REKAPITULACE STAVBY
Kód:

RSZ101O

Stavba:

SO 101 Polní cesta HPC1 v k.ú. Holedeč

KSO:
Místo:

Holedeč

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EKOSTAVBY Louny s.r.o. , Václava Majera 573, 440 01 Louny

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Josef Bureš

IČ:
DIČ:

3.1.2019

10442481
CZ10442481

Poznámka:

4 714 363,40

Cena bez DPH
DPH základní
snížená

Cena s DPH

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
4 714 363,40
0,00

v

Výše daně
990 016,31
0,00

CZK

5 704 379,71
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:

RSZ101O

Stavba:

SO 101 Polní cesta HPC1 v k.ú. Holedeč

Místo:

Holedeč

Datum:

03.01.2019

Zadavatel:
Uchazeč:

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
EKOSTAVBY Louny s.r.o. , Václava Majera 573, 440 01 Louny

Projektant:

Ing. Josef Bureš

Kód

Objekt, Soupis prací

Cena bez DPH [CZK]

Náklady stavby celkem
RSZ101
RSZ101V

SO 101 - Polní cesta
VON - Vedlejší a ostatní náklady
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Cena s DPH [CZK]

4 714 363,40

5 704 379,71

4 658 197,13
56 166,27

5 636 418,53
67 961,19

Typ

STA
VON

KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
SO 101 Polní cesta HPC1 v k.ú. Holedeč
Objekt:

RSZ101 - SO 101 - Polní cesta
KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Holedeč

Zadavatel:
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EKOSTAVBY Louny s.r.o. , Václava Majera 573, 440 01 Louny

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Josef Bureš

IČ:
DIČ:

03.01.2019

10442481
CZ10442481

Poznámka:

4 658 197,13

Cena bez DPH
DPH základní
snížená

Základ daně
4 658 197,13
0,00

Cena s DPH

Sazba daně
21,00%
15,00%

v
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CZK

Výše daně
978 221,40
0,00

5 636 418,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SO 101 Polní cesta HPC1 v k.ú. Holedeč
Objekt:

RSZ101 - SO 101 - Polní cesta
Místo:

Holedeč

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
EKOSTAVBY Louny s.r.o. , Václava Majera 573, 440 01 Louny

Projektant:

03.01.2019
Ing. Josef Bureš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 658 197,13

HSV - Práce a dodávky HSV

4 658 197,13

1 - Zemní práce

803 895,69

2 - Zakládání

111 067,04

4 - Vodorovné konstrukce

39 658,19

5 - Komunikace

3 459 118,47

8 - Trubní vedení

13 455,89

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

171 149,22

997 - Přesun sutě

59 129,50

998 - Přesun hmot

723,13
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SO 101 Polní cesta HPC1 v k.ú. Holedeč
Objekt:

RSZ101 - SO 101 - Polní cesta
Místo:

Holedeč

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
EKOSTAVBY Louny s.r.o. , Václava Majera 573, 440 01 Louny

Projektant: Ing. Josef Bureš

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

03.01.2019

J.cena
[CZK]

Náklady soupisu celkem

1

D

HSV

D

1
K 111212351

PSC

VV
VV

2

K 111251111R

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

4 658 197,13

Práce a dodávky HSV

4 658 197,13

Zemní práce

803 895,69

Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s
odstraněním pařezu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

m2

450,000

46,69

21 010,50 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se
složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek a případnou úpravu terénu se
zhutněním po odstranění dřevin. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na
skládku. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a
krajinářských úpravách. 4. Ceny nelze použít: a) pro úplnou likvidaci porostu při přípravě
staveniště apod.; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce, b) pro odstranění
kořenových výmladků; tyto práce se oceňují individuálně, c) -1221 až -1223 a -1331 až -1333 pro
jednoleté semenáče dřevin, náletů v bylinném stavu; tyto práce se oceňují cenami souborů cen
185 80-42 Vypletí nebo 183 41-13 Odplevelení výsadeb. 5. Průměr kmene stromů nebo keřů se měří
0,15 m nad terénem. 6. Množství jednotek se stanoví samostatně za keřovou skupinu v m2 souvislé
plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů
a keřů, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než
půdorysná plocha staveniště (upravované plochy), uvažuje se pouze tato plocha. 7. V cenách o
sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

plocha dle ACAD
450

450,000

Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování)

m3
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23,000

518,79

11 932,17

PČ Typ

Kód

PSC

VV
VV

3

K 112151111

PSC

VV
VV

4

K 112151112

PSC

VV
VV

5

K 112151114

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení na dopravní prostředek, odvoz dřevní drtě do 20
km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení drti na skládku. 3. Měří se
objem nadrcené hmoty.

