
roku 2005 v Plzni. Vodovod byl dřevěný a pocházel z doby 
okolo roku 1300. 
[Zdroj:vodovod, říjen 2015 [cit. 3. 5. 2016]dostupné z 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodovod] 
O možnostech různých parametrů provádění v oblasti 
světlosti potrubí vypovídá i vodovod postavení v roce 1941-
1943 v Seči s průměrem 2 metry.  
 
 
 

[Zdroj: Unikátní dřevěné potrubí v Seči, duben 2010 [cit. 3.5.2017] 
zmizíhttp://stisk.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=134480] 

Sklo: 

Dnes se provádí už jen v průmyslových oborech a to 
hlavně kvůli své dobré chemické odolnosti. Použití jako 
vodovodní potrubí je možné no komplikované na 
vyhotovení což se odrazuje v ceně. Sklené vodovodní 
potrubí je použito v obci Ozdín (SR, délka potrubí 825m), 
Třebechovice pod Orebem (ČR, do roku 2013) 

 

 

 

[Zdroj:Unikátnesklenenévodovodnépotrubie obstálo 
skúškučasom[online], listopad 2016 [cit. 2. 5. 2017], dostupné z: 
http://www.veolia.sk/sklenene-vodovodne-potrubie] 

Kovové  

 Litina šedá (Li, GG): - Výhody: trvanlivé (životnost 60-90 let), dobrá pevnost v tlaku a 
ohybu, snadno se navrtávají odbočky,  

-Nevýhody: křehkost, malá pevnost v tahu, velká hmotnost, nedá 
se svařovat 

-DN 80 až DN 1000 

 

Obrázek 7 - Skleněné potrubí 

Obrázek 6 - Dřevěné potrubí 2. 
polovina 19. století - Vratimov 
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Tvárná litina  -Nákladná,  
-Odolnost proti korozi, schopnost tlumit chvění, odolná proti 
otěru, nárazům, vhodná do náročných podmínek, 
-Životnost přes 100 let 

Pro vnitřní vodovody: měď (případe nadstardatných požadavku na životnost a kvalitu), 
dříve olovo 
Ocel  - Lze vyrábět v délkách až 13,5 m. 

-Ocelové nebo litinové potrubí má na vnitřním povrchu 
epoxidový nátěr, cementovou vystýlku nebo polyuretanový 
povlak do 2 mm 
-Vnější povrch kovových trub má izolaci proti korozi (bitumen, 
polyetylen, polyuretan, pozinkovaní, černý epoxypolyuretanový 
nátěr)  
-Životnost ocelových potrubí se pohybuje mezi 25-40 lety 

 

Nekovové–Plasty 

- Výhody: malá hmotnost, hygienická a fyziologická nezávadnost, malá 
tepelná vodivost, dobré hydraulické vlastnosti, jednoduchá montáž, 

- Nevýhody: menší tepelná odolnost, křehkost při nízkých teplotách, velká 
tepelná roztažnost, nízká odolnost proti chemickému poškození, PVC nízká 
odolnost vůči UV záření, náročnost na provedení lože a obsypu potrubí 

 
- Je potřeba uvažovat s pracovní teplotou (hodnota maximální trvalé teploty, 

která může působit na materiál bez změny jeho mechanickým vlastností, 
změny provozního tlaku a životnosti) 

 
- Životnost 50 let. 
 
- DN do 500 
 
- Použití hlavně pro malé průměry potrubí 
 
- Polyetylén PE (HDPE, LDPE), polyvinylchlorid PVC (novodur), 

polypropylen PP 
Sklolaminát (GRP) 

- Vysoká pevnost, stálá a nízká hmotnost, dobrá odolnost vůči korozi, UV 
záření,  

- Vyráběné délky až 12 metrů 
-  Špatné napájení tvarovek 
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5.14 Typy spojů potrubí 

Spoje dle tvaru: 

- Hrdlové s přesuvným pásem (litina, PVC)- do rozšířeného konce jedné 
trouby se zasune konec připojované trouby, prostor mezi, se pak utěsní. (pro 
litinové nebo ocelové trouby se v minulosti používalo i dřevo) 

- Přírubové s hladkým koncem (litina)- tvoří dvě příruby, kruhové těsnění a 
spojovací šrouby (použití u potrubí s vyšším provozním tlakem) 

- Objímkové (PP, PE) 
- Sedlové (PP, PE) 

Požadavky na spoje: 

- Zajištění spojů z vodotěsného a mechanického hlediska se provádí těsněním 
(v hrdlech), těsněním a šrouby (na přírubách), trubkovými závity, 
svařováním nebo lepením. 

- Trvanlivost (musí odpovídat minimální životnosti jiných částí potrubí) 
- Nesmí zmenšovat průtoční profil trubky. 
- Pružnost a pevnost (materiál musí být pružní a pevní) 
- Použití přírubových spojů se šrouby je napr. v kolektorech, v zemním 

uložení se nepoužívají.  

Spoje mohou dále být: 

 1. Svařované (ocelové, PE hladké). 
Svařování plastových trubek (důležité veličiny jsou tlak, čas, a teplota)-svařovat se 
můžou jen určité druhy plastů a to termoplasty, svařovat se můžou jen stejné druhy 
plastů a to z důvodu, že každý druh plastu má jinou teplotu na svaření. 

Tabulka 9- Teplota svařovaní plastů 

DRUH PLASTU SVAŘOVACÍ TEPLOTA 

polypropylen (PP) 250–270 °C 

polyetylen (PE) 200–270 °C 

polybuten (PB) 250–270 °C 

[Zdroj: Jozef Beránek a kol., inženýrské sítě, Brno: Vysoké učení technické fakulta 
stavební, 2005, str. 57] 

 

2.Spoje vytvořené kruhovými přesuvnými pásy – spojky  
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Především při použití materiálu sklolaminát. 

5.15 Armatury a Objekty na Vodovodním potrubí 

Materiál většinou kovový. 

Pro názorné zobrazení vložen obrázek s použitým armatur firmy HAWLE. 

 

Obrázek 8- Soustava HAWLE 

[Zdroj:Water, [cit. 2. 5. 2017] Dostupné z: http://www.hawle.at/en/home-menue-
3/water.html] 

Armatury (ČSN 75 5401):  

Uzávěry potrubí- ventil, šoupátko, klapka průtočná, klapka zpětná, kohout, uzávěr 
kulový, kuželový … 
Vzdušníky pro odvzdušnění potrubí v nejvyšších místech 
Kalosvody – kalníky v nejnižších místech  
Hydranty nebo výtokové stojany pro přímý odběr vody 
Redukční ventily, vodoměry  
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Tvarovky: 

Části,které slouží ke změně, průměru, směru, přechodu na jiný materiál a podobně. 

Jedná se především o čistící tvarovky, odbočky, přechody, kolena, patková kolena, 
zátky, ventilační přechody a ventilační hlavice, odskoky apod.  

Ventil: 

Typ uzávěru s těsnícím prvkem, který se šroubovým pohybem dotlačuje do sedla ve 
směru kolmo proti směru průtoku. Osa průtoku v úseku ventilu nezůstává přímá.  

Šoupátka  

Typ uzávěru, který má přírubové těleso s víkem a vnitřním uzavíracím klínem z litiny. 
Pomocí otáčení šroubového vřetena v matici se uzavírací klín posouvá v těsnících 
drážkách. Vřeteno je pro otáčení přístupné zvenku šoupátka. Při otevřeném šoupátku je 
průtok kapaliny přímí.  

Ventily a šoupátka jsou ideální pro regulaci průtoku kapaliny. 

Kohouty 

Typ uzávěru, který je tvořen otáčivým válcem s válcovitou průtočnou dutinou (v 
otevřené poloze odpovídá průtočnému profilu). Otevření ponechává přímou osu 
průtoku. V uzavřené poloze je průtočný profil zahrazen válcem uzávěru. Kohout není 
vhodný k regulaci průtoku v mezipoloze, dochází totiž k velkým ztrátám tlaku.  

Šachty  

Slouží na zajištění ovládaní mechanizmu armatur. Pro snadní přístup a ochranu armatur. 
Navrhují se pro potrubí s většími průměry – pro uzávěry od DN 500, pro uzly s uzávěry, 
pro čistící tvarovky. Šachty jsou monolitické nebo z prefabrikátů. Vstup do šachty má 
nejmenší přípustní rozměr 60x60 cm nebo průměr kruhu 60 cm. 

Zemní soupravy 

Pro armatury menších dimenzí. Skládají se z ochranné trubky klíčové tyče, klíčové tyče 
s objímkou vřetena armatury, víka a jehlanu pro nasazení otáčejícího klíče. Seshora je 
poklop s rámem na betónové podložce, který chrání jehlan. Zemní soupravy mohou být 
teleskopické nebo tuhé. 

Uzávěry 

Jejich umístnění v síti musí být takové, aby bylo možné rozváděcí potrubí uzavřít 
samostatně v každé ulici, v místě rozvětvení, na odbočkách a na přípojkách. Nejčastější 
typ uzávěrů jsou vodárenská šoupaty.  



36 
 

 

Obrázek 9 - Šoupátko, uzavírací klapka, kulový kohout 

[Zdroj: Jozef Beránek a kol., inženýrské sítě, Brno: Vysoké učení technické fakulta 
stavební, 2005, str. 85] 

Vzdušníky 

Slouží k regulaci vzduchu v potrubí. 

Stav bez vzduchu se vyžaduje v případě provozu vodovodu, kde by vzduch v potrubí 
způsoboval náhlé změny tlaku, zmenšení výkonu potrubí.  
Stav se vzduchem v potrubí je potřební při poruchách (vyprazdňování). 

 

Obrázek 10– Vzdušníky 

[Zdroj: Jozef Beránek a kol., inženýrské sítě, Brno: Vysoké učení technické fakulta 
stavební, 2005, str. 85] 
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V extravilánu se používají odvzdušňovací a zavzdušňovací soupravy.

 

Obrázek 11 - Vzdušníky v extravilánu 

[Zdroj: Hodonínské standarty [online], prosinec 2012 [cit. 2.5.2017],  dostupné z: 
http://www.vak-hod.cz/vak/zakaznickeCentrum/technicke/standardy_vodovodni.pdf, 
str. 29] 

Hydranty  

Slouží k odběru vody potřební k uhašení 
požáru. Další využití hydrantu může být 
odkalování, proplachování, odvzdušování a 
zavzdušnění). Osazení hydrantu je 
předepsáno. Typy hydrantů: - Podzemní 
(DN 80 a 100) – ukryty pod poklopem 

 - Nadzemní (DN 80, 100 a 150)  

 

Obrázek 12 - Hydranty (podzemní, nadzemní) 

[Zdroj: 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA VODY, [cit. 2. 5. 2017], dostupné na: 
http://fast10.vsb.cz/studijni-materialy/tzb-fbi/1.html] 
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6 Stanovení ceny inženýrských sítí v závislosti na parametrech 
prováděných prací 

 

Metodika při stanovení ceny inženýrských sítí je prováděna pomocí rozpočtářského 
programu, který obsahuje směrné ceny nákladů. Použita je cenová soustava URS. 
Datová základna programu BuildPower S. Všechny ceny se kterýma se počítá, jsou 
ceny bez DPH. 

Výpočet vodovodního potrubí 

Nejdůležitějším faktorem bylo stanovit si parametry sítí, které se budou měnit. Jako 
hlavní parametr byl materiál dále to je velikost provedené stavební rýhy jako i její 
závislost na druhu horniny (šířka a délka výkopu, druh zeminy, výška ornice) a 
v neposlední řade nesmíme zapomínat na původní povrch, v kterém je výkop prováděn 
(silnice, chodník, zelen). Aby jsme nezapomněli na žádní detail je dobré si dané práce 
projít postupně podle toho jak technologicky následují po sobě: 

 
Odstranění povrchu 
Sejmutí ornice  
Hloubení rýh 
Zřízení pažení (nebo svahování) 
Přemístění vykopu (odvoz na skládku, uložení na skládce)  
Lože pod potrubí 
Uložení potrubí 
Odstranění pažení  
Obsyp potrubí 
Zásyp jam a rýh 

 

Pro zjednodušené rozhodovaní, o tom jaké parametry použít jsem zhotovil algoritmus 
na výpočet vodovodního řadu v programu Excel, který slouží k rychlému porovnaní 
ceny vodovodního radu v závislosti na změně prováděných prací a materiálu.  

Algoritmus obsahuje celkem 4 listy v programu Excel. Každý z listů má název,který 
odpovídá druhu provedeních prací.  

6.1 Navrhovaná metodika list 1 „Informace o výkopu“ 

List algoritmu obsahuje základní informace o provedeném výkopu.  
Jde o hloubku (C), šířku (B) a délku (A) budoucího výkopu. Hodnoty se zadávají 
v běžných metrech.  
Nemalé finanční prostředky jsou spotřebování i na dopravu vykopané zeminy, proto je 
důležité zahrnout i parametr vzdálenosti odvozu zeminy, který se nachází v řádku pod 
délkou výkopu. Vzdálenosti se zadává v Km (kilometrech). 
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Obrázek 13 - Parametre provádění 

[Zdroj: Vlastní práce] 

6.2 Navrhovaná metodika list 2 „Povrchové práce“ 

 V 2. Listu jsou zahrnuty možnosti provádění povrchových prací. Práce jsou seřazeni 
podle náročnosti. Terén, na který má být vodovod proveden je většinou daný no 
v případě ,že by jsme se rozhodovali která z možností je nejvýhodnější jsou zobrazeny 
jednotlivé ceny provádění v různých druzích povrchů. 

 

Obrázek 14 - Povrchové práce 

[Zdroj: Vlastní práce] 

Odstranění povrchu 

Odstranění povrchu obsahuje silnice a chodníky.  

Jde o řezání povrchu (živičného) do hloubky 15 cm pomocí řezačky na asfalt. Provedení 
je v šířce 80 cm. Na řezaní navazuje odstranění podkladu. Nebo odstranění podkladu 
jako jsou žulové kostky nebo zámková dlažba. 

Výkop
Hloubka [m] 1,00
Šírka  [m] 1,00
Délka  [m] 1,00
Odvoz zeminy [KM] 1                    

Parametre provádění

Śírka [cm] Cena[kč/m] Spolu
Délka komunikace [m] 0

Zámkova 
dlažba 80 1288 0
Asfalt 80 1562 0
Kostky 80 1156 0

Délka chodníku [m]
Beton 
dlažba 80 521 0
Asfalt 80 1421 0
Zámková 
dlažba 80 720 0

Délka terénu [m] 0
Třída I - 279 0
Třída II - 335 0

Povrchové práce

sejmutí ornice

chodník

Komunikace
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Provádí se pomocí rypadla v závislosti na rozsáhlosti může jít o rypadlo (hydraulické 
kolové-pásové rypadlo, rypadlo nakladač, midirypadlo nebo minirypadlo). Měrná 
jednotka je m2. Různé druhy silničního povrchu vplývají i na cenu provedení této práce. 
U vozovky se může jednat o asfalt, kostky nebo zámkovou dlažbu. Chodník se může 
skládat ze zámkové dlažby, asfaltu nebo betónové dlažby.  

