REKAPITULACE STAVBY
Kód:

RSZ105O

Stavba:

SO 105 Polní cesta HPC2 v k.ú. Stránky

KSO:
Místo:

Stránky

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

104424481
CZ104424481

Poznámka:

2 396 490,30

Cena bez DPH
DPH základní
snížená

Cena s DPH

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
2 396 490,30
0,00

v

Výše daně
503 262,96
0,00

CZK

2 899 753,26
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:

RSZ105O

Stavba:

SO 105 Polní cesta HPC2 v k.ú. Stránky

Místo:

Stránky

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
RSZ105
RSZ105V

SO 105 - Polní cesta
VON - Vedlejší a ostatní náklady
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Cena s DPH [CZK]

2 396 490,30

2 899 753,26

2 357 633,44
38 856,86

2 852 736,46
47 016,80

Typ

STA
VON

KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
SO 105 Polní cesta HPC2 v k.ú. Stránky
Objekt:

RSZ105 - SO 105 - Polní cesta
KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Stránky

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

104424481
CZ104424481

Poznámka:

2 357 633,44

Cena bez DPH
DPH základní
snížená

Základ daně
2 357 633,44
0,00

Cena s DPH

Sazba daně
21,00%
15,00%

v
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CZK

Výše daně
495 103,02
0,00

2 852 736,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SO 105 Polní cesta HPC2 v k.ú. Stránky
Objekt:

RSZ105 - SO 105 - Polní cesta
Místo:

Stránky

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

2 357 633,44

HSV - Práce a dodávky HSV

2 357 633,44

1 - Zemní práce

420 259,76

2 - Zakládání

263 142,37

5 - Komunikace

1 673 724,32

998 - Přesun hmot

506,99
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SO 105 Polní cesta HPC2 v k.ú. Stránky
Objekt:

RSZ105 - SO 105 - Polní cesta
Místo:

Stránky

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 121101103

PSC

VV
VV
VV

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

2 357 633,44

Práce a dodávky HSV

2 357 633,44

Zemní práce

420 259,76

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do
250 m

m3

97,075

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
353*1,1*0,25

97,075
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22,47

2 181,28 CS ÚRS 2018 01

PČ Typ
2

Kód

K 122202202

PSC

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

3

K 132201101

PSC

VV
VV
VV
VV

Popis

MJ

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

m3

Množství
897,260

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

68,64

61 587,93 CS ÚRS 2018 01

315,16

32 934,22 CS ÚRS 2018 01

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
(1687+383)*0,4
výkop pro sanaci podloží vozovky - výměna zemin
225*0,2
sjezd
121,3*0,2
Součet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

828,000
45,000
24,260
897,260
m3

104,500

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 drenáž pláně
403*0,25
15*0,25
Součet

100,750
3,750
104,500
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PČ Typ
4

Kód

K 132201201

PSC

VV
VV

5

K 162301101

PSC

6

K 162701105

Popis

MJ

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3

Množství
100,000

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

245,99

24 599,00 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje
jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích
se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem
výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro
koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů
a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3
cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění
výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4.
Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu
nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b)
v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a
hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

výkop pro vsakovací drén
100*1*1
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

100,000
m3

97,075

62,25

6 042,92 CS ÚRS 2018 01

m3

1 101,760

75,07

82 709,12 CS ÚRS 2018 01

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.

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

7

K 162701109

PSC

VV

8

K 171101111

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

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.

odvoz výkopku na skládku - 20km
897,26+104,5+100

1 101,760

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

m3

11 017,600

3,29

36 247,90 CS ÚRS 2018 01

90,65

5 099,06 CS ÚRS 2018 01

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.

