SMLOUVA O DÍLO
2019 – 0048/OR číslo objednatele
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami:
Objednatel:
statutární město Děčín
Sídlo:
Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková – primátorka města
IČO:
00261238
DIČ:
CZ 00261238
Bankovní spojení:
Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:
921402389/0800
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a
Zhotovitel:
Sídlo:
Statutární zástupce:

SaM silnice a mosty a.s.
Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

ředitel podniku
IČO:
25018094
DIČ:
CZ25018094
Bankovní spojení:
KB Česká Lípa
Číslo účtu:
254242-421/0100
v dalším textu smlouvy uváděn rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“

I.
Předmět díla
1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako
„smlouva“), na základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo „Odkanalizování části
města Děčín – Horní Oldřichov I. a II. etapa“.
2. Přesný rozsah díla je specifikován níže uvedenými projektovými dokumentacemi:
Název PD
Opatření pro likvidaci srážkových vod
a povrchy komunikací – Horní
Oldřichov

č. zak.

Zpracovatel

2016-033/0392

Odkanalizování částí města Děčín

2008-032/0104-1

Odkanalizování částí města Děčín doplněk

2008-032/0104-1

Rekonstrukce vodovodu
Úprava sítě veřejného osvětlení ul.
Oldřichovská, Děčín XXI

AQUECON a.s. – kancelář
Teplice; IČO 1486202, Čs.
Legií 445/4, Teplice

2018-006/0442
569/2017/42

Comwell s.r.o., IČO
25025341Teplická 619/18a.
Děčín IV

a které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha. Zhotovitel svým podpisem
stvrzuje, že se s uvedenou projektovou dokumentací seznámil a považuje ji za úplnou
a bezvadnou a že dílo lze na základě projektové dokumentace kompletně provést.
Smluvní strany se dohodly, že část díla s názvem Rekonstrukce vodovodu bude podléhat
odchylkám výslovně uvedeným v této smlouvě o dílo, a bude se řídit, tam kde je to touto