OZP = DK 

DK - délka komunikace 

Sejmutí ornice 

Provádí se pomocí strojů. Použití jednotlivých strojů závisí na dané ploše, z které má 
byt ornice odstraněna. Seřazení strojů podle rozsáhlosti ornice (dozer, grejdr, 
teleskopické manipulátory, rypadlo-nakladač, pásové mininakladače). Měrná jednotka 
je m2. Cena provedení se liší podle třídy (v náročnější třídě stráví dělník potřební na 
Odstranění ornice víc času).  Obvykle se ornice pohybuje do hloubky 15 cm. V ceně je 
počítána hloubka do 15 cm.  

SO = DT x B  

DT – délka terénu 

B – šířka výkopu 

6.3 Navrhovaná metodika list 3„Zásyp, obsyp, lože“ 

List „zásyp, obsyp, lože“ obsahuje práce spojené s výkopem a zajištěním výkopu.  

První řádek obsahuje hloubení samotného výkopu, které je rozdělené dle druhu horniny 
ve které se nacházíme.  

 Druhý řádek obsahuje pažení. Jedná se o pažení příložné, které patří mezi 
nejpoužívanější druhy pažení v této oblasti.  

Třetí a čtvrtí řádek obsahuje náklady na svahování výkopu.  

Pátí, šestí a sedmí řádek obsahuje dokončení zahrnutí jámy a rýhy, provádí se až po 
zhotovení potrubí. Položky jsou obsyp, zásyp a lože potrubí. Poslední buňka obsahuje 
součet obsypu zásypu a samotného lože. Buňka tedy zobrazuje cenu zemních prací 
potřebných k dokončení vodovodního řadu.  
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Obrázek 15 -  Zemní práce 

[Zdroj: Vlastní práce] 

Hloubení rýh 

Provádí se rypadlem lopatovým traktorovým JCB 3 CX. V ceně je započítán i příplatek 
za lepivost horniny. Měrná jednotka je m3. Hloubení závisí na třídě horniny, v které je 
daný výkop prováděn.  

Třídy hornin jsou:  

Tabulka 10 - Třídy hornin 
1. třída   sypké horniny, které lze nabírat lopatou, nakladačem 
2. třída   rypné horniny rozpojitelné rýčem, nakladačem 
3. třída   kopné horniny rozpojitelné krumpáčem, rypadlem 
4. třída   drobivé pevné horniny rozpojitelné klínem, rypadlem 
5. třída   lehce trhatelné pevné horniny rozpojitelné rozrývačem, těžkým rypadlem (nad 40 

t), trhavinami 
6. třída   pevné horniny těžce trhatelné těžkým rozrývačem, trhavinami 
7. třída   pevné horniny velice těžce trhatelné, rozpojitelné trhavinami 
[Zdroj: Třídení horniny, [cit. 3. 5. 2017] dostupné z http://www.studnycechy.cz/ke-
stazeni/category/6-zemni-prace?download=33:tridy-tezitelnosti-hornin-zde] 

 HR = A x B x C 

A – délka výkopu 

B – šířka výkopu 

C – hloubka výkopu 

Přemístění výkopu (doprava) 

Jde o přesun hmot. Zemina, která se už nebude dále zpracovávat, bude odvezena na 
skládku pomocí nákladního automobilu. Měrná jednotka je m3Km.  

PV = HR x O  

Cena za 
m.j.

Měrná 
jednotka

Cena
DOPRAVA 
[m3km]

Cena s dopravou

 Třída horniny I -IV 503 m3 503,00 CZK           17,00 CZK           520,00 CZK           

Třída horniny V-VII 1562 m3 1.562,00 CZK        17,00 CZK           1.579,00 CZK        

Pažení Priložné do hloubky 2m 128 m2 256,00 CZK           

V hornine 1-4 47,2 m2 47,20 CZK             

V hornine 5 73,6 m2 73,60 CZK             
%

Zásyp 0,67
Šterkopísek 292 m3

196,22 CZK           
Obsyp 0,27 Šterkopísek 569 m3 154,20 CZK           
Lože 0,07 Šterkopísek do 63 mm 890 m3 60,52 CZK             

Zemní práce

            349,30 CZK 
CENA ZÁSYPU 

RÝHY

Hloubení rýh

Svahování
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HR – množství hloubené rýhy v m3 

O – vzdálenost odvozu zeminy v km 

Svahování 

Provádí se jen na stavbách, kde to dovolují hlavě prostorové podmínky.  Svahovaní je 
rozděleno dle třídy horniny. Položky zahrnuté v ceně jsou stejné v obou kategorii hornin 
liší se pouze v použití množství normohodin na jednotlivé položky.  

S = A x C  

A – délka výkopu 

C – hloubka výkopu 

Pažení 

Jeho zřízení slouží hlavně k zabezpečení bezpečnosti pracovníků před sesuvem půdy. 
Práce pažení obsahuje zřízení i odstranění pažení. Druhy pažení jsou popsány v předešlé 
kapitole. Měrná jednotka je m2 použitého bednění.  

P = A x C 

A – délka výkopu 

C – hloubka výkopu 

Lože  

Lože pod potrubí je ze štěrkopísku s frakcí do 63 mm (nesoudržný materiál). Lože 
představuje průměrně 10 % z výkopu rýhy (rozmezí 100-150 mm). Měrnou jednotkou 
je m3.   

L = A x B x C x 0,1 

A – délka výkopu 

B – šířka výkopu 

C – hloubka výkopu 

Obsyp potrubí 

Nejčastější provedení je ze štěrkopísku. Obsyp obyčejně představuje zhruba 25 % 
z výkopu rýhy. Měrnou jednotkou je m3.    

OP = A x B x C x 0,25 
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A – délka výkopu 

B – šířka výkopu 

C – hloubka výkopu 

Zásyp jam a rýh 

Provádí se ze štěrkopísku nebo z původní zeminy (proseté a očištěné).  Měrnou 
jednotkou je m3. Zásyp se provádí včetně zhutnění zeminy. Stroje potřebné k provedení 
zásypu jsou dozér, vibrační válec a vibrační pěch. Zásyp rýh tvoří rozdíl mezi výkopem 
rýh, obsypem potrubí, velikosti samotného potrubí a lože pod potrubím. Obvykle se 
pohybuje kolem 60 % z výkopu rýhy.  

ZJ = A x B x C x 0,6 

A – délka výkopu 

B – šířka výkopu 

C – hloubka výkopu 

Uvedení do původního stavu 

Povrchy ve kterých se nejčastěji provádějívýkopy vodovodních řadů jsou: 

- Zeleň – jde o přírodní povrch tvořen různými druhy rostlin a keřů. 
Nejlevnější způsob, obnovení si nevyžaduje komplikované technologické 
postupy. 

- Chodník – je prostor určen přesunu osob. Skládá se z dlažby nebo asfaltu. 
Technologie provedení je výrazně menšího charakteru než u vozovky. 

- Vozovka – je prostor k přepravě osob a materiálu pomocí vozidel. Obnovení 
si vyžaduje největší finanční nároky, a nejkratší možnou dobu k provedení 
vodovodu. Nejčastěji povrch sestává z živičného materiálu.  

6.4 Navrhovaná metodika list 4 „Materiál“ 

V listu 4 jsou zobrazeny ceny za materiál vodovodního řadu a armatury související 
s vodovodním řadem 

Uložení potrubí 

 Cena je včetně montáže a přesunu hmot. Měrná jednotka je běžný metr. 

UP = A 

A – délka výkopu 
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List „materiál“ obsahuje tři tabulky. Vlevo nahoře tabulku materiál. Vpravo nahoře 
tabulku armatury. Vlevo dole tabulku Armatury databáze. 

V tabulce „materiál“ jsou zobrazeny ceny jednotlivých druhů materiálů a průměru na 
běžný metr. 

Dimenze jednotlivých materiálů jsou rozděleny do dvou sekcí a to podle nejběžněji 
používaných průměru. Jedná se o trubky s průměrem do 100 mm a do 150 mm.  

Cena za 1 metr délky potrubí je zobrazena ve sloupci celková cena na m.j. tento sloupec 
obsahuje součet předešlých dílčích sloupců.  

Cena spolu pak zobrazuje cenu vynásobenu délkou, která je zadaná jako parametr v listu 
informace o výkopu v řádku „délka [m]“.  

 

Obrázek 16- Materiál metodika 

[Zdroj: Vlastní práce] 

Tabulka „Armatury databáze“ zobrazená pod tabulkou „materiál“ je cenová databáze 
k tabulce „armatury“. Tabulka „Armatury databáze“ zobrazuje ceny jednotlivých 
armatur rozdělených podle materiálů a průměru trubky. Čísla zobrazena v tabulce 
udávají cenu v Kč armatury za kus.  

 

Obrázek 17 – Databáze armatur 

[Zdroj: Vlastní práce] 

druh dimenze
cena 

[kč/m]

cena za 
montáž 
[kč/m]

cena 
dezinfekce  

[kč/m]

cena za 
zkoušku 
[kč/m]

folie 
výstražní 

[kč/m]

celková 
cena na m.j. 

[kč/m]

cena spolu 
[Kč]

DN do 100 1254 125 73 15 15 1482 1482
DN do 150 1840 201 73 15 15 2144 2144
DN do110 167 39 73 15 15 309 309
DN do160 346,5 44 139 19 15 563,5 563,5
DN do 110 306 63 73 15 15 472 472
DN do 160 651 87 139 19 15 911 911

trubka

litina

PVC

PE

Materiál

druh dimenze koleno 90°
koleno 

patní  90°
koleno 45° 

+ 30°
Tvarovka 
přírubová

šoupátko 
zemní 

souprava
hydrant 

nadzemní
hydrant 

podzemní
spojka

navrtávací 
pás

poklop

DN 80 2789 1953 2636 1669 8576 1402 33612 16600 4474 2333 537
DN 100 3054 3151 2849 1991 11272 1402 36752 19800 5247 2591 537
DN  150 5872 6225 4705 2985 18323 1838 39980 24600 9058 3214 537
DN 90 357 1953 263 343 6870 1195 22820 16600 3410 2109 537
DN 110 564 3151 409 381 7985 1271 23674 19800 3545 2153 537
DN 160 1319 6225 990 670 13580 1348 24490 24600 6760 2832 537
DN 90 1105 1953 1144 343 6870 1195 22820 16600 3410 2109 537
DN  110 1384 3151 1141 381 7985 1271 23674 19800 3545 2153 537
DN  160 2085 6225 2155 670 13580 1348 24490 24600 6760 2832 537

PE

litina

PVC

Armatury databáza
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Třetí tabulka „armatury“ je obdobná jako tabulka „Armatury databáze“. Do této tabulky 
se zapíše počet kusů jednotlivých armatur na vodovodním řadu. Kusy se zadávají 
v celých číslech a jsou rozděleni podle průměru a materiálů trubky.  

Sloupec cena armatur zobrazuje součet předešlých sloupců  

Sloupec cena trubky včetně armatur je součtem sloupce cena armatur se sloupcem „cena 
spolu“ z tabulky „materiál“. 

 

Obrázek 18–Armatury metodika 

[Zdroj: Vlastní práce] 

  

koleno 90° 
[ks]

koleno 
90° patní 

[ks]

koleno 
45° + 30° 

[ks]

Tvarovka 
přírubová 

[ks]

šoupátko 
[ks] 

zemní 
souprava 

[ks]

hydrant 
nadmezní  

[ks]

hydrant 
podzemní 

[ks]

spojka 
[ks]

navrtávací 
pás [ks]

poklop 
[ks]

cena 
armatur 

[Kč]

cena trubky 
včetne 

armatur [Kč]
-               -            -          -             -             -             -              -              -        -               -         -          1482
-               -            -          -             -             -             -              -              -        -               -         -          2144
-               -            -          -             -             -             -              -              -        -               -         -          309
-               -            -          -             -             -             -              -              -        -               -         -          563,5
-               -            -          -             -             -             -              -              -        -               -         -          472
-               -            -          -             -             -             -              -              -        -               -         -          911

Armatury
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7 Porovnaní s rozpočtem 

Další kapitola se zabývá porovnáním skutečné ceny „rozpočtu“ s navrhovanou 
metodikou. Všechny udané ceny jsou ceny bez DPH. 

V úvodu každé podkapitoly je představení zvoleného rozpočtu, pak následuje zobrazení 
ceny pomocí navrhované metodiky, na konci se pak nachází souhrnné shrnutí.  

7.1 Rozpočet Polička 

K zjištění správného fungování algoritmu jsem zvolil porovnaní ceny s již stávajícím 
rozpočtem. Jedná se o rozpočet „výměna částí vodovodu Polička E. Beneše“. 

Rozpočet je vytvořen v cenové databázi 2015, proto bude cena rozpočtu propočtena 
podle českého statistického úřadu na cenovou hladinu 2016. 

Cena, která nás zajímá, je cena ZRN. Tedy základní rozpočtové náklady a cena je tedy 
bez DPH. 

 

Obrázek 19 - Rozpočet Polička 

[Zdroj: vhodné uveřejnění, [online] [cit. 13. 4. 2017], dostupné z https://www.vhodne-
uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=detail&document=83995
9] 

Cena zjištěná dle navrhované metodiky: 
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Polička cena dle metodiky-list 1 „informace o výkopu“ 

V listu 1 „informace o výkopu“ jsou hodnoty prováděného vodovodu. Jedná se o 
hloubku výkopu, šířku výkopu, délku vodovodního řadu a odvoz zeminy.  

 

Obrázek 20 - Parametre provádění rozpočtu Polička 

[Zdroj: Vlastní práce] 

Polička cena dle metodiky-list List 2 „Povrchové práce“ 

List 2 „Povrchové práce“ obsahuje ceny povrchových prací. Délky komunikace je 
vloženo číslo 240 což představuje délku potrubí, které prochází přes komunikaci.   

Rozpočet počítá s živičným povrchem komunikace, proto se do úvahy bere cena z řádku 
asfalt, která činí 374.880,00Kč.  

 

Obrázek 21- Povrchové práce rozpočet Polička 

[Zdroj: Vlastní práce] 

Polička cena dle metodiky-list 3„Zásyp obsyp lože“ 

List 3 „Zásyp obsyp lože“ zobrazuje ceny spojené s výkopem a zásypem rýhy.  

