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1 ÚVOD

1.1 Cíl metodiky

V  rámci standardizace v resortu Ministerstva dopravy byly zavedeny smluvní podmínky FIDIC 

CONS/Červená kniha. Článek 12 těchto podmínek stanoví, že „Dílo musí být pro účely platby měřeno 

a oceněno v souladu s tímto Článkem“ přičemž dále detailně nestanovuje konkrétní metodu a pravidla 

měření. Metodika měření pro účely Článku 12 CONS/Červené knihy tento stav narovnává a poskytuje 

pravidla a principy měření díla u stavebních zakázek ve vztahu k úpravě zadávání, realizace a kontroly, 

a to v takové formě a rozsahu, aby byly využitelné pro příjemce fi nančních prostředků z rozpočtu SFDI – 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správu železniční dopravní cesty, s.o., a Ředitelství vodních cest ČR.

Cílem Metodiky je tedy defi novat jasná pravidla pro určení výměr už od fáze přípravy zakázky, aby 

nedocházelo k pochybení při stanovení výměry a aby stejný postup šel použít při i při realizaci a tzv. „do-

měření“ množství položky jako vyhrazené změny ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

Tato Metodika slouží jako podklad, podle kterého si zadavatelé mohou upravit své vlastní interní 

směrnice a pravidla. Osobou výlučně odpovědnou za zákonný průběh zadávacího řízení je pouze zada-

vatel.

Smluvní podmínky Červené knihy FIDIC v Článku 12 (Pod-článku 12.2) stanovují, že všechny polož-

ky musí být v průběhu výstavby měřeny. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak a bez ohledu na místní praxi:

a) musí se měřit čisté skutečné množství každé položky Stavby a 

b) metoda měření musí být v souladu s Výkazem výměr nebo jinými příslušnými Formuláři.

Pod-odstavec (a) specifi kuje, že není-li ve Smlouvě stanoveno jinak a bez ohledu na místní praxi 

musí se měřit čisté skutečné množství každé položky Stavby.

Stanovení konkrétní metody měření je pro strany zásadní. Metoda měření musí být smluvně sjed-

nána, aby nedocházelo ke sporům.

Metodika vyžaduje, aby položka byla jednoznačně defi nována co do jejího obsahu, tak i do způso-

bu měření. Metodika jasně defi nuje pravidla měření množství od návrhu dané položky až po její realizaci 

a kontrolu. Je tak jasně stanovené, jak má být výměra jednotlivé položky vypočtena a následně měřena.

Metodika se nezabývá měřením ve smyslu kvalitativní kontroly prací podle Článku 7 [Technolo-

gické zařízení, materiály a řemeslné zpracování] Červené knihy FIDIC, neboť se přepokládá, že pravidla 

a postupy měření pro účely tohoto Článku jsou uvedeny v souvisejících předpisech, normách a dalších 

dokumentech. 
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Obrázek 1: Diagram současného stavu měření množství položek; Neexistuje jednotná metodika měření 
a v každé fázi projektu jsou položky bez přesné defi nice vykládány různými způsoby. 

 

Obrázek 2: Diagram měření množství položek projektu s použitím Metodiky; Všechny fáze projektu jsou 
konfrontovány s Metodikou a postup měření je jednotný v celém cyklu.
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2 DEFINICE

2.1 Defi nice pojmů

Asistent Správce stavby  je osoba pověřená Správcem stavby k výkonu určitých pravomocí 

nebo povinností podle Pod-článku 3.2 Červené knihy FIDIC; v kontextu této Metodiky je 

relevantní zejména pravomoc/povinnost takové osoby k měření, ověřování a potvrzování 

množství pro účely Článku 12 Červené knihy FIDIC.

Certifikované měřidlo je měřidlo ověřené nebo kalibrované ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb., 

o metrologii.

Doměření upřesnění v množství položky (kladné i záporné) v důsledku porovnání množství za-

měřeného na stavbě oproti předpokladu projektové dokumentace, která není způsobena 

Změnou nebo Nekázní.

FIDIC je Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils, Mezinárodní federace konzultačních 

inženýrů.

Formuláře jsou dokumenty popsané v Pod-článku 1.1.1.7 Červené knihy FIDIC.

Fotogrammetrie je měřická metoda zabývající se měřickými vlastnostmi leteckých snímků s cí-

lem přesných měření polohy bodů a získáváním map nebo digitálních modelů terénu 

z těchto snímků.

Laserové skenování (Laser scanning) je způsob detekce objektu pomocí pohyblivého lasero-

vého paprsku, jehož stopy na povrchu jsou uspořádány v řádcích nebo rastru (tzv. mračno 

bodů).

Nekázeň značí odchylku od Smlouvou požadovaného stavu, která není způsobena základními 

vlastnostmi daného procesu výroby či realizace nebo základními vlastnostmi zpracováva-

ného materiálu, není zahrnuta v ceně položky a není nárokovatelná v rámci Doměření (např. 

vydrolení stěn výkopu apod.).

Nepřímé měření určované veličiny je dosaženo za pomocí kombinace Přímých měření, výpočtů 

nebo odvozením.

Nezbytně nutné množství je množství dané položky provedené v souladu se Smlouvou.

Obestavěný prostor značí prostorové vymezení stavebního objektu ohraničeného vnějšími vy-

mezujícími plochami.

Pohledová plocha je plocha promítnutá v jedné rovině bez ohledu na nerovnosti a navazující dílčí 

plochy v odlišných rovinách (viz Obrázek 7).

Požadované množství v kontextu Kapitoly 6.4.1 Metodiky [Požadované množství].

Průřezová plocha je plochou dvourozměrného geometrického obrazce defi nující základní tvar 

a podobu konstrukce, běžně ve dvou kratších rozměrech prvku (viz Obrázek 5).

Přímé měření je měření, při kterém se určovaná veličina měří bezprostředně přístroji a pomůcka-

mi k tomu určenými.
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Půdorysná charakteristika je plocha/délka/vzdálenost vyobrazená průmětem prvku na refe-

renční rovině (viz Obrázek 3).

Reálná charakteristika je skutečná plocha/délka/vzdálenost měřeného prvku nezkreslená prů-

mětem na vyobrazené rovině (viz Obrázek 4).

Rozvinutá charakteristika je součet částí ploch/délek/vzdáleností v různých rovinách tak, aby 

byla zachována délka a úhly jednotlivých křivek (viz Obrázek 6).

Skupiny měření jsou touto Metodikou defi nované skupiny stavebních položek s daným popisem 

stanovení výměry, způsobu měření a kontroly dané Skupiny.

Smlouva je smlouva o dílo na realizaci stavební zakázky včetně veškerých jejích součástí a smluv-

ních podmínek.

Soupis prací Soupis prací stanoví v přímé návaznosti na dokumentaci pro zadání stavebních pra-

cí podrobný popis všech předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které 

jsou předmětem veřejné zakázky na stavební práce. Struktura a položky soupisu prací jsou 

specifi kovány Vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné za-

kázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Správce stavby je správce zakázky podle Pod-článku 1.1.2.4 Červené knihy FIDIC.

Úředně oprávněný zeměměřičský inženýr je fyzický osoba, které bylo uděleno úřední oprávně-

ní ve smyslu § 13 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví.

Variace je nutná změna díla nařízená nebo schválená Správcem stavby podle Článku 13 Červené 

knihy FIDIC.

Výkaz výměr Výkaz výměr je podle § 6 vyhlášky č. 169/2016 Sb., součástí položky soupisu prací. 

Ve výkazu výměr zadavatel uvede výpočet použitý při stanovení výměry předpokládaného 

množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafi ckou nebo textovou část do-

kumentace pro zadání stavebních prací tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry, nebo 

odkáže na výpočet stanovení množství položky soupisu prací v dokumentaci.

Zaměřené množství v kontextu Kapitoly 6.4.2 Metodiky [Zaměřené množství].

Záznam měření položek je vzorový Formulář sloužící k zápisu stanovené Skupiny měření, ke 

kontrole čerpání v čase a jako podklad k vyúčtování (fakturaci).

Změna (díla) zahrnuje změny a modifi kace díla schválené nebo nařízené v souladu se Smlouvou; 

v kontextu Červené knihy FIDIC se bude jednat zejména o Variace podle Článku 13, zlep-

šení podle Pod-článku 13.2, případně odsouhlasené claimy podle Pod-článku 20.1. 1)

1) K problematice změn v kontextu zadávání veřejných zakázek viz Metodika pro správu změn díla (variací) u stavebních 

zakázek fi nancovaných z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu k úpravě zadávání 

veřejných zakázek (vydáno SFDI v lednu 2018), dostupné z: 

 https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2018_metodika_variaci_1_vydani.pdf
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O brázek 3: Příklad Půdorysné délky

O brázek 4: Příklad Reálné plochy ve svahu

O brázek 5: Příklad Průřezové plochy

O brázek 6: Příklad Rozvinuté plocha

O  brázek 7: Příklad Pohledové plochy
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2.2 Defi nice zkratek

ASpS Asistent Správce stavby

BIM Building Information Management

ČMI Český metrologický institut

GNSS globální navigační družicový systém. Jedná se o souhrnný termín užívaný k obecnému 

označení družicových systémů (Navstar GPS, Glonass, Galileo, Beidou)

Metodika Metodika měření pro účely Článku 12 Červené knihy FIDIC

MJ  Měrná jednotka měřené položky

OTSKP Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací je cenovou 

soustavou ve smyslu § 11 Vyhlášky č. 169/2016 Sb., určenou pro potřebu výstavby, rekon-

strukcí, oprav a údržby pozemních komunikací

PD Projektová dokumentace

PS Provozní soubor

SO Stavební objekt

SoD Smlouva o dílo

stavební zákon Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

TKP Technické kvalitativní podmínky staveb

ZMP Záznam měření položek podle Kapitoly 6.5 Metodiky

ZZVZ Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
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3 MĚŘENÍ V KONTEXTU FIDIC
Tato Metodika je určena pro zakázky, případně jejich části, realizované v režimu měřeného kon-

traktu (angl. remeasured contract). V kontextu vzorových stavebních smluvních standardů FIDIC je tedy 

využitelná zejména pro tzv. Červenou knihu FIDIC, ale i pro jiné druhy zakázek, jestliže je cena zakázky 

alespoň částečně určena měřením.

Pro účely Metodiky je „měření“ zjištěním množství dané položky Soupisu prací měřením dohod-

nutými metodami a pomůckami (Doměření pro účely Článku 12), např. geodetickým měřením, vizuální 

kontrolou (ověření počtů in situ), výpočtem, doložením dokladů (průběžnými záznamy jako jsou např. 

zápisy ze stavebního deníku, vážními lístky, předávacími protokoly apod.) nebo logickými souvislostmi.

V případě měřeného kontraktu dochází k určení celkové ceny měřením skutečně provedených prací 

oceněných na základě indiv iduálních položkových cen, které zhotovitel uvede ve své nabídce v Soupisu 

prací s Výkazem výměr (který vypracuje objednatel). Výkaz výměr obsahuje výpočet použitý při stanovení 

předpokládaného množství položky. Každá dílčí položka a její příslušná cena musí být řádně promyšlena 

a její obsah správně pochopen, aby nedocházelo ke sporům. Chyba v ocenění položek je rizikem zhoto-

vitele.

V případě měřeného kontraktu jde o zakázku, jejíž celková konečná cena je určena měřením a oce-

něním skutečně provedených prací na základě zhotovitelem stanovených (nabídnutých) položkových 

cen. Při použití Červené knihy FIDIC proto rozeznáváme:

a) hodnotu, kterou objednatel potvrdí dopisem o přijetí zhotovitelovy nabídky (Pod-člá-

nek 1.1.4.1); jde o Přijatou (nabídkovou) smluvní částku a

b) cenu celkovou (Pod-článek 1.1.4.2 – tzv. Smluvní cena), která je defi nována (Pod-články 

14.1,12.1 a 12.3) tak, že bude určena měřením skutečně provedených prací a bude upravo-

vána způsobem stanoveným ve Smlouvě s tím, že veškerá množství v Soupisu prací v zadá-

vací dokumentaci jsou množství odhadovaná. Jde tedy o cenu po dokončení díla. Zhotovitel 

fakturuje (předkládá vyúčtování) na základě potvrzených vyúčtování výkonů realizovaných 

v daném, smluvně sjednaném období (např. měsíčním).

Pod-článek 12.1 [Měření díla] Červené knihy FIDIC stanoví, že: „Dílo musí být pro účely platby mě-

řeno a oceněno v souladu s tímto Článkem.“ Dále podle Pod-článku 12.3 [Oceňování] platí, že: „Není-li 

ve Smlouvě stanoveno jinak, musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby 

dohodl nebo určil Smluvní cenu oceněním každé položky práce za použití dohodnutého nebo urče-
ného měření v souladu s výše uvedenými Pod-články 12.1 a 12.2 a za použití vhodné položkové ceny.“

Podle Pod-článku 14.1 [Smluvní cena] pak platí, že: „Není-li ve Zvláštních podmínkách stanoveno 

jinak: (a) Smluvní cena musí být dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 12.3 [Oceňování] a musí pod-

léhat úpravám v souladu se Smlouvou; … (c) jakákoli množství stanovená ve Výkazu výměr nebo jiném 
Formuláři jsou množství odhadovaná a nemají být považována za skutečná a správná množství:

a) co se týče díla, které má zhotovitel provést, nebo

b) pro účely Článku 12 [Měření a oceňování] …“.

Z výše uvedeného plyne, že odchylky v množství (nutná zvýšení nebo snížení množství materiálu, 

výrobků nebo prací, například při upřesnění projektové dokumentace, ražbě, zemních pracích apod.) 

při měření skutečně provedených prací v rámci měřeného kontraktu nejsou změnou díla, ale projevem 

způsobu určení celkové ceny díla. Nemůže se tak jednat o dodatečné stavební práce z hlediska zákona 
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o zadávání veřejných zakázek (jde naopak o předem smluvně sjednané podmínky určení ceny díla) a není 

důvod na stavební práce provedené ve větším než předpokládaném objemu či množství pohlížet jako 

na práce, které by rozšiřovaly či měnily předmět plnění veřejné zakázky, a vyžadovaly proto uskutečnění 

jakéhokoli zadávacího řízení.

Podle Pod-článku 12.1 Červené knihy FIDIC platí, že „není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, když má 

být stavba měřena podle záznamů, musí být tyto záznamy připraveny Správcem stavby.“ Ve Smlouvě 
musí být jednoznačně určeno, kdo a jak bude měření provádět, a to zejména z toho důvodu, že 
měření může být fi nančně i časově náročné. Dále musí být defi nováno, kdo a jak bude provádět 
kontrolní měření. Zhotovitel se musí měření zúčastnit, jakmile a když je vznesen požadavek, tak, aby 

záznamy přezkoumal a dohodl se na nich se Správcem stavby. Jestliže došlo k dohodě, musí zhotovitel 

záznamy podepsat. Jestliže se zhotovitel nezúčastní, jsou záznamy akceptovány jako přesné.

FIDIC Contracts Guide k tomu uvádí, že příslušná množství by měla být ideálně vzájemně odsou-

hlasena a dohodnuta Asistenty Správce stavby a zástupci zhotovitele průběžně tak, jak práce pokračují. 

Přestože druhý odstavec předpokládá převzetí iniciativy Správcem stavby (s tím, že když má být stavba 

měřena podle záznamů, musí být tyto záznamy připraveny Správcem stavby), na měření by mělo být na-

hlíženo jako na společnou činnost.

Podle defi nice „Formuláře“ zahrnují „Soupis prací“ s „Výkazem výměr“, který by měl odpovídajícím 

způsobem popsat základnu pro měření každé z položek stavby, tzn. jestli bude měřeno podle výkresů, 

zaměřením na staveništi nebo podle provedených záznamů. Technická specifi kace může po zhotovi-
teli požadovat, aby připravil detailní záznamy o měření, a Smlouva může stanovit, že množství musí 

být na takových záznamech založena, s výjimkou rozsahu, v němž jsou záznamy chybné. Jestliže Soupis 

prací předpokládá, že množství budou založena na záznamech, ale není předvídáno, kdo je má připravit, 

musí být připraveny Správcem stavby v souladu s předposledním odstavcem Pod-článku 12.1 Červené 

knihy FIDIC.

Pomůcka pro přípravu zvláštních podmínek uvádí, že jestliže má být některá část stavby měřena 

podle záznamů o její výstavbě, měly by být podrobnosti stanoveny v zadávací dokumentaci, včetně veš-

kerých záznamů, za které musí odpovídat zhotovitel.

Obecně platí, že Správce stavby je odpovědný za to, že se zaplatí to, co bylo skutečně změřeno, 

a to pouze Smlouvou určenou metodou měření.
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4 MĚŘENÍ V LEGISLATIVNÍM KONTEXTU

4.1 Měření a změny

Jak již bylo popsáno výše, pojem měření je potřeba striktně vymezovat oproti jiným smluvním insti-

tutům, které mají dopad na cenu díla, zejména od tzv. Variací ve smyslu Článku 13 Červené knihy FIDIC. 

Změření většího nebo menšího množství při měření skutečně provedených prací oproti množství odhado-

vanému v Soupisu prací s Výkazem výměr nelze považovat za Změnu díla (Variaci), ale za projev způsobu 

určení celkové ceny díla. Nejedná se tedy ani o dodatečné stavební práce z pohledu ZZVZ. Podle 
současného výkladu ZZVZ se měřené kontrakty posuzují ve smyslu § 100 ZZVZ, tedy jako vyhra-
zená změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Podrobněji k tomuto výkladu viz Metodika pro 

správu Změn díla (variací) u stavebních zakázek fi nancovaných z rozpočtu SFDI podle smluvních podmí-

nek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek (vydáno SFDI v lednu 2018). 2)

Metoda měření může být nicméně stanovena jako metoda pro ocenění změny díla (Variace) 
po její iniciaci ve smyslu Článku 13 Červené knihy FIDIC, alternativně může být Variace oceněna na-

příklad paušální částkou. V takovém případě platí ustanovení této Metodiky obdobně.

4.2 Zapisování měření do stavebního deníku

4.2.1 Stavební deník podle § 157 stavebního zákona

Stavební deník obsahuje podrobné identifi kační údaje o stavbě, informace o jednotlivých subjek-

tech výstavby, údaje o projektové dokumentaci či seznam, popř. odkazy na veškeré relevantní dokumen-

ty vztahující se ke stavbě. 

4.2.2 Zápis do stavebního deníku podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

V stavebním deníku je třeba zachytit jednak identifi kační údaje o stavbě (název a místo) a identifi -

kační údaje jednotlivých konkrétně uvedených osob účastnících se výstavby, tj. stavebním podnikateli 

(zhotoviteli), stavebníkovi, projektantovi, podzhotoviteli, stavbyvedoucím, osobě vykonávající stavební 

dozor, technickému dozoru stavebníka, autorském dozoru, event. jiných osobách oprávněných činit zá-

znamy ve smyslu § 157 odst. 2 stavebního zákona. Stavební deník rovněž obsahuje údaje o projektové 

dokumentaci a seznam, popř. odkazy na veškeré relevantní dokumenty vztahující se ke stavbě.

Pokud jde o zachycení procesu realizace stavby, je třeba záznamy ve stavebním deníku rozlišit 

na pravidelné denní záznamy, zachycující skutečnosti vypočtené v odst. 1 části B přílohy č. 16 vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., a další záznamy, dokumentující skutečnosti uvedené v odst. 2 části B přílohy č. 16 vy-

hlášky č. 499/2006 Sb.

2) Dostupné z: https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2018_metodika_variaci_1_vydani.pdf. 
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Příloha č. 16, odst. 1 část B. „Záznamy ve Stavebním deníku“ uvádí:

„1. Pravidelné denní záznamy obsahují:

a) jména a příjmení osob pracujících na staveništi,

b) klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveništi a jeho stav,

c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup,

d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování,

e) nasazení mechanizačních prostředků.[…]“

Z výše uvedeného je zřejmé, že do stavebního deníku je stanovena povinnost zapisovat denně 
popis a množství provedených prací. Stavební zákon a ani vyhláška č. 499/2006 Sb., nedefi nuje po-

drobnost tohoto popisu. Lze tedy říci, že do stavebního deníku stačí zapsat pouze název stavebního 

objektu (SO), na kterém se pracuje, charakterizovat práce a jednoduše popsat množství provedených 

prací. Například:

– SO 201, pilíř č. 2, bednění.

– SO 101, staničení km 0,000 – km 0,100, infi ltrační postřik.

Detailně popsané množství u jednotlivých položek ve stanoveném časovém rozsahu (denním, tý-

denním, měsíčním) je umožněno zapisovat přímo do Záznamu měření položek (dále jen „ZMP“ viz Kapi-

tola 6.5 Metodiky). Z principu zapisování do listu ZMP však není možné, aby časový rozsah byl větší než 

interval smluvně sjednaného období pro vyúčtování.

4.3 Měření a BIM

Použitím informačního modelu stavby je možné zefektivnit proces projektování, přípravy, výstavby 

a následné správy objektů. Předností takto zpracovaného modelu je mimo jiné:

– generování přesných dat pro Výkaz výměr odpovídající modelu a principům Metodiky,

– vyšší přehlednost z důvodu přesné geometrické reprezentace,

– snadnější spolupráce díky informační hodnotě modelu,

– efektivnější koordinace jednotlivých účastníků výstavby,

– centrální správa dat.

Významným efektem tvorby modelu je Soupis prací s Výkazem výměr, jenž svojí přesností odpo-

vídá přesnosti 3D modelu, a který slouží jako podklad pro následný rozpočet. Z modelu je možné určit 

objemy a plochy konstrukcí a také počty jednotlivých výrobků. Zároveň lze objekty vnímat v kontextu 

celé stavby díky jejich přesné prostorové orientaci, která může mít vliv na výpočet pracnosti zabudování.