smlouvou stanoveno standardními postupy Severočeské vodárenské společnosti, a. s.,
IČO: 49099469, sídlem Přítkovská 1689, Teplice (dále jen jako “SVS”). Standardní postupy
a formuláře SVS závazné pro smluvní strany tvoří přílohu této smlouvy a současně jsou
její nedílnou součástí.
Veškeré práce bude nutno provádět v koordinaci s rekonstrukcí elektrického vedení, které
bude provádět firma určená investorem ČEZ Distribuce a. s.
3. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů:
a) atesty,
b) osvědčení o zkouškách použitých materiálů,
c) provedení předepsaných zkoušek,
d) dokumentace skutečného provedení celého předmětu díla a zvlášť dokumentace
skutečného provedení Rekonstrukce vodovodu (ve dvojím vyhotovení a 1x na CD),
e) geodetické zaměření staveb v souřadnicích;
f) geometrický oddělovací plán staveb pro účely zápisu a vyznačení staveb
do katastru nemovitostí;
g) geometrické plány pro vymezení všech potřebných věcných břemen;
h) geodetické zaměření skutečného provedení v souřadnicích,
i) revizní zprávy;
j) případně zajištění aktualizace vyjádření správců sítí vč. jejich vytyčení,
k) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné
provozování díla anebo jeho kolaudaci.
l) stanoviska, rozhodnutí, doklady, dokumenty potřebné pro následné kolaudační řízení
a užívání,
m) zhotovitel si na vlastní náklady zajistí vypracování dopravně inženýrských opatření
(DIO) včetně zajištění všech potřebných povolení a projednání s orgány státní správy
a projednáním s Policií České republiky DI Děčín. Tento časový úsek pro vypracování
DIO musí zhotovitel zahrnout do termínu plnění – objednatel nebude termín plnění/
dokončení stavby z tohoto důvodu prodlužovat.
Cena za zajištění těchto dokladů je zahrnuta v ceně za dílo.
Stavební práce budou prováděny v souladu s vydanými povoleními, rozhodnutími, které
jsou součástí zadávací dokumentace, a jejich seznam tvoří přílohu smlouvy.
Zhotovitel je povinen zajistit přístup a průjezd stavbou složkám integrovaného
záchranného systému dle podmínek stanovených v DIO. Dále je zhotovitel povinen
zajistit přístup obyvatel k přilehlým nemovitostem.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle ustanovení této smlouvy. Objednatel se touto
smlouvou zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla
a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle
příslušných ustanovení Občanského zákoníku.
5. Zhotovitel se zavazuje vést samostatně stavební deník na stavbu Rekonstrukce vodovodu.
Objednatel je oprávněn pověřit zástupce SVS, který pro část díla Rekonstrukce vodovodu
bude oprávněn zapisovat do stavebního deníku Rekonstrukce vodovodu.
Ostatní stavební objekty uvedené v bodě 2 této části budou zaznamenávány
v samostatném stavebním deníku.
6. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla dle této smlouvy uvedené
shora v tomto článku řádně prostudoval ještě před uzavřením této smlouvy
a že shora uvedené podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel
schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto
prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět
díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů
specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného
pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů,
sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele
s udělením pokynu.
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7. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování
technicky bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy,
při dodržení požadavků na provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými
technickými normami a předpisy.
8. Smluvní strany této smlouvy se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn kdykoli po
uzavření této smlouvy písemným jednostranným pokynem zúžit rozsah díla. Zhotoviteli
v takovém případě náleží cena díla pouze za skutečně provedený rozsah díla a zhotovitel
nemá nárok na žádné náklady, sankce či jiné platby spojené s omezením rozsahu díla
jednostranným pokynem objednatele. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný
položkový výkaz výměr předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto
zakázku.
9. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě
předchozí písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu
objednatele. Bude-li mít taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na
cenu díla, musí být součástí dohody o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě
pokynu ke změně díla musí být zvláště uzavřena dohoda o změně ceny díla. Za dohodu
dle tohoto odstavce se dle výslovné dohody smluvních stran nepovažuje zápis ve
stavebním deníku. V případě části díla Rekonstrukce vodovodu je zhotovitel v případě
odchýlení se od sjednaného předmětu plnění povinen zpracovat změnový list, který
podléhá schválení SVS. Schválení ze strany SVS bude zajištěno objednatelem. Jakékoliv
změny části díla Rekonstrukce vodovodu lze realizovat výhradně na základě písemného
dodatku k této smlouvě vyhotoveného na podkladě změnového listu schváleného SVS a
podepsaného oběma smluvními stranami.
10. Změnové listy, předávací protokoly apod. budou zpracovány na základě podkladu, který
bude poskytnut objednatelem.

II.
Místo plnění zhotovitele
Místo plnění zhotovitele je zřejmé ze situace č. C.5.2

III.
Doba provedení díla zhotovitelem
1.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků
předat písemně protokolárně objednateli do 28.11.2019 (max. 300) dnů od předání
staveniště.

