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Seznam novinek v programu KROS 4

1.  Historie období 
Pro větší přehlednost a transparentnost Průběhu výstavby jsme do panelu období přidali informace o změ-
nách a uživatelích, kteří dané změny provedli. . 

• Z panelu období lze zobrazit historii, ve které je vidět, kdo, kdy a co s daným obdobím udělal.

•  Zaznamenává se: vytvoření období, úpravu dat období, vymazání, zamknutí, odemknutí, odeslání ke  
 schválení, vrácení k dopracování, schválení a zrušení schválení.

•  Funkci mají přístupnou všichni uživatelé, kteří mají přístup k seznamu období.
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Seznam novinek v programu KROS 4

2.  Exporty s cenami i bez cen současně
 
S novou verzí jsme zjednodušili odevzdávání soupisů prací veřejných zakázek. Při exportu Excel Komplet/
VZ můžete najednou vyexportovat soubor s cenami (kontrolní soupis prací) i bez cen (zadání).
 

Program vyexportuje oba soubory současně a nemusíte je tak vytvářet zvlášť. 
Tato funkce je dostupná i pro export rozpočtů do uniXML. 

V režimu stavby „Veřejná zakázka“ je automaticky nastavený export s cenami i bez cen (zadání).



6

Seznam novinek v programu KROS 4

3.  Exporty s firemním logem

Nově byla podpořena možnost vložit si do rozpočtů vlastní logo. Při exportu Excel Komplet v pokročilém 
nastavení přibyla možnost exportovat soubor i s vlastním logem. Logo lze nahrát v Nastavení programu.
   

Logo se zobrazuje na každé straně rozpočtu, vč. rekapitulací a krycích listů. 
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Seznam novinek v programu KROS 4

4.  Jednoduchá aktualizace na novou verzi přímo v   
 KROSu

S novou verzí zjednodušujeme uživatelům aktualizaci programu a databází. Ihned po vydání nové verze se 
uživateli přímo v programu zobrazí informace s možností stažení aktualizace a její automatické instalace.

V případě stažení verze program na pozadí spustí instalační program a nechá vás mezitím pracovat. Po 
úspěšném stažení vám program nabídne v Seznamu zakázek novou verzi nainstalovat.
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Seznam novinek v programu KROS 4

5. Opravy chyb, vylepšení

5.1.	 KROS	4
• V KROS 4 se již lze přihlásit pomocí účtu z BIM platformy i po předchozím přihlášení pomocí DEK   
 účtu.
• Při opakovaném zápisu skladeb ze stavební knihovny se zrychlilo otevírání okna stavební knihovny.
• Pro díl 23-M byly zrušeny přirážky M.
• Oprava chyby zápisu nesprávného množství položky u IFC modelů složených z agregovaných prvků

5.2.	 BIM	platforma
• V seznamu dokumentů se zobrazuje cesta k dokumentu, přes kterou lze rychleji dostat do nadřaze- 
 né složky.
 

• V mobilním zobrazení (v prohlížení archivovaného rozpočtu a v prohlížení PV) bylo opraveno zobra-  
 zení popisu v detailu položky vyhledané pomocí filtrování.

5.3.	 OFERTA
• Byla upravena max. délka názvu položky rozpočtu na 400 znaků.
• Na VŘ byla přidána hodnota „Odb. cena - výsl. cena“.
• Byl přidán datum a čas importu/aktualizace položek rozpočtu.
• Bylo upraveno výchozí řazení položek rozpočtu, aby odpovídalo řazení v RSV.
• Oprava chyby 500 při odesílání balíčku.
• Do kontaktů z RSV byla přidána hodnota „Funkce“.
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Vybrané novinky ve stavebních konstrukcích a pracích

Tepelná čerpadla a akumulační nádrže (800-731)

 >  Vzhledem k nynější zvýšené poptávce byl doplněn sortiment tepelných čerpa-
del typu vzduch-voda a země-voda pro různé kombinace vytápění, přípravy tep-
lé vody a chlazení. 

 >  Přidány i komerční varianty firmy Regulus a IVT, dále nové položky akumulačních 
nádrží k solárním systémům, te pelným čerpadlům a fotovoltaickým elektrárnám.

Zemní vzduchový výměník (800-751)

 >  Nově byly zařazeny položky pro realizaci zemního vzdu chového výměníku. Ten 
využívá teploty země k tomu, aby vzduch proudící v potrubí pod zemí přejal tep-
lotu okolní zeminy. Snižuje se tak energetická náročnost pro ohřev nebo chla-
zení vzduchu.

Stykovací (vylamovací) výztuž (801-1)

 >  Do soustavy byly zapracovány položky stykovací výztuže. Stykovací výztuž slou-
ží pro propojení monolitických železo betonových konstrukcí, které nejsou be-
tonovány naráz, ale na etapy. Její užití zajistí jednoduché a bezpečné spojení 
jed notlivých úseků.

Betonové krytiny (800-765)

 >  K položkám betonových krytin jsme doplnili komerční vari anty položek s použi-
tím výrobků firem Bramac a Betonpres. Komerční varianty těchto dvou výrobců 
tak vhodně doplnily stávající komerční varianty KM Beta.

Konstrukce z SDK prefabrikátů (800-763)

 >  Katalog suché výstavby byl doplněn o nové položky pro montáž sádrokarto-
nových prefabrikátů. Jde o konstrukce z desek SDK, které jsou naformátované 
a frézované již z vý roby přesně podle projektu.

Podtlakové kotvení povlakových krytin (800-712)

 >  Byly zařazeny položky podtlakového kotvení povlakových krytin plochých střech. 
Systém je založen na působení větru na střešní konstrukci, kdy se sací síly vyu-
žijí ke kotvení hydroizolace prostřednictvím vakuových ventilů.

Kompletní přehled novinek naleznete na podminky.urs.cz

https://podminky.urs.cz/catalogs/CS_URS_2022_02/Novinky
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