včetně naložení a složení
23
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene
přes 100 do 200 mm

23,000
kus

17,000

570,67

9 701,39 CS ÚRS 2018 01

726,31

5 084,17 CS ÚRS 2018 01

1 608,25

1 608,25 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se
složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny
náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na
skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v
sadovnických a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě
dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve
výšce 0,15m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi,
nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na
řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

stromy č. 2,3,4,6,10,19,21,29,40,42,43,44,49,50,51,53,55
17
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene
přes 200 do 300 mm

17,000
kus

7,000

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se
složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny
náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na
skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v
sadovnických a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě
dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve
výšce 0,15m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi,
nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na
řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

stromy č.32,33,35,36,37,48,54
7
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene
přes 400 do 500 mm
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7,000
kus

1,000

PČ Typ

Kód

PSC

VV
VV

6

K 112151117

PSC

VV
VV

7

K 112201111

PSC

8

K 112201112

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se
složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny
náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na
skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v
sadovnických a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě
dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve
výšce 0,15m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi,
nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na
řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

strom č.47
1
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene
přes 700 do 800 mm

1,000
kus

1,000

4 617,23

4 617,23 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se
složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny
náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na
skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v
sadovnických a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě
dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve
výšce 0,15m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi,
nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na
řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

strom č.30
1
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do
200 mm

1,000
kus

17,000

301,94

5 132,98 CS ÚRS 2018 01

kus

7,000

731,99

5 123,93 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva
na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání
jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu. 2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a
rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 3. Průměr pařezu se měří v místě řezu
kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření
prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 4. V cenách
nejsou započteny náklady na: a) dodání zeminy, b) odvoz a uložení biologického odpadu na
skládku. 5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. 6.
V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou
technologií s odstraněním náběhových kořenů.

Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše
přes 200 do 300 mm

Strana 7 z 31

PČ Typ

Kód

PSC

9

K 112201114

PSC

10

K 112201117

PSC

11

K 113107162

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva
na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání
jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu. 2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a
rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 3. Průměr pařezu se měří v místě řezu
kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření
prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 4. V cenách
nejsou započteny náklady na: a) dodání zeminy, b) odvoz a uložení biologického odpadu na
skládku. 5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. 6.
V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou
technologií s odstraněním náběhových kořenů.

Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše
přes 400 do 500 mm

kus

1,000

1 341,31

1 341,31 CS ÚRS 2018 01

kus

1,000

4 012,08

4 012,08 CS ÚRS 2018 01

m2

1 485,000

37,25

55 316,25 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva
na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání
jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu. 2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a
rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 3. Průměr pařezu se měří v místě řezu
kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření
prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 4. V cenách
nejsou započteny náklady na: a) dodání zeminy, b) odvoz a uložení biologického odpadu na
skládku. 5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. 6.
V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou
technologií s odstraněním náběhových kořenů.

Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše
přes 700 do 800 mm
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva
na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání
jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu. 2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a
rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 3. Průměr pařezu se měří v místě řezu
kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření
prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 4. V cenách
nejsou započteny náklady na: a) dodání zeminy, b) odvoz a uložení biologického odpadu na
skládku. 5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. 6.
V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou
technologií s odstraněním náběhových kořenů.

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
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PČ Typ

12

Kód

Popis

MJ

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé
vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a 7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo
z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325
lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až 7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených
do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin
stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených
živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm)
jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady
na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje
cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti
získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění
vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1
Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění
podkladu nebo krytu frézováním.

VV

450*3,3

K 113107183

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

1 485,000

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé
vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a 7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo
z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325
lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až 7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených
do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin
stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených
živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm)
jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady
na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje
cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti
získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění
vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1
Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění
podkladu nebo krytu frézováním.