Výkop
Hloubka [m] 1,20
Šírka  [m] 0,80
Délka  [m] 240,00
Odvoz zeminy [KM] 10                  

Parametre provádění

Śírka [cm] Cena[kč/m] Spolu
Délka komunikace [m] 240

Zámkova 
dlažba 80 1288 309.120,00
Asfalt 80 1562 374.880,00
Kostky 80 1156 277.440,00

Délka chodníku [m]
Beton 
dlažba 80 521 0,00
Asfalt 80 1421 0,00
Zámková 
dlažba 80 720 0,00

Délka terénu [m] 0
Třída I - 279 0,00
Třída II - 335 0,00

Povrchové práce

sejmutí ornice

chodník

Komunikace
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Cena, která nás zajímá, je cena za hloubení rýh, jelikož se jedná o třídu horniny 
IV a započtenou dopravou do vzdálenosti 10 km, počítáme dále se cenou 
155.059,20 Kč. 
Cena, která nás dále zajímá, je pak cena na zabezpečení výkopu. V našem 
případě je použito pažení proto cena, s kterou uvažujeme je 73.728,00 Kč. 
Cena poslední obsahuje cenu za zasypaní rýhy. Jedná se o cenu zásypu rýhy 
(zásyp, obsyp, lože), která činí 94.681,27 Kč. 

Celková cena za list 3 je pak 323.468,47 Kč. 

 

Obrázek 22 - Zemní práce rozpočet Polička 

[Zdroj: Vlastní práce] 

Po provedení listu 2 a 3 můžeme skontrovat cenu za provedení zemních prací.  

Porovnaní zemních prací  

Porovnaní cen zemních prací z rozpočtu a cenyzjištěné dle navrhované metodiky. 

Tabulka 11 - Porovnaní zemních prací Polička 
Ceny z rozpočtu[Kč] Ceny zjištěné pomocí navrhované metodiky[Kč] 
Zemní práce 

377.864,00 
Povrchové 
práce  

komunikace 
374.880,00 

Komunikace 42.226,00 Hloubení rýh 155.059,20 
Doplňující práce 
komunikaci 

3.200,00 
pažení 

73.728,00 

Dokončovací práce 
inženýrských staveb 

8.618,00 
Zásyp, obsyp, lože 

94.681,27 

Cena celkem 2015 435.408,00 Cena s celou komunikaci 699.348,20 
Cena celkem 2016 441.068,30 Cena odpovídající rozpočtu 365.481,67 
[Zdroj: Vlastní práce] 

Cenový rozdíl mezi lety 2015 a 2016 je 1,3 % zvýšení v roce 2016. 

Rozdíl mezi skutečným rozpočtem a algoritmem je 258.279,9 Kč. Vyšší je cena použita 
v algoritmu. V procentech je pak rozdíl 58,5 %. Důvodem odchylky je že v rozpočtu se 

Cena za 
m.j.

Měrná 
jednotka

Cena
DOPRAVA 
[m3km]

Cena s dopravou

 Třída horniny I -IV 503 m3 115.891,20 CZK   39.168,00 CZK   155.059,20 CZK   

Třída horniny V-VII 1562 m3 359.884,80 CZK   39.168,00 CZK   399.052,80 CZK   

Pažení Priložné do hloubky 2m 128 m2 73.728,00 CZK     

V hornine 1-4 47,2 m2 13.593,60 CZK     

V hornine 5 73,6 m2 21.196,80 CZK     
%

Zásyp 0,67
Šterkopísek 292 m3

45.210,01 CZK     
Obsyp 0,27 Šterkopísek 569 m3 35.527,45 CZK     
Lože 0,07 Šterkopísek do 63 mm 890 m3 13.943,81 CZK     

Zemní práce

      94.681,27 CZK 
CENA ZÁSYPU 

RÝHY

Hloubení rýh

Svahování
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uvažuje s vyspravením živičného krytu pouze v délce 6,2 m. v zůstávající délce je 
uvažováno pouze s podkladem ze štěrkodrti v tloušťce 20 cm.  

V případě, že by jsme napsali do algoritmu délku pouze 6,2 m cena by činila 9684,4 
s připočtením ceny za podklad na zbývající délce by pak cena za komunikaci byla 
75.586,63. S touto cenou by pak rozdíl mezi skutečným rozpočtem řadu polička a 
algoritmem tvořil pouze 17,1 %. Tento zbývající rozdíl je pak způsobení položky 
týkající se nakládání s výkopem, kde položky v rozpočtu jsou výrazně větší z důvodu 
špatné přístupnosti v okolí výkopu.  

Polička cena dle metodiky-list 4„Materiál“ 

List 4 „Materiál“ obsahuje ceny trubního vedení. Většina použitého materiálu je z PVC 
se světlostí potrubí do 110 mm. proto nás zajímá cena zobrazena v řádku PVC, DN do 
110. Cena pak na 240 délky činí 74 160 Kč. 

 

Obrázek 23 - Materiál rozpočet Polička 

[Zdroj: Vlastní práce] 

V druhé tabulce jsou pak zobrazeny ceny armatur. Armatury jsou načítání na vodovodní 
řád. Počet kusů odpovídá počtu z rozpočtu. Obsaženy jsou všechny použité armatury. 
Do každého sloupce je pak napsaný počet armatur podle odpovídající hlavičce sloupce. 

Celková cena za armatury pak činí 171.554,00 Kč. 

 

Obrázek 24 - Armatury rozpočet Polička 

[Zdroj: Vlastní práce] 

druh dimenze
cena 

[kč/m]

cena za 
montáž 
[kč/m]

cena 
dezinfekce  

[kč/m]

cena za 
zkoušku 
[kč/m]

folie 
výstražní 

[kč/m]

celková 
cena na m.j. 

[kč/m]

cena spolu 
[Kč]

DN do 100 1254 125 73 15 15 1482 355.680,00
DN do 150 1840 201 73 15 15 2144 514.560,00
DN do110 167 39 73 15 15 309 74.160,00
DN do160 346,5 44 139 19 15 563,5 135.240,00
DN do 110 306 63 73 15 15 472 113.280,00
DN do 160 651 87 139 19 15 911 218.640,00

trubka

litina

PVC

PE

Materiál

koleno 90° 
[ks]

koleno 
90° patní 

[ks]

koleno 
45° + 30° 

[ks]

Tvarovka 
přírubová 

[ks]

šoupátko 
[ks] 

zemní 
souprava 

[ks]

hydrant 
nadmezní  

[ks]

hydrant 
podzemní 

[ks]

spojka 
[ks]

navrtávací 
pás [ks]

poklop 
[ks]

cena 
armatur 

[Kč]
-               -            -          -             -             -             -              -              -        -               -         -             
-               -            -          -             -             -             -              -              -        -               -         -             
-               3              4             6                10              10             -              2                 4          5                 2           171.554    
-               -            -          -             -             -             -              -              -        -               -         -             
-               -            -          -             -             -             -              -              -        -               -         -             
-               -            -          -             -             -             -              -              -        -               -         -             

Armatury
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Celková cena potrubí plus armatur je pak zobrazena v sloupci cena trubky včetně 
armatur, sloupec se nachází vedle tabulky zobrazující cenu armatur. Nás zajímá řádek, 
který odpovídá materiálu PVC s DN do 110. V tomto řádku se nachází cena 245.714,00 
Kč. 

 

Obrázek 25 - Cena trubky včetně armatur rozpočet Polička 

[Zdroj: Vlastní práce] 

Porovnaní materiálu 

Porovnaní ceny trubního vedení z rozpočtu a zjištěná pomocí navrhované metodiky. 

Cena z rozpočtu polička za trubní vedení je rovno sumě 230.618,00 Kč. Cena je 
v cenové databázi 2015. Pro zjištění hodnoty na cenovou databázi 2016 počítáme podle 
českého statistického úřadu snížení ceny o 0,6 %. Cena je pak rovna sumě 
216.780,92Kč. 

Cena trubního vedení vypočítána dle navrhované metodiky je245.714,00 Kč. 

Rozdíl činí 28.933,08Kč, kde cena zjištěna pomocí metodikyje vyšší. V percentuálním 
vyjádření je pak rozdíl 13,3%. Rozdíl je způsobem různými ceny za armatury. 

Porovnaní celkové 

Cena,s kterou provedeme závěrečné porovnaní je cena bez DPH upravena na 
odpovídající cenovou úroveň 2016. 

Tabulka 12 - Porovnaní celkové Polička 
Varianta Rozpočet výměna částí vodovodu Polička E. 

Beneše 
Cena dle 
metodiky 

Celková délka 
komunikace 

657.849,22 Kč 945.062,20 Kč 

Komunikace v délce 
6,2 plus podklad 

657.849,22 Kč 611.195,00 Kč 

[Zdroj: Vlastní práce] 

hydrant 
nadmezní  

[ks]

hydrant 
podzemní 

[ks]

spojka 
[ks]

navrtávací 
pás [ks]

poklop 
[ks]

cena 
armatur 

[Kč]

cena trubky 
včetne 

armatur [Kč]
-              -              -        -               -         -             355.680,00
-              -              -        -               -         -             514.560,00
-              2                 4          5                 2           171.554    245.714,00
-              -              -        -               -         -             135.240,00
-              -              -        -               -         -             113.280,00
-              -              -        -               -         -             218.640,00
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Rozdíl ve variante kde je komunikace počítána v délce 240 m a skutečným rozpočtem je 
43,65 %. Ceny jsou bez DPH. 

Rozdíl v variante kdy je jako délka komunikace uvažovaná délka pouze 6,2 m a zbylá 
vzdálenost pouze jako podklad a skutečným rozpočtem je 7,1 %.  

7.2 Rozpočet Pelhřimov 

Jako v pořadí druhý rozpočet jsem zvolil „Pelhřimov - ulice Příkopy, Oprava 
inženýrských sítí - I. a II. Etapa“. v tomto rozpočtu nás zajímá je část opravy vodovodu 
s cenou 1.814.327,00 Kč. Rozpočet byl vytvořen v cenové databázi 2014, proto bude 
jeho cena přepočtena na cenovou hladinu 2016. 

Cena, která nás zajímá, je cena ZRN. Tedy základní rozpočtové náklady a cena je tedy 
bez DPH. 

 

Obrázek 26 - Rozpočet Pelhřimov 

[Zdroj: Rozpočet Pelhřimov, [online] [cit. 21. 4. 2017], dostupné z 

http://www.mupe.cz/assets/File.ashx?id_org=11891&id_dokumenty=9465] 

Cena zjištěná dle navrhované metodiky: 

Pelhřimov cena dle metodiky-list 1„Informace o výkopu“ 

V listu 1 „Informace o výkopu“ jsou hodnoty prováděného vodovodu. Jedná se o 
hloubku výkopu, šířku výkopu, délku vodovodního řadu a odvoz zeminy.  
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Obrázek 27 - Parametre provádění rozpočtu Pelhřimov 

[Zdroj: Vlastní práce] 

 

Pelhřimov cena dle metodiky-list 2„Povrchové práce“ 

List 2 „Povrchové práce“ obsahuje ceny povrchových prací. Délky komunikace je 
vloženo číslo 245 což představuje délku potrubí, které prochází přes komunikaci.  

Rozpočet počítá s živičným povrchem komunikace, proto se do úvahy bere cena z řádku 
asfalt, která činí 382.690,00 Kč.  

Další cena, která nás v tomto zajímá, je cena za úsek který prochází přes chodník. Cenu 
bereme ze řádku chodník podřádu asfalt, protože se jedná o chodník s povrchem 
asfaltovým. Cena je pak 3.126,20 Kč.  

Celková cena z tohoto listu činí 385.816,20 Kč. 

 

Obrázek 28 - Povrchové práce rozpočet Pelhřimov 

[Zdroj: Vlastní práce] 

Výkop
Hloubka [m] 1,85
Šírka  [m] 0,50
Délka  [m] 267,80
Odvoz zeminy [KM] 5                    

Parametre provádění

Śírka [cm] Cena[kč/m] Spolu
Délka komunikace [m] 245

Zámkova 
dlažba 80 1288 315.560,00
Asfalt 80 1562 382.690,00
Kostky 80 1156 283.220,00

Délka chodníku [m] 2,2
Beton 
dlažba 80 521 1.146,20
Asfalt 80 1421 3.126,20
Zámková 
dlažba 80 720 1.584,00

Délka terénu [m] 0
Třída I - 279 0,00
Třída II - 335 0,00

Povrchové práce

sejmutí ornice

chodník

Komunikace
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Pelhřimov cena dle metodiky-list 3 „Zásyp obsyp lože“ 

List 3 „Zásyp obsyp lože“ zobrazuje ceny spojené s výkopem a zásypem rýhy.  

Cena, která nás zajímá, je cena za hloubení rýh, jelikož se jedná o třídu horniny IV a 
započtenou dopravou do vzdálenosti 5 km, počítáme dále s cenou 145.655,42 Kč. 
Cena, která nás dále zajímá, je pak cena na zabezpečení výkopu. V našem případě je 
použito pažení proto cena, s kterou uvažujeme je 126.830,08 Kč. 
Cenaposlední obsahuje cenu za zasypání rýhy. Jedná se o cenu zásypu rýhy (zásyp, 
obsyp, lože), která činí 101.796,75 Kč. 

Celková cena za list 3 je pak 374.282,25 Kč. 

 

Obrázek 29 - Zemní práce rozpočet Pelhřimov 

[Zdroj: Vlastní práce] 

Po provedení listu 2 a 3 můžeme skontrovat cenu za provedení zemních prací.  

Porovnaní zemních prací  

Porovnaní cen zemních prací z rozpočtu a cen z algoritmu. 

Tabulka 13 - Porovnání zemních prací Pelhřimov 
Ceny z rozpočtu[Kč] Ceny zjištěné pomocí navrhované metodiky[Kč] 
Zemní práce 271 735,66 Povrchové 

práce  
komunikace 382.690,00 

Vodorovné 
konstrukce 

28 350,22 
chodník 

3.126,20 

Komunikace 101797,92 Hloubení rýh 145.655,42 
Doplňující práce 
komunikaci 

25 821,50 
Pažení 

126.830,08 

Dokončovací práce 
inženýrských staveb 

102.124,64 
Zásyp, obsyp, lože 

101.796,75 

Cena celkem  530.011,94 Cena s komunikací 760.098,45 
Cena 2016 541.036,19 Cena komunikace z rozpočtu 505.027,87 
[Zdroj: Vlastní práce] 

Cena za 
m.j.

Měrná 
jednotka

Cena
DOPRAVA 
[m3km]

Cena s dopravou

 Třída horniny I -IV 503 m3 124.600,65 CZK   21.055,78 CZK   145.656,42 CZK   

Třída horniny V-VII 1562 m3 386.930,83 CZK   21.055,78 CZK   407.986,61 CZK   

Pažení Priložné do hloubky 2m 128 m2 126.830,08 CZK   

V hornine 1-4 47,2 m2 23.384,30 CZK     

V hornine 5 73,6 m2 36.463,65 CZK     
%

Zásyp 0,67
Šterkopísek 292 m3

48.607,63 CZK     
Obsyp 0,27 Šterkopísek 569 m3 38.197,41 CZK     
Lože 0,07 Šterkopísek do 63 mm 890 m3 14.991,71 CZK     

Zemní práce

    101.796,75 CZK 
CENA ZÁSYPU 

RÝHY

Hloubení rýh

Svahování
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Cena za provedení zemních prací pro rok 2016 oproti roku 2014 bude navýšena o 2,08 
%.Zobrazeny ceny jsou ceny bez DPH. 