Důležitým efektem u Soupisů prací a Výkazů výměr generovaných z modelu je efektivní zapracování 

změn, kdy změna modelu znamená automatickou změnu v Soupisu prací a Výkazu výměr. Databázový 

základ BIM aplikací pak umožňuje i relativně jednoduchou identifi kaci změn v rámci jednotlivých verzí 

projektu.
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Pro plnohodnotné využití, které by umožňovalo verifi kovat stavby realizované s využitím metodi-

ky BIM, je nezbytné stanovit doporučené modelovací postupy pro jednotlivé druhy staveb a konstrukcí 

v návaznosti na vykazování a způsob stanovení výměry. Zároveň je vhodné vytvořit, nebo zvolit obecný 

standard negrafi ckých informací, klasifi kaci stavebních prvků, který umožní propojení Výkazu výměr s ce-

novými soustavami. Tento standard je v současné době připravován a bude do legis lativy zapracován   

na základě výstupu odboru Koncepce BIM na ČAS (Česká Agentura pro Standardizaci), který vznikl pro 

potřeby standardizace z důvodu jednotlivých kroků vedoucích ke komplexní implementaci BIM v ČR.
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5 VÝCHOZÍ PŘEDPOKLADY PRO MĚŘENÍ
Výchozí předpoklady pro použití této Metodiky jsou následující: 

1) Jednotlivé položky musí být jednoznačně defi novány (číslo, název, doplňující popis, MJ, tech-

nická specifi kace, Výkaz výměr v podrobnosti podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., a jejích aktua-

lizací, cenová soustava).

2) Musí být znám způsob jakým zpracovatel PD určil výměru. 

3) Musí být stanovena pravidla, frekvence a způsob měření.

4) Musí být stanoveno jakým způsobem a v jaké fázi realizace se daná položka kontroluje, jaké 

musí splňovat kvalitativní požadavky a kdo jí má kontrolovat.

5) Musí být určená odpovědná osoba za měření. 

6) Musí být vedeny podrobné záznamy o měření jednotlivých položek. 

7) Materiálové, kvalitativní a rozměrové parametry provedené položky musí být v  souladu se 

Smlouvou.

Pro měření se předpokládá, že v rámci realizace budou dodržovány veškeré zákony, normy, směr-

nice, standardy či resortní předpisy (TKP apod.), které jsou smluvně závazné pro zhotovitele stavby. 

Například při výstavbě stavebních konstrukcí musí být dodržovány základní ustanovení a podmínky do-

držování geometrických parametrů (rozměrů a úhlů) podle návrhu, které mají vliv na spolehlivostní, bez-

pečnostní a estetické požadavky. V realizačním procesu je nutné dodržovat platné normy jako je napří-
klad „ČSN 73 0210-1:1992 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění – Část 1: přesnost 

osazení“ a „ČSN 0210-2:1993 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění – Část 2: Přesnost 

monolitických betonových konstrukcí“ a další normy vyjadřující se k přesnosti v rámci realizačních pro-

cesů, podle platné české legislativy.
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6 PRAVIDLA A NÁSTROJE SOUVISEJÍCÍ S MĚŘENÍM

6.1 Položky neměřitelné

Metodika se zabývá měřením položek, které jsou měřitelné na stavbě. Metodika se nezabývá po-

ložkami a skupinami, které jsou neměřitelné a vykazují / platí se způsobem stanoveným ve Smlouvě. Mezi 

neměřitelné skupiny patří různé typy paušálních položek a podmíněné obnosy.

6.2 Kategorizace a frekvence měření

V rámci měřeného kontraktu musí být fakturace podložená měřením, které zhotovitel dokládá lis-

tem ZMP potvrzeným odpovědnými osobami. Informace ohledně frekvence a podrobnosti měření pro-

vedených prací musí být zhotoviteli známa již při výběrovém řízení, aby byl schopen měření nacenit do 

jednotkových cen položek.

Metodika proto rozděluje jednotlivé Skupiny měření do dvou Kategorií:

1) Kategorie položek/stavebních prací, které jsou rozsáhlé (cenově nebo rozměrově), nebo jsou 

nějakým způsobem klíčové.

2) Kategorie položek/stavebních prací jednoduchých tvarů a menšího rozsahu a položky jedno-

dušší na zaměření.

6.2.1 Kategorie 1

Kategorie, která obsahuje konstrukčně rozsáhlé a nákladově klíčové položky. V případě této ka-

tegorie je za měření odpovědný Úředně oprávněný zeměměřičský inženýr, spadající pod zhotovitele. 

Měření položek/stavebních prací této Kategorie jsou k fakturaci vždy doložena ověřeným geodetickým 

protokolem, který je přílohou listu ZMP. Konkrétní geodetické metody měření jsou již specifi kovány ob-

jednatelem ve fázi výběrového řízení. Pokud taková specifi kace není, metoda je čistě na uvážení zhotovi-

tele a jeho geodetické pracovní skupině tak, aby byla v souladu s Metodikou.

Náklady na měření položek spadajících do této kategorie jsou zahrnuty v  jednotkových cenách 

položek. 

Frekvence měření Kategorie 1:

1) při dokončení realizace položky,

2) před jejím zakrytím, nebo

3) předtím, než bude k položce znemožněn přístup, a 

4) podle daných podmínek příslušné Skupiny měření.
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Kategorie 1 je omezena na Přílohu 1 Metodiky, Kapitolu 2 [Zásady měření a způsoby stanovení 

výměry], odstavce 2.1 [Obecné zásady měření], 2.2 [Měřidla přímého měření položek], které obecně platí 

pro všechny Skupiny měření. Dále musí být uveden způsob měření podle odstavce 2.3 [Délkové měření], 

2.4 [Plošné měření], 2.5 [Objemové měření], 2.1     3 [Měření zemních prací], všech způsobů stanovení výmě-

ry 2.15 – 2.22. Pro modifi kace nebo nové Skupiny měření, které se řídí jinými odstavci, není zařazení do 

Kategorie 1 možné. 

Ověření podle Kapitoly 6.4.3 Metodiky je pro měření Kategorie 1 umožněno, ale musí se brát v po-

taz velikost položek. Tabulky Ověření mají limit velikosti položky, po kterém není možné je použít. Ověření 

je využíváno po fi nálním měření položky.

6.2.2 Kate gorie 2

Kategorie, která obsahuje konstrukce jednoduchých tvarů a menších rozměrů a položky jednodušší 

na zaměření. V případě této Kategorie je za měření odpovědná osoba pověřená zhotovitelem (stavby-

vedoucí, mistr atd.) společně s ASpS. Měření se zapisuje přímo do listu ZMP. Metoda měření je speci-

fi kovaná skupinami měření v Příloze 1 Metodiky, Kapitola 3 [Skupiny měření položek] a jejich případnou 

modifi kací. 

Frekvence měření Kategorie 2:

1) při dokončení realizace položky,

2) před jejím zakrytím, nebo

3) předtím, než bude k položce znemožněn přístup. 

6.2.3 Rozdělení do kategorií

Kategorie 1 a 2 nesou různé náklady na měření. Tyto náklady budou obsaženy v jednotkové ceně 

položky. Proto je důležité, aby zhotovitel již při naceňování díla věděl, jaká kategorie bude pro danou 

položku použita. Skupiny měření, které mají před číslem skupiny uvedeno písmeno „G“, např. G3171a, 

G1711 apod. spadají do Kategorie 1. Pokud písmeno „G“ u čísla Skupiny měření není, je postupováno 

a měřeno podle Kategorie 2. 

6.3 Ocenění měření

Cena měření pro určení množství realizované položky je zahrnuta v jednotkových cenách jednotli-

vých položek, nebo v samostatných položkách rozpočtu, podle Smlouvy. Kategorie měření a požadova-

ná frekvence měření je zhotoviteli známa již ve fázi přípravy nabídky. 
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6.4 Požadované množství a zaměřené množství

6.4.1 Požadované množství

U položek, u kterých normy a další předpisy stanoví tolerance provádění, je na tyto tolerance po-
hlíženo jako na součást položky. 

Požadované množství je tedy celkové množství položky provedené podle požadavků PD (geome-

trické požadavky, umístění, kvalitativní požadavky) včetně již schválených (resp. nařízených nebo za-

smluvněných) Změn a normových nebo předpisových tolerancí rozměrových parametrů. To znamená 

smluvní množství s přijatými Změnami včetně tolerancí (běžně +/-).

V případě, kdy je položka provedena v rámci předpisových tolerancí a zároveň splňuje kvalitativní 

podmínky určené Smlouvou, je možné danou odchylku rozměru označit za nezbytně nutnou a položka 
bude proplacena podle smluvního množství s přijatými Změnami, tj. objednatel požaduje daný roz-

měr včetně možných rozdílů v rámci tolerancí provádění.

6.4.2  Zaměřené množství

Zaměřen é množství je počet měrných jednotek dokončené položky Soupisu prací určený fi nálním 

měřením podle zásad a principů Metodiky.

6.4.3 Ověření rozdílu Požadovaného množs         tví a Zaměřeného množství

Tato kapitola popisuje možnost ověřování rozdílu Požadovaného a Zaměřeného množství (dále jen: 

„Ověření“) za použití matematických vzorců nebo vzorových tabulek.

Změření většího nebo menšího množství při měření skutečně provedených prací oproti množství 

odhadovanému v Soupisu prací s Výkazem výměr nelze považovat za Změnu díla (Variaci), ale za projev 

způsobu určení celkové ceny díla. Nejedná se tedy o dodatečné stavební práce z pohledu ZZVZ (viz Ka-

pitola 4.1 Metodiky [Měření a Změny]). Z toho vyplývá, že Doměření se neeviduje prostřednictvím Změn 

(Variací), nýbrž vychází pouze ze záznamů listu ZMP, který je podkladem pro fakturaci.

V situaci, kdy Požadované množství není rovno Zaměřenému množství dané položky, pokud je 
položka provedena bez Nekázně, nejedná se o Změnu např. v důsledku technického řešení díla 
a odchylka není důsledkem chyby v projektové dokumentaci zhotovitel může fakturovat Zaměřené 
množství (tzv. včetně Doměření). Pokud tomu tak není, zhotovitel fakturuje Požadované množství. 

Tolerance a chybové modely jsou zavedeny napříč celým stavebním procesem. Požadované množ-

ství je ovlivněno výrobními tolerancemi a  tolerancemi provádění. Zaměřené množství je ovlivněno to-

lerancemi měření a chybových  modelů. Nástroj Ověření nespadá do kategorie těchto tolerancí, slouží 

převážně způsobu určení ceny, negaci možných chyb a jejich vlivu na cenu. Stanovuje, jaké rozdíly mezi 

Požadovaným množstvím a Zaměřeným množstvím je možné připustit. Pokud jsou splněny podmínky 

a Ověření je použito, postupuje se podle Přílohy 1 Metodiky, Kapitoly 1.
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Použití mechanismu Ověření je výhodné převážně z důvodu:

1) administrování Zaměřeného množství, kde rozdíly mohou být v rámci setin až jednotek (Přílo-

ha 1 Metodiky, Kapitola 1) a nemají vliv na výslednou cenu;

2) omezení vlivu drobných chyb měření na cenu;

3) omezení vlivu drobných chyb provádění na cenu. 

Obrázek 8: Vztah Ověření k tolerancím měření a provádění

Podmínky využití Ověření:

1) využití Ověření musí korespondovat se zvolenou Skupinou měření položek (podle Přílohy 

1 Metodiky, Kapitoly 3);

2) výměra položky nesmí být nad rozsah stanovených hodnot Ověření;

3) skutečně provedená položka musí odpovídat (tvarově, rozměrově apod.) PD;

4) položka musí být přiřaditelná k příslušnému Ověření podle materiálu a měrných jednotek 

ve Skupině měření položek nebo modifi kací v listu ZMP.

Všechny výše zmíněné podmínky musí být bezpodmínečně splněny.

Postup využití Ověření je uveden v Příloze 1 Metodiky, Kapitola 1 [Tabulky pro Ověření v návaznosti 

na Kapitolu 6.4.3 metodiky]. Princip stanovení hodnot limitních rozdílů z tabulek je dále uveden v Příloze 

2. Příloha 2 dále obsahuje základní koefi cienty pro zpětný výpočet a určení jednotlivých hodnot postupu 

Ověření.

Z principu využití této kapitoly vyplývá, že se nejedná o rozpor se současně uvedenými normami/

pravidly chybových modelů měření, ale o zjednodušení procesu určení celkové ceny díla na základě sku-

tečně provedených prací.
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6.5 Záznam měření položek

Záznam měření položek je vytvářen a veden v průběhu realizace zhotovitelem. ZMP musí být vy-

tvořen v souladu se Soupisem prací a Výkazem výměr. Popis měření položky je již defi nován Skupinou 

měření.

Skupina měření je určena již v zadávací dokumentaci, kde je uvedena v Soupisu prací společně 

s případnou modifi kací Skupiny měření a s Kategorií měření (viz Kapitola 7 Metodiky).

Stanovení Skupiny měření je provedeno v sestupném pořadí závaznosti:

1) použití Skupiny z defi novaných Skupin měření položek (viz Příl oha 1, Kapitola 3),

2) odvození z defi nované Skupiny měření položek,

3) individuální určení způsobu měření dané položky.

Zhotovitel bude v průběhu realizace a podle potřeby vytvářet ZMP pro jednotlivé položky, do kte-

rých bude zapisovat po celou dobu čerpání pro měření v libovolném intervalu (denní, týdenní, měsíční) 

a fakturaci ve sjednaném období. Následně bude ve smluvně sjednaném období pro fakturaci (zpravidla 

měsíčním) ZMP předloženo k vyúčtování, včetně rozepsání postupně měřeného množství a souvisejících 

podkladů (fotodokumentace, výpočty apod.).

Podoba listu ZMP je doporučená (uvedená v Příloze 3 Metodiky), nikoli závazná. Je však povinné 

dodržet obsah listu ZMP a další níže uvedené požadavky. Jeden Záznam měření položek bude sloužit 
k zapsání jedné položky ze Soupisu prací. ZMP musí obsahovat:

1) název a evidenční číslo stavby;

2) název stavebního objektu/provozního souboru;

3) období, ke kterému se vztahuje:

a) jednotlivý zápis a

b) celý list ZMP (pouze v digitálně vedené podobě listu ZMP);

4) číslo SO/PS (číslo stavebního objektu nebo provozního souboru) a číslo podobjektu (pokud 

existuje);

5) kód položky;

6) Skupina měření společně s Kategorií měření;

7) modifi kace způsobu měření a další poznámky – uvedení modifi kace Skupiny měření nebo 

nový popis způsobu měření a další požadavky;

8) název položky;

9) množství podle SoD;

10) měrná jednotka (MJ);
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11) přehled čerpání:

– Smlouva – zaměřeno z množství v SoD zadávací dokumentace;

– Změna – zaměřeno z přijatých Změn;

– fakturováno – fakturované množství za dané sjednané období (jednotlivě pro Smlouvu 

a přijaté Změny);

12) prostor pro zhotovitele nebo ASpS na možné poznámky, odkazy na související dokumenty, 

podrobnosti a okolnosti měření, např. fotodokumentace, poznámky k výměře, místo měření 

a údaje o souvisejícím dokumentu, na jehož základě je dokazováno měření;

13) ověření rozdílu Požadovaného množství a Zaměřeného množství podle Kapitoly 6.4.3 Meto-

diky (pokud je tak umožněno);

14) podpisy a datum podepsání:

– Asistent Správce stavby;

– zástupce zhotovitele.

Doporučeně obsahuje:

15) pořadové číslo – pořadové číslo položky v rozpočtu daného stavebního objektu.

6.5.1 Použití ZMP

1) Při vytváření listu ZMP jsou vyplněny následující údaje 

a) název a evidenční číslo stavby;

b) název stavebního objektu;

c) číslo SO/PS;

d) pořadové číslo položky;

e) kód položky;

f) název položky;

g) množství podle SoD;

h) měrnou jednotku podle SoD (MJ);

i) Skupina měření, kde

i. v případě, že postup stanovení výměry je určen podle Skupin měření v Příloze 1 

Metodiky, Kapitole 3, je zapsáno číslo Skupiny měření; 

ii. pokud je postup stanovení výměry odvozen a následně pozměněn podle Skupin 

měření v Příloze 1 Metodiky, Kapitole 3, je zapsána Skupina měření a podrobně 
popsaná modifi kace Skupiny v  odrážce „modifi kace způsobu měření a další 

poznámky“;
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iii. pokud je vytvořena individuální Skupina měření, je způsob stanovení výměry 
jasně popsán a defi nován v odrážce „modifi kace způsobu měření a další po-

známky“.

2) Zhotovitel do ZMP zaznamená výpočtem čerpané množství (nebo pomocí příloh – geodetický 

protokol apod.). List je vedený v elektronické nebo papírové podobě a zhotovitel ho dále po-

užívá pro podrobný záznam postupného čerpání položky, kde zapisuje čerpání za sjednané 

období, a to:

a) čerpání z SoD;

b) čerpání ze Změny.

3) Je vhodné zaměření podložit informacemi o zjištěných okolnostech, fotodokumentací nebo 

dalšími poznámkami k měření.

4) Po splnění všech podmínek (tzn. řádně vyplněného ZMP se všemi potřebnými údaji) pro vyúč-

tování položky za dané období je doplněno číslo přílohy k fakturaci, které se určí v návaznosti 

k ostatním přílohám přiloženým k faktuře. V případě digitálního vedení listu ZMP je doplněno 

souhrnné období listu, které musí korespondovat s obdobím fakturace.

5) List ZMP je podepsán zhotovitelem a ASpS s příslušným pověřením a přiložen jako podklad 

k fakturaci.
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7 ZÁKLADNÍ POSTUP MĚŘENÍ, ČERPÁNÍ 
A FAKTURACE POLOŽEK
Základní postup defi nování měření a kontroly výměry položek je následující:

Objednatel 

(tým zpracovatele 

PD)

1) Defi nování, zda položka je na stavbě měřitelná či neměřitelná.

a) Měřitelná – Defi nování způsobu měření.

b) Neměřitelná – Vykazuje/platí se způsobem stanoveným ve Smlouvě.

2) Určení Skupiny měření k měřitelným položkám se provede následujícím postupem:

a) Použití Skupiny z defi novaných Skupin měřených položek (viz Příloha 1 Metodiky, 

Kapitola 3).

b) Odvození z defi nované Skupiny měřených položek.

c) Individuální určení způsobu měření dané položky. 

V rámci určení Skupiny měření je určená i Kategorie měření (podle Kapitoly 6.2 Metodiky). 

3) Způsob měření (určení) množství dané položky, specifi kovaný Skupinou měření 

a případnou modifi kací, musí být znám při zadání zakázky a bude závazný po celou 
dobu výstavby.

Zhotovitel, 

Asistent Správce 

stavby

4) Jednotlivé čerpání množství dané položky se zapíše do ZMP, a to v libovolném intervalu 

(denní, týdenní, měsíční) a fakturace ve smluvně sjednaném období.

5) Zhotovitel doloží čerpané množství položky zaměřením v souladu se Skupinami měření, 

výpočtem, nebo jinými způsoby potvrzujícími dané množství, a Asistent Správce stavby 

čerpané množství potvrdí.

6) Zhotovitel je při realizaci díla oprávněn fakturovat pouze potvrzené množství. V případě, 

že změřené množství obsahuje Změnu, je zhotovitel oprávněn fakturovat rozdíl mezi 

Změnou a původním množstvím v SoD jedině na základě pokynu, schválení nebo jiného 

smluvního titulu k provedení Změny v souladu se Smlouvou.

7) Finální měření položky na stavbě proběhne zaměřením podle zásad Metodiky v souladu 

se Skupinou měření (tudíž i Kategorií měření) na základě schválení Asistenta Správce 

stavby, kdy 

a) Požadované množství je rovno Zaměřenému množství a je dočerpána celá položka 

ve výši Požadovaného množství, nebo kdy 

b) Požadované množství není rovno Zaměřenému množství a je provedeno ověření 
rozdílu Požadovaného množství a Zaměřeného množství (pokud jsou splněny 

podmínky Kapitoly 6.4.3). Pokud rozdíl Zaměřeného a Požadovaného množství je 

menší, než limitní rozdíly vycházející z principů Ověření je čerpáno Požadované 

množství. 

Asistent Správce 

stavby

8) Pokud Požadované množství není rovno Zaměřenému množství a jejich rozdíl je nad 

rámec limitních rozdílů Ověření (nebo Ověření není umožněno) Asistent Správce stavby 

musí rozhodnout o charakteru rozporu 3) mezi Požadovaným množstvím a Zaměřeným 

množstvím kde:

a) se jedná například o změnu technického řešení, chybu PD nebo jinou Změnu a rozdíl 

se řeší pomocí mechanismů SoD; nebo

b) se nejedná o Nezbytně nutné množství, případně položka není provedena bez 

Nekázně a zhotovitel tak může čerpat pouze Požadované množství; nebo

c) rozdíl splňuje charakter Doměření a zhotovitel může čerpat Zaměřené množství. 

Správce stavby 9) V případě kontroly množství může Správce stavby dané množství ověřit za přítomnosti 

zhotovitele s použitím přístrojů vykazujících stejnou metrologickou přesnost a s použitím 

metod, jaké použil zhotovitel. Ověřovací měření je dále popsáno v Kapitole 7.2 Metodiky.

 3)

3) Charakter rozporu mezi Požadovaným množstvím a Zaměřeným množstvím by měl být vysvětlen vyjádřením ASpS přímo 

do listu ZMP, případně přílohou listu ZMP
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Obrázek 9: Grafi cké znázornění postupu podle Metodiky
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7.1 Dodatečn           é defi nování skupiny měření 

Každá položka musí mít jasně defi novanou Skupinu měření podle Kapitoly 7 Metodiky. V případě 

nedefi nování Skupiny měření (či nejasného defi nování) nebo v  případě nově defi novaných položek je 

nutné Skupinu defi novat kdykoli následně, a to jedním z následujících postupů (v sestupném pořadí zá-

vaznosti):

1) Skupinu měření navrhuje zhotovitel se souhlasem Asistenta Správce stavby (v souladu s Člán-

kem 13 Červené knihy FIDIC).

2) Skupinu měření dohodne nebo určí Správce stavby podle Pod-článku 3.5 FIDIC Červené kni-

hy.

7.2 Ověřovací měření

Ověřovacím měřením se nezávisle kontroluje přesnost předchozích měření pro váděných pro potře-

by Správce stavby a správnost dokumentovaných výsledků těchto měření. Ověřovacím měřením se kon-

troluje soulad parametrů (všech, nejen geometrických) zhotovitelem dokončené stavební nebo montážní 

činnosti s projektovanými parametry. Ověření souladu geometrických parametrů dokončené prostorové 

polohy, tvaru a rozměrů stavby nebo její části s projektovanými parametry se obvykle provede na základě 

požadavku Správce stavby.

Měření a prokázání výměry je na základě výše uvedených principů zodpovědností a nákladem zho-

tovitele, Správce stavby má právo při pochybnostech provést ověřovací měření.