VV

77

m2

77,000

77,000
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63,43

4 884,11 CS ÚRS 2018 01

PČ Typ
13

Kód

K 121101101

PSC

VV
VV
VV

14

K 122202202

Popis

MJ

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

m3

Množství
175,000

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

35,42

6 198,50 CS ÚRS 2018 01

68,64

81 616,39 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní
prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů,
kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do
objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11
Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných
skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu
každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1
a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení
se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a
přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na
vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění
neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí
ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .
c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí
podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných
podmínek tohoto katalogu.

plocha dle ACAD
sejmutí ornice tl. 0,25 m
(310+390)*0,25
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině
tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
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175,000
m3

1 189,050

PČ Typ

Kód

PSC

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

15

K 122302202

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů
prováděny samostatně, b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s
odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se
oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování
silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném
předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro
množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112
Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených
prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3.
V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na
přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední
vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na
násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném
profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu
dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací.
Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5.
Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen
162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu

plochy a objemy dle ACAD
odkop pro konstrukci vozovky cesty
4697*0,40*0,75
zasakovací plocha
30*0,5
příkop
105*2,1+26*0,6
vpusti
1+1+2
příčné svody
(0,3*1*8)+(1*6)
-11,55-297-175
Součet
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině
tř. 4 přes 100 do 1 000 m3
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1 409,100
15,000
236,100
4,000
8,400
-483,550
1 189,050
m3

469,700

68,64

32 240,21 CS ÚRS 2018 01

PČ Typ

Kód

PSC

VV
VV
VV

16

K 132201101

PSC

VV
VV

17

K 162301101

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů
prováděny samostatně, b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s
odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se
oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování
silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném
předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro
množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112
Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených
prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3.
V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na
přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední
vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na
násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném
profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu
dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací.
Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5.
Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen
162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu

plochy a objemy dle ACAD
odkop pro konstrukci vozovky cesty
4697*0,40*0,25
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

469,700
m3

90,750

315,16

28 600,77 CS ÚRS 2018 01

62,25

21 787,50 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3
m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a)
šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000
mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do
1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku
č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

výkop rýhy pro vsakovací rýhu
363*0,25
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až
4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
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90,750
m3

350,000

PČ Typ

18

19

20

Kód

PSC

VV

175*2 'Přepočtené koeficientem množství

K 162301405

VV

24
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou
do 5000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm
Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.

VV

1

K 162301408

K 162301421

K 162301422
PSC

K 162301424

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

kus

24,000

311,27

7 470,48 CS ÚRS 2018 01

363,15

363,15 CS ÚRS 2018 01

415,03

415,03 CS ÚRS 2018 01

24,000

PSC

PSC

23

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou
do 5000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm
Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.

K 162301406

Množství

350,000

PSC

VV

22

MJ

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí,
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

21

Popis

kus

1,000

1,000

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou
do 5000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm

kus

1,000

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.

1
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou
do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

1,000
kus

24,000

155,64

3 735,36 CS ÚRS 2018 01

kus

1,000

207,52

207,52 CS ÚRS 2018 01

kus

1,000

311,27

311,27 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou
do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm
Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou
do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm
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PČ Typ

Kód

PSC

24

K 162301905
PSC
VV
VV

25

K 162301906
PSC
VV
VV

26

K 162301908
PSC
VV
VV

27

K 162301921
PSC

28

K 162301922
PSC

29

K 162301924
PSC

30

K 162701105

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou
Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů
jehličnatých, o průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus

72,000

5,19

373,68 CS ÚRS 2018 01

5,19

15,57 CS ÚRS 2018 01

5,19

15,57 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.

přesun na skládku 20km
24*3
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou
Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů
jehličnatých, o průměru kmene přes 300 do 500 mm

72,000
kus

3,000

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.

přesun na skládku 20km
1*3
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou
Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů
jehličnatých, o průměru kmene přes 700 do 900 mm

3,000
kus

3,000

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.

přesun na skládku 20km
1*3
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou
Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů
kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

3,000
kus

72,000

3,11

223,92 CS ÚRS 2018 01

kus

3,000

3,11

9,33 CS ÚRS 2018 01

kus

3,000

3,11

9,33 CS ÚRS 2018 01

m3

1 658,700

75,07

124 518,61 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou
Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů
kmenů, průměru přes 300 do 500 mm
Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou
Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů
kmenů, průměru přes 700 do 900 mm
Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
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PČ Typ

Kód

PSC

VV
VV

31

32

K 162701109

MJ

odvoz výkopku na skládku - 20km
1189+469,7

VV

1658,7*10 'Přepočtené koeficientem množství

VV
VV
VV
VV

K 171201201

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

1 658,700

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až
4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

K 171201200R

Množství

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí,
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí,
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV

33

Popis

m3

16 587,000

3,29

54 571,23 CS ÚRS 2018 01

16 587,000

Poplatek za uložení bioodpadu na skládku

t

větve
23*0,33
pařezy
1,1
Součet

8,690

311,27

2 704,94

7,590
1,100
8,690

Uložení sypaniny na skládky

m3
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1 658,700

1,00

1 658,70 CS ÚRS 2018 01

PČ Typ

Kód

PSC

34

K 171201211
PSC
VV

35

K 167101102

PSC

36

K 175111101

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1
m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo
nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b)
na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky
za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t

2 819,790

36,32

102 414,77 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

1658,7*1,7 'Přepočtené koeficientem množství
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání,
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

2 819,790
m3

175,000

45,36

7 938,00 CS ÚRS 2018 01

m3

13,000

477,27

6 204,51 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na
vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé
lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m
svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě
hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou
vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu
a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek
se určí v rostlém stavu horniny.

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem
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PČ Typ

Kód

PSC

VV
VV

37

M 58344171
VV

38

K 181151321

PSC

VV
VV
VV

39

K 181301101

PSC

40

K 181451131

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího
průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím.
Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i
s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2.
Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu.
Tato se oceňuje ve specifikaci.

propustek - zásyp potrubí
10*1,3

13,000

štěrkodrť frakce 0-32

t

13*1,8 'Přepočtené koeficientem množství
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice
souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině
nebo na svahu do 1:5

23,400

285,42

6 678,83 CS ÚRS 2018 01

9,34

13 160,06 CS ÚRS 2018 01

23,400
m2

1 409,000

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 2.
Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady
na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z
rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou
uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

plocha dle ACAD
konečné teréní úpravy podél cesty
1409
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše
do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

1 409,000
m2

1 409,000

40,47

57 022,23 CS ÚRS 2018 01

m2

1 409,000

12,45

17 542,05 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek
na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice;
toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání
ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a
překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice
umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m,
uvedená v popisu cen, neodečítá.

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně
utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
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PČ Typ

Kód

PSC

41

M 00572472R
VV

42

K 181951102

PSC

VV
VV
VV

43

K 182101101

PSC

VV
VV
VV

44

K 182301121

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185
80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná
úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně
schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady
oceňují individuálně.

osivo směs travní krajinná-rovinná

kg

1409*0,02 'Přepočtené koeficientem množství

28,180

93,38

2 631,45

28,180

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

m2

4 697,000

12,60

59 182,20 CS ÚRS 2018 01

48,49

15 031,90 CS ÚRS 2018 01

47,94

16 347,54 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne
však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt
urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m
přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna;
toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes
1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou
započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části
A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se
zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

plocha dle ACAD
pod konstrukcí vozovky cesty
3825+872
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním
výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

4 697,000
m2

310,000

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes
1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch,
pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro
úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn
příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů
komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch
vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami
souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů.

svahování příkopů
ploch dle ACAD
310
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2,
tl. vrstvy do 100 mm
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310,000
m2

341,000

PČ Typ

Kód

příkop
využit bude zbytek deponované ornice
(175-140,9)*10

VV
VV
VV

K 183403114

K 183403153

47

2
K 21152111R

PSC

VV
VV

48

K 211531111

PSC

VV
VV

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

341,000

Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5

m2

1 409,000

1,04

1 465,36 CS ÚRS 2018 01

Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

m2

1 409,000

1,04

1 465,36 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro
obdělání půdy aktivními branami.

PSC

D

Množství

Poznámka k souboru cen:
1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro
obdělání půdy aktivními branami.

PSC

46

MJ

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek
na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice;
toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání
ornice, v souvislosti s pozn. č. 3, se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a
překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice
umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m,
uvedená v popisu cen, neodečítá.

PSC

45

Popis

Zakládání

111 067,04

Výplň zasakovací plochy bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně z vhodné části
hrubého kameniva nesmelených vrstev stávající vozovky

m3

15,000

949,18

14 237,70

820,47

74 457,65 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 2. V
cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují
cenami: a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru cen 212
75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3
vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.

zasakovací plocha
30*0,5
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s
úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

15,000
m3

90,750

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 2. V
cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují
cenami: a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru cen 212
75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3
vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.

vsakovací rýha - výplň
363*0,25

90,750
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PČ Typ
49

Kód

K 211971121

VV

M 693111420

4
K 451317777R

PSC

52

Množství

m2

726,000

m2

798,600

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

17,12

12 429,12 CS ÚRS 2018 01

12,45

9 942,57 CS ÚRS 2018 01

726,000

geotextilie netkaná PP 200g/m2
726*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