Rozdíl mezi skutečným rozpočtem a algoritmem je 219.062,26 Kč. Vyšší je cena z 
algoritmu. V procentech je pak rozdíl 40,49 %. Rozdíl ceny ve velké míře zapříčiňuje 
položka komunikace.  

V rozpočtu Pelhřimov se uvažuje jako položka obsahující komunikaci pouze 
s podkladem ze šterkodrti, když to v algoritmu jsou započítané i práce potřebné k znovu 
vyasfaltovaní komunikaci. V případě použití ceny z rozpočtu tedy ceny 127.619,42 za 
komunikaci. By rozdíl mezi algoritmem a rozpočtem Pelhřimov činil 6,6 %. Rozdíl je 
pak způsobem drobnosti započteními v rozpočtu Pelhřimov. 

Pelhřimov cena dle metodiky-list 4 „Materiál“ 

List 4 „Materiál“ obsahuje ceny trubního vedení. Většina použitého materiálu je z litiny 
se světlostí potrubí do 150 mm. proto nás zajímá cena zobrazena v řádku litina, DN do 
150. Cena pak na 240 délky činí 574.163,20 Kč. 

 

Obrázek 30 - Materiál rozpočet Pelhřimov 

[Zdroj: Vlastní práce] 

V druhé tabulce jsou pak zobrazeny ceny armatur. Armatury jsou načítání na vodovodní 
řád. Počet kusů odpovídá počtu z rozpočtu. Obsaženy jsou všechny použité armatury. 
Do každého sloupce je pak napsaní počet armatur podle odpovídající hlavičce sloupce. 

Celková cena za armatury pak činí 238.306,00 Kč. 

 

Obrázek 31 - Armatury rozpočet Pelhřimov 

druh dimenze
cena 

[kč/m]

cena za 
montáž 
[kč/m]

cena 
dezinfekce  

[kč/m]

cena za 
zkoušku 
[kč/m]

folie 
výstražní 

[kč/m]

celková 
cena na m.j. 

[kč/m]

cena spolu 
[Kč]

DN do 100 1254 125 73 15 15 1482 396.879,60
DN do 150 1840 201 73 15 15 2144 574.163,20
DN do110 167 39 73 15 15 309 82.750,20
DN do160 346,5 44 139 19 15 563,5 150.905,30
DN do 110 306 63 73 15 15 472 126.401,60
DN do 160 651 87 139 19 15 911 243.965,80

Materiál

trubka

litina

PVC

PE

koleno 90° 
[ks]

koleno 
90° patní 

[ks]

koleno 
45° + 30° 

[ks]

Tvarovka 
přírubová 

[ks]

šoupátko 
[ks] 

zemní 
souprava 

[ks]

hydrant 
nadmezní  

[ks]

hydrant 
podzemní 

[ks]

spojka 
[ks]

navrtávací 
pás [ks]

poklop 
[ks]

cena 
armatur 

[Kč]
-               -            -          -             -             -             -              -              -        -               -         -             

1                 -            -          -             20              20             -              2                 -        15               22         238.306    
-               -            -          -             -             -             -              -              -        -               -         -             
-               -            -          -             -             -             -              -              -        -               -         -             
-               -            -          -             -             -             -              -              -        -               -         -             
-               -            -          -             -             -             -              -              -        -               -         -             

Armatury
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[Zdroj: Vlastní práce] 

Celková cena potrubí plus armatur je pak zobrazena v sloupci cena trubky včetně 
armatur, sloupec se nachází vedle tabulky zobrazující cenu armatur. Nás zajímá řádek, 
který odpovídá materiálu litina s DN do 150. V tomto řádku se nachází cena 812.469,20 
Kč. 

 

Obrázek 32 - Cena trubky včetně armatur rozpočet Pelhřimov 

[Zdroj: Vlastní práce] 

Porovnaní materiálu 

Porovnaní ceny trubního vedení z rozpočtu a ceny zjištěné pomocí navrhované 
metodiky.  

Cena z rozpočtu za trubní vedení je1.284.497,04 Kč. Abychom jsme se dostali na 
cenovou hladinu 2016, bude cena za trubní vedení snížena o 1 %. Cena tedy 
bude1.271.652,10Kč. 

Cena trubního vedení zjištěná pomocí navrhované metodikyje 812.469,20Kč. 

Rozdíl činí 459.182,80 Kč, kde cena z rozpočtu je vyšší. V percentuálním vyjádření je 
pak rozdíl 36,1 %. Rozdíl je způsoben: 

 položkou zajištění dodávky pitné vody, která není v algoritmu obsažena. 
Světlostí potrubí, a to z důvodu že algoritmus je dimenzován pouze na světlosti do 150 
mm a potrubí použité v řadu Pelhřimov je světlosti až 300 mm. 

Porovnaní celkové 

Tabulka 14 - Porovnaní celkové Pelhřimov 
Varianta Rozpočet výměna částí vodovodu Polička 

E. Beneše 
Cena dle metodiky 

Komunikace  1.812.688,00Kč 1.572.567.65 Kč 
Komunikace pouze 
podklad 

1.812.688,00 Kč 1.314.370,87 Kč 

[Zdroj: Vlastní práce] 

hydrant 
nadmezní  

[ks]

hydrant 
podzemní 

[ks]

spojka 
[ks]

navrtávací 
pás [ks]

poklop 
[ks]

cena 
armatur 

[Kč]

cena trubky 
včetne 

armatur [Kč]
-              -              -        -               -         -             396.879,60
-              2                 -        15               22         238.306    812.469,20
-              -              -        -               -         -             82.750,20
-              -              -        -               -         -             150.905,30
-              -              -        -               -         -             126.401,60
-              -              -        -               -         -             243.965,80
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Zobrazeny ceny jsou ceny bez DPH. 

Rozdíl v variante kdy je komunikace uvažovaná se všemi položky a skutečným 
rozpočtem je 13,2 %.   

Rozdíl ve variante kde je komunikace počítána pouze jako podklad a skutečným 
rozpočtem je 27,5 %. 

7.3 Rozpočet Český Krumlov 

Jako v pořadí třetí rozpočet jsem zvolil „Český Krumlov-přeložka vodovodního řadu“.  

Celková cena rozpočtu je 695.253,85 Kč. Délka přeložky řadu je 225 m. rozpočet je 
vytvořen v cenové databázi 2012 proto bude jeho cena upravena na databázi 2016. Cena 
je bez DPH a obsahuje pouze část ZRN (základní rozpočtové náklady). 

K rozpočtu není vyhotovena rekapitulace dílu, no podrobný položkový rozpočet se 
nachází v příloze.  

Cena zjištěná dle navrhované metodiky: 

Český Krumlov cena dle metodiky-list 1 „Informace o výkopu“ 

V listu 1 „Informace o výkopu“ jsou hodnoty prováděného vodovodu. Jedná se o 
hloubku výkopu, šířku výkopu, délku vodovodního řadu a odvoz zeminy.  

 

Obrázek 33 - Parametre provádění rozpočtu Český Krumlov 

[Zdroj: Vlastní práce] 

Český Krumlov cena dle metodiky-list 2 „Povrchové práce“ 

List 2 „Povrchové práce“ obsahuje ceny povrchových prací. Hlavní položka obsahuje 
délku potrubí, které prochází přes komunikaci. Délka úseky činí 85 m s živičným 
povrchem. Uvažovaná cena je pak 132.770,00 Kč. 

Výkop
Hloubka [m] 1,60
Šírka  [m] 0,80
Délka  [m] 225,00
Odvoz zeminy [KM] 11                  

Parametre provádění
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Obrázek 34 - Povrchové práce rozpočet Český Krumlov 

[Zdroj: Vlastní práce] 

Český Krumlov cena dle metodiky-list 3 „Zásyp obsyp lože“ 

List 3 „Zásyp obsyp lože“ zobrazuje ceny spojené s výkopem a zásypem rýhy.  

Cena, která nás zajímá, je cena za hloubení rýh, jelikož se jedná o třídu horniny 
IV a započtenou dopravou do vzdálenosti 11 km, počítáme dále s cenou 198.720 
Kč. 
Cena, která nás dále zajímá, je pak cena na zabezpečení výkopu. V našem 
případě je použito pažení proto cena, s kterou uvažujeme je 92.160 Kč. 
Cenaposlední obsahuje cenu za zasypání rýhy. Jedná se o cenu zásypu rýhy 
(zásyp, obsyp, lože), která činí 118.351,58 Kč. 

Celková cena za list 3 je pak 409.231,58 Kč. 

 

Śírka [cm] Cena[kč/m] Spolu
Délka komunikace [m] 85

Zámkova 
dlažba 80 1288 109.480,00
Asfalt 80 1562 132.770,00
Kostky 80 1156 98.260,00

Délka chodníku [m]
Beton 
dlažba 80 521 0,00
Asfalt 80 1421 0,00
Zámková 
dlažba 80 720 0,00

Délka terénu [m] 0
Třída I - 279 0,00
Třída II - 335 0,00

Povrchové práce

sejmutí ornice

chodník

Komunikace

Cena za 
m.j.

Měrná 
jednotka

Cena
DOPRAVA 
[m3km]

Cena s dopravou

 Třída horniny I -IV 503 m3 144.864,00 CZK   53.856,00 CZK   198.720,00 CZK   

Třída horniny V-VII 1562 m3 449.856,00 CZK   53.856,00 CZK   503.712,00 CZK   

Pažení Priložné do hloubky 2m 128 m2 92.160,00 CZK     

V hornine 1-4 47,2 m2 16.992,00 CZK     

V hornine 5 73,6 m2 26.496,00 CZK     
%

Zásyp 0,67
Šterkopísek 292 m3

56.512,51 CZK     
Obsyp 0,27 Šterkopísek 569 m3 44.409,31 CZK     
Lože 0,07 Šterkopísek do 63 mm 890 m3 17.429,76 CZK     

Zemní práce

    118.351,58 CZK 
CENA ZÁSYPU 

RÝHY

Hloubení rýh

Svahování
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Obrázek 35 - Zemní práce rozpočet Český Krumlov 

[Zdroj: Vlastní práce] 

Po provedení listu 2 a 3 můžeme skontrovat cenu za provedení zemních prací.  

Porovnaní zemních prací  

Porovnaní cen zemních prací z rozpočtu a cen z algoritmu. 

Tabulka 15 - Porovnání zemních prací Český Krumlov 
Ceny z rozpočtu[Kč] Ceny zjištěné pomocí navrhované metodiky[Kč] 
Zemní práce 

182.784,97 
Povrchové 
práce  

komunikace 
132.770,00 

Svislé konstrukce 8.304,03 Hloubení rýh 198.720,00 
Vodorovné 
konstrukce 

25 858,98 
Pažení 

92.160,00 

komunikace 215.725,30 Zásyp, obsyp, lože 118.351,58 
ostatní 43.348,38   
Cena celkem  476.021,66 Cena celkem 542.001,58 
Cena 2016 482.068,86   
[Zdroj: Vlastní práce] 

Pro vyrovnání cenové hladiny bude cena rozpočtu navýšena o 1,27 %. Uvedeny ceny 
jsou ceny bez DPH. 

Rozdíl mezi skutečným rozpočtem a algoritmem je 59.932,72 Kč. Vyšší je cena z 
algoritmu. V procentech je pak rozdíl 12,4 %. Rozdíl ceny je způsobem jinou dátovou 
základnou. 

Český Krumlov cena dle metodiky-list 4„Materiál“ 

List 4 „Materiál“ obsahuje ceny trubního vedení. Většina použitého materiálu je z PE se 
světlostí potrubí do 110 mm. proto nás zajímá cena zobrazena v řádku PE, DN do 110. 
Cena pak na 225 délky činí 106.200,00 Kč. 

 

Obrázek 36 - Materiál rozpočet Český Krumlov 

[Zdroj: Vlastní práce] 

druh dimenze
cena 

[kč/m]

cena za 
montáž 
[kč/m]

cena 
dezinfekce  

[kč/m]

cena za 
zkoušku 
[kč/m]

folie 
výstražní 

[kč/m]

celková 
cena na m.j. 

[kč/m]

cena spolu 
[Kč]

DN do 100 1254 125 73 15 15 1482 333.450,00
DN do 150 1840 201 73 15 15 2144 482.400,00
DN do110 167 39 73 15 15 309 69.525,00
DN do160 346,5 44 139 19 15 563,5 126.787,50
DN do 110 306 63 73 15 15 472 106.200,00
DN do 160 651 87 139 19 15 911 204.975,00

Materiál

trubka

litina

PVC

PE
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V druhé tabulce jsou pak zobrazeny ceny armatur. Armatury jsou načítání na vodovodní 
řád. Počet kusů odpovídá počtu z rozpočtu. Obsaženy jsou všechny použité armatury. 
Do každého sloupce je pak napsaní počet armatur podle odpovídající hlavičce sloupce. 

Celková cena za armatury pak činí 128.942,00 Kč. 

 

Obrázek 37 - Armatury rozpočet Český Krumlov 

[Zdroj: Vlastní práce] 

Celková cena potrubí plus armatur je pak zobrazena v sloupci cena trubky včetně 
armatur, sloupec se nachází vedle tabulky zobrazující cenu armatur. Nás zajímá řádek, 
který odpovídá materiálu PE s DN do 110. V tomto řádku se nachází cena 235.142 Kč. 

 

Obrázek 38 - Cena trubky včetně armatur rozpočetČeský Krumlov 

[Zdroj: Vlastní práce] 

Porovnaní materiálu 

Porovnaní ceny trubního vedení z rozpočtu a ceny zjištěné pomocí navrhované 
metodiky.  

Cena z rozpočtu za trubní vedení je 219.232,19 Kč. Aby se vyrovnala cenová hladina, 
bude cena zvýšena o 0,9 % na cenu 219.438,70 Kč. 

Cena trubního vedení dle navrhované metodiky je 235.142,00Kč. 

Rozdíl činí 15.703,30Kč, kde cena z algoritmu je vyšší. V percentuálním vyjádření je 
pak rozdíl 7,15 %. Rozdíl je způsoben rozdílnou cenovou databází.  

koleno 90° 
[ks]

koleno 
90° patní 

[ks]

koleno 
45° + 30° 

[ks]

Tvarovka 
přírubová 

[ks]

šoupátko 
[ks] 

zemní 
souprava 

[ks]

hydrant 
nadmezní  

[ks]

hydrant 
podzemní 

[ks]

spojka 
[ks]

navrtávací 
pás [ks]

poklop 
[ks]

cena 
armatur 

[Kč]
-               -            -          -             -             -             -              -              -        -               -         -             
-               -            -          -             -             -             -              -              -        -               -         -             
-               -            -          -             -             -             -              -              -        -               -         -             
-               -            -          -             -             -             -              -              -        -               -         -             
-               2              6             2                5                10             -              2                 6          5                 13         128.942    
-               -            -          -             -             -             -              -              -        -               -         -             

Armatury

hydrant 
nadmezní  

[ks]

hydrant 
podzemní 

[ks]

spojka 
[ks]

navrtávací 
pás [ks]

poklop 
[ks]

cena 
armatur 

[Kč]

cena trubky 
včetne 

armatur [Kč]
-              -              -        -               -         -             333.450,00
-              -              -        -               -         -             482.400,00
-              -              -        -               -         -             69.525,00
-              -              -        -               -         -             126.787,50
-              2                 6          5                 13         128.942    235.142,00
-              -              -        -               -         -             204.975,00
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Porovnaní celkové 

Tabulka 16 - Porovnaní celkové Český Krumlov 

Český Krumlov-přeložka vodovodního řadu Cena dle metodiky 
701.507,56 Kč 777.143,58Kč 

[Zdroj: Vlastní práce] 

Rozdíl mezi skutečnou cenou vodovodního řadu a algoritmem je 75.636,02 Kč. Což 
představuje 10,78 %. Hlavní rozdíl mezi cenami způsobuje použití jiné cenové 
databáze. Zobrazeny ceny jsou ceny bez DPH. 