Ověřovací měření je možné provádět: 

a) Vlastním týmem Správce stavby, kde v tomto případě je měření plně na zodpovědnosti a ná-

kladech Správce stavby.

b) Správce stavby může nařídit zhotoviteli opakování měření zhotovitele, které následně jde na 

náklady:

i. zhotovitele v případě zjištění chybných výsledků činností,

ii. Správce stavby v případě potvrzení Zaměřeného množství.
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8 VÝVOJ STANDARDIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR 
V SOUVISLOSTI S METODIKOU
V současné chvíli (v době vydání této Metodiky) nejsou všechna pravidla napříč resorty veřejných 

zadavatelů jednotná.

V rámci Koncepce BIM 2022 vzni  kají pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu standardy pro 

digitalizaci stavebnictví. Jak je zmíněno v Kapitole 4.3 Metodiky [Měření a BIM], významným efektem 

tvorby modelu je Soupis prací s Výkazem výměr, jenž svojí přesností odpovídá přesnosti informačního 

modelu, a který slouží jako podklad pro následný rozpočet. Z modelu je možné určit objemy a plochy 

konstrukcí a také počty jednotlivých výrobků. Nicméně při určení množství jednotlivých konstrukcí je nut-

no postupovat v souladu s Metodikou měření, aby nedocházelo k rozporům a případným konfl iktům. Je 

třeba nastavit vzorce automatického výpočtu množství tak, aby byly v souladu s Metodikou.

Při zpracování projektové dokumentace by geodetické práce zaměření území dotčeného budoucí 

stavbou měly být povinnou součástí projektových prací. Pro zajištění přesnosti modelu a následného 

Soupisu prací s Výkazem výměr by podkladem pro jeho zpracování měl být informační model terénu 

zpracovaný podle zásad Fotogrammetrie, laserového skenování a dalších metod. V návaznosti na tech-

nologie bude nutné provést úp ravy stávajících platných norem (např. ČSN 73 6121-1), které tyto tech-

nologie již nerefl ektují a je vhodné provést aktualizaci se zohledněním stávajících a budoucích trendů 

v měření a modelování.

Může být nutné, aby byl součástí týmu Správce stavby (asistentů Správce stavby) i zeměměřičský 

inženýr specialista.

V návaznosti na Kapitolu 4.1 Metodiky [Měření a změny], která uvádí, že změření většího nebo men-

šího množství při měření skutečně provedených prací oproti množství odhadovanému v Soupisu prací 

s Výkazem výměr nelze považovat za Změnu díla (Variaci), ale za projev způsobu určení celkové ceny 

díla, bude potřeba aktualizovat interní směrnice administrace variací jednotlivých veřejných zadavatelů.
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1 Tabulky pro Ověření v návaznosti na Kapitolu 6.4.3 Metodiky

Podmínky využití Ověření rozdílu Požadovaného množství a Zaměřeného množství (dále jen „Ově-

ření“) jsou uvedeny v Kapitole 6.4.3 Metodiky. Princip stanovení hodnot limitních rozdílů z tabulek je dále 

uveden v Příloze 2. Příloha 2 dále obsahuje základní koefi cienty pro zpětný výpočet a určení jednotlivých 

hodnot postupu Ověření.

Postup využití Ověření v případě, že Požadované množství není totožné se Zaměřeným množstvím: 

1) Ve Skupině měření je stanovené, že se použije Ověření.

2) Položka je kompletně zrealizována a je zjištěno Zaměřené množství.

3) Pokud Požadované množství položky 1)

a) nepřekročí maximální hodnotu z tabulek „Do (>)“, Ověření se používá a postupuje se dále 

podle bodu 4. tohoto odstavce, nebo pokud

b) překročí maximální hodnotu z tabulek „Do (>)“, Ověření se nepoužívá a postupuje se dále 

podle bodu 7. b) tohoto odstavce.

4) V rámci listu ZMP je dohledáno Požadované množství (SoD + odsouhlasené Změny).

5) Pokud je možné tuto položku podle materiálu a s  plnění podmínek využití Ověření (viz Kapitola 

6.4.3 Metodiky) přiřadit k příslušné tabulce Ověření vypočítám rozdíl Zaměřeného množství 

(Z
s
 ) a Požadovaného množství (Z

v
 ).

6) Tento rozdíl |Z
v
 – Z

s
| se porovná se stanovenými limitními rozdíly v příslušné tabulce.

7) Pokud hodnota rozdílu |Z
v
 – Z

s
|

a) nepřekročí stanovenou hodnotu limitního rozdílu v tabulce Ověření, je hodnota Poža-
dovaného množství, která je více vypovídající následně fakturována, nebo pokud

b) překročí stanovenou hodnotu Limitního rozdílu v tabulce Ověření, postupuje se způso-

bem podle defi nice Doměření nebo Změny (viz Kapitola 7 Metodiky).

Tabulky a jejich hodnoty jsou odvozené na základě matematických funkcí (viz Příloha 2), které jsou 

uvedené za účelem automatického vyhodnocení pomocí počítačových softwarů. Jejich využívání v rámci 

běžné administrace fi nálního zaměření není nutné, ale v případě neshody o přesnosti limitních rozdílů 

daných tabulkou se řídí podle hodnot stanovených funkcí. 

1) Příklad: Tabulka 1 Ověření pro obecné plošné konstrukce obsahuje velikost obecné plošné konstrukce od 0 do 150 m2. 

Pokud Požadované množství bude více nebo rovno 150 m2, položka nesplňuje podmínky Ověření a Ověření tak není 

použito.
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1.1  Ověření rozdílu Požadovaného množství 
a Zaměřeného množství pro obecné plošné konstrukce

Tabulka 1: Ověření pro obecné plošné konstrukce

Velikost konstrukce Zv 
[m2]

Limitní 
rozdíl 
[m2]Od (≤) Do (>)

0 1 0,0000

1 5 0,0080

5 10 0,0403

10 20 0,0809

20 30 0,1631

30 40 0,2468

40 50 0,3318

50 60 0,4183

60 75 0,5020

75 90 0,6274

90 110  0,7529

110 130 0,9203

130 150 1,0876

1.2  Ověření rozdílu Požadovaného množství 
a Zaměřeného množství pro objemové měření betonových konstrukcí

Tabulka 2: Ověření pro objemové měření betonových konstrukcí

Velikost konstrukce Zv 
[m3]

Limitní 
rozdíl 
[m3]Od (≤) Do (>)

0 1 0,0000

1 3 0,0182

3 6 0,0551

6 10 0,1117

10 15 0,1896

15 25 0,2907

25 40 0,5058

40 60 0,8603

60 90 1,3925

90 120 2,3182

120 150 3,3970

150 180 4,6287

180 210 5,2035

210 250 5,6612

250 300 6,0896
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1.3 Ověření rozdílu Požadovaného množství 
a Zaměřeného množství pro kovové konstrukce

Tabulka 3: Ověření pro kovové konstrukce

Hmotnost konstrukce 
Zv [t]

Limitní rozdíl

Od (≤) Do (>) [t] [kg]

0 0,2 0,0000 0,0000

0,2 0,5 0,0007 0,7200

0,5 1 0,0018 1,8000

1 2 0,0036 3,6000

2 5 0,0072 7,2000

5 8 0,0180 18,0000

8 12 0,0288 28,8000

12 16 0,0432 43,2000

16 20 0,0576 57,6000

20 25 0,0720 72,0000

25 30 0,0900 90,0000

1.4 Ověření rozdílu Požadovaného množství 
a Zaměřeného množství pro objemově měřené zemní práce

Tabulka 4: Ověření pro objemově měřené zemní práce

Objem měřené zeminy 
Zv [m

3]
Limitní 
rozdíl 
[m3]Od (≤) Do (>)

0 1 0,0000

1 2 0,0242

2 5 0,0484

5 10 0,1212

10 15 0,2429

15 20 0,3651

20 30 0,4879

30 40 0,7348

40 50 0,9837

50 60 1,2291

60 75 1,4744

75 90 1,8418

90 100 2,2088
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1.5 Ověření rozdílu Požadovaného množství 
a Zaměřeného množství pro plošně měřené zemní práce

Tabulka 5: Ověření pro plošně měřené zemní práce

Velikost měřené plochy 
zeminy Zv [m

2]
Limitní 
rozdíl 
[m2]Od (≤) Do (>)

0 1 0,0000

1 2 0,0171

2 5 0,0342

5 10 0,0859

10 15 0,1727

15 20 0,2606

20 25 0,3494

25 30 0,4393

30 40 0,5302

40 50 0,7053

50 60 0,8796

60 70 1,0531

70 80 1,2259

80 90 1,3978

90 100 1,5689

1.6 Ověření rozdílu Požadovaného množství 
a Zaměřeného množství pro dřevěné konstrukce

Tabulka 6: Ověření pro dřevěné konstrukce

Velikost konstrukce Zv 
[m3]

Limitní 
rozdíl 
[m3]Od (≤) Do (>)

0 1 0,0000

1 3 0,0184

3 6 0,0570

6 10 0,1194

10 15 0,2111

15 25 0,3391

25 40 0,6402

40 60 1,2043

60 80 1,9385

80 100 2,4567

100 120 2,9108

120 150 3,3010

150 175 3,7662

175 200 4,0439
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 2 Z  ásady měření a způsoby stanovení výměry

Zásady měře ní

Zásady měření stanovují základní pravidla měření při stanovení a následné kontrole výměry. Obec-

ně popisují metody a postupy měření jednotlivých položek.

Obecné zásady 

měření

2.1  Pokud není stanoveno jinak, pro všechny Skupiny měření položek platí ná-

sledující pravidla:

a) Používají se následující jednotky měření a jejich zkratky:

– m = metr běžný;

– m2 = metr čtvereční;

– m3 = metr krychlový;

– t = tuna;

– tkm = tuna na vzdálenost kilometru;

– kgm = kilogram na vzdálenost metru;

– kus = jeden kus;

– d = den;

– hod = hodina;

– m3OP = metr krychlový Obestavěného prostoru.

b) Měřené množství lze zaokrouhlovat nahoru či dolů, podle běžných pra-

videl zaokrouhlování tak, aby v množství byla poskytována maximálně 

dvě desetinná místa dané MJ.

c) K měření jakýchkoliv konstrukcí (výměr) se musí použít Certifi kovaných 

měřidel.

d) Jednotlivé položky musí splňovat kvalitativní podmínky podle Smlouvy.

e) Údaje o měření položek provedených prací v jednotlivých obdobích 

zapisuje zhotovitel v průběhu realizace prací do listu Záznamu měření 

položek předmětné položky. V ZMP prokáže, jakým způsobem dospěl 

k uváděné výměře.

f) U položek podléhajících vyúčtování ve více obdobích se ke každému 

danému období provádí průběžné měření. Po skončení prací na dané 

položce se provede fi nální měření podle skutečného stavu.
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Měřidla 

Přímého měření 

a Nepřímého měření 

položek

2.2   Pokud není podle Smlouvy nebo způsobů měření v Kapitole 3 této přílohy 

pro jednotlivou Skupinu defi nováno jinak, je nutné využít Certifi kovaná měři-

dla. Příklad měřidel:

a) svinovací metr;

b) měřická pásma;

c) měřící kolečko;

d) ruční dálkoměr;

e) elektronický tachymetr (totální stanice);

f) přístroj GNSS;

g) 3D Laserové skenery;

h) ostatní Certifi kovaná měřidla.

Délkové měření 2.3  Měření se provádí za pomocí měřidel defi novaných v Kapitole 2.2 a je ná-

sledně dělené na Přímé a Nepřímé měření.

Přímé měření:

a) Porovnání délky se známou délkou Certifi kovaného měřidla – měření 

svinovacím metrem, měřícím pásmem, invarovým drátem apod.

Nepřímé měření:

a) Měření přístroji využívající např. světel né, radiové, elektromagnetické 

vlny nebo využití družic (družicový radiový systém).

b) Měření, při kterých pomocí umělých družic získáváme určité veličiny 

(směr, vzdálenost, rychlost, změna frekvence, fázový posun) umožňují-

cí řešit geodetické úlohy. Tyto systémy nazýváme GNSS.

c) Trigonometrické měření – určení délky z jiné známé délky a úhlů v ur-

čovaném obrazci. Rovněž lze délky získat pomocí technologie Laser 

scanning.

d) Pro objekty složitějších tvarů, které nelze měřit jednoduchými měřidly 

(pásmo, metr) a spadají do Kategorie 1 (viz Kapitola 6.2.1 Metodiky) 

se použije výsledků zeměměřických činností. Výsledky těchto činností 

budou ověřeny Úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. 
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Plošné měření 2.4  Měření se provádí za pomocí měřidel defi novaných v Kapitole 2.2 a je ná-

sledně dělené na Přímé a Nepřímé měření.

Nepřímé měření:

a) Výpočet ploch z hodnot získaných Přímým měřením (složitější tvary 

převedeme na jednodušší obrazce a plochy počítáme podle základ-

ních geometrických vzorců).

b) Výpočet ploch ze souřadnic (využití l´Huillierových vzorců).

c) Pro objekty složitějších tvarů, které nelze měřit jednoduchými měřidly 

(pásmo, metr) a spadají do Kategorie 1 (viz Kapitola 6.2.1 Metodiky) 

se použijí výsledky zeměměřických činností. Výsledky těchto činností 

budou ověřeny Úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.

Objemové měření 2.5  Měření se provádí za pomocí měřidel defi novaných v Kapitole 2.2 a je ná-

sledně dělené na Přímé a Nepřímé měření.

Nepřímé měření:

a) Výpočet objemu z naměřených hodnot Přímého délkového měření – 

délka, šířka a výška.

b) Výpočet objemu rozkladem (nahrazení nepravidelného tvaru tvarem 

geometrickým).

c) Určení objemu pomocí řezů.

d) Výpočet ze souřadnic a výšek.

e) Měření trigonometrické – určení objemu z jiných měřených délkových 

hodnot.

f) Pro objekty složitějších tvarů, které nelze měřit jednoduchými měřidly 

(pásmo, metr) a spadají do Kategorie 1 (viz Kapitola 6.2.1 Metodiky) 

se použijí výsledky zeměměřických činností. Výsledky těchto činností 

budou ověřeny Úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.

Váhové měření 2.6  Váhové měření se provádí za pomocí Certifi kovaný vah nebo Nepřímým způ-

sobem. Měřené množství lze zaokrouhlovat nahoru či dolů tak, aby v množ-

ství byla poskytována maximálně tři desetinná místa dané MJ.

Přímé měření:

a) Měření Certifi kovanými váhami.

Nepřímé měření:

b) Pokud je znám objem dané položky a objemová hmotnost daného ma-

teriálu, je možné matematickým vztahem určit hmotnost položky. Ten-

to postup platí pouze pro homogenní materiály. 

Množstevní měření 2.7   Vizuální ověření o provedení práce nebo dílce položky a přiřazení číselné 

hodnoty podle množství.
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Měření dopravy 2.8  Nejkratší možná vzdálenost mezi místem zdroje do cíle (z bodu A do bodu B) 

a množství přepravovaného materiálu. V případě vnitrostaveništní přepravy 

je možné použít „kgm“ – kilogram na metr (v tomto případě měřené množství 

lze zaokrouhlovat nahoru či dolů, tak aby v množství byla poskytována maxi-

málně dvě desetinná místa dané MJ – například pozemní stavby).

Časové měření 2.9   Měření času se provádí podle skutečného naměřeného časového rozmezí 

mezi začátkem a koncem stanovených prací, včetně každé započaté časové 

jednotky.

Měření vrtů 

a hlubinného 

zakládání

2. 10 Špatně měřitelné hloubkové rozměry vrtů a zakládání lze defi novat pomocí 

doložené dokumentace o průběhu prací (např. vrtný list apod.) nebo pomocí 

změření podružné konstrukce položky (armokoš apod.). Například u měření 

hloubky, kterou nelze jednoduše změřit pomocí běžného postupu měření 

(špatně dostupné místo), lze délkový rozměr doložit vrtnými listy. Tento roz-

měr je nutné dokázat odkazem na související dokumentaci v listu ZMP.

Měření kontrolou 

rozměrů podle PD

2.11  Pří položce složitějších tvarů a řezů je možné položky měřit kontrolou rozmě-

rů z projektové dokumentace. Jednotlivé rozměry položky jsou měřeny a ná-

sledně porovnávány s  projektovou dokumentací. Pokud všechny rozměry 

dané položky souhlasí s PD, je možné z PD převzít hodnotu výměry. Měření 

kontrolou rozměrů podle PD je možné pouze v případě, že skupina měření 

toto měření umožňuje.

Měření vizuální 

kontrolou podle PD

2.12  Vizuální kontrola v souladu s projektovou dokumentací. Je provedena vizu-

ální kontrola umístění a počtu jednotlivých částí položky. Pokud je položka 

v souladu s projektovou dokumentací (druh, množství, rozměr apod.) pře-

vezme se množství (výměru) z projektové dokumentace. Tento postup musí 

být popsán včetně fotodokumentace nebo jiných souvisejících dokumentů 

v listu ZMP.

Měření zemních 

prací

2.13  Měření množství objemu zemního tělesa v rostlém stavu. U velkých zemních 

konstrukcí se měření provádí před zahájením provádění zemních prací, dále 

průběžně z důvodu získání podkladů pro dílčí vyúčtování za sjednané období 

a na závěr po skončení všech zemních prací na SO fi nálním měřením skuteč-

ného stavu.
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Měření obecných 

prefabrikovaných 

položek

2.14   Měření prefabrikovaných dílců podle dokumentace. Jako obecná prefabriko-

vaná položka se bere jakákoliv položka vyrobená v jiném místě, než je fi nálně 

uložena pro plnění svojí funkce v rámci stavebního díla.

U položek podléhajících nutným měřením po výrobním procesu jinde, než 

v místě díla je možné hodnotu délkového, plošného, objemového rozměru 

nebo hmotnosti převzít:

a) Z výrobně-technické dokumentace. Podle odstavce 2.12 Měření vizu-

ální kontrolou podle PD.

b) Z jiné dokumentace dokládající výměru položky. Tuto výměru je nutné 

doložit v listu ZMP odkazem nebo přiložením.

Pokud jsou jednotlivé dílce položky shodné, vytvoří se odkaz na příslušnou 

dokumentaci s popisem výměry v listu ZMP a je umožněno zaměřovat jed-

notlivé dílce položky kusově. 

Průběžné měření 2.15  Tento odstavec se vztahuje pouze na Skupiny měření spadající do Katego-

rie 1, kde probíhá měření průběžné a měření fi nální. Průběžná měření jsou 

v  tomto případě prováděna podle pravidel Kategorie 2 a fi nální měření je 

provedeno podle pravidel Kategorie 1. Cena za celou položku se řídí podle 

fi nálního měření Kategorie 1.
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Způsoby stanovení výměry

Způsoby stanovení výměry stanovují pravidla určení výměry jednotlivých položek v závislosti na 

materiálu dané položky, nebo jiné typické vlastnosti konstrukce.

Objemové 

měření betonových 

konstrukcí

2.16  Způsoby níže stanovené v  tomto odstavci jsou v souladu s cenovou sou-

stavou OTSKP. Při použití jiné cenové soustavy je zapotřebí tyto způsoby 

stanovení výměry upravit podle použité cenové soustavy.

Obecně platí:

a) Objem průniku dvou nebo více konstrukcí se započítává jen jednou, 

a to ke konstrukci, která má v místě průniku větší rozměry. Při stejných 

rozměrech se připočítává ke konstrukci podporující.

b) Množství jednotek konstrukcí zvláštních stavebních prací betonových 

přímo do výkopu se určuje v m3 teoretického objemu podle projektu. 

Do tohoto množství se nezapočítává objem výdrolků vzniklým prová-

děním zemních prací.

Do objemu se nezapočítává:

a) Objem zakotvení, zavázání, uložení, vetknutí do konstrukcí z jiného ma-

teriálu.

b) Objem zdiva ostění 1x nebo 2x zalomeného, betonových výstupků ja-

kékoliv velikosti.

c) Objem uložení, popř. vetknutí konstrukce ukládané (podporované) do 

konstrukce z jiného materiálu se začleňuje k objemu konstrukce uklá-

dané.

d) Vrstva betonu pod výztuží základové konstrukce ze železového betonu, 

a to všech tříd betonu. Toto ustanovení neplatí, má-li tato vrstva jinou 

funkci, než jako podklad pod výztuž a ochranu výztuže před znečiště-

ním zeminou.

e) Objem rýh, průduchů, výklenků, kapes, prostupů a dutin, pokud jsou 

zakresleny v dokumentaci, jednotlivě do objemu 0,1 m3, je-li současně 

Průřezová plocha kolmá na nejdelší rozměr jednotlivě do 0,05 m2.

f) Zvýšení objemu vyplývající z nerovností základové spáry, příp. stěn vý-

kopu, vrtu nebo z nerovností konstrukce, ke které se nová konstrukce 

betonuje.
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Výztuž 2.17   Způsoby níže stanovené v  tomto odstavci jsou v souladu s cenovou sou-

stavou OTSKP. Při použití jiné cenové soustavy je zapotřebí tyto způsoby 

stanovení výměry upravit podle použité cenové soustavy.

Obecně platí:

a) Žádná pomocná výztuž a prostřih se nezapočítává.

b) V případech, kdy výztuž prochází různými částmi konstrukce, započítá-

vá se do části, ke které staticky náleží.

c) Kotevní výztuž se započítává do té části konstrukce, do které je osazo-

vána jako první.

d) Pro výpočet hmotnosti jednotlivých prutů z betonářské oceli se vychází 

z jmenovitého průměru prutu a objemové hmotnosti 7,850 t/m3.

Kovové 

konstrukce 

2.18   Způsoby níže stanovené v  tomto odstavci jsou v souladu s cenovou sou-

stavou OTSKP. Při použití jiné cenové soustavy je zapotřebí tyto způsoby 

stanovení výměry upravit podle použité cenové soustavy.

Hmotnost veškerých montážních a pomocných prvků (úpalky, příchytky, oka, 

pomocná táhla, výztuhy apod.), sloužících pouze pro výrobu, dopravu nebo 

montáž, se do hmotnosti konstrukce standardně nezahrnuje.

Pro výpočet hmotnosti ocelové konstrukce se uvažuje měrná hmotnost 

7,850  t/m3, pro části konstrukce a konstrukce z  jiných kovů stanoví jejich 

hmotnost výrobková norma nebo zadávací dokumentace stavby.

Dřevěné 

konstrukce

2.19  Způsoby níže stanovené v  tomto odstavci jsou v souladu s cenovou sou-

stavou OTSKP. Při použití jiné cenové soustavy je zapotřebí tyto způsoby 

stanovení výměry upravit podle použité cenové soustavy.