1101,76*10 'Přepočtené koeficientem množství
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým
urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s
relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně
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11 017,600
m3

56,250

PČ Typ

Kód

PSC

VV
VV

9

K 171201201

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i
pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů
pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b)
uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným
zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i
pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění.
5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami,
měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na
objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6.
Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku
zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením
technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do
hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně
cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich
částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp
objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní
vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po
vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu. 9.
Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a
chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací.
10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je
pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se
rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes
125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené
úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí
být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich
přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na
neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení
sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120
ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky
při pozemkových úpravách

sanační vrstva - využita bude vhodná část materiálu (výkopku) z objektu SO101
225*0,25
Uložení sypaniny na skládky

56,250
m3
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1 101,760

1,00

1 101,76 CS ÚRS 2018 01

PČ Typ

Kód

PSC

10

K 171201211
PSC
VV

11

K 167101102

PSC

12

K 175151101

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

1 872,992

36,32

68 027,07 CS ÚRS 2018 01

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

1101,76*1,7 'Přepočtené koeficientem množství
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání,
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

1 872,992
m3

97,075

45,36

4 403,32 CS ÚRS 2018 01

m3

30,000

168,53

5 055,90 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 strojně 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
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PČ Typ

Kód

PSC

VV
VV

13

K 181151321

PSC

VV
VV
VV

14

K 181301101

PSC

15

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. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto
náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

vsakovací drén - zpětný zásyp - použita bude vhodná část výkopku
100*1*0,3
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

30,000
m2

969,500

9,34

9 055,13 CS ÚRS 2018 01

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
471,4+498,1
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše
do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

969,500
m2

969,500

40,47

39 235,67 CS ÚRS 2018 01

m2

969,500

12,45

12 070,28 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

M 00572472R
K 181951102

VV
VV

K 183403114

K 183403153

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

19,390

93,38

1 810,64

19,390

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

m2

2 070,000

12,60

26 082,00 CS ÚRS 2018 01

2 070,000

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

m2

969,500

1,04

1 008,28 CS ÚRS 2018 01

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

m2

969,500

1,04

1 008,28 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

20

J.cena
[CZK]

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

kg

plocha dle ACAD
pod konstrukcí vozovky cesty
1687+383

VV

19

Množství

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.

PSC

18

osivo směs travní krajinná-rovinná
969,5*0,02 'Přepočtené koeficientem množství

VV

17

MJ

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.

PSC

16

Popis

2
K 211531111

Zakládání

263 142,37

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s
úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
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m3

104,500

820,47

85 739,12 CS ÚRS 2018 01

PČ Typ

Kód

PSC

VV
VV
VV
VV

21

K 211531111

PSC

VV
VV

22

K 211971121

PSC

VV
VV
VV
VV

23

M 693111420
VV

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

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.

drenáž pláně - výplň
403*0,25
15*0,25
Součet
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s
úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

100,750
3,750
104,500
m3

70,000

820,47

57 432,90 CS ÚRS 2018 01

17,12

14 312,32 CS ÚRS 2018 01

12,45

12 489,84 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.

vsakovací drén - výplň
100*1*0,7
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

70,000
m2

836,000

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.

drenáž pláně
403*2
15*2
Součet

806,000
30,000
836,000

geotextilie netkaná PP 200g/m2

m2

836*1,2 'Přepočtené koeficientem množství

1 003,200
1 003,200
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PČ Typ
24

Kód

K 212752311
VV
VV
VV

25

K 212752313
VV
VV

5

D
26

K 561061121

PSC

VV
VV
VV

27
28

M 58591003
K 564761111
VV
VV
VV

Popis

MJ

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich
obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z
trubek plastových tuhých SN 8 DN 100
drenáž pláně
délka dle ACAD
316+15
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich
obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z
trubek plastových tuhých SN 8 DN 200
vsakovací drén
100

m

Množství
331,000

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

184,49

61 066,19 CS ÚRS 2018 01

321,02

32 102,00 CS ÚRS 2018 01

331,000
m

100,000

100,000

Komunikace

1 673 724,32

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo
směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením,
zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění
přes 350 do 400 mm