7.4 Rozpočet Budeč 

Jako v pořadí čtvrtí rozpočet jsem zvolil „Budeč-rekonstrukce vodovodu“. Rozpočet 
budeš je zpracován v cenové úrovni 2016. Zobrazeny ceny jsou ceny bez DPH a 
obsahuji pouze část ZRN (základní rozpočtové náklady).  

 

Obrázek 39 - Rozpočet Budeč 

[Zdroj: Rozpočet Budeč, [online] [cit. 22. 4. 2017], dostupné z 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/soubor/509173/SO%2003%20soupis%20prac%C3%A
D.pdf] 

Cena zjištěná dle navrhované metodiky: 

Budeč cena dle metodiky-list 1 „Informace o výkopu“ 

V listu 1 „Informace o výkopu“ jsou hodnoty prováděného vodovodu. Jedná se o 
hloubku výkopu, šířku výkopu, délku vodovodního řadu a odvoz zeminy.  
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Obrázek 40 - Parametre provádění rozpočtu Budeč 

[Zdroj: Vlastní práce] 

Budeč cena dle metodiky-list 2„Povrchové práce“ 

List 2 „Povrchové práce“ popisuje práce spojené se sejmutím ornice. V tomto případě 
se jedná o cenu 17.772,30 Kč.  

 

Obrázek 41 - Povrchové práce rozpočet Budeč 

[Zdroj: Vlastní práce] 

Budeč cena dle metodiky-list 3„Zásyp obsyp lože“ 

List 3 „Zásyp obsyp lože“ zobrazuje ceny spojené s výkopem a zásypem rýhy.  

Cena, která nás zajímá, je cena za hloubení rýh, jelikož se jedná o třídu horniny IV, 
počítáme dále s cenou 69.208,78 Kč. 
Cena na zabezpečení výkopu,v Rozpočtu není.Proto s touto cenou není uvažováno. 
Cenaposlední obsahuje cenu za zasypání rýhy. Jedná se o cenu zásypu rýhy (zásyp, 
obsyp, lože), která činí 56.542,47 Kč. 

Výkop
Hloubka [m] 1,80
Šírka  [m] 1,20
Délka  [m] 63,70
Odvoz zeminy [KM]

Parametre provádění

Śírka [cm] Cena[kč/m] Spolu
Délka komunikace [m] 0

Zámkova 
dlažba 80 1288 0,00
Asfalt 80 1562 0,00
Kostky 80 1156 0,00

Délka chodníku [m]
Beton 
dlažba 80 521 0,00
Asfalt 80 1421 0,00
Zámková 
dlažba 80 720 0,00

Délka terénu [m] 63,7
Třída I - 279 17.772,30
Třída II - 335 21.339,50

Povrchové práce

sejmutí ornice

chodník

Komunikace



62 
 

Celková cena za list 3 je pak 125.751,25 Kč. 

 

Obrázek 42 - Zemní práce rozpočet Budeč 

[Zdroj: Vlastní práce] 

Po provedení listu 2 a 3 můžeme skontrovat cenu za provedení zemních prací.  

Porovnaní zemních prací  

Porovnaní cen zemních prací z rozpočtu a cen z algoritmu. 

Tabulka 17 - Porovnaní zemních prací Budeč 
Ceny z rozpočtu[Kč] Ceny dle navrhované metodiky [Kč] 
Zemní práce 

86.277,29 
Povrchové 
práce  

Sejmutí 
ornice 

17.772,30 

Vodorovné 
konstrukce 

2.294,76 
Hloubení rýh 

69.208,78 

ostatní 51.172.06 Zásyp, obsyp, lože 56.542,47 
Cena celkem  139.744,11 Cena celkem 143.523,55 
[Zdroj: Vlastní práce] 

Rozdíl mezi skutečným rozpočtem a algoritmem je 3779,44 Kč. Vyšší je cena z 
algoritmu. V procentech je pak rozdíl 2,7 %. Rozdíl je způsoben jinou cenovou 
základnou. Zobrazeny ceny jsou ceny bez DPH. 

Budeč cena dle metodiky-list 4„Materiál“ 

List 4 „Materiál“ obsahuje ceny trubního vedení. Většina použitého materiálu je z PE se 
světlostí potrubí do 110 mm. proto nás zajímá cena zobrazena v řádku PE, DN do 110. 
Cena pak na 64 metrů délky činí 30.066,40 Kč. 

Cena za 
m.j.

Měrná 
jednotka

Cena
DOPRAVA 
[m3km]

Cena s dopravou

 Třída horniny I -IV 503 m3 69.208,78 CZK     -  CZK               69.208,78 CZK     

Třída horniny V-VII 1562 m3 214.918,70 CZK   -  CZK               214.918,70 CZK   

Pažení Priložné do hloubky 2m 128 m2 29.352,96 CZK     

V hornine 1-4 47,2 m2 5.411,95 CZK        

V hornine 5 73,6 m2 8.438,98 CZK        
%

Zásyp 0,67
Šterkopísek 292 m3

26.998,85 CZK     
Obsyp 0,27 Šterkopísek 569 m3 21.216,55 CZK     
Lože 0,07 Šterkopísek do 63 mm 890 m3 8.327,07 CZK        

Zemní práce

      56.542,47 CZK 
CENA ZÁSYPU 

RÝHY

Hloubení rýh

Svahování
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Obrázek 43 - Materiál rozpočet Budeč 

[Zdroj: Vlastní práce] 

V druhé tabulce jsou pak zobrazeny ceny armatur. Armatury jsou načítání na vodovodní 
řád. Počet kusů odpovídá počtu z rozpočtu. Obsaženy jsou všechny použité armatury. 
Do každého sloupce je pak napsaní počet armatur podle odpovídající hlavičce sloupce. 
Všechny materiály jsou z litiny.  

Celková cena za armatury pak činí 23.683,00 Kč. 

 

Obrázek 44 - Armatury rozpočet Budeč 

[Zdroj: Vlastní práce] 

Celková cena potrubí včetně armatur je cena 53.749,40Kč. 

Porovnaní materiálu 

Porovnaní ceny trubního vedení z rozpočtu a zjištěná pomocí navrhované metodiky. 

Cena z rozpočtu za trubní vedení je 52.883,56 Kč. 

Cena trubního vedení zjištěná dle navrhované metodiky je53.749,40 Kč. 

Rozdíl činí 865,84 Kč, kde cena z algoritmu je vyšší. V percentuálním vyjádření je pak 
rozdíl 1,6%. Rozdíl je způsoben rozdílnou cenovou databází. Zobrazeny ceny jsou ceny 
bez DPH. 

 

 

druh dimenze
cena 

[kč/m]

cena za 
montáž 
[kč/m]

cena 
dezinfekce  

[kč/m]

cena za 
zkoušku 
[kč/m]

folie 
výstražní 

[kč/m]

celková 
cena na m.j. 

[kč/m]

cena spolu 
[Kč]

DN do 100 1254 125 73 15 15 1482 94.403,40
DN do 150 1840 201 73 15 15 2144 136.572,80
DN do110 167 39 73 15 15 309 19.683,30
DN do160 346,5 44 139 19 15 563,5 35.894,95
DN do 110 306 63 73 15 15 472 30.066,40
DN do 160 651 87 139 19 15 911 58.030,70

Materiál

trubka

litina

PVC

PE

koleno 90° 
[ks]

koleno 
90° patní 

[ks]

koleno 
45° + 30° 

[ks]

Tvarovka 
přírubová 

[ks]

šoupátko 
[ks] 

zemní 
souprava 

[ks]

hydrant 
nadmezní  

[ks]

hydrant 
podzemní 

[ks]

spojka 
[ks]

navrtávací 
pás [ks]

poklop 
[ks]

cena 
armatur 

[Kč]
-               -            -          1                1                1                -              -              -        -               1           23.683   
-               -            -          -             -             -             -              -              -        -               -         -          
-               -            -          -             -             -             -              -              -        -               -         -          
-               -            -          -             -             -             -              -              -        -               -         -          
-               -            -          -             -             -             -              -              -        -               -         -          
-               -            -          -             -             -             -              -              -        -               -         -          

Armatury
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Porovnaní celkové 

Tabulka 18 - Porovnání celkové Budeč 

Budeč-rekonstrukce vodovodu Cena dle metodiky 
217.629,67 – 25.000 (vedlejší) = 192.629,67Kč 197.272,95Kč 
[Zdroj: Vlastní práce] 

Rozdíl mezi skutečnou cenou vodovodního řadu a algoritmem je 4.643,28 Kč. Což 
představuje 2,4 %. Hlavní rozdíl mezi cenami způsobuje použití jiné cenové databáze. 
Zobrazeny ceny jsou ceny bez DPH. 

7.5 Rozpočet Kutrovice 

Jako v pořadí pátí rozpočet jsem zvolil „Veřejný vodovod pro obec Kutrovice“. Cena 
rozpočtu je 7.343.352,28 Kč a délka vodovodního řadu činí 2.468 m. rozpočet se 
zpracován v cenové hladině 2012, proto bude jeho cena propočítána na hladinu 
2016.Cena je bez DPH a obsahuje pouze část ZRN (základní rozpočtové náklady). 

K rozpočtu není vyhotovena rekapitulace dílu, no podrobný položkový rozpočet se 
nachází v příloze. 

Cena zjištěná dle navrhované metodiky: 

Kutrovice cena dle metodiky-list 1 „Informace o výkopu“ 

V listu 1 „Informace o výkopu“ jsou hodnoty prováděného vodovodu. Jedná se o 
hloubku výkopu, šířku výkopu, délku vodovodního řadu a odvoz zeminy.  

 

Obrázek 45 - Parametre provádění rozpočtu Kutrovice 

[Zdroj: Vlastní práce] 

Kutrovice cena dle metodiky-list 2„Povrchové práce“ 

List 2 „Povrchové práce“ popisuje práce spojené s délkou vodovodního řadu 
procházejícího přes komunikaci. V tomto případě se jedná o cenu 1.140.260,00 Kč.  

Výkop
Hloubka [m] 1,40
Šírka  [m] 1,00
Délka  [m] 2.468,00
Odvoz zeminy [KM] 2                    

Parametre provádění
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Obrázek 46 - Povrchové práce rozpočet Kutrovice 

[Zdroj: Vlastní práce] 

Kutrovice cena dle metodiky-list 3„Zásyp obsyp lože“ 

List 3 „Zásyp obsyp lože“ zobrazuje ceny spojené s výkopem a zásypem rýhy.  

Cena, která nás zajímá, je cena za hloubení rýh, jelikož se jedná o třídu horniny IV, 
počítáme dále s cenou 1.855.442,40 Kč. 
Cena, která nás dále zajímá, je pak cena na zabezpečení výkopu. V Rozpočtu je použito 
pažení. Cena pažení je 884.53,21 Kč 
Cenaposlední obsahuje cenu za zasypání rýhy. Jedná se o cenu zásypu rýhy (zásyp, 
obsyp, lože), která činí 1.419.890,25 Kč. 

Celková cena za list 3 je pak 4.159.843,85 Kč. 

 

Obrázek 47 - Zemní práce rozpočet Kutrovice 

Śírka [cm] Cena[kč/m] Spolu [Kč]
Délka komunikace [m] 730

Zámkova 
dlažba 80 1288 940.240,00
Asfalt 80 1562 1.140.260,00
Kostky 80 1156 843.880,00

Délka chodníku [m]
Beton 
dlažba 80 521 0,00
Asfalt 80 1421 0,00
Zámková 
dlažba 80 720 0,00

Délka terénu [m] 0
Třída I - 279 0,00
Třída II - 335 0,00

Povrchové práce

sejmutí ornice

chodník

Komunikace

Cena za 
m.j.

Měrná 
jednotka

Cena DOPRAVA [m3km] Cena s dopravou

 Třída horniny I -IV 503 m3 1.737.965,60 CZK   117.476,80 CZK       1.855.442,40 CZK   

Třída horniny V-VII 1562 m3 5.397.022,40 CZK   117.476,80 CZK       5.514.499,20 CZK   

Pažení Priložné do hloubky 2m 128 m2 884.531,20 CZK       

V hornine 1-4 47,2 m2 163.085,44 CZK       

V hornine 5 73,6 m2 254.302,72 CZK       
%

Zásyp 0,67
Šterkopísek 292 m3

677.993,16 CZK       
Obsyp 0,27 Šterkopísek 569 m3 532.788,38 CZK       
Lože 0,07 Šterkopísek do 63 mm 890 m3 209.108,70 CZK       

Zemní práce

    1.419.890,25 CZK CENA ZÁSYPU RÝHY

Hloubení rýh

Svahování
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[Zdroj: Vlastní práce] 

Po provedení listu 2 a 3 můžeme skontrovat cenu za provedení zemních prací.  

Porovnaní zemních prací  

Porovnaní cen zemních prací z rozpočtu a cen z algoritmu. 

Tabulka 19 - Porovnání zemních prací Kutrovice 
Ceny z rozpočtu[Kč] Ceny dle navrhované metodiky[Kč] 
Zemní práce 

3.206.386,49 
Povrchové 
práce  

Komunikace 
1.140.260,00 

Vodorovné 
konstrukce 

293.333,29 
Hloubení rýh 

1.855.442,40 

Komunikace 1.461.858,40 Pažení 884.53,21 
ostatní 709.682,55 Zásyp, obsyp, lože 1.419.890,25 
Cena celkem  5.671.260,73 Cena celkem 5.300.103,85 
Cena 2016 5.743.285,74   
[Zdroj: Vlastní práce] 

Pro vyrovnání cenové hladiny bude cena rozpočtu navýšena o 1,27 %. Zobrazeny ceny 
jsou ceny bez DPH. 

Rozdíl mezi skutečným rozpočtem a algoritmem je 443.181,90 Kč. Vyšší je cena z 
rozpočtu. V procentech je pak rozdíl 7,70 %. Větší cenou za provedení komunikace a 
položky, které algoritmus neobsahuje, jedná se různé ostatní individuální položky.  