Objem veškerých montážních a pomocných prvků (zavětrování, pomocná 

táhla a výztuhy apod.), sloužících pouze pro výrobu, dopravu nebo montáž, 

se do objemu konstrukce standardně nezahrnuje.

Otvory pro spojové prostředky se neodečítají.
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Omítky, úprava 

povrchů stěn 

a nástřiky

2.20  Pro způsob stanovení výměry omítek, úpravy povrchů stěn a nástřiků obecně 

platí:

a) Měří se Rozvinutá upravovaná plocha.

b) Boční plochy prvků před nebo za lícem stěny do 50 mm se do Rozvi-

nuté plochy nezapočítávají.

c) Určuje se délka stěn mezi líci konstrukcí omezujících plochu po stra-

nách.

d) Výška stěn se určuje od podlahy ke spodnímu líci stropního podhledu.

Plocha schodišťových stěn se určuje součinem Půdorysné délky obvodu 

schodišťové šachty a výšky měřené od podlahy nejnižšího podlaží až k pod-

hledu nad nejvyšším ramenem. Průniky schodišťových konstrukcí se od plo-

chy neodečítají.

Bednění 2.21  Pro způsob stanovení výměry bednění obecně platí:

a) V m2 Rozvinuté plochy bedněné konstrukce; plocha bednění otvorů, 

kapes, prostupů, drážek apod.

b) Při průniku dvou bedněných konstrukcí se určuje příslušný rozměr ke 

koutu (styku) obou bedněných ploch konstrukce.

Inženýrské sítě 2.22 Prostorová poloha, rozměry a tvar podzemní inženýrské sítě a souvisejících 

objektů musejí být měřeny zásadně před zakrytím.

Zemní práce 2.23  Objem hornin v původním (rostlém) stavu, bez nakypření, rozpojení, nerov-

ností základové spáry, nadvýrubu apod.

Skutečný objem 2.24  Objem příslušené položky, který je staticky nebo konstrukčně nutný. V přípa-

dě splnění kvalitativních požadavků na položku se jako určitý rozměr ovlivně-

ný normovými tolerancemi provádění uvažuje Požadovaný rozměr (v souladu 

s Kapitolou 6.4.1 Metodiky [Požadované množství]).
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3 S             kupiny měření položek

Skupiny měření sdružují jednotlivé rozpočtové položky, pro které jsou určená jednotná pravidla stanovení výměry a způsobu měření. Zvolení jednotli-

vých Skupin měření a jejích podrobností je na zodpovědnosti objednatele, určením v zadávací dokumentaci.

Vysvětlení tabulky Skupin:

Číslo 
Skupiny

Název Skupiny Jednotka 
měření

Způsob stanovení výměry 
podle Kapitoly 2

Způsob měření podle Kapitoly 2
Podle odstavce Obecné zásady 
měření 2.1

3331a Opěry, úložné prahy, křídla, pilíře, stativa, bloky pod ložiska
– Prostý i železový beton bez ohledu na třídu jakosti a stupeň vlivu prostředí;

– železobetonové prefabrikáty bez ohledu na třídu jakosti a stupeň vlivu prostředí;

– lomový kámen na sucho, na MC, gabiony včetně kovové konstrukce.

m3 Objemové měření betonových 

konstrukcí 2.16.

Podle odstavce Skutečný 

objem 2.24.

Podle odstavce Objemové 

měření 2.5.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky, Tabulka 2: Ověření 

pro objemové měření betonových 

konstrukcí;

Nebo Podle odstavce Měření 

obecných prefabrikovaných 

položek 2.14.

G3331a

3331b Podle odstavce Měření kontrolou 

rozměrů podle PD 2.11.

Číslo Skupiny – číslo skupiny v návaznosti na třídník OTSKP. Skupiny měření spadající Kategorie 1 jsou označené počátečním písmenem „G“ na 

začátku čísla skupiny, zbylé skupiny spadají do Kategorie 2. 

Název Skupiny – název jednotlivé Skup iny s popisem možných prací zahrnutých v této Skupině. Obsah prací se primárně bere z použité cenové 
soustavy (Obsah prací je tak orientační).

Jednotka měření – měrná jednotka měření dané Skupiny.

Způsob stanovení výměry – popis stanovení výměry Skupiny.

Způsob měření – popis způsobu kontroly stanovené výměry při realizaci.



METODIKA MĚŘENÍ PRO ÚČELY ČLÁNKU 12 ČERVENÉ KNIHY FIDIC

15

3.1 Obecná ustanovení ke Skupinám 0***

Číslo 
skupiny

Název skupiny Jednotka 
měření

Způsob stanovení výměry 
podle Kapitoly 2

Způsob měření podle Kapitoly 2
podle odstavce Obecné zásady 
měření 2.1

0001 Demontáž a odstranění
– Měrná jednotka pro demontáž a odstranění je shodná s měrnou jednotkou 

pro montáž a realizaci konstrukce;

– v případě jiné měrné jednotky (demontáže než montáže) je možné v projektu 

specifi kovat jinou měrnou jednotku a popsat její způsob měření.

–

0002a Doprava
– Vnitrostaveništní a mimostaveništní;

– doprava materiálu, zeminy, suti apod.

tkm Podle odstavce Měření dopravy 2.8 

a odstavce Váhové měření 2.6.

0002b kgm Podle odstavce Měření dopravy 2.8 

a odstavce Váhové měření 2.6.

Měřené množství lze zaokrouhlovat 

nahoru či dolů, podle běžných 

pravidel zaokrouhlování tak, aby 

v množství byla poskytována 

maximálně dvě desetinná místa 

dané MJ.

0003a Pronájem
– Pronájem příslušenství podle MJ (příslušenství) za den;

– pronájem strojů.

Den Podle odstavce Časové měření 2.9.

0003b MJ/den Součin měrné jednotky položky 

a počtu dnů.

Podle odstavce Plošné měření 2.4.

0004a Bednění
– Plocha ostění, rýh, drážek, průduchů, výklenků, kapes, prostupů dutin, pokud 

jsou zakresleny v dokumentaci, o Pohledové, případně Průřezové ploše kolmé 

na nejdelší rozměr větší než 0,05 m2;

– plocha bednění dilatačních a pracovních spár;

– plocha výstupků betonové konstrukce.

m2 Podle odstavce Bednění 2.21. Podle odstavce Plošné měření 2.4.

0004b kus Podle odstavce Měření vizuální 

kontrolou podle PD 2.12.

0036a Výztuž – měkká t Podle odstavce Výztuž 2.17. Podle odstavce Měření vizuální 

kontrolou podle PD 2.12.

0036b Podle odstavce Váhové měření 2.6.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky, 

Tabulka 3: Ověření pro kovové 

konstrukce.
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Číslo 
skupiny

Název skupiny Jednotka 
měření

Způsob stanovení výměry 
podle Kapitoly 2

Způsob měření podle Kapitoly 2
podle odstavce Obecné zásady 
měření 2.1

0037a Výztuž – tvrdá (předpínací) t Podle odstavce Výztuž 2.17. Podle odstavce Měření vizuální 

kontrolou podle PD 2.12.

0037b Podle odstavce Váhové měření 2.6.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky, Tabulka 3: Ověření 

pro kovové konstrukce.

0094 Kovové konstrukce – neuvedené v jiných Skupinách 
– Zdi opěrné, podpěrné, zárubní a římsy (s následným odečtením montážních 

a pomocných prvků);

– sloupky PHS, oplocení apod.;

– pomocné ocelové konstrukce;

– schodišťové konstrukce;

– kolejnice (Doloží se protokol o množství v délce a hmotnosti v t); 

– venkovní kovové doplňkové konstrukce (Spojovací materiál, rámy, rošty, lišty, 

kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, 

pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, drobné zasklení nebo jiná výplň 

apod.);

– štětové stěny (skutečná hmotnost konstrukce);

– lešení (zřízení, nájem, demontáž);

– jinde neuvedené kovové konstrukce (např. podpěrné konstrukce nadzemního 

trubního vedení, závory apod.);

– obslužné lávky, hradítka a stavidlové tabule rybníků a nádrží;

– kovové konstrukce zahrnují všechny montážní spoje.

t Podle odstavce Kovové 

konstrukce 2.18.

Podle odstavce Váhové měření 2.6.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky, Tabulka 3: Ověření 

pro kovové konstrukce.

Nebo Podle odstavce Měření 

obecných prefabrikovaných 

položek 2.14.

0095a Dřevěné doplňkové konstrukce
– Spojovací a ochranné prostředky;

– ochranné nátěry, spojovací prostředky;

– jinde neuvedené dřevěné konstrukce.

Standardně nezahrnuje:

podlahu lávek, zábradlí, oplocení.

m3 Tesařské konstrukce se měří 

v „m3“ zabudovaného řeziva 

(bez prořezu),

podle odstavce Dřevěné 

konstrukce 2.19.

Podle odstavce Objemové 

měření 2.5.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky, Tabulka 6: Ověření 

pro dřevěné konstrukce.

0095b Podle odstavce Měření vizuální 

kontrolou podle PD 2.12.
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3.2 Obecná ustanovení ke Skupinám 1***

 Číslo 
skupiny

Název skupiny Jednotka 
měření

Způsob stanovení výměry 
podle Kapitoly 2

Způsob měření podle Kapitoly 2
Podle odstavce Obecné zásady 
měření 2.1

1111 Přípravné práce – vyklízení území
– Odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby (s výjimkou těch, které jsou 

vykázány samostatnými položkami).

m2 Reálná plocha území, kde jsou 

prováděny vyklízecí práce.

Podle odstavce Plošné měření 2.4.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky, Tabulka 5: Ověření 

pro plošně měřené zemní práce.

1112 Přípravné práce – odstranění křovin a travin
– Odstranění travin, křovin, stromů průměru kmene do 100 mm;

– posekání travin, rákosu a také všech zemědělských plodin, ruderálního porostu, 

stařiny apod.;

– odstranění rákosu, plazivého rostlinstva a bodláčí při hloubce vody do 300 mm.

m2 „m2“ Půdorysné plochy, z níž 

mají být traviny a křoviny 

odstraněny.

V případě stromů průměru 

kmene do 100 mm se 

určí množství v „m2“ plochy 

rovné součtu Půdorysných 

ploch omezených obalovými 

křivkami korun jednotlivých 

stromů a křovin, jejichž koruny 

se půdorysně překrývají. Jestliže 

by byl zmíněný součet ploch 

větší než Půdorysná plocha 

staveniště, počítá se pouze 

plocha staveniště.

Podle odstavce Plošné měření 2.4.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky, Tabulka 5: Ověření 

pro plošně měřené zemní práce. 

G1112 Podle odstavce Plošné měření 2.4.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky, Tabulka 5: Ověření 

pro plošně měřené zemní práce.

Podle odstavce Průběžné 

měření 2.15.

1113 Přípravné práce – odstranění stromů, pařezů
– Odstranění stromů průměru kmene přes 100 mm (Průměr kmene se měří 1 m nad 

zemí) (lesní a mimolesní zeleň), listnatých i jehličnatých, ve svahu nebo v rovině;

– odstranění pařezů (vykopáním, vytrháním, frézováním).

kus Podle odstavce Množstevní 

měření 2.71).

1114 Přípravné práce – odstranění zpevněných ploch 
– Odstranění vozovek, chodníků, parkovišť, odstavných a obdobných ploch, dlažby 

vodních koryt, bez ohledu na materiál (vrstvy živičné, cementobetonové, dlážděné, 

z panelů, z kameniva apod.), tloušťku vrstvy, způsob odstranění [m3];

– odstranění zpevnění příkopů a rigolů bez ohledu na materiál a na tloušťku [m3].

m3 Objem vybouraných hmot 

ve stavu před odstraněním.

Podle odstavce Objemové 

měření 2.5.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky, Tabulka 4: Ověření 

pro objemově měřené zemní práce.

G1114

1115 Přípravné práce – řezání a frézování 
– Řezání asfaltové nebo cementobetonové vozovky bez ohledu na tloušťku, 

– frézování drážek [m].

m Reálná délka úseku, na kterém 

jsou práce prováděny.

Podle odstavce Délkové měření 2.3.

1)  V přídě kontroly tloušťky kmene se využije délkové měření dle odstavce 2.3
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 Číslo 
skupiny

Název skupiny Jednotka 
měření

Způsob stanovení výměry 
podle Kapitoly 2

Způsob měření podle Kapitoly 2
Podle odstavce Obecné zásady 
měření 2.1

1116a Čerpání vody
– Čerpání vody čerpadly, převedení vody potrubím a čerpání vody ze štol.;

– sací a výtlačné potrubí v podzemí s vývodem na povrch k vnějšímu okraji ohlubně 

nebo portálu.

m3 Celkový objem čerpané vody. Odečtem množství z měrného 

zařízení. 1000 litrů = 1 m3.

Pro tuto metodu měření je 

nutné použít externí průtokoměr 

nebo čerpalo s integrovaným 

průtokoměrem, nebo jiné zařízení 

plnící tento účel. 

1116b hod V hodinách doby, po kterou je 

jednotlivé čerpadlo, popřípadě 

celý soubor čerpadel v provozu. 

Počet měrných jednotek se určí 

samostatně za každé čerpací 

místo (např. jámu, studnu, 

šachtu).

Podle odstavce časové 

měření 2.9. 2)

1117 Přípravné práce – odstranění obrub
– Odstranění obrubníků a krajníků bez ohledu na materiál, obrub z dlažebních 

kostek, včetně lože;

– očištění vybouraných obrubníků, krajníků a dlažebních kostek pro další použití.

m Reálná délka obrub. Podle odstavce Délkové měření 2.3.

1211a Sejmutí ornice
– Sejmutí ornice a lesní půdy;

– sejmutí drnůsejmutí ornice nebo lesní půdy.

m3 Podle odstavce Objemové 

měření 2.5 a Měření zemních 

prací 2.13.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky, Tabulka 4: Ověření 

pro objemově měřené zemní práce.

G1211a

1211b m2 Reálná plocha v případě 

defi nování konstantní tloušťky 

sejmutí ornice.

Podle odstavce Plošné měření 2.4 

a Měření zemních prací 2.13.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky, Tabulka 5: Ověření 

pro plošně měřené zemní práce.

Podle odstavce Průběžné 

měření 2.15.

G1211b

2)  Množství odčerpané vody se vypočítá přepočtem časového údaje a průtoku čerpadla 
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 Číslo 
skupiny

Název skupiny Jednotka 
měření

Způsob stanovení výměry 
podle Kapitoly 2

Způsob měření podle Kapitoly 2
Podle odstavce Obecné zásady 
měření 2.1

1221 Odkopávky a prokopávky
– Odkopávky obecné, pro spodní stavbu silnic, dálnic a železnic, pro vodoteče 

apod.;

– odkopávky všech tříd těžitelnosti, strojně i ručně;

– odkopávky nezapažené, odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách 

nezapažené, odkopávky a prokopávky výsypek, odstranění nánosů z vypuštěných 

vodních nádrží nebo rybníků, těžení a rozpojení jednotlivých balvanů a odkopávky 

kamenouhelných hlušin v horninách tř. 1 až 7.

m3 Podle odstavce Zemní 

práce 2.23.

Podle odstavce Objemové 

měření 2.5 a Měření zemních 

prací 2.13.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky, Tabulka 4: Ověření 

pro objemově měřené zemní práce.

G1221 Podle odstavce Objemové 

měření 2.5 a Měření zemních 

prací s2.13.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky, Tabulka 4: Ověření 

pro objemově měřené zemní práce

Podle odstavce Průběžné 

měření 2.15.

1222 Vykopávky
– Vykopávky ze zemníku všech tříd těžitelnosti, strojně i ručně;

– vykopávky zářezů se šikmými stěnami;

– vykopávky melioračních kanálů přívodních nebo odpadních pro jakoukoliv šířku 

kanálu, jeho hloubku a množství vykopávky v zemině třídy 1 až 7.

m3 Podle odstavce Zemní 

práce 2.23.

Podle odstavce Objemové 

měření 2.5 a Měření zemních 

prací 2.13.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky, Tabulka 4: Ověření 

pro objemově měřené zemní práce.

G1222

1291 Čištění kanalizačního systému
– Čištění potrubí bez ohledu na funkci, materiál a profi l, čištění trubních a rámových 

propustů bez ohledu na materiál a profi l, včetně čištění vtokových a výtokových 

objektů.

m Reálná délka včetně čištění 

vtokových a výtokových objektů 

(včetně jímek).

Podle odstavce Délkové měření 2.3.

1292 Čištění kanalizačních objektů
– Čištění šachet, spadišť, vpustí bez ohledu na velikost;

– manipulaci s odpadem vzniklým z čištění, uložení na skládku.

kus Podle odstavce Množstevní 

měření 2.7.

1293 Čištění vodních zařízení
– Čištění vodotečí, melioračních kanálů, nádrží a rybníků;

– manipulaci s odpadem vzniklým z čištění, uložení na skládku.

m3 Podle odstavce Objemové 

měření 2.5.
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 Číslo 
skupiny

Název skupiny Jednotka 
měření

Způsob stanovení výměry 
podle Kapitoly 2

Způsob měření podle Kapitoly 2
Podle odstavce Obecné zásady 
měření 2.1

1311 Hloubené vykopávky
– Hloubení jam, rýh a šachet;

– hloubené vykopávky všech tříd těžitelnosti, strojně i ručně.

m3 Podle odstavce Zemní 

práce 2.23.

Podle odstavce Objemové 

měření 2.5. a Měření zemních 

prací 2.13.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky, Tabulka 4: Ověření 

pro objemově měřené zemní práce.

G1311 Podle odstavce Objemové 

měření 2.5 a Měření zemních 

prací 2.13.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky, Tabulka 4: Ověření 

pro objemově měřené zemní práce

Podle odstavce Průběžné 

měření 2.15.

1411 Protlačování potrubí
– Protlačování ocelového, betonového, plastového potrubí bez ohledu na průměr;

– potrubí realizované bezvýkopovou technologii.

m Půdorysná délka teoreticky 

Nezbytně nutného protlaku

(neměří se délka šachty).

Podle odstavce Délkové měření 2.3.

1421 Ražení štol, tunelů a hloubení šachet
– Ražení štol, tunelů (plný profi l, jádro, dno), kaloty, bočních výrub, výklenků, 

chodeb;

– ve všech třídách těžitelnost;

– s trhavinami dovrchně a úpadně, nebo bez trhavin úpadně, mechanizovaně.

Standardně nezahrnuje:

– předpokládaný nadvýlom, nadvýrub a jiné potíže při ražbě.

m3 Součin Průřezové plochy 

teoretického výrubního průřezu 

a Nezbytně nutné Reálné délky 

štoly (tunelů, šachet). Do Reálné 

délky štoly se nezapočítává 

délka startovacího zařízení. 

Podle odstavce Objemové 

měření 2.5.

G1421

G1422 Ražení štol a tunelů – plnoprofi lovým štítem
– Plně mechanizovaný výrub razící štítem s veškerou technologií.

m Nezbytně nutné Reálné délky 

v ose štoly. Do Reálné délky 

štoly se nezapočítává délka 

startovacího zařízení.

Podle odstavce Délkové měření 2.3.

1511 Zajištění výrubu v podzemí
– Zajištění výrubu štol, šachet, tunelu apod.

m3 Podle odstavce Objemové 

měření 2.5.

Kontrola podle zápisů geologa 

o postupu ražby.
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 Číslo 
skupiny

Název skupiny Jednotka 
měření

Způsob stanovení výměry 
podle Kapitoly 2

Způsob měření podle Kapitoly 2
Podle odstavce Obecné zásady 
měření 2.1

1512 Výztuž výrubu v podzemí
– Pomocné konstrukce (např. rozpínky), mechanizaci a práce nutné pro sestavení, 

osazení a upevnění rámů.

t Do hmotnosti ocelových rámů 

se započítává hmotnost úplného 

rámu včetně třmenů (s maticemi), 

spojek, patek podložných 

(typizovaných a atypických) 

apod., a propojení z oceli mezi 

rámy.

Podle odstavce Měření obecných 

prefabrikovaných položek 2.14.

Nebo podle odstavce Váhové 

měření 2.6. S využitím Ověření 

podle Kapitoly 6.4.3 Metodiky, 

Tabulka 3: Ověření pro kovové 

konstrukce.

1611 Přemístění rubaniny z výrubu
– Zahrnuje svislou i vodorovnou dopravu (v podzemí i na povrchu) rubaniny;

– svislé a vodorovné přemístění rubaniny z vybouraných konstrukcí a vybouraných 

hmot z podzemí šachtou na povrch terénu;

– Jedná se o převoz rubaniny z výrubu na povrch a následně je měření 

položkou 0002.

m3 V „m3“ v rostlém (nerozpojeném) 

stavu nebo v „m3“ původní

konstrukce. 

Podle odstavce Zemní 

práce 2.23.

Podle odstavce Objemové 

měření 2.5 a Měření zemních 

prací 2.13.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky, Tabulka 4: Ověření 

pro objemově měřené zemní práce.

G1611

G1711 Konstrukce ze zemin – násypy, zásypy a obsypy
– Násypy, aktivní zóna, projektem předepsané zhutnění po vrstvách, ze zemin, 

včetně zemin se zlepšením vápnem, z nakupovaných materiálů, z armovaných 

zemin, zemní valy;

– zásypy jam, rýh, za opěrami a zdmi, obsypy rour a kolem objektů, svahové kužele 

mostů, ze zemin, z nakupovaného materiálu (těžené a drcené kamenivo);

– přechodové klíny za opěrami mostních objektů;

– těsnící vrstvy za zdmi a opěrami (jíl), svahování.

Standardně nezahrnuje:

– zemní krajnice, sanační vrstvy, úpravu podloží vápněním, kotevní sítě armovaných 

zemin.

m3 Podle odstavce Zemní 

práce 2.23.

Nezbytně nutný objem násypu, 

zásypu a obsypu.

Podle odstavce Objemové 

měření 2.5 a Měření zemních 

prací 2.13.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky, Tabulka 4: Ověření 

pro objemově měřené zemní práce.
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 Číslo 
skupiny

Název skupiny Jednotka 
měření

Způsob stanovení výměry 
podle Kapitoly 2

Způsob měření podle Kapitoly 2
Podle odstavce Obecné zásady 
měření 2.1

1821a Povrchové úpravy terénu – rozprostření ornice
– Rozprostření ornice v rovině i ve svahu bez ohledu na tloušťku, včetně naložení 

(natěžení) a jejího dovozu z manipulačního pruhu.

m2 Reálná plocha rostlého stavu 

a v rozsahu trvalého záboru při 

určené konstantní tloušťce.