m2

2 070,000

37,35

77 314,50 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i v případě, že se vlastnosti zeminy zlepší nakupovaným materiálem, který se
oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, příp.
získání zeminy a rozprostření zeminy do patřičných nivelet a sklonů před úpravou. Tyto práce se
oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání
hydraulických pojiv a přísad; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Doporučené množství pojiva v
% objemové hmotnosti zhutněné zeminy: a) u cen 561 0.-11 pro úpravu vápnem, cementem a
směsným i pojivy - vápno, bezprašné vápno ............................2-3 % - cement
.......................................................4-6 % - směsná hydraulická pojiva ........................25 % b) u cen 561 0.-12 cementem s přísadami na bázi zeolitů a minerálů - cement
.......................................................9-14 % - pojiva
...............................................0,09- 0,14 % 4. Předpokládaná objemová hmotnost zeminy je
1 750 kg/m3 . 5. Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na základě
průkazní zkoušky. 6. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné zeminy je uvedena v příloze č.
5, tabulce č. 1. 7. Hmotnost přidávaného pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot. 8. V
cenách nejsou započteny náklady na odstranění překážek nebo objektů. 9. Ceny 561 01-11.. pro tl.
vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11.. pro tl. vrstvy 200 mm jsou určeny především pro cyklostezky.
Doporučené množství pojiva pro cyklostezky je 8-10 % objemové hmotnosti zeminy.

plocha dle ACAD
sanace podloží vozovky
1687+383

2 070,000

pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm s rozprostřením a
zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
sjezd
plocha dle ACAD
121,3
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39,744

2 272,30

90 310,29 CS ÚRS 2018 01

m2

121,300

188,54

22 869,90 CS ÚRS 2018 01

121,300

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

29

K 564851111

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

m2

2 070,000

120,22

248 855,40 CS ÚRS 2018 01

30

K 564851111R

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

m2

2 070,000

120,22

248 855,40

31

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

1 687,000

353,09

595 662,83 CS ÚRS 2018 01

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

PSC

plocha dle ACAD
1687

VV
VV

32

K 573191111

m2

1 687,000

13,70

23 111,90 CS ÚRS 2018 01

m2

383,000

61,20

23 439,60 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.

PSC

33

1 687,000

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

K 569831111

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.

PSC

štěrkodrť ŠDb fr. 0-32 mm
plocha dle ACAD
383

VV
VV
VV

383,000

34

K 573231108

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

m2

1 687,000

7,99

13 479,13 CS ÚRS 2018 01

35

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

1 687,000

195,51

329 825,37 CS ÚRS 2018 01

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

PSC

998

D
36

K 998225111
PSC

Přesun hmot

506,99

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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220,430

2,30
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
SO 105 Polní cesta HPC2 v k.ú. Stránky
Objekt:

RSZ105V - VON - Vedlejší a ostatní náklady
KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Stránky

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

104424481
CZ104424481

Poznámka:

38 856,86

Cena bez DPH
DPH základní
snížená

Základ daně
38 856,86
0,00

Cena s DPH

Sazba daně
21,00%
15,00%

v
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CZK

Výše daně
8 159,94
0,00

47 016,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SO 105 Polní cesta HPC2 v k.ú. Stránky
Objekt:

RSZ105V - VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo:

Stránky

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

38 856,86

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

38 856,86

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

12 030,11

VRN2 - Příprava staveniště

1 037,58

VRN3 - Zařízení staveniště

4 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

21 789,17
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SO 105 Polní cesta HPC2 v k.ú. Stránky
Objekt:

RSZ105V - VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo:

Stránky

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

38 856,86

Vedlejší rozpočtové náklady

38 856,86

Průzkumné, geodetické a projektové práce

12 030,11

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

6 767,05

6 767,05 CS ÚRS 2018 01

3

K 013254000

Dokumentace skutečného provedení stavby

kpl

1,000

3 187,90

3 187,90 CS ÚRS 2018 01

D
4

VRN2
K 020001000

D
5

VRN3
K 030001000

D

VRN4

Příprava staveniště

1 037,58

Příprava staveniště

kpl

1,000

1 037,58

kpl

1,000

4 000,00

Zařízení staveniště

1 037,58 CS ÚRS 2018 01

4 000,00

Zařízení staveniště

Inženýrská činnost

4 000,00 CS ÚRS 2018 01

21 789,17

6

K 040001000

Inženýrská činnost

kpl

1,000

1 037,57

1 037,57 CS ÚRS 2018 01

7

K 043134000

Zkoušky zatěžovací

ks

8,000

2 593,95

20 751,60 CS ÚRS 2018 01
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