Kutrovice cena dle metodiky-list 4„Materiál“ 

List 4 „Materiál“ obsahuje ceny trubního vedení. Většina použitého materiálu je z PE se 
světlostí potrubí do 110 mm. proto nás zajímá cena zobrazena v řádku PE, DN do 110. 
Cena pak na 2.468 m délky činí 1.164.896 Kč. 

 

Obrázek 48 - Materiál rozpočet Kutrovice 

[Zdroj: Vlastní práce] 

V druhé tabulce jsou pak zobrazeny ceny armatur. Armatury jsou načítání na vodovodní 
řád. Počet kusů odpovídá počtu z rozpočtu. Obsaženy jsou všechny použité armatury. 
Do každého sloupce je pak napsaný počet armatur podle odpovídající hlavičce sloupce.  

druh dimenze
cena 

[kč/m]

cena za 
montáž 
[kč/m]

cena 
dezinfekce  

[kč/m]

cena za 
zkoušku 
[kč/m]

folie 
výstražní 

[kč/m]

celková 
cena na m.j. 

[kč/m]

cena spolu 
[Kč]

DN do 100 1254 125 73 15 15 1482 3.657.576,00
DN do 150 1840 201 73 15 15 2144 5.291.392,00
DN do110 167 39 73 15 15 309 762.612,00
DN do160 346,5 44 139 19 15 563,5 1.390.718,00
DN do 110 306 63 73 15 15 472 1.164.896,00
DN do 160 651 87 139 19 15 911 2.248.348,00

Materiál

trubka

litina

PVC

PE
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Celková cena za armatury pak činí 410.717 Kč. 

 

Obrázek 49 - Armatury rozpočet Kutrovice 

[Zdroj: Vlastní práce] 

Celková cena potrubí plus armatur je pak zobrazena v sloupci cena trubky včetně 
armatur, sloupec se nachází vedle tabulky zobrazující cenu armatur. Nás zajímá řádek, 
který odpovídá materiálu PE s DN do 110. V tomto řádku se nachází cena 1.575.613,00 
Kč. 

 

Obrázek 50 - Cena trubky včetně armatur rozpočet Kutrovice 

[Zdroj: Vlastní práce] 

Porovnaní materiálu 

Porovnaní ceny trubního vedení z rozpočtu a zjištěná pomocí navrhované metodiky. 

Cena z rozpočtu za trubní vedení je 1.226.409,00 Kč. Aby se vyrovnala cenová hladina 
bude cena zvýšena o 0,9 % na cenu1.237.446,68 Kč. 

Cena trubního vedení zjištěná pomocí navrhované metodiky je 1.575.613,00Kč. 

Rozdíl činí 338.166,30 Kč, kde cena z algoritmu je vyšší. V percentuálním vyjádření je 
pak rozdíl 27,3 %. Hlavní problém rozdílu ceny je cenová databáze za trubní vedení. 
Cena za trubky použitá v rozpočtu je výrazně nižší než cena spočítaná pomocí 
navrhované metodiky. Zobrazeny ceny jsou ceny bez DPH. 

  

koleno 90° 
[ks]

koleno 
90° patní 

[ks]

koleno 
45° + 30° 

[ks]

Tvarovka 
přírubová 

[ks]

šoupátko 
[ks] 

zemní 
souprava 

[ks]

hydrant 
nadmezní  

[ks]

hydrant 
podzemní 

[ks]

spojka 
[ks]

navrtávací 
pás [ks]

poklop 
[ks]

cena 
armatur 

[Kč]
-               -            -          -             -             -             -              -              -        -               -         -             
-               -            -          -             -             -             -              -              -        -               -         -             
-               -            -          -             -             -             -              -              -        -               -         -             
-               -            -          -             -             -             -              -              -        -               -         -             
-               -            -          -             30              -             -              11              -        -               41         410.717    
-               -            -          -             -             -             -              -              -        -               -         -             

Armatury

hydrant 
nadmezní  

[ks]

hydrant 
podzemní 

[ks]

spojka 
[ks]

navrtávací 
pás [ks]

poklop 
[ks]

cena 
armatur 

[Kč]

cena trubky 
včetne 

armatur [Kč]
-              -              -        -               -         -             3.657.576,00
-              -              -        -               -         -             5.291.392,00
-              -              -        -               -         -             762.612,00
-              -              -        -               -         -             1.390.718,00
-              11              -        -               41         410.717    1.575.613,00
-              -              -        -               -         -             2.248.348,00
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Porovnaní celkové 

Tabulka 20 - Porovnání celkové Kutrovice 

Veřejný vodovod pro obec Kutrovice Cena dle navrhované metodiky 
6.980.732,42Kč 6.875.716,85Kč 

[Zdroj: Vlastní práce] 

Rozdíl mezi skutečnou cenou vodovodního řadu a algoritmem je 105.015,57 Kč. Což 
představuje 1,5 %. Hlavní rozdíl mezi cenami způsobuje použití jiné cenové databáze. 
Zobrazeny ceny jsou ceny bez DPH. 

7.6 Rozpočet Kunštát 

Jako 6 v pořadí jsem zvolil rozpočet Kunštát – Vodovod v ul. Hrnčířská, je vyhotovení 
v cenové databázi 2016, teda jeho chyba při výpočtu ceny je minimální.  Rekapitulace 
dílů je zobrazena v obrázku. Cena je bez DPH a obsahuje pouze část ZRN (základní 
rozpočtové náklady). 

 

Obrázek 51- Rozpočet Kunštát 

[Zdroj: Rozpočet Kuštát, [online] [cit. 25. 4. 2017], dostupné z https://www.vhodne-
uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=download&document=13
41928&token=] 

Ceny zjištěná dle navrhované metodiky:  

Kunštát cena dle metodiky-list 1 „Informace o výkopu“ 
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V listu 1 „Informace o výkopu“ jsou hodnoty prováděného vodovodu. Jedná se o 
hloubku výkopu, šířku výkopu, délku vodovodního řadu a odvoz zeminy.  

 

Obrázek 52 - Parametre provádění rozpočtu Kunštát 

[Zdroj: Vlastní práce] 

Kunštát cena dle metodiky-list 2 „Povrchové práce“ 

List 2 „Povrchové práce“ obsahuje ceny povrchových prací. V buňce Délka komunikace 
je vloženo číslo 298 což představuje délku potrubí, které prochází komunikace.   

Rozpočet počítá s živičným povrchem komunikace, proto se do úvahy bere cena z řádku 
asfalt, která činí 465.476,00 Kč. 

 

Obrázek 53 - Povrchové práce rozpočet Kunštát 

[Zdroj: Vlastní práce] 

Kunštát cena dle metodiky-list 3„Zásyp obsyp lože“ 

List 3 „Zásyp obsyp lože“ zobrazuje ceny spojené s výkopem a zásypem rýhy.  

Výkop
Hloubka [m] 1,50
Šírka  [m] 0,90
Délka  [m] 313,50
Odvoz zeminy [KM] 3                    

Parametre provádění

Śírka [cm] Cena[kč/m] Spolu
Délka komunikace [m] 298

Zámkova 
dlažba 80 1288 383.824,00
Asfalt 80 1562 465.476,00
Kostky 80 1156 344.488,00

Délka chodníku [m]
Beton 
dlažba 80 521 0,00
Asfalt 80 1421 0,00
Zámková 
dlažba 80 720 0,00

Délka terénu [m] 0
Třída I - 279 0,00
Třída II - 335 0,00

Povrchové práce

sejmutí ornice

chodník

Komunikace
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Cena, která nás zajímá, je cena za hloubení rýh, jelikož se jedná o třídu horniny III a IV 
a započtenou dopravou do vzdálenosti 3 km, počítáme dále se cenou 234.466,65 Kč. 

Cena, která nás dále zajímá, je pak cena na zabezpečení výkopu. V našem případě je 
použito pažení proto cena, s kterou uvažujeme je 120.384,00 Kč. 

Cena poslední obsahuje cenu za zasypaní rýhy. Jedná se o cenu zásypu rýhy (zásyp, 
obsyp, lože), která činí 173.921,35 Kč. 

Celková cena za list 3 je pak 528.772,00 Kč. 

 

Obrázek 54 - Zemní práce rozpočet Kunštát 

[Zdroj: Vlastní práce] 

Po provedení listu 2 a 3 můžeme skontrovat cenu za provedení zemních prací.  

Porovnaní zemních prací  

Porovnaní cen zemních prací z rozpočtu a cen z algoritmu. 

Tabulka 21 - Porovnání zemních prací Kunštát 

Ceny z rozpočtu [Kč] Ceny zjištěná dle navrhované metodiky[Kč] 
Zemní práce 

548.279,33 
Povrchové 
práce  

Komunikace 
465.476,00 

Komunikace 202.068,35 Hloubení rýh 234.466,65 
vodorovné 
konstrukce 

12.692,52 
pažení 

120.384,00 

Dokončovací práce 
a ostatní práce 

49.828,49 
Zásyp, obsyp, lože 

173.921,35 

Cena celkem  927.098,69 Cena celkem 994.248,00 
[Zdroj: Vlastní práce] 

Zobrazeny ceny jsou ceny bez DPH. 

Rozdíl mezi skutečným rozpočtem a algoritmem je 67.149,31 Kč. Vyšší je cena použita 
v algoritmu. V procentech je pak rozdíl 7,2 %. Důvod vyšší ceny je způsoben hlavní 
položkou komunikace. Komunikace oceněna v rozpočtu je zpracována firmou 

Cena za 
m.j.

Měrná 
jednotka

Cena
DOPRAVA 
[m3km]

Cena s dopravou

 Třída horniny I -IV 503 m3 212.882,18 CZK   21.584,48 CZK   234.466,65 CZK   

Třída horniny V-VII 1562 m3 661.077,45 CZK   21.584,48 CZK   682.661,93 CZK   

Pažení Priložné do hloubky 2m 128 m2 120.384,00 CZK   

V hornine 1-4 47,2 m2 22.195,80 CZK     

V hornine 5 73,6 m2 34.610,40 CZK     
%

Zásyp 0,67
Šterkopísek 292 m3

83.046,90 CZK     
Obsyp 0,27 Šterkopísek 569 m3 65.260,87 CZK     
Lože 0,07 Šterkopísek do 63 mm 890 m3 25.613,58 CZK     

Zemní práce

    173.921,35 CZK 
CENA ZÁSYPU 

RÝHY

Hloubení rýh

Svahování
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EUROVIA, která má dlouholeté zkušenosti v této oblasti a ta jsou její náklady na tuto 
položku nižší. 

Kunštát cena dle metodiky-list 4„Materiál“ 

List 4 „Materiál“ obsahuje ceny trubního vedení. Většina použitého materiálu je z PE se 
světlostí potrubí do 110 mm. proto nás zajímá cena zobrazena v řádku PE, DN do 110. 
Cena pak na 314 délky činí 147.972,00 Kč. 

 

Obrázek 55 - Materiál rozpočet Kunštát 

[Zdroj: Vlastní práce] 

V druhé tabulce jsou pak zobrazeny ceny armatur. Armatury jsou načítání na vodovodní 
řád. Počet kusů odpovídá počtu z rozpočtu. Obsaženy jsou všechny použité armatury. 
Do každého sloupce je pak napsaní počet armatur podle odpovídající hlavičce sloupce. 

Celková cena za armatury pak činí 278.058,00 Kč. Cena je bez DPH. 

 

Obrázek 56 - Armatury rozpočet Kunštát 

[Zdroj: Vlastní práce] 

Celková cena potrubí plus armatur je pak zobrazena v sloupci cena trubky včetně 
armatur, sloupec se nachází vedle tabulky zobrazující cenu armatur. Nás zajímá řádek, 
který odpovídá materiálu PE s DN do 110. V tomto řádku se nachází cena 426.030,00 
Kč. 

druh dimenze
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montáž 
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dezinfekce  
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cena za 
zkoušku 
[kč/m]

folie 
výstražní 

[kč/m]

celková 
cena na m.j. 

[kč/m]

cena spolu 
[Kč]

DN do 100 1254 125 73 15 15 1482 464.607,00
DN do 150 1840 201 73 15 15 2144 672.144,00
DN do110 167 39 73 15 15 309 96.871,50
DN do160 346,5 44 139 19 15 563,5 176.657,25
DN do 110 306 63 73 15 15 472 147.972,00
DN do 160 651 87 139 19 15 911 285.598,50
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-               -            -          -             -             -             -              -              -        -               -         -             
-               -            -          -             -             -             -              -              -        -               -         -             
-               -            2             5                25              23             -              -              -        23               49         278.058    
-               -            -          -             -             -             -              -              -        -               -         -             

Armatury
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Obrázek 57 - Cena trubky včetně armatur rozpočet Kunštát 

[Zdroj: Vlastní práce] 

Porovnaní materiálu 

Porovnaní ceny trubního vedení zjištěná pomocí navrhované metodiky. 

Cena z rozpočtu Kunštát za trubní vedení je rovno sumě 318.597,55 Kč.  

Cena trubního vedení zjištěná dle navrhované metodiky426.030,00 Kč. 

Rozdíl činí 107.432,45 Kč, kde cena zjištěná navrhovanou metodikou je vyšší. V 
percentuálním vyjádření je pak rozdíl 33 %. Rozdíl je způsobem použití jiné cenové 
databáze. Ceny jsou bez DPH. 

Porovnaní celkové 

Tabulka 22 - Porovnaní celkové Kunštát 

Varianta Rozpočet Kunštát – vodovod v ul. 
hrnčířská 

Cena dle navrhované 
metodiky 

Celková cena  1.195.905,09 Kč 1.420.278,00 Kč 
[Zdroj: Vlastní práce] 

Rozdíl mezi rozpočtem a algoritmem je 224.372,91 Kč. Vyšší cena je cena zjištěna 
pomocí navrhované metodiky. V Procentech je pak rozdíl 18,7 %. Ceny jsou bez DPH. 

Hlavní důvod rozdílů ceny je podrobnost rozpočtu. Rozpočet je zpracován dost 
podrobně a proto má i upravenu cenovou základnu podle potřeb a možností dodavatele.  

 

 

 

 

hydrant 
nadmezní  

[ks]

hydrant 
podzemní 

[ks]

spojka 
[ks]

navrtávací 
pás [ks]

poklop 
[ks]

cena 
armatur 

[Kč]

cena trubky 
včetne 

armatur [Kč]
-              -              -        -               -         -             464.607,00
-              -              -        -               -         -             672.144,00
-              -              -        -               -         -             96.871,50
-              -              -        -               -         -             176.657,25
-              -              -        23               49         278.058    426.030,00
-              -              -        -               -         -             285.598,50
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7.7 Rozpočet Velká Bíteš 

Jako v pořadí sedmí rozpočet jsem zvolil „Velká Bíteš, ul. Lánice-So 03 rekonstrukce 
vodovodu“. Rozpočet je zpracován v cenové úrovni 2016. Cena je bez DPH a obsahuje 
pouze část ZRN (základní rozpočtové náklady). 

