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Úvod 

Aplikační příklad navazuje Metodiku objektivizace rozpočtů částí bytových objektů zpracovanou jako 

výstup projektu Omega Technologické agentury ČR s názvem Nástroje podpory technicko-

ekonomických procesů řízení. Postup uvádí zpracování rekonstrukce bytového jádra od zadání 

stávajícího stavu, přes definici nových zařizovacích předmětů až po generaci položkového rozpočtu a 

ukázkového výkazu výměr. Uživatele po jednotlivých krocích provádí s komentářem aktuální činnosti. 

Vstupní údaje 

Původní bytové jádro se nachází v sedmipodlažním panelovém domě ve 4. patře, v ulici Pomořanská 

v Praze 8. Jádro bylo již jednou částečně upravováno. Původní příčky však zůstaly jako dělící prvek 

mezi WC, koupelnou, chodbou a šachtou, kde jsou umístěny stoupačky pro studenou a teplou vodu, 

odpady kanalizace a také prvky vzduchotechniky (určeno k odvětrání WC a koupelen). Dispozičně je 

řešeno klasickým vybavením WC, umyvadlem a vanou. 

 

Obrázek 1: Původní dispozice bytového jádra. 

Původní bytové jádro mělo rozměry 2,7 x 1,87 m a bylo vybaveno kombinovaným WC, vanou a 

umyvadlem. Dveře mají shodný rozměr 60 cm. 

Navrhovaný stav 

Navrhovaný stav vychází ze stávajícího dispozičního řešení, kdy vnější rozměry bytového jádra 

zůstanou zachovány. Jako stavební materiál pro nové příčky budou uvažovány přesné tvárnice Ytong 

125 mm. Do nových příček budou vsazeny obložkové zárubně šíře 70 cm. Do výše 2,4 m (světlá 

výška místnosti 2,8 m) budou přilepeny obklady. Na ostatních místech příčky bude aplikován nátěr. 

Dále bude bytové jádro doplněno o sádrokartonový podhled, otopný žebřík, WC s geberitovou 

nádržkou na vodu, umyvadlo a vanu s rovnou podezdívkou. Obklady budou mít rozměr 15 x 15 cm a 

dlažba bude mít rozměr 30 x 30. Prozatím nebyla provedená přesná specifikace barevného 

provedení, vzorku a výrobce. Celková cenová úroveň bude průměrná. 



 

Obrázek 2: Navrhovaný stav. 

Spuštění programu 

ReBytCalc je programová nadstavba využívající propojení tabulkového procesoru Excel 2007 (verze 

13) a vyšší a jeho rozšíření VBA (Visual Basic for Application). Po otevření souboru 

ReBytCalc_vX_X_X.xlsm se uživateli zobrazí úvodní stránka s popisem aktuální verze (viz Obrázek 

3). 

 

Obrázek 3: Úvodní okno. 

Uživatel programu je upozorněn, že je třeba povolit spouštění maker. Pokud je tato podmínka splněna, 

je možné přikročit k zobrazení prvního formulářového okna pomocí stisknutí tlačítka . 

Uživatel nemusí ovládat žádné rozšířené aplikační dovednosti a postačí pouze běžná praxe znalostí 

kancelářských programů z balíku MS Office. 



Zadání stávajícího stavu 

Dialogové okno stávajícího stavu uvedené na Obrázku 4 se skládá z několika dílčích částí: 

- identifikační údaje, 

- stanovení světlé výšky a poschodí, kde se bytové jádro nachází, 

- popis stávajícího bytového jádra, 

- popis stávajících výplní otvorů, 

- stávající vybavení bytového jádra. 

 

Obrázek 4: Stávající stav. 

Pro identifikační údaje zadáme název projektu: Rekonstrukce bytového jádra – VZOR, ulice: 

Pomořanská, PSČ: 18000 a město: Praha. Světlou výšku místnosti nastavíme na 2,8 m a poschodí 

bude 4. 

Rozměry místností stávajícího stavu se zadávají v metrech a tak pro WC zadáme rozměr 0,9 x 1,22 m 

a pro koupelnu 1,8 x 1,87 m. Rozměry se nastavují pomocí posuvníků . Po zadání rozměrů se 

nastaví typ stěny. Na výběr je ze tří možností: 

1. stěna se nebude měnit (stávající stěna, která zůstává), 

2. stěna nebude uvažována (stěna se nemusí vyskytovat v daném bytovém jádru), 

3. stěna se má zbourat. 

Nastavení typu stěny se provede kliknutím myši na danou konstrukci. V případě nejasností je možné 

použít tlačítko s nápovědou , kde se uživatel může dozvědět další informace. Nyní již zbývá ve 

stávajícím stavu stanovit počet a rozměr dveří. Proto nastavíme pro šíři dveří 60 cm hodnotu na dvě 

. Poslední část stávajícího stavu se věnuje vybavení. Zde zvolíme vanu, WC a 

umyvadlo. 



 

Obrázek 5: Vybavení stávajícího bytového jádra. 