Podle odstavce Plošné měření 2.4.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky, Tabulka 5: Ověření 

pro plošně měřené zemní práce.

G1821a Podle odstavce Plošné měření 2.4.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky, Tabulka 5: Ověření 

pro plošně měřené zemní práce.

Podle odstavce Průběžné 

měření 2.15.

1821b m3 Podle odstavce Objemové 

měření 2.5.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky, Tabulka 4: Ověření 

pro objemově měřené zemní práce.

G1821b

1822 Povrchové úpravy terénu – zatravnění
– Založení trávníku letištního, parkového a lučního výsevem nebo drnováním 

na půdě (nebo ve vegetačních prefabrikátech);

– založení trávníku bez ohledu na sklon terénu.

m2 Založení trávníku se určuje v m2 

Půdorysné plochy úpravy terénu.

Podle odstavce Plošné měření 2.4.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky, Tabulka 5: Ověření 

pro plošně měřené zemní práce.

G1822 Podle odstavce Plošné měření 2.4.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky, Tabulka 5: Ověření 

pro plošně měřené zemní práce.

Podle odstavce Průběžné 

měření 2.15.

1823 Povrchové úpravy terénu – vysazování dřevin
– Vysazování a přesazování keřů a stromů (listnatých i jehličnatých) bez balu 

i s balem, bez ohledu na výšku a průměr kmene.

kus Podle odstavce Množstevní 

měření 2.7.
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3.3 Obecná ustanovení ke Skupinám 2***

 Číslo 
skupiny

Název skupiny Jednotka 
měření

Způsob stanovení výměry 
podle Kapitoly 2

Způsob měření podle Kapitoly 2
Podle odstavce Obecné zásady 
měření 2.1

2121 Úprava podloží – drenáže, trativody
– Potrubí bez ohledu na materiál a profi l;

– drenážní šachtice bez ohledu na tvar a rozměry (Šn, Šk);

– ukončení trativodu (zaústění, výustní objekt).

m Půdorysná délka v ose potrubí. Podle odstavce Délkové měření 2.3.

G2122a Úprava podloží – sanace 
– Sanační vrstvy z kameniva těženého a drceného, z lomového kamene bez 

ohledu na tloušťku, včetně separační textilie nebo fólie bez ohledu na materiál 

a hmotnost;

– geodrény (bez ohledu na hloubku a počet);

– vápnění podloží bez ohledu na hloubku a množství vápna v %.

Standardně nezahrnuje 

– štěrkové pilíře.

m3 Objem v „m3“ se vypočítá 

jako součin průměrné tloušťky 

sanační vrstvy a Reálné plochy 

sanované plochy.

Podle odstavce Objemové 

měření 2.5.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky, Tabulka 4: Ověření 

pro objemově měřené zemní práce. 

G2122b m2 V „m2“ skutečně sanované 

Reálné plochy podloží.

Podle odstavce Plošné měření 2.4.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky, Tabulka 5: 

Ověření pro plošně měřené zemní 

práce. Podle odstavce Průběžné 

měření 2.15.

2123 Úprava podloží – sanační žebra 
– Sanační žebra z kameniva těženého a drceného, z lomového kamene;

– opláštění z geotextilie bez ohledu na hmotnost;

– potřebné zemní práce (výkop rýhy, manipulace se zeminou apod.);

– jako sanační žebra se uvažují rovněž i výplně a lože trativodů v případě, že není 

použito položky 2121 (kompletní) trativody.

m3 Podle odstavce Objemové 

měření 2.5.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky, Tabulka 4: Ověření 

pro objemově měřené zemní práce.

G2123

 2211 Hlubinné zakládání – piloty
– Kompletní piloty vrtané bez ohledu na průměr a materiál (štěrk, prostý beton, 

železobeton včetně výztuže bez ohledu na třídu jakosti a stupeň vlivu prostředí);

– kompletní piloty beraněné ze dřeva, z kovu, železobetonové prefabrikované 

bez ohledu na rozměry, bez ohledu na hloubku zaberanění.

Standardně nezahrnuje:

– Odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty 

před výstavbou další konstrukční části;

– zřízení výplně piloty pod hladinou vody.

m3 Součin předepsaného příčného 

řezu piloty a konstrukčně 

a staticky nutné Reálné délky 

piloty.

Podle odstavce Objemové 

měření 2.5 a Měření vrtů 

a hlubinného zakládání 2.10.

G2211
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 Číslo 
skupiny

Název skupiny Jednotka 
měření

Způsob stanovení výměry 
podle Kapitoly 2

Způsob měření podle Kapitoly 2
Podle odstavce Obecné zásady 
měření 2.1

2212 Hlubinné zakládání – mikropiloty
– Kompletní mikropiloty bez ohledu na průměr (dodání trubek a injekčních hmot, 

osazení a zainjektováních trubek, nutné pomocné konstrukce).

m Délka konstrukčně a staticky 

nutné Reálné délky piloty.

Podle odstavce Délkové měření 2.3 

a Měření vrtů a hlubinného 

zakládání 2.10.

2311a Štětové a záporové stěny
– Nasazené stěny dřevěné, kovové, včetně vodících pilot, trvalé i dočasné, 

jejich zřízení a odstranění;

– beraněné stěny dřevěné, kovové, trvalé i dočasné (dodání, nastražení, zaberanění, 

řezání příčné a podélné, vytažení).

m2 Stanovuje se jako součin Reálné 

délky stěny a její konstrukčně 

a staticky nutné Reálné hloubky 

(včetně zaberaněné části).

Podle odstavce Plošné měření 2.4.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky, Tabulka 1: Ověření 

pro obecné plošné konstrukce.

2311b t Podle odstavce Kovové 

konstrukce 2.18.

Podle odstavce Měření obecných 

prefabrikovaných položek 2.14.

Nebo podle odstavce Váhové 

měření 2.6.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky, Tabulka 3: Ověření 

pro kovové konstrukce.

2391 Podzemní stěny
– Ukončení podzemní stěny pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou 

nebo kamenivem;

– odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy podzemní stěny 

před výstavbou další konstrukční části;

– podzemní stěny pod hladinou vody.

m3 Stanovuje se v „m3“ jako součin 

předepsaného příčného řezu 

stěny a konstrukčně nutné délky 

stěny.

Podle odstavce Objemové 

měření 2.5.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky, Tabulka 2: Ověření 

pro objemové měření betonových 

konstrukcí.

Nebo podle odstavce Měření 

obecných prefabrikovaných 

položek 2.14.

2411 Studny
– Studny bez ohledu na materiál a profi l a bez ohledu na způsob provádění 

(hloubená, spouštěná).

m3 Součin Nezbytně nutné Reálné 

hloubky studny (ode dna study 

po povrchu terénu) a Průřezové 

plochy studny.

Podle odstavce Objemové 

měření 2.5.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky, Tabulka 2: Ověření 

pro objemové měření betonových 

konstrukcí.

Nebo podle odstavce Měření 

obecných prefabrikovaných 

položek 2.14.

G2411
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 Číslo 
skupiny

Název skupiny Jednotka 
měření

Způsob stanovení výměry 
podle Kapitoly 2

Způsob měření podle Kapitoly 2
Podle odstavce Obecné zásady 
měření 2.1

2611 Vrty
– Vrty pro kotvení, injektáž, monitoring apod.;

– vrty pro svorníky, kotvy a odvodnění;

– na povrchu i v podzemí.

m Nezbytně nutná Reálná délka 

vrtu s ohledem na konstrukční 

a statické působení konstrukce, 

pro kterou je vrt prováděn. Bez 

se hluché vrtání.

Podle odstavce Délkové měření 2.3.

Měření vrtů a hlubinného 

zakládání 2.10.

2671 Hloubení rýh pro podzemní stěny m3 Objem výplně podzemních stěn 

se stanovuje v „m3“ jako součin 

předepsaného příčného řezu 

stěny a konstrukčně a staticky 

nutné Reálné délky stěny 

(konstrukčního systému).

Podle odstavce Objemové 

měření 2.5 a Měření vrtů 

a hlubinného zakládání 2.10.

G2671

2711a Základové konstrukce (polštáře a základy)
– Polštáře pod základy z kameniva (těženého, drceného) a z lomového kamene;

– podkladní beton pod základy (včetně šablon pro vrtání pilot) prostý i železový 

bez ohledu na třídu jakosti a stupeň vlivu prostředí, včetně bednění, výztuže;

– základový beton prostý i železobetonový (desky, pasy, patky), bez ohledu na třídu 

jakosti a stupeň vlivu prostředí, včetně bednění, výztuže;

– základové zdivo bez ohledu na materiál;

– základy z lomového kamene na sucho, na MC;

– základy z gabionů včetně kovové konstrukce, drátokamenné matrace, sypané 

i rovnané;

– obklad základů z lomového kamene;

– podpěrné hranice (betonové, ŽB, dřevěné).

m3 Objemové měření betonových 

konstrukcí 2.16.

Podle odstavce Skutečný 

objem 2.24.

Podle odstavce Objemové 

měření 2.5.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky, Tabulka 2: Ověření 

pro objemové měření betonových 

konstrukcí.

G2711a

2711b m2 Staticky a konstrukčně nutná 

Reálná plocha konstrukce.

Podle odstavce Plošné měření 2.4. 

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky, Tabulka 1: Ověření 

pro obecné plošné konstrukce.

2851 Kotvení a táhla
– Kompletní práce pro předepsanou funkci kotvení bez ohledu na délku;

– svorníky a kotvy zahrnují kompletní dodávku včetně příslušenství, osazení 

v podzemí včetně všech pomocných mechanizmů, přípravků a hmot;

– injektovatelné svorníky a kotvy zarážené do nesoudržných zemin (bez vrtání);

– injektovatelné svorníky a kotvy hydraulicky upínané;

– ztužující táhla (osazení trubky a tyče z výztuže do betonu, nasunutí a utažení 

rektifi kačních šroubů nebo matic a tím provedení napnutí, izolační nátěr kovových 

částí a ochranu tkaninou, apod.).

kus Podle odstavce Množstevní 

měření 2.7.
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 Číslo 
skupiny

Název skupiny Jednotka 
měření

Způsob stanovení výměry 
podle Kapitoly 2

Způsob měření podle Kapitoly 2
Podle odstavce Obecné zásady 
měření 2.1

2881 Injektáž
– Trysková, kompenzační, v podzemí i na povrchu.

m3 Objem v „m3“ zabudované 

injekční směsi.

Podle odstavce Objemové 

měření 2.5.

Pro tuto metodu měření je nutné 

použít externí průtokoměr nebo 

injektovací stroj s integrovaným 

průtokoměrem, nebo jiné zařízení 

plnící tento účel.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky, Tabulka 2: Ověření 

pro objemové měření betonových 

konstrukcí.

2891 Zpevňování konstrukcí (geotextílie, geomříže, fólie, sítě)
– Geotextílie bez ohledu na hmotnost, geomříž, fólii bez ohledu na materiál 

a tloušťku včetně ochranných vrstev z kameniva;

– separační a odvodňovací vrstvy;

– přesahy, úpravu spojů, zajištění krajů, přichycení k podkladu;

– kotevní sítě gabionů;

– sítě pro armované zeminy bez ohledu na materiál a hmotnost;

– přesahy, přichycení k podkladu;

– opláštění bez ohledu na materiál.

m2 V „m2“ Rozvinuté plochy 

zpevňované konstrukce bez 

přesahů včetně ploch pro 

upevnění do zemní nebo jiné 

konstrukce a ploch průniků 

s jinými konstrukcemi.

U kotevních sítí pro gabiony 

a armované zeminy se 

nezapočítává kovová konstrukce 

gabionů.

Od celkové plochy se odečítá 

plocha objektů, zařízení 

a konstrukcí, jejichž průnik 

plochou pokrytou je jednotlivě 

větší než 5 m2.

Podle odstavce Plošné měření 2.4.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky, Tabulka 1: Ověření 

pro obecné plošné konstrukce. 

Podle odstavce Průběžné 

měření 2.15.

G2891
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 Číslo 
skupiny

Název skupiny Jednotka 
měření

Způsob stanovení výměry 
podle Kapitoly 2

Způsob měření podle Kapitoly 2
Podle odstavce Obecné zásady 
měření 2.1

2892 Zpevňování konstrukcí – stříkaný beton
– Zpevnění svahů stříkaným betonem bez ohledu na tloušťku, bez ohledu na třídu 

jakosti a stupeň vlivu prostředí.

m3 Objem stříkané směsi se 

stanovuje v „m3“ jako součin 

Reálné plochy svahu a nutné 

průměrné tloušťky stříkané 

směsi.

Podle odstavce Objemové 

měření 2.5.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky, Tabulka 2: Ověření 

pro objemové měření betonových 

konstrukcí.

G2892 m2 Reálná plocha zpevňovaného 

svahu. 

Podle odstavce Plošné měření 2.4.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky, Tabulka 5: Ověření 

pro plošně měřené zemní práce.

Podle odstavce Průběžné 

měření 2.15.
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3.4 Obecná ustanovení ke Skupinám 3***

Číslo 
skupiny

Název skupiny Jednotka 
měření

Způsob stanovení výměry 
podle Kapitoly 2

Způsob měření podle Kapitoly 2, 
Podle odstavce Obecné zásady 
měření 2.1

3171a Zdi opěrné, podpěrné, zárubní a římsy
– Železobetonové bez ohledu na třídu jakosti a stupeň vlivu prostředí, včetně 

bednění, výztuže;

– římsové prefabrikáty bez ohledu na třídu jakosti a stupeň vlivu prostředí, jejich 

dodání a osazení;

– zdi bez ohledu na tvar a materiál (beton prostý, beton železový včetně výztuže, 

bez ohledu na třídu jakosti a stupeň vlivu prostředí, lomový kámen na sucho, 

na MC, gabiony včetně kovové konstrukce, sypané i rovnané);

– zdi nadzákladové, nosné a nadzákladové bez ohledu na materiál;

– obklad z lomového kamene, kopáků, haklíků.

Standardně nezahrnuje:

– Základy zdí, římsy zdí, zábradlí na zdech.

m3 Římsy se určí v m3 jako součin 

Průřezové plochy a délky 

prováděné římsy.

Objemové měření betonových 

konstrukcí 2.16.

Podle odstavce Objemové 

měření 2.5.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky, Tabulka 2: Ověření 

pro objemové měření betonových 

konstrukcí.

Nebo podle odstavce Měření 

obecných prefabrikovaných 

položek 2.14.

G3171a

3171b Podle odstavce Měření kontrolou 

rozměrů podle PD 2.11.

3272 Zdi obkladní a kotvené
– Očištění skalního podkladu bez ohledu na způsob;

– zdi bez ohledu na tvar a materiál (bednění, beton prostý, beton železový včetně 

výztuže, bez ohledu na třídu jakosti a stupeň vlivu prostředí);

– obklad z lomového kamene, kopáků, haklíků.

Standardně nezahrnuje:

– Základy zdí, římsy zdí, zábradlí na zdech, patní rigol, nadzářezový příkop, skluzy.

m2 Vykazuje se v „m2“ Pohledové 

plochy zdi.

Podle odstavce Plošné měření 2.4.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky, Tabulka 1: Ověření 

pro obecné plošné konstrukce.
G3272

3331a Opěry, úložné prahy, křídla, pilíře, stativa, bloky pod ložiska
– Prostý i železový beton bez ohledu na třídu jakosti a stupeň vlivu prostředí;

– železobetonové prefabrikáty bez ohledu na třídu jakosti a stupeň vlivu prostředí;

– lomový kámen na sucho, na MC, gabiony včetně kovové konstrukce.

m3 Objemové měření betonových 

konstrukcí 2.16.

Podle odstavce Skutečný 

objem 2.24.

Podle odstavce Objemové 

měření 2.5.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky, Tabulka 2: Ověření 

pro objemové měření betonových 

konstrukcí.

G3331a

3331b Podle odstavce Měření kontrolou 

rozměrů podle PD 2.11.



METODIKA MĚŘENÍ PRO ÚČELY ČLÁNKU 12 ČERVENÉ KNIHY FIDIC

29

Číslo 
skupiny

Název skupiny Jednotka 
měření

Způsob stanovení výměry 
podle Kapitoly 2

Způsob měření podle Kapitoly 2, 
Podle odstavce Obecné zásady 
měření 2.1

3371a Sloupky
– Sloupky PHS, sloupky ohradní a plotové bez ohledu na materiál.

t Podle odstavce Kovové 

konstrukce 2.18.

Podle odstavce Váhové měření 2.6.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky, Tabulka 3: Ověření 

pro kovové konstrukce.

Nebo podle odstavce Měření 

obecných prefabrikovaných 

položek 2.14.

3371b m3 Objemové měření betonových 

konstrukcí  2.16.

Podle odstavce Skutečný 

objem 2.24.

Podle odstavce Objemové 

měření 2.5. S využitím Ověření 

podle Kapitoly 6.4.3 Metodiky, 

Tabulka 2: Ověření pro objemové 

měření betonových konstrukcí.

Nebo Podle odstavce Měření 

obecných prefabrikovaných 

položek 2.14.

3371c kus Podle odstavce Množstevní 

měření 2.7.

3420 Stěny a příčky 
– Výplňové a oddělovací;

– izolační přizdívky, bez ohledu na materiál.

m2 V „m2“ Pohledové plochy 

konstrukce, včetně otvorů 

do 0,25 m2 jednotlivě, rámů, 

příčlí, žeber apod.

Podle odstavce Plošné měření 2.4.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky, Tabulka 1: Ověření 

pro obecné plošné konstrukce.

3471 Protihlukové stěny
– Protihlukové stěny pohltivé i odrazivé;

– stěny montované z betonových dílců bez ohledu na třídu jakosti a stupeň vlivu 

prostředí, ze skla, plexiskla, recyklovaného plastu, dřevěných dílců;

– stěny kovové.

m2 V „m2“ Pohledové plochy stěny. Podle odstavce Plošné měření 2.4.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky, Tabulka 1: Ověření 

pro obecné plošné konstrukce.

3481a Svodidlové zábradlí monolitické železobetonové, zábradlí a zábradelní zídky
– Železobeton bez ohledu na třídu jakosti a stupeň vlivu prostředí.

m3 Podle odstavce Skutečný 

objem 2.24.

Podle odstavce Objemové 

měření 2.5.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky, Tabulka 2: Ověření 

pro objemové měření betonových 

konstrukcí.

3481b Podle odstavce Měření kontrolou 

rozměrů podle PD 2.11.
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Číslo 
skupiny

Název skupiny Jednotka 
měření

Způsob stanovení výměry 
podle Kapitoly 2

Způsob měření podle Kapitoly 2, 
Podle odstavce Obecné zásady 
měření 2.1

3531 Stoky
– Zdivo stok a stokové žlaby;

– dodání a kompletaci konstrukcí;

– výplně, těsnění a tmelení spár a spojů;

– podpěrné konstrukce a lešení.

m3 Podle odstavce Skutečný 

objem 2.24.

Podle odstavce Objemové 

měření 2.5.

3611 Ostění štol, tunelů a šachet
– Primární ostění štol, tunelů a šachet bez ohledu na materiál;

– defi nitivní ostění štol, tunelů a šachet bez ohledu na materiál.

m3 Součin plochy ostění a průměrné 

tloušťky ostění.

Podle odstavce Objemové 

měření 2.5.
G3611

3811 Mobilní buňky
– Buňky obytné, sanitární, skladové.

kus Podle odstavce Množstevní 

měření 2.7.

3861 Jímky a nádrže
– Jímky bez ohledu na účel (ČOV, odlučovače ropných látek apod.), rozměry, 

materiál (beton prostý, železový, prefabrikovaný bez ohledu na třídu jakosti 

a stupeň vlivu prostředí včetně bednění a výztuže, plast).

m3 Objemové měření betonových 

konstrukcí  2.16.

Podle odstavce Skutečný 

objem 2.24.

Podle odstavce Objemové 

měření 2.5.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky, Tabulka 2: Ověření 

pro objemové měření betonových 

konstrukcí.

Nebo podle odstavce Měření 

obecných prefabrikovaných 

položek 2.14.

3881a Kabelovody
– Tělesa kabelovodů bez ohledu na materiál;

– kanály pro rozvody bez ohledu na materiál.

Standardně nezahrnuje:

– Kabelové tratě z trub a tvárnic.

m Reálná délka v ose kabelovodu. Podle odstavce Délkové měření 2.3.

3881b m3 Podle odstavce Skutečný 

objem 2.24.

Podle odstavce Objemové 

měření 2.5. 

Nebo podle odstavce Měření 

obecných prefabrikovaných 

položek 2.14.
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Číslo 
skupiny

Název skupiny Jednotka 
měření

Způsob stanovení výměry 
podle Kapitoly 2

Způsob měření podle Kapitoly 2, 
Podle odstavce Obecné zásady 
měření 2.1

3891 Kompletní konstrukce – mostní rámy, klenby
– Rámy, klenby železobetonové prefabrikované bez ohledu na třídu jakosti a stupeň 

vlivu prostředí;

– rámy, klenby železobetonové monolitické bez ohledu na třídu jakosti a stupeň vlivu 

prostředí, ochranné nátěry.

m3 Objemové měření betonových 

konstrukcí 2.16.

Podle odstavce Skutečný 

objem 2.24.

Podle odstavce Objemové 

měření 2.5.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky, Tabulka 2: Ověření 

pro objemové měření betonových 

konstrukcí.

Nebo podle odstavce Měření 

obecných prefabrikovaných 

položek 2.14.

G3891
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3.5 Obecná ustanovení ke Skupinám 4***

Číslo 
skupiny

Název skupiny Jednotka 
měření

Způsob stanovení výměry 
podle Kapitoly 2

Způsob měření podle Kapitoly 2
Podle odstavce Obecné zásady 
měření 2.1

4111a Stropní konstrukce
– Stropy, stropní nosníky, stropní desky ztužující pásy a překlady bez ohledu 

na materiál;

– prefabrikované železobetonové stropy;

– podpěrné konstrukce.

m3 Podle Kapitoly 2 Způsoby 

stanovení výměry použitého 

materiálu.

Podle odstavce Skutečný 

objem 2.24.

Podle odstavce Objemové 

měření 2.5.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky, Tabulka 2: Ověření 

pro objemové měření betonových 

konstrukcí.

Nebo podle odstavce Měření 

obecných prefabrikovaných 

položek 2.14.