2. K předání staveniště dojde až po nabytí účinnosti této smlouvy, a to na základě výzvy
objednatele. Staveniště se zhotovitel zavazuje převzít od objednatele na základě výzvy
objednatele do 3 pracovních dnů. O předání staveniště sepíší společně smluvní strany
předávací protokol. Jestliže zhotovitel staveniště od objednatele ve lhůtě stanovené
objednatelem nepřevezme, pak běží lhůta pro provedení díla uvedená v čl. III odst. 1 této
smlouvy ode dne následujícího po dni, kdy uplynula lhůta stanovená objednatelem pro
převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zároveň s objednatelem dohodl na tom, že je zhotovitel oprávněn a povinen
zahájit dílo až po předání staveniště. Z tohoto důvodu není zhotovitel oprávněn žádat, aby
mu byla dána výzva k předání staveniště a stejně tak není oprávněn od této smlouvy
odstoupit z toho důvodu, že mu nebyla dána výzva k převzetí staveniště.
4. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení
staveniště se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání
objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
5. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením
tzv. vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech
SOD – kanal. H. Oldřichov 1. a 2. etapa
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mimořádné povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy,
válečné události, atp. V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání
takové události, pokud byly jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.
6. Zadavatel je povinen objednateli předložit při uzavření této smlouvy podrobný
harmonogram postupu prací na výstavbě díla (po týdnech).
7. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků
i před termínem dokončení, který je sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě
písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven termín předání minimálně 10 dnů od jejího
odeslání.
8. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn
k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních
řízení souvisejících s prováděním stavby. Zhotovitel je takovým pokynem vázán. O dobu
dočasného pozastavení díla se prodlužuje doba k provedení díla.
IV.
Cena za dílo
1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran
ve výši
26 700 092,87 Kč bez DPH
(slovy: dvacetšestmilionůsedmsettisícdevadesátdva,87 korun českých bez DPH),
z toho činí cena za Rekonstrukci vodovodu 3 644 445,71 v Kč bez DPH.
2. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou
dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně výkazu výměr a porozuměl plně
stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení
prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. Zhotovitel dále
prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, že ji přezkoumal z hlediska její
technické správnosti a dokonalosti a konstatuje, že tato dokumentace je úplná
a umožňuje provést dílo podle něho v rozsahu, způsobem, za cenu a v termínech
uvedených v této smlouvě a nepožaduje žádné její další doplnění a nezjistil v ní podstatné
nejasnosti ani závady.
3. Zhotovitel je rovněž povinen ke kompletnímu provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV.
odst. 1 této smlouvy. Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné
dokončení díla dle této smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je
možné měnit jen postupy výslovně předvídanými v této smlouvě. Zhotovitel na sebe
zároveň dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností při
nastání zcela mimořádné nepředvídatelné okolnosti, která dokončení díla bude podstatně
ztěžovat, a ani za této situace nemůže požadovat po objednateli zvýšení ceny za dílo.
4. Pokud některé z oceněných položek výkazu výměr nebudou realizovány v plném rozsahu,
bude ze strany uchazeče (zhotovitele) vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů
těchto položek.
5. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými
právními předpisy.
6. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.

V.
Platební podmínky
1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo:
a) V průběhu realizace stavby zhotovitel měsíčně vyfakturuje skutečně provedené práce
až do výše 90 % jejich ceny, jejichž výše se stanoví dle skutečné prostavěnosti
v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu provedených
SOD – kanal. H. Oldřichov 1. a 2. etapa
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prací, který zhotovitel ke kontrole předloží v elektronické podobě. Za objednatele je
oprávněn fakturaci odsouhlasit technický dozor objednatele. Soupisy skutečně
provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději
do 10 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem.
b) zbylých 10 % z ceny díla nevyfakturované dle písm. a) je zhotovitel oprávněn
vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, až po provedení a předání díla
bez vad a nedodělků objednateli dle této smlouvy.
c) případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem
a to na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže
vícepráce zhotoviteli uhradit.
2. Fakturace za stavební objekt Rekonstrukce vodovodu bude prováděna samostatnými
fakturami obdobným způsobem uvedeným v čl. V bodu 1. této smlouvy.
3. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy
dohodly smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když
dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
4. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem ve třech vyhotoveních. Nedílnou součástí
daňového dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, zákon o DPH, přesný název projektu, registrační číslo projektu. Na každém účetním
dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena informace o ceně za měrnou
jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude uvedena
nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není
jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto
měrnou jednotkou dále specifikována.
5. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech
údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem
o účetnictví. Daňové doklady budou vystaveny nejpozději k 20. dni kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, na který jsou platby účtovány.
6. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti (tj.
včetně označení názvu a registračního čísla projektu dle čl. V. odst. 3 této smlouvy),
je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli
k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury
splňující sjednané náležitosti objednateli.