 

Obrázek 58 - Rozpočet Velká Bíteš 

[Zdroj: Rozpočet Velká Bíteš, vhodné uveřejnění, [online] [cit. 28. 4. 2017], 
dostupné z https://www.vhodne-
uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=download&docum
ent=1331999&token=] 

Ceny zjištěná dle navrhované metodiky:  

Velká Bíteš cena dle metodiky-list 1 „Informace o výkopu“ 

V listu 1 „Informace o výkopu“ jsou hodnoty prováděného vodovodu. Jedná se o 
hloubku výkopu, šířku výkopu, délku vodovodního řadu a odvoz zeminy.  

 

Obrázek 59 - Parametre provádění rozpočtu Velká Bíteš 

[Zdroj: Vlastní práce] 

Výkop
Hloubka [m] 1,70
Šírka  [m] 0,80
Délka  [m] 325,00
Odvoz zeminy [KM] 10                  

Parametre provádění
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Velká Bíteš cena dle metodiky-list 2„Povrchové práce“ 

List 2 „Povrchové práce“ popisuje práce spojené s komunikací. V tomto případě se 
jedná o živiční kryt, proto použita cena 507.650,00Kč.  

 

Obrázek 60 - Povrchové práce rozpočet Velká Bíteš 

[Zdroj: Vlastní práce] 

Velká Bíteš cena dle metodiky-list 3„Zásyp obsyp lože“ 

List 3 „Zásyp obsyp lože“ zobrazuje ceny spojené s výkopem a zásypem rýhy.  

Cena, která nás zajímá, je cena za hloubení rýh, jelikož se jedná o třídu horniny III, 
IV,V a VI ale převážná většina je v hornine 3 a 4 budeme uvažovat pouze s cenou 
z řádku třída horniny I-IV. Proto dále počítáme s cenou 297.466,00 Kč. 
Cena, která nás dále zajímá, je pak cena na zabezpečení výkopu. V našem případě je 
použito pažení proto cena, s kterou uvažujeme je 141.440,00 Kč. 
Cena poslední obsahuje cenu za zasypání rýhy. Jedná se o cenu zásypu rýhy (zásyp, 
obsyp, lože), která činí 181.636,81 Kč. 
Celková cena za list 3 je pak 620.542,81 Kč. 

Śírka [cm] Cena[kč/m] Spolu
Délka komunikace [m] 325

Zámkova 
dlažba 80 1288 418.600,00
Asfalt 80 1562 507.650,00
Kostky 80 1156 375.700,00

Délka chodníku [m]
Beton 
dlažba 80 521 0,00
Asfalt 80 1421 0,00
Zámková 
dlažba 80 720 0,00

Délka terénu [m] 0
Třída I - 279 0,00
Třída II - 335 0,00

Povrchové práce

sejmutí ornice

chodník

Komunikace
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Obrázek 61 - Zemní práce rozpočet Velká Bíteš 

[Zdroj: Vlastní práce] 

Po provedení listu 2 a 3 můžeme skontrovat cenu za provedení zemních prací.  

Porovnaní zemních prací  

Porovnaní cen zemních prací z rozpočtu a cen zjištěních pomocí navrhované metodiky. 

Tabulka 23 - Porovnaní zemních prací Velká Bíteš 

Ceny z rozpočtu[Kč] Ceny zjištěné dle navrhované metodiky [Kč] 

Zemní práce 956.655,00 Povrchové práce  komunikace 507.650,00 

komunikace 3.850,00 Hloubení rýh 297.466,00 

Vodorovné 
konstrukce 

47.772,00 
pažení 

141.440,00 

ostatní 596.411,00 Zásyp, obsyp, lože 181.636,81 

Cena celkem  1.604.688,00 Cena celkem 1.128.192,81 

[Zdroj: Vlastní práce] 

Uváděné ceny jsou ceny bez DPH. 

Rozdíl mezi skutečným rozpočtem a algoritmem je 476.495,19 Kč. Vyšší je cena z 
rozpočtu. V procentech je pak rozdíl 29.7 %. Rozdílje způsoben hlavně položkou 
přesunu kde jsou zahrnuty i přesuny týkající se přesunu materiálu, cena tak v tomto 
důsledku zvýšila cenu zemních prací no budechybět v ceně materiálu.  

Velká Bíteš cena dle metodiky-list 4„Materiál“ 

List 4 „Materiál“ obsahuje ceny trubního vedení. Většina použitého materiálu je z litiny 
se světlostí potrubí do 150 mm. proto nás zajímá cena zobrazena v řádku litina, DN do 
150. Cena pak na 325 m délky činí 696.800,00 Kč. 

Cena za 
m.j.

Měrná 
jednotka

Cena
DOPRAVA 
[m3km]

Cena s dopravou

 Třída horniny I -IV 503 m3 222.326,00 CZK   75.140,00 CZK   297.466,00 CZK   

Třída horniny V-VII 1562 m3 690.404,00 CZK   75.140,00 CZK   765.544,00 CZK   

Pažení Priložné do hloubky 2m 128 m2 141.440,00 CZK   

V hornine 1-4 47,2 m2 26.078,00 CZK     

V hornine 5 73,6 m2 40.664,00 CZK     
%

Zásyp 0,67
Šterkopísek 292 m3

86.731,01 CZK     
Obsyp 0,27 Šterkopísek 569 m3 68.155,96 CZK     
Lože 0,07 Šterkopísek do 63 mm 890 m3 26.749,84 CZK     

Zemní práce

    181.636,81 CZK 
CENA ZÁSYPU 

RÝHY

Hloubení rýh

Svahování
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Obrázek 62 - Materiál rozpočet Velká Bíteš 

[Zdroj: Vlastní práce] 

V druhé tabulce jsou pak zobrazeny ceny armatur. Armatury jsou načítání na vodovodní 
řád. Počet kusů odpovídá počtu z rozpočtu. Obsaženy jsou všechny použité armatury. 
Do každého sloupce je pak napsaní počet armatur podle odpovídající hlavičce sloupce. 
Všechny materiály jsou z litiny.  

Celková cena za armatury pak činí 711.155,00 Kč. 

 

Obrázek 63 - Armatury rozpočet Velká Bíteš 

[Zdroj: Vlastní práce] 

Celková cena potrubí plus armatur je pak 1.192.805,00 Kč. 

Porovnaní materiálu 

Porovnaní ceny trubního vedení z rozpočtu a zjištěných dle navrhované metodiky. 

Cena z rozpočtu za trubní vedení je955.408,25 Kč. 

Cena trubního vedení zjištěná dle navrhované metodiky je1.192.805,00Kč. 

Rozdíl činí 237.396,75 Kč, kde cena z algoritmu je vyšší. V percentuálním vyjádření je 
pak rozdíl 24,8 %. Rozdíl je způsoben položky přesuny hmot, které jsou oceněni 
samostatně. Uváděné ceny jsou bez DPH. 

  

druh dimenze
cena 

[kč/m]

cena za 
montáž 
[kč/m]

cena 
dezinfekce  

[kč/m]

cena za 
zkoušku 
[kč/m]

folie 
výstražní 

[kč/m]

celková 
cena na m.j. 

[kč/m]

cena spolu 
[Kč]

DN do 100 1254 125 73 15 15 1482 481.650,00
DN do 150 1840 201 73 15 15 2144 696.800,00
DN do110 167 39 73 15 15 309 100.425,00
DN do160 346,5 44 139 19 15 563,5 183.137,50
DN do 110 306 63 73 15 15 472 153.400,00
DN do 160 651 87 139 19 15 911 296.075,00

Materiál

trubka

litina

PVC

PE

koleno 90° 
[ks]

koleno 
90° patní 

[ks]

koleno 
45° + 30° 

[ks]

Tvarovka 
přírubová 

[ks]

šoupátko 
[ks] 

zemní 
souprava 

[ks]

hydrant 
nadmezní  

[ks]

hydrant 
podzemní 

[ks]

spojka 
[ks]

navrtávací 
pás [ks]

poklop 
[ks]

cena 
armatur 

[Kč]
-               -            -          4                28              9                -              3                 2          19               31         711.155    
-               -            -          -             -             -             -              -              -        -               -         -             
-               -            -          -             -             -             -              -              -        -               -         -             
-               -            -          -             -             -             -              -              -        -               -         -             
-               -            -          -             -             -             -              -              -        -               -         -             
-               -            -          -             -             -             -              -              -        -               -         -             

Armatury
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Porovnaní celkové 

Tabulka 24 - Porovnání celkové Budeč 

Velká Bíteš, ul. Lánice-So 03 rekonstrukce 
vodovodu[Kč] 

Cena dle navrhované metodiky[Kč] 

2.560.107,00 Kč 2.320.997,81Kč 

[Zdroj: Vlastní práce] 

Rozdíl mezi skutečnou cenou vodovodního řadu a navrhovanou metodikou je 
239.109,19 Kč. Což představuje 9,4 %. Hlavní rozdíl mezi cenami způsobuje použití 
jiné cenové databáze.  

 

7.8Shrnutí a vyhodnocení odchylky 

V této kapitole jsou přehledně zobrazeny ceny z přecházejících kapitol a jejich následné 
srovnaní za účelem zjištění odchylky mezi cenu z rozpočtu a cenou zjištěnou pomocí 
navrhované metodiky. 

Zemní práce: 

Tabulka 25 - Porovnání zemních prací shrnutí 

Název 
Cena 
z rozpočtu 
[Kč] 

Cena 
z algoritmu 
[Kč] 

Rozdíl[Kč] 
Procento 
[%] 

Polička 441.068,30 365.481,67 -75.586,63 -17,10 
Pelhřimov 541.036,19 505.027,87 -36.008,32 -6,60 
Český 
Krumlov 

482.068,86 542.001,58 59.932,72 12,40 

Budeč 139.744,11 143.523,55  3779,44  2,70 
Kutrovice 5.743.285,74 5.300.103,85 -443.181,9 -7,70 
Kunštát 927.098,69 994.248,00 67.149,31 7,20 
Velká 
Bíteš 

1.604.688,00 1.128.192,81 -476.495,19 -29,70 

[Zdroj: Vlastní práce] 

Jak můžeme vidět v tabulce, cena z algoritmu se liší od skutečné ceny jak v kladných 
číslech tak v záporných. Průměrná odchylka je na pak na úrovni -5,54 %. To znamená, 
že cena vypočítaná v algoritmu je v průměru o 5.54 % nižší než skutečná cena.  
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Materiál:  

Tabulka 26 - Porovnání materiálu shrnutí 

Název 
Cena 

z rozpočtu 
[Kč] 

Cena 
z algoritmu 

[Kč] 
Rozdíl  [Kč] 

Procento 
[%] 

Polička 216.780,92 245 714,00 28.933,08 13,30 
Pelhřimov 1.271.652,10 812.469,20 -459.182,80 -36,10 
Český 
Krumlov 

219.438,70 235.142,00 15.703,3 7,15 

Budeč 52.883,56 53.749,40 865,84 1,60 
Kutrovice 1.237.446,68 1.575.613,00 338.166,30 27,30 
Kunštát 318.597,55 426.030,00 107.432,45 33,00 
Velká 
Bíteš 

955.408,25 1.192.805 237.396,75 24,80 

[Zdroj: Vlastní práce] 

Průměrná odchylka je 10,15. Z toho vyplývá, že cena z algoritmu je průměrně vyšší 
oproti skutečnosti o 10,15%.  Odchylky jsou značně kolísavé, důvodem toho jsou různě 
cenové databáze, kde firmy, které provádí inženýrskou činnost dlouhodobě mají ceny 
použité z praxe a ty jsou nižší oproti navrhované metodice. Na druhou stranu jsou i 
zakázky výrazně specifické ve svojí materiálové náročnosti, viz rozpočet Pelhřimov, 
kde je materiál o poznání vetší kombinovaní v průměrech potrubí a tým zvyšuje svoji 
cenu. U interního použití metodiky je možné upravit cenovou databázi dle svých 
požadavků. 

V případě individuálních projektů se specifickou náročností na materiál se nedoporučuje 
použít tento soubor jako relevantní ukazatel.  

Celkové porovnaní cen 

Jde o porovnání ceny mezi rozpočtem a metodikou. Ceny jsou součtem zemných prací a 
materiálu. 

Tabulka 27 - Porovnání celkové shrnutí 

Název 
Cena 
z rozpočtu 
[Kč] 

Cena 
z algoritmu 
[Kč] 

Rozdíl  [Kč] 
Procento 
[%] 

Polička 657.849,22 611.195,00 -46.654,22 -7,10 
Pelhřimov 1 812 688,00 1.314.370,87 -498.317,13 -27,50 
Český 
Krumlov 

701.507,56 777.143,58 75.636,02 10,78 

Budeč 192.629,67 197.272,95 4.643,28 2,40 
Kutrovice 6.980.732,42 6.875.716,85 -105.015,57 -1,50 
Kunštát 1.195.905,09 1.420.278,00 224.372,91 18,70 
Velká 
Bíteš 

2.560.107,00 2.320.997,81 239.109,19 -9,40 

[Zdroj: Vlastní práce] 
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Průměrná odchylka je -1,94 %. To znamená, že cena z algoritmu je průměrně nižší o 
1,94%.  

V případe vynechání nejvyšší kladné a nejvyšší záporné hodnoty bude odchylka -0,964 
%. To znamená, že cena zjištěná dle navrhované metodiky je průměrně nižší o 0,96 %. 

Největší problémy však dělá rozpočet Pelhřimov. Hlavní parametr kvůli,kterým 
nezapadá mezi ostatní rozpočty je jeho materiálová náročnost, s kterou navrhovaná 
metodiky nepočítá. Proto byl rozpočet Pelhřimov z porovnání vynechán.  

Porovnal jsem pouze zbývající rozpočty průměrná hodnota odchylky by byla 2,31. To 
znamená, že průměrná cena dle navrhované metodiky by byla o 2,31 % vyšší než 
reálná.  

Pro zjištění konečné odchylky jsme zvolil variantu kdy není do porovnání zahrnut 
rozpočet Pelhřimov. Průměrná odchylka je tedy 2,31 %. 

Pro vyrovnaní této nepřesnosti bude položka Zasyp,obsyp,lože snížena o 10 %. Pro 
zjištění funkčnosti opatření bude provedeno detailní srovnaní na reprezentativním 
rozpočtu.  

kladné odchylky 

Jsou způsobeny jinou cenovou databází. Ceny částečně pokrývají ztráty na doplňkových 
prácích potřebné na vodovodním řadu. Každá zakázka je individuální a proto se 
doporučuje algoritmus použít jako základní prvotní ukazatel ceny zakázky a případné 
speciality, které nejsou v algoritmu obsaženi dopočítat a dohledat individuálně.  

Záporné odchylky 

jsou způsobeny použitým materiálem, s kterým algoritmus nepočítá a zapravováním 
silnice, které není vždy i s asfaltovým krytem. Algoritmus slouží k urychlení a 
zjednodušení práce při počítání nákladů potřebných na zhotovení vodovodního řadu a 
proto neobsahuje všechny detaily, které se na vodovodní řadě vyskytují ojediněle.  