G4111

4201a Přechodové desky
– Podkladní betonovou desku bez ohledu na třídu jakosti a stupeň vlivu prostředí, 

včetně bednění;

– železobetonovou desku bez ohledu na třídu jakosti a stupeň vlivu prostředí.

m3 Objemové měření betonových 

konstrukcí 2.16.

Podle odstavce Skutečný 

objem 2.24.

Podle odstavce Objemové 

měření 2.5.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky, Tabulka 2: Ověření 

pro objemové měření betonových 

konstrukcí.

Nebo podle odstavce Měření 

obecných prefabrikovaných 

položek 2.14.

G4201
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Číslo 
skupiny

Název skupiny Jednotka 
měření

Způsob stanovení výměry 
podle Kapitoly 2

Způsob měření podle Kapitoly 2
Podle odstavce Obecné zásady 
měření 2.1

G4211 Mostní nosná konstrukce monolitická:
Železobetonová nepředpjatá

– Desku, deskový trám, trám, dvoutrám;

– železový beton bez ohledu na třídu jakosti a stupeň vlivu prostředí, včetně 

bednění, výztuže, ochranných nátěrů, včetně předepsaných zkoušek betonu;

– kovové doplňkové konstrukce bez ohledu na funkci (včetně překrytí „zrcadla“ 

z kompozitu).

Železobetonová předpjatá
Spřažená ocelobetonová
Zavěšená
pylony kovové:

pylony železobetonové:

– Železový beton bez ohledu na třídu jakosti a stupeň vlivu prostředí, včetně 

bednění, výztuže.

Výše zmíněné konstrukce nezahrnují:

– Vozovku na mostě, izolaci nosné konstrukce, odvodnění nosné konstrukce.

m3 Objemové měření betonových 

konstrukcí  2.16.

Podle odstavce Skutečný 

objem 2.24.

Podle odstavce Objemové 

měření 2.5

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky,

Tabulka 2: Ověření pro objemové 

měření betonových konstrukcí.

4212 Mostní nosná konstrukce z prefabrikovaných dílců
– Prefabrikáty železobetonové nepředpjaté bez ohledu na třídu jakosti a stupeň vlivu 

prostředí, prefabrikáty předepjaté ve výrobně bez ohledu na třídu jakosti a stupeň 

vlivu prostředí, prefabrikáty předpínané na staveništi bez ohledu na třídu jakosti 

a stupeň vlivu prostředí, všechny bez ohledu na tvar;

– spřahující železobetonovou desku bez ohledu na třídu jakosti a stupeň vlivu 

prostředí, bez ohledu na tloušťku, včetně výztuže a bednění, ochranné nátěry, 

včetně předepsaných zkoušek betonu.

Standardně nezahrnují: 

– Vozovku na mostě, izolaci nosné konstrukce, odvodnění nosné konstrukce.

m2 Měří se jako Reálná plocha 

nosné konstrukce.

Podle odstavce Plošné měření 2.4.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky,

Tabulka 1: Ověření pro obecné 

plošné konstrukce.

Nebo podle odstavce Měření 

obecných prefabrikovaných 

položek 2.14.

G4212

4213 Mostní nosná konstrukce – kovová
– Konstrukce (dočasné i trvalé) bez ohledu na hmotnost včetně nutných montážních 

prvků a spojovacího materiálu (včetně přejímek základního materiálu, včetně 

dílenských sestav a přejímek, montážních sestav a přejímek);

– konstrukce z vlnitých ocelových plechů (tubosidery).

Standardně nezahrnují: 

– Vozovku na mostě, izolaci nosné konstrukce, odvodnění nosné konstrukce.

t Podle odstavce Kovové 

konstrukce 2.18.

Podle odstavce Měření obecných 

prefabrikovaných položek 2.14.

Nebo podle odstavce Váhové 

měření 2.6.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky,

Tabulka 3: Ověření pro kovové 

konstrukce.
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Číslo 
skupiny

Název skupiny Jednotka 
měření

Způsob stanovení výměry 
podle Kapitoly 2

Způsob měření podle Kapitoly 2
Podle odstavce Obecné zásady 
měření 2.1

4251 Zvedání a posun mostních polí
– Zvednutí mostního pole bez ohledu na jeho šířku, hmotnost, na výšku zdvihu, 

bez ohledu na použitý mechanizmus;

– posun mostního pole bez ohledu na směr (příčně, podélně) a vzdálenost;

– spuštění do původní nebo změněné polohy.

kus Měří se počet polí bez ohledu 

na jejich další dělení a způsob 

rozpojení.

Podle odstavce Množstevní 

měření 2.7.

4261 Portály a poloportály pro dopravní značky
– Ocelové portály jednonosníkové, dvounosníkové, bez ohledu na rozpětí;

– ocelové poloportály jednoduché, dvojité.

Standardně nezahrnuje:

– Dopravní značky na portálech osazené, povrchovou úpravu kovové konstrukce;

– rozvaděče, osvětlení a další el. Vybavení;

– zemní práce a základové konstrukce.

kus Podle odstavce Množstevní 

měření 2.7.

4271 Podlaha lávek 
– Podlahu lávky bez ohledu na materiál.

m2 Součin konstrukční šířky a délky 

lávky.

Podle odstavce Plošné měření 2.4.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky,

Tabulka 1: Ověření pro obecné 

plošné konstrukce.

4272a Zakrytí kanálů
– Zakrytí kanálů bez ohledu na materiál (beton, ŽB, kovové, ze dřeva, plast).

t Podle odstavce Měření obecných 

prefabrikovaných položek 2.14.4272b m3

4281 Mostní ložiska
– Ložiska ocelová, ocelolitinová, hrncová, elastomerová, kalotová, vodící, 

neoprenová;

– ložiska bez ohledu na svislé zatížení;

– ložiska pevná, posuvná jednosměrně, posuvná všesměrně;

– klouby ze železobetonu včetně výztuže (kromě kloubů přechodových desek, 

jsou součástí položky č.4201).

kus Pohledová délka mostní 

konstrukce z příčného 

řezu (obvod konstrukce je 

specifi kován v podélném řezu 

v projektové dokumentaci).

Podle odstavce Množstevní 

měření 2.7.

G4291 Mostní konstrukce přesypané
Standardně nezahrnuje:

– Zemní práce, podkladní konstrukce, izolaci.

m Podle odstavce Délkové 

měření 2.3.
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Číslo 
skupiny

Název skupiny Jednotka 
měření

Způsob stanovení výměry 
podle Kapitoly 2

Způsob měření podle Kapitoly 2
Podle odstavce Obecné zásady 
měření 2.1

4311 Schodiště
– Schodiště betonové, železobetonové, z lehkého betonu, kamenné apod.;

– schodiště a schodišťové stupně z dlaždic, z lomového kamene, z prefabrikovaných 

stupňů, z kamenných stupňů, monolitických betonových stupňů bez ohledu 

na třídu jakosti a stupeň vlivu prostředí.

m3 Podle Kapitoly 2 Způsoby 

stanovení výměry použitého 

materiálu.

V případě měření kovové 

konstrukce na „t“ lze použít 

Skupinu 0094.

Podle odstavce Měření obecných 

prefabrikovaných položek 2.14. 

Nebo podle odstavce Objemové 

měření 2.5.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky, Tabulka 2: Ověření 

pro objemové měření betonových 

konstrukcí.

G4311

4411a Střešní konstrukce
– Střešní vazníky, krovy a plášť včetně izolace;

– nadstřešní konstrukce bez ohledu na materiál;

– podpěrné konstrukce.

m3 Podle Kapitoly 2 Způsoby 

stanovení výměry použitého 

materiálu.

Podle odstavce Skutečný 

objem 2.24.

Podle odstavce Objemové 

měření 2.5.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky,

Podle použitého materiálu.

Nebo podle odstavce Měření 

obecných prefabrikovaných 

položek 2.14.

4411b m2 Reálná plocha konstrukce. Podle odstavce Plošné měření 2.4.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky,

Tabulka 1: Ověření pro obecné 

plošné konstrukce.

4511 Podkladní, výplňové, vyrovnávací a spádové vrstvy
– Kamenivo těžené, drcené, lomový kámen;

– beton prostý bez ohledu na třídu jakosti a stupeň vlivu prostředí, včetně bednění;

– beton železový bez ohledu na třídu jakosti a stupeň vlivu prostředí;

– výplňový beton bez ohledu na třídu jakosti a stupeň vlivu prostředí, stabilizované 

zeminy;

– vyrovnávací a spádové vrstvy z betonu bez ohledu na třídu jakosti a stupeň vlivu 

prostředí včetně výztuže.

Standardně nezahrnuje:

– Podkladní vrstvy drenáží, podkladní beton pod základy a pod přechodové desky;

– podkladní vrstvy pod schodiště.

m3 Podle Kapitoly 2 Způsoby 

stanovení výměry použitého 

materiálu.

Podle odstavce Skutečný 

objem 2.24.

Podle odstavce Objemové 

měření 2.5.

G4511



METODIKA MĚŘENÍ PRO ÚČELY ČLÁNKU 12 ČERVENÉ KNIHY FIDIC

36

Číslo 
skupiny

Název skupiny Jednotka 
měření

Způsob stanovení výměry 
podle Kapitoly 2

Způsob měření podle Kapitoly 2
Podle odstavce Obecné zásady 
měření 2.1

4611 Zpevněné plochy mimo vozovek – záhozy, pohozy, rovnaniny
– Záhozovou patu z lomového kamene včetně nutných zemních prací;

– pohoz dna a svahů (z kameniva těženého, drceného, lomového kamene);

– přitěžovací přísyp (z kameniva těženého, drceného, lomového kamene);

– rovnaninu zděnou z lomového kamene;

– pohozy dna a svahů z kameniva, rovnaniny.

m3 Podle Kapitoly 2 Způsoby 

stanovení výměry použitého 

materiálu.

Podle odstavce Objemové 

měření 2.5.

G4611

4612 Zpevněné plochy mimo vozovek – dlažby
– Zpevnění ploch dlažbou z lomového kamene na sucho, na MC, z gabionových 

matrací (včetně kovové konstrukce), z betonových dlaždic, vegetačních tvárnic, 

včetně vyspárování, bez ohledu na tloušťku dlažby;

– vegetační dlažby.

m2 Reálná plocha dlažby. Podle odstavce Plošné měření 2.4.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky,

Tabulka 1: Ověření pro obecné 

plošné konstrukce.

G4612

4613 Patky a prahy
– Bez ohledu na materiál (beton, železobeton, kámen, apod.).

m3 Podle Kapitoly 2 Způsoby 

stanovení výměry použitého 

materiálu.

Podle odstavce Skutečný objem 

2.24. v defi nitivním stavu. 

Podle odstavce Měření obecných 

prefabrikovaných položek 2.14. 

Nebo podle odstavce Objemové 

měření 2.5.G4613
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3.6 Obecná ustanovení ke Skupinám 5***

 Číslo 
skupiny

Název skupiny Jednotka 
měření

Způsob stanovení výměry 
podle Kapitoly 2

Způsob měření podle Kapitoly 2
Podle odstavce Obecné zásady 
měření 2.1

G5001 Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku
– Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku antivibračních rohoží, 

geosyntetického materiálu a ostatních podobných materiálů.

m2 Rozvinutá plocha konstrukční 

vrstvy.

Podle odstavce Plošné měření 2.4.

G5002 Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku
– Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku ze štěrkodrti, drceného kameniva, 

minerálních směsí, zeminy zlepšené, obalovaného kameniva, asfaltového betonu, 

betonových desek apod.

m3 Podle odstavce Skutečný 

objem 2.24. v defi nitivním stavu. 

Podle odstavce Objemové 

měření 2.5.

5003 Materiál železničního svršku 
– Pražce;

– výhybky (jedna sestava se měří jako jeden kus), atypické výhybkové konstrukce;

– dilatační zařízení.

Standardně nezahrnuje:

– Kolejnice (ve Skupině 0094).

kus Podle odstavce Množstevní 

měření 2.7.

G5101 Kolejové lože železnice
– Zřízení, doplnění a pročištění lože;

– z kameniva nebo obdobného materiálů.

m3 Objem kolejové lože bez objemu 

pražců.

Podle odstavce Objemové 

měření 2.5.

Podle projektu doložit množství 

štěrku nebo jiného použitého 

materiálu (protokoly).

G5102 Kolejové lože tramvajové
– Z dílců, betonu prostého, železobetonu apod.

m3 Objemové měření betonových 

konstrukcí  2.16.

Podle odstavce Skutečný 

objem 2.24.

Podle odstavce Objemové 

měření 2.5.

Podle odstavce Měření obecných 

prefabrikovaných položek 2.14.

G5201 Koleje
– Všechny typy kolejí bez ohledu na uložení, stykové i bezstykové.

m Měří se v ose koleje.

Rozvinutý délkový rozměr v ose 

koleje.

Podle odstavce Délkové měření 2.3.

5301 Kolejové výhybky
– Dvojitá kolejová spojka (jako jedna sada – součástí jsou 4 výhybky plus 

dvojitý kříž);

– všechny výhybky (podle specifi kace projektu);

– kolejový mazník (podle specifi kace projektu).

kus Podle odstavce Množstevní 

měření 2.7.
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 Číslo 
skupiny

Název skupiny Jednotka 
měření

Způsob stanovení výměry 
podle Kapitoly 2

Způsob měření podle Kapitoly 2
Podle odstavce Obecné zásady 
měření 2.1

G5401 Úpravy drážního svršku – kolejový rošt
Pro koleje a výhybky

– posun a zdvih, směrové a výškové úpravy;

– směrové a výškové vyrovnání;

– broušení koleje;

– zrušení a znovuzřízení bezstykové koleje.

m V případě kolejí se měří 

Rozvinutý délkový rozměr v ose 

koleje.

V případě výhybek se měří 

Rozvinutá délka výhybek 

v metrech (v ose koleje).

Podle odstavce Délkové měření 2.3.

5402 Úpravy drážního svršku – pražce
– Podélný posun pražců (dřevěných, betonových, ocelových);

– výměna pražců (jednotlivě i spojitě).

kus Podle odstavce Množstevní 

měření 2.7.

G5403 Výměna kolejnice
– Všechny typy kolejnic.

m Rozvinutý délkový rozměr 

vyměňované kolejnice.

Podle odstavce Délkové měření 2.3.

5404 Výměna drobného kolejiva
– Upevnění (šroubů, spon, svěrek, kroužků apod.);

– podkladnice, podložky, spojky, vložky a drobná kolejiva.

kus V případě použití páru, se 

jeden pár bere jako 2 kusy 

(1 Pár=2 kusy).

Podle odstavce Množstevní 

měření 2.7.

5405 Izolovaný styk lepený
– Dodávka lepeného izolovaného styku, řezy;

– vlastní svary (podle specifi kace projektu jsou součástí styku nebo ne).

kus Podle odstavce Množstevní 

měření 2.7.

5406 Svar kolejnic
– Všechny typy svarů podle specifi kace projektu.

kus Podle odstavce Množstevní 

měření 2.7.

5501 Pojistné úhelníky m Rozvinutý délkový rozměr 

úhelníku.

Podle odstavce Délkové měření 2.3.

5502 Práce a materiály
– Řezání kolejnic a ocelových profi lů bez ohledu na tvar a způsob provedení;

– kolejnicový styk montovaný;

– podbití pražce, Vyjmutí a zpětné vložení pražce, Pražcová kotva;

– zarážedla;

– kolejová dráha (podle specifi kace v projektu);

– nájezdové klíny na úroveň kolejového lože (sada: v každé sadě jsou 2 na kusy 

na jednu kolej);

– ochranný náběhový klín.

kus Podle odstavce Množstevní 

měření 2.7.
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 Číslo 
skupiny

Název skupiny Jednotka 
měření

Způsob stanovení výměry 
podle Kapitoly 2

Způsob měření podle Kapitoly 2
Podle odstavce Obecné zásady 
měření 2.1

 G5601a  Vozovkové vrstvy z kameniva
– Z kameniva těženého, drceného.

Standardně nezahrnuje:

– Těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet apod.

m3 Podle odstavce Skutečný objem 

2.24. v defi nitivním stavu. 

Podle odstavce Objemové 

měření 2.5.

Předepsaná tloušťka vozovkové 

vrstvy se uvažuje vždy hodnotou 

určenou v zadávací dokumentaci 

(u proměnlivých tlouštěk lze použít 

průměrnou tloušťku stanovenou 

dokumentací pro zadání stavby).

G5601b m2 V případě konstantní tloušťky 

konstrukce.

Od plochy podkladů a krytů se 

odečítá plocha konstrukcí, jejichž 

průnik je jednotlivě větší než 

2 m2.

Podle odstavce Plošné měření 2.4.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky,

Tabulka 1: Ověření pro obecné 

plošné konstrukce.

 G5701a  Vozovkové vrstvy z obalovaného kameniva a dalších asfaltových směsí
– Vtlačovaný asfalt beton;

– asfaltový koberec;

– vsypný makadam;

– asfaltový beton pro obrusné, ložní a podkladní vrstvy;

– asfaltové koberce mastixové;

– litý asfalt;

– zdrsňující posyp obrusné vrstvy obalovaným kamenivem;

– tichý asfalt, BBTM.

Standardně nezahrnuje:

– Postřiky a nátěry;

– těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet apod.

m3 Podle odstavce Skutečný 

objem 2.24 v defi nitivním stavu. 

Podle odstavce Objemové 

měření 2.5.

G5701b m2 V případě konstantní tloušťky 

konstrukce.

Od plochy podkladů a krytů se 

odečítá plocha konstrukcí, jejichž 

průnik je jednotlivě větší než 

2 m2.

Podle odstavce Plošné měření 2.4.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky,

Tabulka 1: Ověření pro obecné 

plošné konstrukce.
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 Číslo 
skupiny

Název skupiny Jednotka 
měření

Způsob stanovení výměry 
podle Kapitoly 2

Způsob měření podle Kapitoly 2
Podle odstavce Obecné zásady 
měření 2.1

5702 Postřiky a nátěry, posypy kamenivem, výztužné a separační vrstvy
– Infi ltrační spojovací, regenerační postřiky (asfalt, emulze);

– jednovrstvé i dvouvrstvé nátěry (asfalt, emulze);

– protismykové úpravy;

– emulsní kalové zákryty;

– jednovrstvé i dvouvrstvé mikrokoberce z kameniva;

– vozovkové výztužné a separační vrstvy;

– posypy drceným, obalovaným, těženým kamenivem, lomovými výsivkami;

– vrstvy pro obnovu, opravy bez ohledu na materiál.

m2 Vykazuje se Půdorysná plocha 

v „m2“ bez přesahů.

Podle odstavce Plošné měření 2.4.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky,

Tabulka 1: Ověření pro obecné 

plošné konstrukce.G5702

 G5801a  Vozovkové vrstvy Cementobetonové
– Cementobetonové kryty jednovrstvé i dvouvrstvé, vyztužené i nevyztužené;

– vrstvy pro obnovu a opravy krytu z cementobetonu;

– vysprávky, výměny poškozených CB desek;

– všechny práce pro zřízení plně funkčního cementobetonového krytu, tj. včetně 

výztuže spár, úpravy povrchu krytu uvedenou v ČSN EN 73 6123-1, navrtání 

otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách a úpravy všech 

spár apod.

m3 Podle odstavce Skutečný 

objem 2.24 v defi nitivním stavu.

Podle odstavce Objemové 

měření 2.5.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky, Tabulka 2: Ověření 

pro objemové měření betonových 

konstrukcí.

G5801b m2 Reálná plocha v případě 

konstantní tloušťky konstrukce.

Podle odstavce Plošné měření 2.4.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky,

Tabulka 1: Ověření pro obecné 

plošné konstrukce.

5802 Vozovkové vrstvy dlážděné
– Kryty z kostek, dlaždic, silničních dílců, vegetačních dílců bez ohledu na tvar 

a materiál;

– předláždění krytu z kostek, dlaždic, silničních dílců, vegetačních dílců bez ohledu 

na tvar a materiál;

– signalizační pás z dlaždic s reliéfním povrchem.

m2 Vykazuje se jako Reálná plocha 

dlážděné vrstvy.

Podle odstavce Plošné měření 2.4.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky,

Tabulka 1: Ověření pro obecné 

plošné konstrukce.

G5802

5901 Výplně spár
– Výplně spár asfaltem, modif. asfaltem, kamenivem, MC, pryžovou vložkou.

m Vykazuje se jako Reálná délka 

spár.

Podle odstavce Délkové měření 2.3.
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3.7 Obecná ustanovení ke Skupinám 6***

Číslo 
skupiny

Název skupiny Jednotka 
měření

Způsob stanovení výměry 
podle Kapitoly 2

Způsob měření podle Kapitoly 2
Podle odstavce Obecné zásady 
měření 2.1

6101 Úprava povrchů vnitřní
– Úprava stropů, schodišťových konstrukcí, zděných a betonových konstrukcí apod. 

bez ohledu na materiál;

– nutné vyspravení povrchu konstrukce a úpravu styků prefabrikovaných dílů.

m2 V m2 Rozvinuté plochy 

upravovaných konstrukcí.

Podle odstavce Plošné měření 2.4.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky,

Tabulka 1: Ověření pro obecné 

plošné konstrukce.

G6101

6201 Úprava povrchů vnější
– Úprava podhledů, zděných a betonových konstrukcí apod. bez ohledu na materiál;

– nutné vyspravení povrchu konstrukce a úpravu styků prefabrikovaných dílů.

m2 V m2 Rozvinuté plochy 

upravované konstrukce.

Podle Kapitoly 2 Způsoby 

stanovení výměry použitého 

materiálu.

Podle odstavce Plošné měření 2.4.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky,

Tabulka 1: Ověření pro obecné 

plošné konstrukce.

G6201

6202a Injektáž trhlin 
– Injektáž uzavírací, těsnící, silově spojující, dilatačně spojující.

m Vykazuje se jako reálná délka 

injektáže.

Podle odstavce Délkové měření 2.3.

6202b m3 Vykazuje se jako nezbytně nutné 

množství pro účely injektáže.

Podle odstavce Objemové 

měření 2.5.

Pro tuto metodu měření je nutné 

použít externí průtokoměr nebo 

čerpadlem s integrovaným 

průtokoměrem, nebo jiné zařízení 

plnící tento účel.