VI.
Podmínky provádění díla
1. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími
z této smlouvy a obecně platných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že provádění
díla dle této smlouvy budou řídit v pozici stavbyvedoucích (ve smyslu příslušných
ustanovení stavebního zákona) osoby uvedené v Příloze č. 3 této smlouvy a dodržování
příslušných právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví osob bude pravidelně
kontrolováno bezpečnostním technikem.
Zhotovitel je oprávněn konkrétní osoby uvedené v Příloze č. 3 této smlouvy nahradit jinými
osobami s tím však, že tyto nové osoby musí splňovat předpoklady pro výkon této činnosti
v rozsahu, který je uveden v bodě 9 zadávací dokumentace, která sloužila k výběru
zhotovitele dle této smlouvy (tj. k veřejné zakázce zveřejněné ve Věstníku veřejných
zakázek pod číslem zakázky VVZ Z2018-004223).
2. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při provádění díla
poskytnout nezbytnou součinnost.
3. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla
skutečný stav inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.)
SOD – kanal. H. Oldřichov 1. a 2. etapa
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u jednotlivých správců těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených
stavbou ochranu všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu
prací nedošlo k jejich poškození.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že u některých stavebních objektů budou prováděny práce na
pozemku třetích osob. Jedná se o pozemky p.p.č. 1573/2, 1584/2, 918/45 vše k.ú. Horní
Oldřichov. Objednatel má k dispozici souhlas vlastníků těchto pozemků.
5. Zhotovitel zajišťuje na svůj náklad dopravně inženýrská opatření, vytýčení všech sítí,
případné zábory veřejných prostranství a komunikací, zvláštní užívání komunikací
a uhradí veškeré poplatky s tím spojené.
Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí:
a) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z projektové dokumentace
a výkazu výměr, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla,
b) zajištění vytýčení stavby prostřednictvím odpovědných osob s oprávněním
pro provádění geodetických prací,
c) inženýrskou činnost zhotovitele po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání
všech potřebných dokladů při předání stavby objednateli,
d) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení
ve dvojím vyhotovení),
e) zajištění, instalaci a údržbu přechodného dopravního značení (v případě záboru
veřejného prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených
s provedením stavby a zabezpečením stavenišť,
f) kácení náletové zeleně včetně případného veřejnoprávního povolení.
6. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby
zajišťuje a hradí zhotovitel.
7. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat
na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat
veřejné prostory a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen
zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů
platných v ČR v době provádění stavby. Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele
je tento povinen odstranit, do zhotovitelem připravených kontejnerů vždy nejpozději
do 20.00 hodin každého dne.
8. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany
všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných
subdodavatelů včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu
odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke
dni zahájení prací a tuto osobu uvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního
spojení na ni. Škody a jiné újmy způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a
ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavateli hradí beze zbytku
zhotovitel.
9. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele zápisem do příslušného stavebního
deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 5 pracovních
dnů předem. Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a
organizací (správce sítí), které si to vyžádaly ve stanoviscích k vydanému souhlasu
s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626
občanského zákoníku. O provedené kontrole se učiní záznam v příslušném stavebním
deníku.
10. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací
určených k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně emailem vyzván, může zhotovitel po určené
lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů
a organizací (správci sítí) ve stavebním deníku.
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11. Zhotovitel je povinen vést řádně oba stavební deníky a zapisovat do nich všechny údaje
důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na stavbě u stavbyvedoucího a to
tak, aby byl kdykoliv na požádání k dispozici objednateli i pro příslušný technický dozor
objednatele. Pro část díla Rekonstrukce vodovodu bude přítomen také technický dozor
zajištěný SVS, který je oprávněn činit do stavebního deníku Rekonstrukce vodovodu
zápisy.
Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy:
a) za objednatele – Barbora Hercíková;
b) za zhotovitele – Ing. Dušan Drahoš, Ing. Jarmila Tavodová, Ing. Ladislav Štěpánek
c) orgány státního stavebního dohledu;
d) za SVS do stavebního deníku Rekonstrukce vodovodu – zmocněný zástupce SVS.
12. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět
průběžnou kontrolu díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací,
nejsou-li odpovědní pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost
prováděného díla, životy nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé
škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou. O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis
do stavebního deníku.
13. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby
konaných za účasti objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za týden, pokud se
smluvní strany písemně nedohodnou na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny
svolává a zápisy pořizuje objednatel. Při kontrole stavebního objektu „Rekonstrukce
vodovodu“ bude přítomen zástupce SVS, kontrolní dny týkající se stavebního objektu
„Rekonstrukce vodovodu“ bude řídit technický dozor zajištěný SVS a ten také pořídí zápis
z těchto dnů. Opatření z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele
dodržovat, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou.
14. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektu, dále za to,
že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně
závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních
orgánů a organizací a dle stavebního povolení. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou
stanoveny projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí,
dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, národními, regionálními
a odvětvovými normami a požadavky objednatele.
15. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové
vlastnosti, aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost,
stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé
u příslušného druhu výrobků a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit
u použitých materiálů a výrobků atesty platné pro ČR.
16. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele
a musejí vycházet ze schváleného projektu pro stavební povolení, pokud bylo vydáno.
17. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví
provedení zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující
a musí předcházet předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost
těchto zkoušek a jejich výsledek plně odpovídá zhotovitel. Tyto zkoušky provádí zhotovitel
na svůj náklad.
18. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby (poddodavatele). V tomto případě
odpovídá za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám.
19. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody a jiné újmy vzniklé porušením
jakýchkoliv svých povinností uvedených v této smlouvě.
SOD – kanal. H. Oldřichov 1. a 2. etapa
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20. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby
předání a převzetí příslušné části díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele.
21. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání smluvního vztahu s objednatelem dle této
smlouvy, uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
objednateli nebo třetím osobám s pojistným plněním nejméně 25 000 000 Kč.
Na výzvu objednatele je povinen zhotovitel předložit příslušnou pojistnou smlouvu.
V případě, že tuto pojistnou smlouvu nepředloží nebo pojistná smlouva nebude mít
náležitosti dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