VV

51

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze
nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce
opláštění do 2,5 m

vsakovací rýha
363*2

VV

D

MJ

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny: a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií, b) i pro zřízení svislého drénu z
jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu, c) pro způsob spojování
geotextilií přesahy. 2. Ceny nelze použít: a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách;
toto opláštění se oceňuje individuálně, b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují
cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných drénů, c) pro
zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se ocení cenami souboru cen 213 14
Zřízení vrstvy z geotextilie. 3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů
a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám výkopu při provádění. 4. V
cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci.
Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 5. Množství měrných jednotek: a) se určuje v m2 rozvinuté
plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení
množství měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně, b) pro dodání geotextilie oceňované
ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů stanovených projektovou
dokumentací.

PSC

50

Popis

K 451319777R

798,600

Vodorovné konstrukce

39 658,19

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5,
tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého

m2

34,500

416,67

14 375,12

m2

280,000

26,11

7 310,80

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů a kuželů. 2. Ceny nelze
použít pro: a) lože rigolů dlážděných, které je započteno v cenách souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol
dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 16-1111 Rigol dlážděný z
lomového kamene, b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, které se
oceňují cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích - úpravy toků a kanálů. 3. V
cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za dalších 10 mm tloušťky z prohozené
zeminy, -9779 Příplatek za sklon přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na
prohození zeminy. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění
k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01
tohoto katalogu, b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic cenami části
A 02 katalogu 800-1 Zemní práce, c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje
cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01
katalogu 800-1 Zemní práce.

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i
započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože přes 100 mm z betonu prostého
C20/25n
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PČ Typ

53

Kód

PSC

VV

56*5 'Přepočtené koeficientem množství

K 451319779

K 451573111

PSC

VV
VV

55

MJ

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů a kuželů. 2. Ceny nelze
použít pro: a) lože rigolů dlážděných, které je započteno v cenách souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol
dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 16-1111 Rigol dlážděný z
lomového kamene, b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, které se
oceňují cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích - úpravy toků a kanálů. 3. V
cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za dalších 10 mm tloušťky z prohozené
zeminy, -9779 Příplatek za sklon přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na
prohození zeminy. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění
k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01
tohoto katalogu, b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic cenami části
A 02 katalogu 800-1 Zemní práce, c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje
cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01
katalogu 800-1 Zemní práce.

PSC

54

Popis

K 452321151

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

280,000

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za zřízení podkladu nebo
lože pod dlažbu ve sklonu přes 1:5, pro jakoukoliv tloušťku z betonu prostého

m2

56,000

11,24

629,44 CS ÚRS 2018 01

m3

1,250

564,93

706,16 CS ÚRS 2018 01

3 088,93

6 177,86 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů a kuželů. 2. Ceny nelze
použít pro: a) lože rigolů dlážděných, které je započteno v cenách souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol
dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 16-1111 Rigol dlážděný z
lomového kamene, b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, které se
oceňují cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích - úpravy toků a kanálů. 3. V
cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za dalších 10 mm tloušťky z prohozené
zeminy, -9779 Příplatek za sklon přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na
prohození zeminy. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění
k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01
tohoto katalogu, b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic cenami části
A 02 katalogu 800-1 Zemní práce, c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje
cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01
katalogu 800-1 Zemní práce.

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku
do 63 mm
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V
cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních
pracích.

propustek - podkladní vrstva
10*0,125
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky
pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25
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1,250
m3

2,000

PČ Typ

Kód

VV
VV

K 452368211
VV
VV

5

D

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.
2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

PSC

56

Popis

propustek - podkladní beton
10*0,2
Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí
typu Kari
propustek - obetonování
10*4,5*0,008

2,000
t

0,360

29 052,24

10 458,81 CS ÚRS 2018 01

0,360

Komunikace

3 459 118,47

57

K 564851111

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

m2

4 697,000

120,22

564 673,34 CS ÚRS 2018 01

58

K 564851111R

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

m2

4 697,000

120,22

564 673,34

59

K 565165121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm

m2

3 825,000

353,09

1 350 569,25 CS ÚRS 2018 01

PSC
VV
VV

60

K 573191111
PSC

61

K 569831111

PSC

VV
VV
VV

Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

plocha dle ACAD
3825

3 825,000

Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

m2

3 825,000

13,70

52 402,50 CS ÚRS 2018 01

m2

872,000

61,20

53 366,40 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na popř. projektem předepsané očištění vozovky, které se
oceňuje cenou 938 90-8411 Očištění povrchu saponátovým roztokem části C 01 tohoto katalogu.