Toho důvodem je i větší odchylka v porovnaní s rozpočtem Pelhřimov, který obsahuje 
nezvykle velké světlosti potrubí, kteréalgoritmus nedokáže dostatečně pokrýt.  
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8 Porovnání s reprezentativním rozpočtem 

Pro porovnaní jsem zvolil rozpočet „prodloužení vodovodu Kšely, řad 2a,2a-1,2a-2“. 
Rozpočet byl vytvořen v cenové databázi 2014, proto bude jeho cena přepočtena na 
cenovou hladinu 2016.  Rekapitulace dílů je zobrazena v obrázku. 

8.1 Cena z rozpočtu 

 

Obrázek 64- Rozpočet Kšely 

[Zdroj: Příloha] 

Abychom jsme se dostali na cenovou hladinu 2016, bude cena za trubní vedení snížena 
o 1 % a cena za provedení zemních prací pro rok 2016 oproti roku 2014 bude navýšena 
o 2,08 %. 

Cena, která nás zajímá, je cena ZRN. Tedy základní rozpočtové náklady a cena je tedy 
bez DPH. 

Celková cena rozpočtu je v cenové úrovni 2016 je tedy rovna sumě 1.510.654,23 Kč 

8.2  Cena dle navrhované metodiky 

Obsah listu 1 „Informace o výkopu“ 

V listu 1 „Informace o výkopu“ jsou hodnoty prováděného vodovodu. Jedná se o 
hloubku výkopu, šířku výkopu, délku vodovodního řadu a odvoz zeminy.  
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Obrázek 65 - Parametre provádění rozpočtu Kšely 

[Zdroj: Vlastní práce] 

Obsah listu 2 „Povrchové práce“ 

List 2 „Povrchové práce“ obsahuje ceny povrchových prací. V buňce Délka komunikace 
je vloženo číslo 90 což představuje délku potrubí, které prochází komunikace.   

Rozpočet počítá s živičným povrchem komunikace, proto se do úvahy bere cena z řádku 
asfalt, která činí 140.580,00 Kč. 

 

Obrázek 66 - Povrchové práce rozpočet Kšely 

[Zdroj: Vlastní práce] 

Obsah listu 3 „Zásyp obsyp lože“ 

List 3 „Zásyp obsyp lože“ zobrazuje ceny spojené s výkopem a zásypem rýhy.  

Cena, která nás zajímá, je cena za hloubení rýh, jelikož se jedná o třídu horniny III a IV 
a započtenou dopravou do vzdálenosti 2 km, počítáme dále se cenou 404.167,68 Kč. 

Výkop
Hloubka [m] 1,60
Šírka  [m] 0,80
Délka  [m] 588,00
Odvoz zeminy [KM] 2                    

Parametre provádění

Śírka [cm] Cena[kč/m] Spolu
Délka komunikace [m] 90

Zámkova 
dlažba 80 1288 115.920,00
Asfalt 80 1562 140.580,00
Kostky 80 1156 104.040,00

Délka chodníku [m]
Beton 
dlažba 80 521 0,00
Asfalt 80 1421 0,00
Zámková 
dlažba 80 720 0,00

Délka terénu [m] 0
Třída I - 279 0,00
Třída II - 335 0,00

Povrchové práce

sejmutí ornice

chodník

Komunikace
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Cena, která nás dále zajímá, je pak cena na zabezpečení výkopu. V našem případě je 
použito pažení proto cena, s kterou uvažujeme je 240.844,80 Kč. 

Cena poslední obsahuje cenu za zasypaní rýhy. Jedná se o cenu zásypu rýhy (zásyp, 
obsyp, lože), která činí 262.898,32 CZK  

Celková cena za list 3 je pak 907.910,80Kč. 

 

Obrázek 67 - Zemní práce rozpočet Kšely 

[Zdroj: Vlastní práce] 

Po provedení listu 2 a 3 můžeme skontrovat cenu za provedení zemních prací.  

Zemní práce 

Ceny za zemní práce jsou rozepsány v tabulce. 

Tabulka 28 - Zemní práce Kšely 

Ceny dle navrhované metodiky [Kč] 
Povrchové 
práce  

Komunikace 140.580,00 

Hloubení rýh 404.167,68 
Pažení 240.844,80 
Zásyp, obsyp, lože 262.898,32 
Cena celkem 1.048.490,80 
[Zdroj: Vlastní práce] 

Obsah listu 4 „Materiál“ 

List 4 „Materiál“ obsahuje ceny trubního vedení. Většina použitého materiálu je z PVC 
se světlostí potrubí do 110 mm. proto nás zajímá cena zobrazena v řádku PVC, DN do 
110. Cena pak na 588 délky činí 181.692,00Kč. 

Cena za 
m.j.

Měrná 
jednotka

Cena
DOPRAVA 
[m3km]

Cena s dopravou

 Třída horniny I -IV 503 m3 378.577,92 CZK       25.589,76 CZK   404.167,68 CZK       

Třída horniny V-VII 1562 m3 1.175.623,68 CZK   25.589,76 CZK   1.201.213,44 CZK   

Pažení Priložné do hloubky 2m 128 m2 240.844,80 CZK       

V hornine 1-4 47,2 m2 44.405,76 CZK         

V hornine 5 73,6 m2 69.242,88 CZK         
%

Zásyp 0,67
Šterkopísek 292 m3

147.686,03 CZK       
Obsyp 0,27 Šterkopísek 569 m3 116.056,34 CZK       
Lože 0,07 Šterkopísek do 63 mm 890 m3 45.549,77 CZK         

Zemní práce

       262.898,32 CZK 
CENA ZÁSYPU 

RÝHY

Hloubení rýh

Svahování
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Obrázek 68 - Materiál rozpočet Kšely 

[Zdroj: Vlastní práce] 

V druhé tabulce jsou pak zobrazeny ceny armatur. Armatury jsou načítání na vodovodní 
řád. Počet kusů odpovídá počtu z rozpočtu. Obsaženy jsou všechny použité armatury. 
Do každého sloupce je pak napsaní počet armatur podle odpovídající hlavičce sloupce. 

Celková cena za armatury pak činí 314.570,00 Kč. 

 

Obrázek 69 - Armatury rozpočet Kšely 

[Zdroj: Vlastní práce] 

Celková cena potrubí plus armatur je pak zobrazena v sloupci cena trubky včetně 
armatur, sloupec se nachází vedle tabulky zobrazující cenu armatur. Nás zajímá řádek, 
který odpovídá materiálu PVC s DN do 110. V tomto řádku se nachází cena 
496.262,00Kč. 

 

Obrázek 70 - Cena trubky včetně armatur rozpočet Kšely 

druh dimenze
cena 

[kč/m]

cena za 
montáž 
[kč/m]

cena 
dezinfekce  

[kč/m]

cena za 
zkoušku 
[kč/m]

folie 
výstražní 

[kč/m]

celková 
cena na m.j. 

[kč/m]

cena spolu 
[Kč]

DN do 100 1254 125 73 15 15 1482 871.416,00
DN do 150 1840 201 73 15 15 2144 1.260.672,00
DN do110 167 39 73 15 15 309 181.692,00
DN do160 346,5 44 139 19 15 563,5 331.338,00
DN do 110 306 63 73 15 15 472 277.536,00
DN do 160 651 87 139 19 15 911 535.668,00

trubka

litina

PVC

PE

Materiál

koleno 90° 
[ks]

koleno 
90° patní 

[ks]

koleno 
45° + 30° 

[ks]

Tvarovka 
přírubová 

[ks]

šoupátko 
[ks] 

zemní 
souprava 

[ks]

hydrant 
nadmezní  

[ks]

hydrant 
podzemní 

[ks]

spojka 
[ks]

navrtávací 
pás [ks]

poklop 
[ks]

cena 
armatur 

[Kč]
-               -            -          -             -             -             -              -              -        -               -         -             
-               -            -          -             -             -             -              -              -        -               -         -             
-               -            -          -             21              25             -              5                 -        -               30         314.570    
-               -            -          -             -             -             -              -              -        -               -         -             
-               -            -          -             -             -             -              -              -        -               -         -             
-               -            -          -             -             -             -              -              -        -               -         -             

Armatury

hydrant 
nadmezní  

[ks]

hydrant 
podzemní 

[ks]

spojka 
[ks]

navrtávací 
pás [ks]

poklop 
[ks]

cena 
armatur 

[Kč]

cena trubky 
včetne 

armatur [Kč]
-              -              -        -               -         -             871.416,00
-              -              -        -               -         -             1.260.672,00
-              5                 -        -               30         314.570    496.262,00
-              -              -        -               -         -             331.338,00
-              -              -        -               -         -             277.536,00
-              -              -        -               -         -             535.668,00
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[Zdroj: Vlastní práce] 

Cena materiálu zjištěna pomocí navrhované metodiky je rovna sumě 496.262,00 Kč. 

V Tabulce 29 jsou zobrazeny jednotlivé položky zjištěné dle navrhované metodiky i 
celkový součet těchto položek.  

Tabulka 29 – Součet prací Kšely 
Zemní práce [Kč] Materiál [Kč] Spolu [Kč] 

1.048.490,80 Kč 496.262,00Kč 1.544.752,00Kč 
[Zdroj: Vlastní práce] 

8.3 RUSO ukazatel 

Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2016 

827 | Vedení trubní dálková a přípojná 

Tabulka 30 - Ruso ukazatele 

Tříděnípodle JKSO 
konstrukčně materiálová charakteristika 

1 2 3 

827 1 Vodovody trubní plast ocelové litinové 

  DN 100 2500 4325 4480 

  DN 200 2855 6095 5990 

  DN 300 4325 8130 6360 

  DN 400 5150 10320 8805 

  DN 500 6200 12190 8805 

  DN 600 6210 12200 14420 

  DN 700 7360 14470 19600 

  DN 800 9645 25190 30500 

  DN 900 11430 30520 34180 

[Zdroj: Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2016, [cit. 3. 5. 2017] dostupné z 
http://www.stavebnistandardy.cz/doc/ceny/thu_2016.html] 

Délka prováděného vodovodního řadu je 588 m. Materiál je PVC (Plast). Světlost do 
100 mm (DN 100). 

Cena, s kterou se tedy uvažuje je 2.500,00 Kč/m. 

Celková cena dle RUSO ukazatele činí 1.470.000,00 Kč. 

8.4 Porovnaní rozpočtu, metodiky a RUSO ukazatele 

Tabulka 31- Porovnáni reprezentativního rozpočtu Kšely 
Zdroj Suma [Kč] Procento Rozdíl 
Rozpočet 1.510.654,23 100,00 % 0,00 % 
Algoritmus 1.544.752,80 102,25 % 2,25 % 
RUSO ukazatel 1.470.000,00 97,30  % 2,70 % 
[Zdroj: Vlastní práce] 
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Z tabulky jsou jasně zřetelné percentuální odchylky při výpočtu pomocí algoritmu a při 
výpočtu pomocí RUSO ukazatele. Algoritmus zapadá mezi ceny zjištěné pomocí RUSO 
ukazatele a nerozpočtované ceny což byl účel vytvoření algoritmu. 
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9 Závěr 

V praktické částí této práci jsem se věnoval vytvoření algoritmu pro výpočet ceny 
vodovodního řadu.  

Po provedení porovnaní navrhované metodiky s skutečnými rozpočty za účelem zjištění 
odchylky jsem dospěl k závěru, že se daný algoritmus v průměrů odchýlil od rozpočtu o 
2,31 %, kdy cena z algoritmu byla vyšší. Pro vyrovnání této odchylky byly položky 
zásyp, obsyp a lože sníženi o 15 %.  

V závěrečná fáze obsahuje porovnání ceny na vodovodní řad z rozpočtu,algoritmu a 
pomocí RUSO ukazatele. Rozdíl mezi RUSO ukazatelem a algoritmem je pouze 0,45 
%. No konečný rozdíl od zrealizovaného rozpočtu je jenom přibližně 2,5 %, vzhledem k 
ušetřenému času potřebnému k nerozpočtování vodovodního řadu je to zanedbatelné.  

Přesnost algoritmu by se dala ještě upravit a to v případě kdy by byl algoritmus 
porovnán s více rozpočty a zjistilo by, se které položky se od reálu nejvíce vzdalují.  

Přínosem do praxe by mohl být vytvoření algoritmus, který je možné upravovat a 
manipulovat s ním i na interní úrovni, a to tak že si můžeme upravovat cenovou 
databázi dle svých vlastní požadavek i s ohledem na měnící se cenovou databázi.  

Věřím, že jsem splnil svůj cíl a to usnadnit rozpočtářům práci a čas potřební k ocenění 
vodovodních řadů. S vytvořením algoritmem se dá neustále pracovat a zdokonalovat jej, 
proto doufám, že se mi podaří na algoritmu pracovat i v magisterské práce, kde bych 
využit svoje doposud získané znalosti a výzkum algoritmu ještě víc prohloubil, aby 
poskytoval větší rozsah a přesnost při ocenění vodovodního řadu. 
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12Seznam použitých zkratek 

m.j.  měrná jednotka 

Nh   normohodina 

Sh  strojohodina 

JKSO  jednotná klasifikace stavebních objektů 

HSV  hlavní stavební výroba 

PSV  přidružená stavební výroba 

ČSÚ  Český statistický úřad 

TSKP  třídník stavebních konstrukcí a prací 

ZRN  základné rozpočtové náklady 

CSO  cena stavebního objektu 

VRN  vedlejší rozpočtové náklady 

DPH  daň z přidané hodnoty  

napr.  například 

apod.  a podobně 

stol.  století 

stol. Př. n. l. století před naším letopočtem 

ŽP  životní prostředí 

RUSO  rozpočtoví ukazatel stavebních objektů 

odst.  Odstavec 

Ø,d  průměr 

DN    Diameternominal (jmenovitý průměr) 

OD   Vnější průměr 

ID    Vnitřní průměr 

SR  Slovenská republika 

ČR    Česká republika 



94 
 

RTS    Český producent softwarových informačních systémů 

 ÚRS    Ústav racionalizace ve stavebnictví 

ČSN    Česká technická norma 

IS    Inženýrské sítě 

Max.  maximální 

PN   Jmenovitý tlak (PressureNominal) 

Li, GG  Litina šedá  

HDPE   High-densitypolyethylene (Polyethylen s vysokou hustotou) 

LDPE  Low-densitypolyetylene (Polyethylen s nízkou hustotou) 

PVC    Polyvinylchlorid 

PE    Polyetylén 

 PP    Polypropylen 

UV  ultrafialové záření 

PB   polybuten 

C  hloubka výkopu 

B  šířka výkopu 

A   délka výkopu 

OZP   odstranění živičného povrchu 

 DK  délka komunikace 

SO   sejmutí ornice 

DT  délka terénu 

HR  hloubení rýh 

PV   přemístění výkopu 

 O  vzdálenost odvozu výkopu 

S   Svahování 

P   Pažení 
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L  lože 

OP  obsyp potrubí 

ZJ  zásyp jám 

UP  uložení potrubí 
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