6261 Sanace betonových a železobetonových konstrukcí
– Očištění (mechanické, otryskáním tlakovou vodou bez ohledu na tlak);

– reprofi laci sanační maltou (bez ohledu na materiál, polohu sanované plochy, 

počet a tloušťku vrstev);

– spojovací můstek;

– ochranu obnažené výztuže včetně ochranného nátěru a překrytí sanační hmotou.

m2 Měří se celková upravovaná 

Rozvinutá plocha konstrukcí bez 

ohledu na druh a způsob sanace.

Ochrana obnažené výztuže se 

měří v „m2“ Pohledové plochy 

betonové konstrukce, na níž je 

výztuž obnažena.

Podle odstavce Plošné měření 2.4.

G6261

6271 Spárování zdiva a dlažeb
– Vyspárování maltou nebo jiným materiálem.

m2 V m2 Rozvinuté plochy 

spárované konstrukce.

Podle Kapitoly 2 Způsoby 

stanovení výměry použitého 

materiálu.

Podle odstavce Plošné měření 2.4.
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Číslo 
skupiny

Název skupiny Jednotka 
měření

Způsob stanovení výměry 
podle Kapitoly 2

Způsob měření podle Kapitoly 2
Podle odstavce Obecné zásady 
měření 2.1

6311 Podlahové konstrukce
– Mazaniny, průmyslové podlahy, podklady a násypy podlah bez ohledu na materiál.

m3 Součin Reálné plochy 

a průměrné tloušťky podlahové 

konstrukce.

Podle odstavce Objemové 

měření 2.5.
G6311

6321 Podlahové konstrukce – dlažba a potěry
– Dlažby podlah z cihel a tvárnic (pálených i nepálených), betonu nebo granitoidu, 

ze dřeva;

– potěry z malty.

m2 Reálné plocha dlažby 

nebo potěrů.

Podle odstavce Plošné měření 2.4.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky,

Tabulka 1: Ověření pro obecné 

plošné konstrukce.

G6321

6401 Výplně otvorů
– Okna dveře, vrata, parapety apod. včetně jejich výměny bez ohledu na materiál;

– nezbytné stavební úpravy (vybourání stávajícího zařízení, dodávka a osazení 

nového zařízení);

– veškeré předepsané povrchové úpravy.

m2 V „m2“ Reálné plochy 

připraveného stavebního otvoru.

Podle odstavce Plošné měření 2.4.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky,

Tabulka 1: Ověření pro obecné 

plošné konstrukce.
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3.8 Obecná ustanovení ke Skupinám 7***

Číslo 
skupiny

Název skupiny Jednotka 
měření

Způsob stanovení výměry 
podle Kapitoly 2

Způsob měření podle Kapitoly 2
Podle odstavce Obecné zásady 
měření 2.1

7001 Elektroinstalační materiál
– Instalační krabice (rozvodka), spínače, zásuvky, přívodky, svítidla;

– jističe, chrániče, vypínače, odpínače, spínače, pojistky, stykače, relé;

– ovladače, signálky, měřící přístroje, svodiče přepětí;

– motorové pohony, přístrojové transformátory;

– topná tělesa, čidla;

– zemnící, uzemňovací a hromosvodové tyče a ostatní uzemňující komponenty;

– jímací sety, teleskopický jímací stožár;

– zkušební jímka, uzemnění vedení;

– značkování, ucpávky a průchodky;

– podpěrné izolátory, sloupy, příhradové stožáry, střešníky, svorky apod.;

– koncovky, spojky, konektory, adaptéry, armatury pro uchycení apod.;

– kabelová příchytky;

– osvětlování (osvětlovací stožáry, věže, výložníky pro montáž svítidla, svítidla;

– rozhlasové příslušenství;

– výstroj EOV pro výhybku;

– ochranné prostředky a pracovní pomůcky;

– přepěťová ochrana, spojovací materiál;

– zářezová svorkovnice, rámy, uzemňovací směrnice;

– analogová a digitální telefonie, telefonní zapojovač digitální;

– ostatní elektroinstalační materiál.

kus Podle odstavce Množstevní 

měření 2.7.

7002 Elektroinstalační materiál
– Silnoproudé rozvody (kabely NN, VN, sdělovací, optické, metalické apod.);

– uzemňovací vodiče;

– hromosvodový vodič bez ohledu na průměr a materiál;

– jímací set lano vč. příslušenství a připojení;

– vodotěsná průchodka stěnou proti tlakové vodě;

– přípojnice do rozvaděčů.

m Reálná délka v ose 

elektroinstalačního materiálu 

bez připočtené rezervy.

Podle odstavce Délkové měření 2.3.

7003 Úložný a ochranný materiál venkovní (pro zemní práce)
– Zakrytí kabelů, Kabelové chráničky;

– odkrytí a zakrytí, oddělení kabelů ve výkopu, vyčištění stáv. kabelového prostupu;

– zatažení lanka do chráničky nebo žlabu.

m Reálná délka v ose úložného 

materiálu.

Podle odstavce Délkové měření 2.3.



METODIKA MĚŘENÍ PRO ÚČELY ČLÁNKU 12 ČERVENÉ KNIHY FIDIC

44

Číslo 
skupiny

Název skupiny Jednotka 
měření

Způsob stanovení výměry 
podle Kapitoly 2

Způsob měření podle Kapitoly 2
Podle odstavce Obecné zásady 
měření 2.1

7004 Úložný materiál vnitřní
– Žlaby, rošty, trubky, kabelové lávky a obdobné včetně zakrytí;

– kabelové nosné systémy;

– elektroinstalační trubky, lišty, kanály a nosná lišta;

– optotrubky, mikrotrubičky apod.

m Reálná délka v ose úložného 

materiálu.

Podle odstavce Délkové měření 2.3.

7005 Pomocné stavební práce – elektroinstalace
– Kabelový prostup do objektu přes základ;

– průraz zdivem (příčkou), zděné pilíře.

kus Podle odstavce Množstevní 

měření 2.7.

7006 Zakrývací a těsnící materiál
– Protipožární ucpávky;

– desky, zákryty;

– izolační desky do kabelových lávek.

m2 Pohledová plocha určená 

k zakrytí/těsnění.

Podle odstavce Plošné měření 2.4.

7007 Zkoušky a revize
– Zkoušky v elektrických stanicích;

– revize elektrického zařízení;

– měření zemních sítí, kabelů jakéhokoliv materiálu a užití, kabelového vedení 

a osvětlení a ostatní měření;

– ostatní zkoušky, přezkoušení a měření.

kus Podle odstavce Množstevní 

měření 2.7.

7008 Elektroinstalační práce
– Provizorní zajištění, křižovatka kabelových vedení;

– vypodložení oddělení a krytí;

– vyvedení uzemňovacích vodičů na povrch/konstrukci;

– zatažení lanka do chráničky;

– ukončení kabelů a kabelových souborů;

– označování, svazkování a napojení.

kus Podle odstavce Množstevní 

měření 2.7.

7009 Elektroinstalační práce
– Pomocné práce pro montáž kabelu (odjutování a očištění, nátěr, zatažení 

do chráničky apod.);

– tažení lana pro ZV, NV a OV, ruční tažení lan napájecích převěsů, tažení 

ochranného lana apod.;

– ukolejnění izolovaného vodiče vůči zemi.

m Reálná délka elektroinstalačních 

prací.

Podle odstavce Délkové měření 2.3.
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Číslo 
skupiny

Název skupiny Jednotka 
měření

Způsob stanovení výměry 
podle Kapitoly 2

Způsob měření podle Kapitoly 2
Podle odstavce Obecné zásady 
měření 2.1

7010 Ostatní práce 
– Dokončovací práce;

– tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám;

– přezkoušení a dozor;

– zaškolení a zácvik obsluhy.

hod Podle odstavce časové měření 2.9.

7111 Izolace
– Izolace tepelné, proti chemickým vlivům, akustické, proti vodě a vlhkosti apod.

Standardně nezahrnuje:

– Ochranné vrstvy a konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů 

(cementové mazaniny, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy apod.).

m2 Množství izolace se určuje 

v „m2“ izolované Rozvinuté 

plochy konstrukce (včetně 

neizolovaných ploch do 1 m2 

jednotlivě).

Podle odstavce Plošné měření 2.4.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky, Tabulka 1: Ověření 

pro obecné plošné konstrukce.
G7111

7211 Vnitřní instalace: kanalizace, vodovod a plynovod
– Potrubí včetně tvarovek a upevňovacích konstrukcí;

– zkoušky tlakové a vodotěsnosti;

– plynovod včetně domovní části přípojky.

Standardně nezahrnuje:

– Armatury a příslušenství.

m Délka potrubí se určuje v „m“ 

Rozvinuté délky v ose potrubí, 

včetně oblouků, tvarových kusů 

a armatur.

Podle odstavce Délkové měření 2.3.

7212 Vnitřní instalace: příslušenství
– Armatury, vodoměry, plynoměry, čerpadla, domovní vodárny, tlakové nádrže, 

kompresory, zařizovací předměty, ventilační hlavice, lapače splavenin, střešní 

vtoky, podlahové vpusti apod.;

– kompletní vybavení.

kus Podle odstavce Množstevní 

měření 2.7.

7301 Ústřední vytápění
– Kotelny, strojovny apod. včetně vybavení;

– otopná tělesa apod.

kus Podle odstavce Množstevní 

měření 2.7.
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Číslo 
skupiny

Název skupiny Jednotka 
měření

Způsob stanovení výměry 
podle Kapitoly 2

Způsob měření podle Kapitoly 2
Podle odstavce Obecné zásady 
měření 2.1

7401 Dodávky
– Rozvaděče, pilíře;

– venkovní a vnitřní rozvaděče včetně příslušenství;

– elektrické předtápění zařízení, baterie;

– délkové ovládání úsekových odpojovačů;

– skříně (přípojkové, rozpojovací, elektroměrová, zásuvková, kabelová, ovládací, 

drážní); 

– transformátory, kobka VN, trafostanice, měniče, napájecí a záložní zdroje, 

měřiče napětí;

– drážní napájecí a spínací stanice – technologie včetně dispečerského řízení;

– elektronická, diagnostická a signalizační zařízení;

– konstrukce ve stavědlové ústředně;

– programové vybavení, rozhlasová zařízení, hodinová zařízení;

– železniční zabezpečovací zařízení, výkolejky, kolejové obvody a propojky;

– PZZ a ostatní traťové prvky, nové technologie a funkční celky;

– vizuální a informační systémy, kamerový systém;

– telefonní a přenosové systémy, datové, přístupové a rádiové systémy.

kus Podle odstavce Množstevní 

měření 2.7.

7402 Trakční vedení
– Uzemnění stožáru, stožáry TV;

– vodiče TV (funkční soubory 1-9, sestavy TV);

– osvětlení na TV, ZOK (konzoly, kotvení, svody a rezervy.

kus Podle odstavce Množstevní 

měření 2.7.

7501 Kabely a kabelové soubory
– Všechny druhy kabelů bez ohledu na materiál a užití;

– zatažení a spojkování kabelů;

– bateriové vedení.

m Reálná délka v ose kabelů 

bez připočtené rezervy.

Podle odstavce Délkové měření 2.3.
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Číslo 
skupiny

Název skupiny Jednotka 
měření

Způsob stanovení výměry 
podle Kapitoly 2

Způsob měření podle Kapitoly 2
Podle odstavce Obecné zásady 
měření 2.1

7641a Klempířské konstrukce
– Háky, zděře, čela, manžety, odbočky, kolena, rohy, hrdla, odskoky, výpusti, 

přechodové kusy apod. (kus);

– žlaby a odpadní trouby (m);

– krytiny a oplechování (m2);

– žlabové kotlíky, čistící kusy a jiní drobné klempířské práce (kus).

kus Podle odstavce Množstevní 

měření 2.7.

7641b m Žlaby a odpadní trouby se měří 

v „m“ Rozvinuté délky osy žlabu 

nebo trouby.

Podle odstavce Délkové měření 2.3.

7641c m2 Oplechování se měří v „m2“ 

Rozvinuté plochy předepsaného 

oplechování

Krytina střech se měří v „m2“ 

Rozvinuté plochy pokrytí 

střechy, vč. prostupů do 1 m2 

s připočítáním pásu na vytvoření 

okapu a na zvednutí krytiny u zdí 

a prostupů (bez překrytí).

Podle odstavce Plošné měření 2.4.

7671 Oplocení
– Oplocení bez ohledu na materiál (drátěné pletivo, rámečkové pletivo, plech, 

ocelové profi ly, dřevo, cihly, tvárnice, betonové prefabrikáty apod.) a výšku, 

včetně povrchové úpravy;

– vrata a vrátka všech rozměrů bez ohledu na materiál, včetně předepsané 

povrchové úpravy, sloupků, kotvení, základové patky a nutných zemních prací.

Standardně nezahrnuje:

– Oplocení z keřů (živý plot), provizorní oplocení po dobu výstavby;

– sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, podezdívka.

m2 Oplocení se měří v „m2“ 

Rozvinuté plochy pletiva. 

Otvory do 2 m2 se neodečítají.

Podle odstavce Plošné měření 2.4.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky,

Tabulka 1: Ověření pro obecné 

plošné konstrukce.
G7671

7701 Podlahy
– Podlahy dlaždicové, kamenné, lité, plastové, vlysové a parketové, povlakové 

apod.;

– včetně úpravy podkladu, spojovací, spárové malty nebo tmely, dilatace;

– úpravy rohů, koutů, kolem otvorů, okrajů apod.

m2 V m2 Půdorysného plochy 

rozměru podlahy. Z celkové 

plochy se odečítají ty plochy, 

na kterých není položena 

dlažba pouze v případě, že 

jsou jednotlivé plochy větší než 

0,25 m2. Plocha šikmých podlah 

přes 5° se určuje v m2 v Reálné 

ploše.

Podle odstavce Plošné měření 2.4.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky,

Tabulka 1: Ověření pro obecné 

plošné konstrukce.G7701
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Číslo 
skupiny

Název skupiny Jednotka 
měření

Způsob stanovení výměry 
podle Kapitoly 2

Způsob měření podle Kapitoly 2
Podle odstavce Obecné zásady 
měření 2.1

7801 Dokončovací práce – obklady, nátěry, malby a zasklívání
– Nátěry zahrnují kompletní povlaky, včetně úpravy podkladu (odmaštění, 

odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení 

podle technologického předpisu, komplexní obnovu protikorozní ochrany;

– nátěry bezpečnostních pruhů, šikmý žlutočerný bezpečnostní nátěr;

– nátěry včetně žlutočerného bezpečnostního nátěru;

– zasklívání zahrnuje kompletní zasklení, včetně lišt, spojovacího materiálu, těsnící 

profi ly a tmely včetně broušení, vrtání, lepení apod.;

– obklady zahrnují kompletní obklad, včetně úpravy podkladu, spojovací spárové 

malty nebo tmely, dilatace, úpravy rohů, koutů, kolem otvorů, okrajů apod.

m2 Obklady se měří v „m2“ 

Rozvinuté plochy obkladu, 

včetně neobložených ploch 

do 0,25 m2 jednotlivě.

Zasklívání a celoskleněné 

konstrukce se měří v „m2“ 

Reálné plochy skla včetně otvorů 

do 0,25 m2 jednotlivých ploch 

otvorů. 

Podle odstavce Plošné měření 2.4.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky,

Tabulka 1: Ověření pro obecné 

plošné konstrukce.

7901 Provozní soubory
– Souhrn strojů a zařízení včetně jejich montáží a inventáře investičního 

charakteru, který slouží k zajištění dílčího samostatného technologického nebo 

netechnologického procesu a je uváděn do provozu v souvislém čase.

kus Podle odstavce Množstevní 

měření 2.7.
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3.9 Obecná ustanovení ke Skupinám 8***

Číslo 
skupiny

Název skupiny Jednotka 
měření

Způsob stanovení výměry 
podle Kapitoly 2

Způsob měření podle Kapitoly 2
Podle odstavce Obecné zásady 
měření 2.1

8101 Potrubí z trub
– Potrubí bez ohledu na materiál a na průměr, bez ohledu na sklon, bez ohledu 

na umístění (v zemi, nad zemí, na mostní konstrukci) a využití;

– Tvarovky.

m V „m“ Rozvinuté délky osy 

potrubí.

Podle odstavce Délkové měření 2.3.

8102 Chráničky a kabelovody z trub a tvárnic
– Bez ohledu na materiál, průměr, počet otvorů a účel.

m V „m“ Rozvinuté délky osy dané 

konstrukce.

Podle odstavce Délkové měření 2.3.

Nebo podle odstavce Měření 

obecných prefabrikovaných 

položek 2.14.

8911 Armatury
– Vodovodní, plynovodní a kanalizační armatury bez ohledu na druh a průměr;

– dodávku, montáž, manipulaci s armaturou.

kus Podle odstavce Množstevní 

měření 2.7.

8931 Šachty armaturní, kanalizační, spadiště, kanalizační šachty a spadiště, šachty 
meliorační, pramenní jímky, vývařiště, kabelové komory

– Armaturní šachty bez ohledu na materiál a na velikost;

– bloky ve dně pro potrubí bez ohledu na materiál a velikost;

– kovové konstrukce bez ohledu na účel;

– poklopy s rámem bez ohledu na materiál a velikost;

– meliorační objekty, spadiště apod. bez ohledu na materiál.

kus V případě měření kovové 

konstrukce na „t“ lze použít 

Skupinu měření 0094.

Podle odstavce Množstevní 

měření 2.7.

8971 Vpusti uliční a horské, čistící kusy žlabů
– Vpusti uliční a horské bez ohledu na materiál, velikost a na hloubku;

– mříže s rámem bez ohledu na materiál a velikost;

– koš na bahno;

– protizápachový uzávěr.

Standardně nezahrnuje:

– Zemní práce.

kus Podle odstavce Množstevní 

měření 2.7.
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Číslo 
skupiny

Název skupiny Jednotka 
měření

Způsob stanovení výměry 
podle Kapitoly 2

Způsob měření podle Kapitoly 2
Podle odstavce Obecné zásady 
měření 2.1

8991 Úpravy a doplňky na potrubí
– Poklopy, mříže včetně rámů;

– šachtové skruže, stupadla;

– výškové úpravy včetně nutné práce a materiálu pro zvýšení či snížení zařízení 

(včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku);

– čichačky včetně zaizolování podzemní části;

– zásuvka POCH včetně vodiče z média a z chráničky;

– pilíře HUP i s hlavními uzávěry se zátkou;

– orientační sloupy, izolační spoje včetně kontrolního vývodu izolačního spoje;

– odvodňovače včetně armatury (ventilu) odvodňovače;

– propoje;

– výřezy, výseky a útesy na potrubí včetně osekání, vysekání otvorů pro zaústění, 

ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, 

odvzdušnění potrubí apod. bez ohledu na průměr a materiál.

kus V případě měření kovové 

konstrukce na „t“ lze použít 

Skupinu měření 0094.

Podle odstavce Množstevní 

měření 2.7.

8995 Obetonování potrubí
– Obetonování potrubí betonem prostým, železovým, bez ohledu na třídu jakosti 

a stupeň vlivu prostředí, včetně bednění, výztuže.

Pozn. nelze použít, má-li obetonování charakter samostatné nosné konstrukce, 

určené výpočtem. V takovém případě je nutné použít položky SSD 2, 3 a 4 

a uvést obetonování jako betonovou konstrukci.

m3 Objem v defi nitivním stavu 

daným součinem délky potrubí 

a plochy mezikruží tvořeného 

vnějším průměrem potrubí 

a průměrem obetonování 

předepsané tloušťky.

Podle odstavce Objemové 

měření 2.5.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky, Tabulka 2: Ověření 

pro objemové měření betonových 

konstrukcí.

8996a Zkoušky
– Kalibrace optotrubky;

– tlakové zkoušky potrubí bez ohledu na průměr;

– zkoušky vodotěsnosti potrubí, radiografi cké, stresstestové a jiné bez ohledu 

na průměr;

– zabezpečení konců potrubí.

m Rozvinutá délka zkoušených 

částí.

Podle odstavce Délkové měření 2.3.

8996b kus Podle odstavce Množstevní 

měření 2.7.
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3.10 Obecná ustanovení ke Skupinám 9***

Číslo 
skupiny

Název skupiny Jednotka 
měření

Způsob stanovení výměry 
podle Kapitoly 2

Způsob měření podle Kapitoly 2
Podle odstavce Obecné zásady 
měření 2.1

9101 Doplňující kusové konstrukce na pozemních komunikacích
– Směrové a svodidlové sloupky, nástavce, kilometrovníky, hektometrovníky, 

odrazníky, mezníky apod. včetně dodávky, montáže, demontáže a manipulace 

bez ohledu na velikost;

– tlumiče nárazu včetně dodávky nutných zemních prací a základových konstrukcí 

a potřebných přechodových dílů na okolní svodidlo;

– čela a jímky propustů bez ohledu na velikost, materiál (beton, kámen) včetně 

bednění, výztuže, izolace proti zemní vlhkosti a ochranných nátěrů;

– mostní protinárazové zábrany bez ohledu na materiál včetně PKO, veškerých 

podkladních konstrukcí a potřebných zemních prací;

– odstranění mostní protinárazové zábrany včetně demontáže protinárazové 

konstrukce bez ohledu na druh a materiál, kompletní odstranění včetně 

podkladních konstrukcí a veškerou manipulaci s vybouraným materiálem;

– ostatní příslušenství (nivelační značka, ochranné tyčové znaky, limnigrafi cká lať, 

stálá zařízení, zaústění skluzů, lapač splavenin apod.);

– mobiliář (lavičky, koše, stojany na kola, mříže pro stromy, stoly, přístřešky 

pro zastávky veřejné dopravy, vybavení dětských hřišť apod. bez ohledu 

na materiál), veškerou manipulaci, nezbytné zemní práce a základové konstrukce 

a předepsanou povrchovou úpravu.

kus Podle odstavce Množstevní 

měření 2.7.