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění
štěrkodrtí tl. 100 mm
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 2. V cenách 51-11 až 5511 nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se
oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) odklizení odpadu po
prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

štěrkodrť ŠDb fr. 0-32 mm
plocha dle ACAD
872

872,000

62

K 573231108

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2

m2

3 825,000

7,99

30 561,75 CS ÚRS 2018 01

63

K 577134121

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2

3 825,000

195,51

747 825,75 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.
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PČ Typ
64

Kód

K 591141111

PSC

VV
VV
VV
VV
VV

65

M 583801200
VV

66

K 594511111R

PSC

VV
VV
VV
VV
VV

Popis

MJ

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím
beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do
lože z cementové malty

m2

Množství
34,500

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

469,68

16 203,96 CS ÚRS 2018 01

2 542,07

23 679,38 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou. 2.
Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a
kroužkovou. 3. Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111
Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěší. 4. V cenách jsou
započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. 5. V
cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci;
ztratné lze dohodnout - u velkých kostek ve výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplnění
spár dlažby živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 . -11 Zálivka živičná spár
dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek
za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

příčný svod
17+14
vpusti
3,5
Součet

31,000
3,500
34,500

kostka dlažební žula drobná

t

34,5*0,27 'Přepočtené koeficientem množství
Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše
vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50
mm z betonu C20/25n

9,315
9,315

m2

56,000

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny: a) pro jakýkoliv sklon plochy, b) i pro dlažby (přídlažby) silničních příkopů a
kuželů. 2. Ceny nelze použít pro: a) rigoly dlážděné, které se oceňují cenami souborů cen 597 . 6. 1 Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 17- . 1 Rigol dlážděný z
lomového kamene, b) dlažbu nebo přídlažbu svahů nebo kuželů souvisejících s vodotečí, která se
oceňuje cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích-úpravy toků a kanály. 3. Část
lože přesahující tl. 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších
10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 4. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na prohození
zeminy. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) provedení podkladu pod lože, které se
oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Podklad nebo lože pod dlažbu, b) vyplnění spár, které se
oceňuje cenami souboru cen 599 . . -2 . Vyplnění spár dlažby, c) opatření zeminy a její přemístění
k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01
tohoto katalogu, d) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01
katalogu 800-1 Zemní práce. 6. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté dlážděné
plochy.

propustek - šikmá čela
2,5*3,4*2
dlažba příkopu
35+4
Součet

17,000
39,000
56,000
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819,27

45 879,12

PČ Typ
67

Kód

K 599632111

68

8
K 871315221

PSC

VV
VV

69

K 894201121

PSC

VV
VV

70

K 894302161
PSC
VV
VV

71

K 894502201
VV
VV

72

K 894608112
VV
VV

73

K 894608211
VV
VV

MJ

Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a
jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením

m2

Množství
56,000

J.cena
[CZK]
165,78

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

9 283,68 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro vyplnění spár dlažby (přídlažby) silničních příkopů a kuželů.

PSC

D

Popis

Trubní vedení

13 455,89

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého
plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

m

10,000

127,60

1 276,00 CS ÚRS 2018 01

3 170,46

1 055,76 CS ÚRS 2018 01

3 130,89

1 343,15 CS ÚRS 2018 01

168,96

675,84 CS ÚRS 2016 02

29 052,24

1 249,25 CS ÚRS 2016 02

29 052,24

493,89 CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle
tuhostí: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b)
třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické
zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou
krytí &gt; 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy,
při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým
statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.

délka dle ACAD
10

10,000

Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200
mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

m3

0,333

Poznámka k souboru cen:
1. Bednění stěny šachet se oceňuje cenami souboru cen 894 50-.. Bednění konstrukcí na trubním
vedení této části katalogu. 2. Bednění žlabu se oceňuje cenami souboru cen 351 35-11 Vnitřní
bednění spodní části stok části A 03.

dno šachty (uliční vpusti)
1*1,1*1,1*0,25*1,1

0,333

Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železového betonu stěny šachet tloušťky
přes 200 mm ze železového betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

m3

0,429

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny stropů jsou určeny pro jakékoliv tloušťky a plochy stropů.

stěny šachty (uliční vpusti)
(0,8*0,8-0,5*0,5)*1*1,1
Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a
vícehranných oboustranné
stěny šachty (uliční vpusti)
1*4*0,8*1,25
Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

0,429
m2

4,000
4,000

t

stěny šachty (uliční vpusti)
0,429*0,1

0,043
0,043

Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari

t

dno šachty (uliční vpusti)
1*1*2*1,1*0,0079

0,017
0,017
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PČ Typ
74

Kód

K 899203112R

VV

1

76

K 899623161

Poznámka k souboru cen:
1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem
cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu.