Zadání navrhovaného stavu 

Do dialogového okna pro navrhovaný stav bytového jádra (viz Obrázek 6) se dostaneme pomocí 

tlačítka . Nové okno obsahuje několik částí. Jednak je tvořeno dvěma 

kartami pro krok I. a krok II.  v horní části okna a dále navigačními tlačítky 

vpravo. 

 

Obrázek 6: Navrhovaný stav – krok I. 

Nejprve je třeba nadefinovat vzhled a rozměry nového bytového jádra. Jako podklad si necháme 

načíst rozměry stěny ze stávajícího stavu pomocí tlačítka . Následně je možné provést 

úpravy. V našem případě žádné nejsou. V této části okna ještě specifikujeme polohu dveří , 

tj. v jaké stěně se nachází. Na řadu přichází volba cenové úrovně. Zde jsou k dispozici tři možnosti: 

1. podstandard (ceny nižší než standardní provedení), 

2. standard 

3. nadstandard (ceny vyšší než standardní provedení). 



V našem případě nastavíme střední cenovou úroveň . Materiál pro zděné konstrukce bytového 

jádra je uvažován Ytong a také je třeba zvolit sádrokartonový podhled. 

Pro bytové jádro se mohou zvolit až dvě odlišné výplně pro dveře. K tomu účelu slouží sekce dveří. 

V našem případě chceme umístit dvoje dveře šířky 70 cm v obložkové zárubni. Proto ze seznamu 

vybereme položku DVEŘE OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ 70 CM. Nyní je množství nastaveno na hodnotu 

1. My ale chceme 2 a tak do pole Vlastní množství dopíšeme hodnotu dvě . Druhý typ 

dveří není potřeba a tak do vlastního množství dopíšeme hodnotu nula. 

Ze zadání investora plyne, že máme uvažovat rozměr obkladů 15 x 15 cm. Z toho vyplývá, že do 1 m
2
 

je třeba uvažovat 44,4 ks. Proto v sekci Obklad vybereme položku nejblíže vyšší, tj. 

. Zadáme i výšku obkladu do 2,4 m a zaškrtneme i položku, která bude uvažovat 

ztratné (prořezy) ve výši 10 %. 

Pro zadání obkladů je postup obdobný jako v případě obkladů. Nejprve určíme kolik ks dlažby je třeba 

na 1 m
2
. Při rozměrech 30 x 30cm je třeba 11,1 ks/m

2
. Pro dlažbu najdeme nejblíže vyšší hodnotu, tj. 

. Opět máme možnost volby, zda uvažovat ztratné či nikoliv. V našem příkladu 

s ním budeme počítat. 

U sekce WC vybereme položku typu Geberit  a v sekci pro otopný žebřík 

zaškrtneme toto vybavení . 

Nyní jsou zadány všechny vstupní informace v kroku I. V kroku II doplníme zbývající informace pro 

navrhovaný stav. Máme dvě možnosti. Buď v horní části okna klikneme na kartu , nebo 

klikneme na tlačítko  umístěné v pravém dolním rohu okna. 



 

Obrázek 7: Navrhovaný stav - krok II. 

V kroku II. nastavíme pouze dvě položky: vanu a umyvadlo. Po kliknutí na zaškrtávací tlačítko 

Uvažovat vanu se zobrazí vstupní pole. Sekce vana se skládá ze dvou částí. Z vlastní vany a baterie. 

V zadání byla vana zvolena jako rovná a podezděná o rozměru 1,7 x 0,7 m . 

Následně je třeba zvolit vanovou baterii, která nebyla upřesněna a tak zvolíme klasickou  

. 

Obdobně jako u vany postupujeme pro umyvadlo, kde se nejprve volí typ a následně baterie. Nyní 

jsou zadány všechny potřebné údaje a je možné přikročit ke generování výstupu. Z pohledu investora 

nás zajímá rozpočet, a proto v pravé části okna klikneme na  a následně na tlačítko 

. Výstupem jsou tři dokumenty: 

1. položkový rozpočet, 

2. objemy prací (slepý rozpočet bez cen, tzv. výkaz výměr), 

3. rekapitulace. 



 

Obrázek 8: Rekapitulace rozpočtu. 



 

Obrázek 9: Položkový rozpočet bytového jádra. 



 

Obrázek 10: Objemy prací. 

 



Hodnocení – závěr 

 

Realizace bytového jádra: 

Lokalita: Pomořanská, 180 00 Praha 8 

Definice provedení: standard 

Vybavenost: vana, umyvadlo, WC, podhled, žebřík 

Cena bez DPH Sazba DPH DPH Celkem s DPH 

141 655 Kč 15% 21 248 Kč 162 904 Kč 

 

Výsledná cena realizace je 162 904,--Kč včetně DPH 

(cena respektuje požadované zadání vybavenosti a standardu) 

Skutečná cena v závislosti na přesných typech zařizovacích předmětů a dodavatelů se může lišit 

10%. Známé (vlastní) ceny je možné zadat v Navrhovaném stavu u jednotlivých položek. 

 