9102 Doplňují délkové konstrukce na pozemních komunikacích
– Obrubníky (silniční, záhonové, chodníkové, krajníky, bez ohledu na materiál 

(betonové, kamenné) a bez ohledu na tvar a rozměry), obruby z dlažební kostek 

velkých i drobných, v jedné nebo ve dvou řadách a uložení do betonu, s boční 

betonovou opěrou, na stojato, na ležato; výškovou úpravu obrubníků bez ohledu 

na materiál včetně vytrhání, očištění, manipulace, nového betonového lože 

a osazení;

– zpomalovací prahy plastové, kovové (dodání a pokládku v rozměrech 

předepsaných zadávací dokumentací), předepsané podkladní vrstvy, betonové 

lože i boční betonovou opěrku;

– žebříky kovové;

– odvodnění – propusty trubní a rámové (propusty trubní a rámové bez ohledu 

na rozměry a materiál (beton, železobeton, ocel, vlnitý plech, plast aj.) a bez 

ohledu na profi l včetně čerpání vody, převedení vody, obtokové koryto.

m Rozvinutá délka v ose položky. Podle odstavce Délkové měření 2.3.
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Číslo 
skupiny

Název skupiny Jednotka 
měření

Způsob stanovení výměry 
podle Kapitoly 2

Způsob měření podle Kapitoly 2
Podle odstavce Obecné zásady 
měření 2.1

9111 Bezpečnostní zařízení
– Silniční a mostní zábradlí, silniční a mostní svodidlo, zábradelní svodidlo 

bez ohledu na materiál;

– kovové zábradlí s vodorovnými madly nebo svislou výplní, včetně PKO, 

betonových základových patek sloupků a potřebných zemních prací, případného 

kotvení do zdi.

m Rozvinutá délka v ose položky. Podle odstavce Délkové měření 2.3.

9141 Dopravní značení – svislé
– Dopravní značky trvalé a stálá dopravní zařízení bez ohledu na velikost (základní, 

zmenšená, zvětšená, 100/150, 150/150 apod.), bez ohledu na materiál (ocel, hliník) 

a třídu refl exní fólie;

– proměnné dopravní značky;

– vodící tabule a směrovací desky s použitím jako trvalé;

– sloupky a stojky DZ včetně betonových patek a nutných zemních prací, 

včetně upevňovacích součástí;

– dopravní závoru včetně základové konstrukce a nutných zemních prací;

– orientační sloupky (např. pro plyn) včetně betonových patek, včetně ochranných 

konstrukcí.

Standardně nezahrnuje:

– provizorní dopravní značení a zařízení;

– velkoplošné dopravní značení.

kus Podle odstavce Množstevní 

měření 2.7.

9142 Dopravní značení – svislé velkoplošné
– dopravní značky trvalé bez ohledu na velikost z lamel bez ohledu na materiálu 

(ocel, hliník), bez ohledu na třídu refl exní fólie;

– sloupky a stojky DZ včetně betonových patek a nutných zemních prací, 

včetně upevňovacích součástí;

– montáž na portály.

Standardně nezahrnuje:

– provizorní dopravní značení.

m2 Reálná plocha dopravního 

značení.

Podle odstavce Plošné měření 2.4.

9151 Dopravní značení – vodorovné
– dopravní značení trvalé barvou, plastem, hladké, profi lované, nehlučné, zvučící 

z fólie apod.;

– předznačení, refl exní úpravu;

– odstranění vodorovného dopravního značení zatřením barvou, frézováním, 

broušením, vodním paprskem.

m2 Měří se v „m2“ Reálné plochy 

značení bez mezer.

Podle odstavce Plošné měření 2.4.
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Číslo 
skupiny

Název skupiny Jednotka 
měření

Způsob stanovení výměry 
podle Kapitoly 2

Způsob měření podle Kapitoly 2
Podle odstavce Obecné zásady 
měření 2.1

9152 Dopravní značení vodorovné – knofl íky, písmena a předem připravené symboly
– lepené, zapuštěné, trvalé, dočasné a aktivní bez ohledu na materiál;

– u předem připravených symbolů nutno specifi kovat, o jaký symbol se jedná 

a zahrnuje předznačení a refl exní úpravu, eventuální nutnou úpravu povrchu 

tryskáním úzkého pásu vodním paprskem nebo ocelovými broky a všechny 

předepsané zkoušky;

– dopravní knofl ík aktivní včetně řídící jednotky, jejího osazení, propojení knofl íků 

mezi sebou, kabely včetně drážky a její zalití.

kus Podle odstavce Množstevní 

měření 2.7.

9161 Provizorní dopravní značení a zařízení
– dopravní světla výstražná, semaforové přenosné soupravy, kužely se světlem, 

předzvěstné světelné šipky, dopravní kužely, dopravní zábrany, směrovací, vodící 

a zvýrazněné desky včetně patek, výstražné, předzvěstné a informační vozíky, 

vodící prahy, vodící stěny, dočasné stěny, upevňovací konstrukce, oddělené 

oplocení;

– montáž, demontáž, nájemné včetně potřebných přesunů bez ohledu na velikost 

a materiál;

– u dočasných značek a zařízení položka zahrnuje i údržbu po celou dobu trvání 

funkce a náhradu zničených nebo ztracených kusů.

kus Podle odstavce Množstevní 

měření 2.7.

9178a Zpomalovací prahy 
– zpomalovací prahy bez ohledu na materiál;

– dodání a pokládku ve složení a v rozměrech předepsaných zadávací dokumentací;

– předepsané podkladní vrstvy;

– případnou výplň spár materiálem předepsaným v zadávací dokumentaci;

– betonové lože i boční betonovou opěrku.

kus Podle odstavce Množstevní 

měření 2.7.

9178b m2 Rozvinutá plocha pojezdové 

části. 

Podle odstavce Plošné měření 2.4.

9178c m3 Podle odstavce Skutečný 

objem 2.24.

Podle odstavce Objemové 

měření 2.5. Nebo podle odstavce 

Měření obecných prefabrikovaných 

položek 2.14.

9178d m Reálná délka v ose prahu. Podle odstavce Délkové měření 2.3.

9201 Železniční přejezdy a přechody
– všechny typy konstrukcí (celopryžový, živičný, železobetonový apod.);

– montáž i demontáž konstrukce.

m2 Rozvinutá plocha přejezdu nebo 

přechodu.

Podle odstavce Plošné měření 2.4.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky,

Tabulka 1: Ověření pro obecné 

plošné konstrukce.
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Číslo 
skupiny

Název skupiny Jednotka 
měření

Způsob stanovení výměry 
podle Kapitoly 2

Způsob měření podle Kapitoly 2
Podle odstavce Obecné zásady 
měření 2.1

9202 Prahové vpusti
– bez ohledu na materiál.

m Rozvinutá délka v ose položky. Podle odstavce Délkové měření 2.3.

G9203 Konstrukce kolejnicového žlábku m Rozvinutá délka daného typu 

žlábku.

Podle odstavce Délkové měření 2.3.

9204 Výstroj trati
– kovové prvky, značky referenčního bodu;

– předvěstníky a rychlostníky, návěsti;

– zjišťovací značky apod.

kus Podle odstavce Množstevní 

měření 2.7.

G9205 Nástupiště
– provizorní nástupiště;

– Tischer, Sudop, L(H), mostového typu, atypické apod.;

– ukončení nástupišť, Kotvení nástupištních desek;

– bezpečnostní pásy.

m Reálná délka nástupiště. Podle odstavce Délkové měření 2.3.

G9206 Drážní stezky
– z drti, betonu nebo jiného materiálu.

m2 Reálná plocha drážní stezky. Podle odstavce Plošné měření 2.4.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky,

Tabulka 1: Ověření pro obecné 

plošné konstrukce.

9314 Dilatační mostní závěry
– mostní závěry podpovrchové;

– mostní závěry povrchové kovové bez ohledu na předepsaný posun, včetně těsnění 

mezi vozovkou a závěrem, výroba, osazení, zaměření, prohlídka (asfaltová zálivka, 

zálivka z modifi kovaného asfaltu, PU zálivka, včetně předtěsnění);

– mostní závěry povrchové elastické (EMZ) bez ohledu na rozměry.

m Mostní závěry se měří v „m“ 

Půdorysné délky v ose závěru.

Podle odstavce Délkové měření 2.3.

9321 Protidotykové zábrany a ochrana proti účinkům výfukových plynů
– protidotykové zábrany štítové a síťové;

– ochrana proti účinkům výfukových plynů štítové;

– veškerá manipulace s materiálem;

– potřebný upevňovací materiál.

Standardně nezahrnuje:

– ochranné povlaky.

m2 Měří se Reálná plocha 

konstrukce.

Podle odstavce Plošné měření 2.4.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky,

Tabulka 1: Ověření pro obecné 

plošné konstrukce.
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Číslo 
skupiny

Název skupiny Jednotka 
měření

Způsob stanovení výměry 
podle Kapitoly 2

Způsob měření podle Kapitoly 2
Podle odstavce Obecné zásady 
měření 2.1

9326a Pochozí rošt z kompozitu a kovu m2 Rozvinutá pochozí plocha. Podle odstavce Plošné měření 2.4.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky,

Tabulka 1: Ověření pro obecné 

plošné konstrukce.

Nebo podle odstavce Měření 

obecných prefabrikovaných 

položek 2.14.

9326b t Podle odstavce Měření obecných 

prefabrikovaných položek 2.14. 

Nebo podle odstavce Váhové

měření 2.6.

S využitím Ověření podle Kapitoly

6.4.3 Metodiky, Tabulka 3: Ověření

pro kovové konstrukce.

9331 Zatěžovací zkoušky mostů 
– podklady a dokumentaci zkoušky;

– výrobní dokumentaci potřebných zařízení;

– dodání zatěžovacích prostředků a hmot, manipulaci s nimi, jejich opotřebení 

a nájem;

– přeprava zatěžovacích prostředků a hmot na stavbu a zpět, včetně zajížďky k váze 

a vážních poplatků;

– provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších 

potřebných činností.

kus Podle odstavce Množstevní 

měření 2.7.

9341 Dokončovací konstrukce a práce na mostních objektech
– mostní odvodňovače (odvodňovače bez ohledu na materiál a rozměry včetně 

zálivky po jejich obvodu (asf., asf. modifi k., PU, předtěsnění);

– odstranění mostních ložisek (vybourání mostních ložisek bez ohledu na materiál 

a velikost a veškerou manipulaci s vybouraným materiálem).

kus Podle odstavce Množstevní 

měření 2.7.
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Číslo 
skupiny

Název skupiny Jednotka 
měření

Způsob stanovení výměry 
podle Kapitoly 2

Způsob měření podle Kapitoly 2
Podle odstavce Obecné zásady 
měření 2.1

9351a Odvodnění – žlaby, příkopy, rigoly a skluzy
– žlaby bez ohledu na materiál a rozměry (beton, polymerbeton) s mříží včetně 

vpustí a čistících kusů včetně železničních příkopových žlabů;

– příkopy, rigoly, skluzy, z tvárnic (žlabovek) bez ohledu na šířku, včetně 

podkladních vrstev bez ohledu na materiál (kamenivo, beton bez ohledu na třídu 

jakosti a stupeň vlivu prostředí) a tloušťku, včetně případného kaskádovitého 

osazení s přesahy;

– příkopy, rigoly bez ohledu na materiál, šířku, tloušťku včetně případného 

ohraničení obrubníkem nebo krajníkem a podkladních vrstev;

– příložné desky (dlaždice) bez ohledu na šířku, včetně podkladních vrstev 

bez ohledu na materiál (kamenivo, beton bez ohledu na třídu jakosti a stupeň vlivu 

prostředí) a tloušťku;

– skluzy bez ohledu na šířku z lomového kamene nebo dlažebních kostek do betonu 

bez ohledu na tloušťku, včetně obrubníků;

– zaústění, výustní objekty.

m Měří se v „m“ Rozvinuté délky 

osy žlabu.

Podle odstavce Délkové měření 2.3.

9351b m2 U příložných desek lze vykazovat 

v „m2“.

Podle odstavce Plošné měření 2.4.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky,

Tabulka 1: Ověření pro obecné 

plošné konstrukce.

G9351b

9351c m3 Podle odstavce Skutečný 

objem 2.24.

Objemové měření betonových 

konstrukcí  2.16.

Podle odstavce Objemové 

měření 2.5.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky, Tabulka 2: Ověření 

pro objemové měření betonových 

konstrukcí.

G9351c

9381 Očištění, ošetření konstrukcí
– očištění vozovek a dalších konstrukcí předepsaným způsobem, bez ohledu 

na způsob a materiál;

– odstranění vzniklého odpadu;

– ošetření konstrukcí zakrytím rohožemi nebo folií včetně materiálu a veškeré 

manipulace.

m2 Měří se v „m2“ skutečně očištěné 

nebo ošetřené Rozvinuté plochy. 

Neošetřené jednotlivé plochy do 

0,5 m2 se neodečítají.

Podle odstavce Plošné měření 2.4

G9651 Odstranění kolejového lože m3 Podle odstavce Skutečný 

objem 2.24, před odstraněním.

Podle odstavce Objemové 

měření 2.5.

9661 Bourání konstrukcí z kamene, betonu, cihel a dřeva
– bourání konstrukcí z lomového kamene na sucho, na MC;

– bourání konstrukcí z prostého betonu, železobetonu, prefabrikovaných dílců, 

včetně nutného řezání;

– bourání konstrukcí ze dřeva;

– bourání konstrukcí z cihel bez ohledu na výplň spár;

– bourání obkladu betonových konstrukcí z lomového kamene, kopáků a haklíků;

– bourání rámových propustů (monolitických i prefabrikovaných) včetně čel.

Standardně nezahrnuje:

– odstranění silničních panelů.

m3 Podle odstavce Skutečný 

objem 2.24, před bouráním.

Podle odstavce Objemové 

měření 2.5.

G9661
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Číslo 
skupiny

Název skupiny Jednotka 
měření

Způsob stanovení výměry 
podle Kapitoly 2

Způsob měření podle Kapitoly 2
Podle odstavce Obecné zásady 
měření 2.1

9781 Otlučení omítky a obkladů
– odstranění omítky a dlaždic bez ohledu na druh a materiál;

– veškerou manipulaci s vybouraným materiálem.

m2 Podle odstavce Omítky, úpravy 

povrchů stěn a nástřiky 2.20.

Otloukaná Rozvinutá plocha.

Podle odstavce Plošné měření 2.4.

S využitím Ověření podle Kapitoly 

6.4.3 Metodiky,

Tabulka 1: Ověření pro obecné 

plošné konstrukce.

9811 Demolice budov
– kompletní odstranění budov bez ohledu na materiál, ze kterého jsou postaveny, 

bez ohledu na technologii bouracích prací, bez ohledu na podíl konstrukcí na OP;

– veškerou manipulaci s vybouraným materiálem;

– pomocné i podpěrné lešení (zřízení, nájem, demontáž);

– pomocné práce, vyplývající z technologických postupů (zakrytí demolice 

plachtami, kropení apod.);

– odpojení inženýrských sítí, spojených s demolovaným objektem;

– nutné zemní práce, zásyp podzemních prostor, studní (včetně jejich utěsnění) 

apod., vyrovnání plochy po demolici.

Standardně nezahrnuje:

– demontáž přípojek inženýrských sítí, demontáž oplocení, kácení stromů, mýcení 

křovin;

– likvidaci podzemních prostor (např. zásyp sklepů apod.);

– Poznámka: vykazuje se kubatura Obestavěného prostoru nad přilehlým terénem.

m3OP Měří se v m3 Obestavěného 

prostoru. Výška prostoru se 

počítá od rostlého terénu.

Podle odstavce Objemové 

měření 2.5.
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PŘÍLOHA 2
OVĚŘENÍ ROZDÍLU POŽADOVANÉHO MNOŽSTVÍ 
A ZAMĚŘENÉHO MNOŽSTVÍ

1 OVĚŘENÍ ROZDÍLU POŽADOVANÉHO MNOŽSTVÍ 
A ZAMĚŘENÉHO MNOŽSTVÍ   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3

2 STANOVENÍ ZÁKLADNÍHO RELATIVNÍHO ROZDÍLU   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
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Defi nice zkratek 

R
Z 

základní relativní rozdíl

R
R 

rostoucí relativní rozdíl

R
K 

klesající relativní rozdíl

Z
v 

hodnota Požadovaného množství

Z
s 

hodnota Zaměřeného množství

Z
v1 

h     odnota výměry přechodu mezi rostoucím relativním rozdílem a klesajícím relativním roz-

dílem

|Z
v
 – Z

s
| rozdí l Požadovaného množství a Zaměřeného množství (hodnota k porovnávána s limitním 

rozdílem)

f
(RT) 

funkce relativn  ího rozdílu

f
(LR) 

funkce limitního rozdílu
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1 Ověření rozdílu Požadovaného množství a Zaměřeného množství

Tolerance a chybové modely jsou zavedeny napříč celým stavebním procesem. Požadované množ-

ství je ovlivněno výrobními tolerancemi, tolerancemi provádění. Zaměřené množství je ovlivněno toleran-

cemi měření a chybových modelů. Nástroj Ověření nespadá do kategorie těchto tolerancí, slouží pře-

vážně ke způsobu určení ceny, negaci možných chyb a jejich vlivu na cenu. Stanovuje, jaké rozdíly mezi 

Požadovaným množstvím a Zaměřeným množstvím je možné připustit. Pokud jsou splněny podmínky 

a Ověření je použito, postupuje se podle Přílohy 1 Metodiky, Kapitoly 1.

Rozdíl Požadovaného množství a Zaměřeného množství je porovnán s limitním rozdílem stanove-

ným na základě:

1) základního relativního rozdílu,

2) rostoucího relativního rozdílu,

3) klesajícího relativního rozdílu.

2 Stanovení základního relativního rozdílu

Při zaměřování skutečně provedený prací se musí zohlednit řada nepředvídatelných i předvídatel-

ných chyb. Stav přístroje, měřického etalonu, stav měřice, prostředí tvoří podmínky měření, které působí 

(ovlivňují) v čase výsledky měření apod. Tyto podmínky se považují za chyby skutečného měření a jsou 

zohledněny při vytváření základního relativního rozdílu. 

Jedná se o chyby:

a) Nevyhnutelné, omyly a hrubé chyby

– Chyba čtení 

– Chyba z nepozornosti nebo přehlédnutí

– Chyby špatným zvolením metody měření

– Chyby díky špatné manipulaci s přístrojem

– Chyby vyvolané nepřízní počasí

b) Systematické

– Chyby způsobeny nepřesnostmi měřicího přístroje nebo měřičské soustavy

c) Náhodné – chyby nepředvídatelné, vzájemně nezávislé

– Od vlivu vlhkosti

– Od mechanických vlivů

– Od vlivu teploty

– Od vlivu cizích magnetických a elektrostatických polí

– Od vlivu kmitočtů 

– Chyby v cílení
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– Chyba v přiřazení měřítka

– Chyba ze zaokrouhlování

– A podobné

Tento typ chyb se projevuje konstantní tolerancí nezávislou na velikosti položky vyčtené z výkresu 

(Z
v
) a jsou pro případy Ověření zvané „základní relativní rozdíl“ (dále jen RZ ). Chyby se odrazí v zaměřo-

vání více rozměrů, tj. zvyšují se v případě počítání ploch a objemů. 

3 Stanovení rostoucího a klesajícího relativního rozdílu

„Rostoucí relativní rozdíl“ (R
R 
) pro zohlednění velikosti a nepravidelných tvarů: 

Pro zohlednění velikosti a komplexnějších tvarů konstrukcí/prvků je aplikován takzvaný „rostoucí 
relativní rozdíl“ (dále jen RR ). RR

 v závislosti na velikosti položky vyčtené z výkresu (dále jen „Zv“) lineárně 

funkci relativního rozdílu zvyšuje, protože chyby hrubé, systematické i nahodilé se mohou objevovat čas-

těji. V závislosti na množství položky se projevují chyby provádění, které nemají vliv na kvalitu, ale mohou 

mít dopad na výměru (tudíž i zaměření) vyhotovené položky. 

Hodnoty R
R
 jsou stanoveny iteračním procesem po zohlednění předpokládaných velikostí obec-

ných prvků a požadovaných maximálních rozdílů.

„Klesající relativní rozdíl“ (R
K 
) od zohlednění zaměřování přesnějšími metodami:

Při určité velikosti položky je tak nutné R
R
 omezit a aplikovat „klesající relativní rozdíl“ (dále jen 

RK), která reguluje velikost relativních rozdílů při konstrukcích větších rozměrů.

Při překročení určité velikosti konstrukcí je zavedený R
K
 pro zohlednění přesnějších zaměřovacích 

postupů.

Hodnoty R
K
 jsou stanoveny iteračním procesem po zohlednění předpokládaných velikostí obec-

ných prvků a požadovaných maximálních rozdílů.

Hodnota přechodu mezi rostoucím a klesajícím relativním rozdílem je označena „Z
v1

“. 

4 Matematické vyjádření relativních a limitních rozdílů

Pro znázornění relativního rozdílu je zvolena základní matematická funkce 

f
(RT)

 = funkce relativního rozdílu

Z
v
 < Z

v1
 ; f

(RT)
 = R

R
 × Z

v
 + R

Z

Z
v
 > Z

v1
 ; f

(RT)
 = (R

R
 × Z

v1
 + R

Z
) – R

K
 × (Z

v
 – Z

v1
)

Kde: 

R
R
 – určuje velikost rostoucího relativního rozdílu

R
Z
 – určuje velikosti základního relativního rozdílu

R
K
 – určuje velikost klesajícího reaktivního rozdílu
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Z
v
 – hodnota výměry z projektové dokumentace

Z
v1

 – hodnota výměry přechodu mezi rostoucím relativním rozdílem a klesajícím relativním rozdílem

Obrázek 1: Příklad funkce relativního rozdílu (nejedná se o skutečné hodnoty)

Stanovení funkce limitního rozdílu 

Z funkce relativního rozdílu se stanoví funkce limitního rozdílu následujících vztahem 

f
(LR)

 = funkce limitního rozdílu

f
(LR)

 = f
(RT)

 × Z
v

Kde: 

Z
v
 – značí velikost výměry konstrukce zaznamenané v projektové dokumentaci

Z
s
 – značí velikost výměry konstrukce zaměřené ve skutečnosti

Obrázek 2: Příklad funkce limitního rozdílu (nejedná se o skutečné hodnoty) 
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4.1 Ověření rozdílu Požadovaného množství a Zaměřeného množství pro obecné plošné konstrukce
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4.2 Ověření rozdílu Požadovaného množství a Zaměřeného množství pro betonové konstrukce měřené objemem
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4.3 Ověření rozdílu Požadovaného množství a Zaměřeného množství pro kovové konstrukce
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4.4 Ověření rozdílu Požadovaného množství a Zaměřeného množství pro zeminu měřenou objemově



METODIKA MĚŘENÍ PRO ÚČELY ČLÁNKU 12 ČERVENÉ KNIHY FIDIC

10

4.5 Ověření rozdílu Požadovaného množství a Zaměřeného množství pro zeminu měřenou plošně
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4.6 Ověření rozdílu Požadovaného množství a Zaměřeného množství pro dřevěné konstrukce
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