VII.
Předání a převzetí
1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve e-mailem
nejméně 7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží
m.j.:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

stavební deníky;
revizní zprávy;
atesty, záruční listy;
osvědčení o zkouškách použitých materiálů, doklady o provedených předepsaných
zkouškách;
pokyny k provozování, provozní řády;
dokumentace skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení a zvlášť
dokumentace skutečného provedení Rekonstrukce vodovodu ve dvojím vyhotovení;
geodetickéé zaměření stavby v souřadnicích;
geometrický oddělovací plán staveb pro účely zápisu a vyznačení staveb do KN;
všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla;
doklady dle čl. I odst. 3 této smlouvy a další doklady vyžádané zástupcem objednatele
s patřičným předstihem.

2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla.
Dílo není považováno za dokončené a úplné, vykazuje-li při předání jakékoli vady nebo
nedodá-li zhotovitel všechny dokumenty uvedené v odst. 1 tohoto článku a Objednatel má
právo dílo v takových případech odmítnout převzít. Za tímto účelem se smluvní strany
výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2628 občanského zákoníku. V případě, že
objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl
dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal. Jestliže objednatel dílo
převezme s výhradami, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy dílo převzal sdělit
zhotoviteli tyto výhrady.
3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud
si to objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným
termínem předání a převzetí nebo kolaudace.
4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel.
5. Přejímacího řízení se bude účastnit i zástupce SVS ve vztahu k části díla Rekonstrukce
vodovodu. Na písemný pokyn objednatele může být po zhotoviteli požadováno, aby pro
část díla Rekonstrukce vodovodu byl sepsán samostatný předávací protokol dle
písemného požadavku zástupce SVS.

VIII.
Vady díla a záruky za předmět plnění
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou záruční dobu bude
mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou
dokumentací a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.
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2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční dobu v délce trvání 60 měsíců
ode dne předání a převzetí bezvadného díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu,
poskytne zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční dobu v souladu se záručními
dobami poskytovanými jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku.
4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.
5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého
uvážení je oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou,
slevu z ceny díla anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně
na reklamaci objednatele:
a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do pěti dnů,
b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,
a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele
zhotoviteli.
6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle
vyskytnou v záruční době a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány
při reklamačním řízení ve vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však
tyto termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení
reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud to bude technicky nebo v závislosti na
klimatických podmínkách možné.
7. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují
nebo ovlivňují jeho užívání, nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle
odstavce 5 tohoto článku smlouvy.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které
odpovídá z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora
uvedených. Pokud reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel
neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění
třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady,
které objednateli v souvislosti s odstraněním reklamovaných vad díla vzniknou, včetně
smluvní pokuty dle článku XI této smlouvy.
9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet
a pro příslušnou část stavebního díla běží nová záruční lhůta.

původní

záruční

lhůta

10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční době, na své
náklady.