VV

10*0,15

9
K 919535556

PSC

VV
VV

K 919551114

PSC

VV
VV

M 28617272
VV
VV

80

K 919731122

Množství

kus

1,000

kus
m3

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

708,96

708,96

1,000

2 048,59

2 048,59

1,500

3 069,63

4 604,45 CS ÚRS 2018 01

1,000

mříž a rám z polymer plastu C250, 500x500mm
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř.
C 20/25

PSC

D

79

Osazení mříží z polymerplastu včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto náklady se
oceňují ve specifikaci.

M 552423280R

78

MJ

PSC

75

77

Popis

1,500

Ostatní konstrukce a práce, bourání

171 149,22

Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí
tř. C 25/30

m3

5,000

3 093,46

15 467,30 CS ÚRS 2018 01

1 120,97

11 209,70 CS ÚRS 2018 01

2 065,25

24 783,00 CS ÚRS 2018 01

31,04

496,64 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na popř. nutné bednění a odbednění. 2. Pro výpočet přesunu
hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na
místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.

propustek - obetonování potrubí
10*0,5
Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s
hrdlem DN 600 mm

5,000
m

10,000

m

12,000

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zhotovení otevřené stavební jámy, zemní konstrukce
přesýpaného objektu ze vhodných zemin hutněných po vrstvách 150 až 200 mm na minimum 98 %
Proctor Standard, které se oceňují podle katalogu 800-1 Zemní práce, b) podkladní a vyrovnávací
vrstvy, které se oceňují souborem cen 451 . . - . . Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty nebo
souborem cen 452 . . - . . Podkladní konstrukce z betonu, části A01 katalogu 827-1 Vedení trubní,
dálková a přípojná – vodovody a kanalizace, c) dodávku trub a spojek, které se oceňují zvlášť ve
specifikaci, ztratné lze dohodnout ve směrné výši 1,5 %. Součástí dodávky trub je i jejich úprava
podle konkrétních podmínek stavby (seříznutí, zkosení, vytvoření otvorů, apod.).

propustek
10

10,000

trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000 mm SN 12
propustek
12
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo
zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm
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12,000
m

16,000

PČ Typ

Kód

PSC

VV
VV

81

K 919732221

PSC

82

K 919735112
PSC

83

K 935112211

PSC

VV
VV
VV

84

M 59227029
VV

85

K 935112911

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 2. Náklady na
vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady
jsou započteny ve vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů.

odříznutí a zarovnání krytu stávající vozovky
16
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za
tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15
mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry

16,000
m

16,000

67,44

1 079,04 CS ÚRS 2018 01

m

16,000

68,48

1 095,68 CS ÚRS 2018 01

m

86,000

247,43

21 278,98 CS ÚRS 2018 01

m

172,000

300,90

51 754,80 CS ÚRS 2018 01

29,88

12 848,40 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání
hmot.

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou
maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky
přes 500 do 800 mm
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár. 2. V cenách
nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic nebo betonových desek, které se oceňují
ve specifikaci. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro příkopy z betonových tvárnic
(žlabu) v m délky jejich podélné osy, b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícní
plochy dlažby (žlabu), c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 v m2
rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu). 4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší světlá
šířka tvárnice.

příkop - zpevnění dna
délka dle ACAD
86

86,000

žlabovka betonová příkopová 500x680x60mm
86*2 'Přepočtené koeficientem množství
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou
maltou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes
100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár. 2. V cenách
nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic nebo betonových desek, které se oceňují
ve specifikaci. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro příkopy z betonových tvárnic
(žlabu) v m délky jejich podélné osy, b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícní
plochy dlažby (žlabu), c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 v m2
rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu). 4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší světlá
šířka tvárnice.

VV

86*5 'Přepočtené koeficientem množství

172,000
m2

430,000

430,000
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PČ Typ
86

Kód

K 935114121

VV

997
K 997221551

PSC

88

K 997221559

PSC

VV

89

K 997221845

PSC

VV

90

Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a
s obetonováním rozměru 450x500 mm bez obrubníku bez vnitřního spádu

m

příčný svod
8

VV

87

MJ

Množství
8,000

J.cena
[CZK]
3 891,96

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

31 135,68 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na dodání štěrbinového žlabu včetně čistícího kusu, vpusťového
kusu a záslepky, které jsou poměrově přepočteny na 1 bm žlabu.

PSC

D

Popis

K 997221855

8,000

Přesun sutě

59 129,50

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t

618,332

40,27

24 900,23 CS ÚRS 2018 01

t

4 328,324

3,48

15 062,57 CS ÚRS 2018 01

114,13

2 768,22 CS ÚRS 2018 01

36,32

16 398,48 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro
kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava
v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a
hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou
určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro
kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava
v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a
hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou
určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

618,332*7 'Přepočtené koeficientem množství
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez
obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

4 328,324
t

24,255

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky
odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je
započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního
odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6
Demolice objektů.

77*0,15*2,1
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

Strana 27 z 31

24,255
t

451,500

PČ Typ

Popis

MJ

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky
odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je
započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního
odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6
Demolice objektů.

VV

594-112,5-30

998

D
91

Kód

K 998225111
PSC

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

451,500

Přesun hmot

723,13

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo
živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.
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t

314,406

2,30

723,13 CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
SO 101 Polní cesta HPC1 v k.ú. Holedeč
Objekt:

RSZ101V - VON - Vedlejší a ostatní náklady
KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Holedeč

Zadavatel:
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EKOSTAVBY Louny s.r.o. , Václava Majera 573, 440 01 Louny

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Josef Bureš

IČ:
DIČ:

03.01.2019

10442481
CZ10442481

Poznámka:

56 166,27

Cena bez DPH
DPH základní
snížená

Základ daně
56 166,27
0,00

Cena s DPH

Sazba daně
21,00%
15,00%

v
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CZK

Výše daně
11 794,92
0,00

67 961,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SO 101 Polní cesta HPC1 v k.ú. Holedeč
Objekt:

RSZ101V - VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo:

Holedeč

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
EKOSTAVBY Louny s.r.o. , Václava Majera 573, 440 01 Louny

Projektant:

Kód dílu - Popis

03.01.2019
Ing. Josef Bureš

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

56 166,27

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

56 166,27

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

14 332,19

VRN2 - Příprava staveniště

1 037,58

VRN3 - Zařízení staveniště

7 593,95

VRN4 - Inženýrská činnost

33 202,55
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SO 101 Polní cesta HPC1 v k.ú. Holedeč
Objekt:

RSZ101V - VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo:

Holedeč

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
EKOSTAVBY Louny s.r.o. , Václava Majera 573, 440 01 Louny

Projektant: Ing. Josef Bureš

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Náklady soupisu celkem
D
D

VRN
VRN1

03.01.2019

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

56 166,27

Vedlejší rozpočtové náklady

56 166,27

Průzkumné, geodetické a projektové práce

14 332,19

1

K 011314000

Archeologický dohled

kpl

1,000

2 075,16

2 075,16 CS ÚRS 2018 01

2

K 012002000

Geodetické práce

kpl

1,000

6 652,67

6 652,67 CS ÚRS 2018 01

3

K 013254000

Dokumentace skutečného provedení stavby

kpl

1,000

5 604,36

5 604,36 CS ÚRS 2018 01

D
4

VRN2
K 020001000

D

VRN3

Příprava staveniště

1 037,58

Příprava staveniště

kpl

1,000

1 037,58

Zařízení staveniště

1 037,58 CS ÚRS 2018 01

7 593,95

5

K 030001000

Zařízení staveniště

kpl

1,000

5 000,00

5 000,00 CS ÚRS 2018 01

6

K 034303000

Dopravní značení na staveništi

kpl

1,000

1 037,58

1 037,58 CS ÚRS 2018 01

7

K 034503000

Informační tabule na staveništi

kpl

1,000

1 556,37

1 556,37 CS ÚRS 2018 01

D

VRN4

Inženýrská činnost

33 202,55

8

K 040001000

Inženýrská činnost

kpl

1,000

2 075,15

2 075,15 CS ÚRS 2018 01

9

K 043134000

Zkoušky zatěžovací

ks

12,000

2 593,95

31 127,40 CS ÚRS 2018 01
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