IX.
Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu
1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, respektive SVS ve
vztahu k části díla Rekonstrukce vodovodu, přičemž vlastnické právo na jakoukoliv část
stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele, respektive SVS jeho
zabudováním do díla.
2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem.
Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a
zařízeních, které používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv.
3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody či jiné újmy způsobené jeho činností či činností jeho
poddodavatelů a hradí je ze svých prostředků.
4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla
a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla
vymezeného v článku I. této smlouvy objednatelem nese zhotovitel.
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X.
Smluvní pokuty
1. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s provedením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,1 % z celkové ceny o dílo, za každý den prodlení.
2. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok
z prodlení v zákonné výši.
3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště dle čl. III odst. 4 této
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za nedodržení
této povinnosti za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. IX odst. 7 této
smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této
povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. IX odst. 8 této
smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 ,- Kč za nedodržení
této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou reklamaci vad.
6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé
vytčené porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 7 a v čl. XII této smlouvy.
7. Jestliže zhotovitel při provádění prací poruší povinnost stanovenou mu právními předpisy
upravujícími bezpečnost ochrany zdraví při práci, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve
výši 1 000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.
8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech
poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % ceny za dílo bez
DPH. Pro případ nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 %
z celkové ceny díla. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto
ustanovení.
9. V případě prodlení zhotovitele s předložením podrobného harmonogramu prací dle čl. III.
odst. 6 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za
každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. V případě prodlení zhotovitele
s plněním dle podrobného harmonogramu prací dle čl. III. odst. 6 této smlouvy zaplatí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení
s dokončením každé jedné položky tohoto harmonogramu prací.
10. Vedle kterékoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu újmy, která mu vznikne
z porušení povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta,
sjednané touto smlouvou.
11. Objednatel má právo započíst jakoukoli pohledávku ze smluvní pokuty v jakékoli výši na
jakoukoli pohledávku zhotovitele vůči objednateli.

XI.
Odstoupení od smlouvy
1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních
občanského zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže:
a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení
z důvodu nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení
ze strany soudu staženo z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele,
b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud
je objednatel nezavinil,
c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 14 dnů,

SOD – kanal. H. Oldřichov 1. a 2. etapa

10 z 13

d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu
s požadovanou kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné
varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku stavby),
e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů,
ačkoliv na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn,
f) zhotovitel poruší povinnost uloženou mu v ustanovení čl. VI. odst. 1 věty třetí této
smlouvy,
g) zhotovitel se dostane do prodlení delšího 14 dnů s plněním dle podrobného
harmonogramu prací dle čl. III. odst. 6 této smlouvy.
2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy
v těchto případech:
a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud
je zhotovitel nezavinil,
b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,
c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli
o více než 15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn a
nezaplatil dlužnou částku ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, pokud nebude dohodnuto
jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně
vynaložených nákladů na realizaci díla.
3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště
v termínu do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.
4. V případě zániku této smlouvy jinak než jejím řádným splněním náleží zhotoviteli pouze
cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle provedeným do okamžiku zániku této
smlouvy.

XII.
Ostatní ujednání
1. Tato smlouva bude veřejně přístupná. Zejména bude zveřejněna v Informačním systému
registru smluv a na profilu zadavatele po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami
včetně seznamu všech poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak
10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH.
2. Zhotovitel bere na vědomí zveřejnění těchto údajů a bude o něm informovat i své
poddodavatele.
3. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této
smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto
výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům
vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní
předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců,
pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod.
Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická
stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy
porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, má objednatel právo na snížení
ceny předmětu této smlouvy o 10 %. Bude-li se zhotovitelem zahájeno správní řízení pro
porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele v souvislosti s plněním této
smlouvy, je zhotovitel povinen zahájení takovéhoto řízení objednateli oznámit a objednatel
má právo pozastavit výplatu 10 % ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že
po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní
moci takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s
tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení
pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, objednatel jednostranně započte
pozastavenou část ceny na závazek zhotovitele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10 %.
Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této
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smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, zavazuje se
objednatel zadrženou část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15 dnů ode dne převzetí ověřené
kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci.
4. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních:
- za zhotovitele:
Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku;
- za objednatele:
Jaroslav Hrouda, primátor města.
5. Zástupci smluvních stran ve věcech technických:
- za zhotovitele:
bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku;
- za objednatele:
bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku.
6. Technický dozor stavby zajišťuje objednatel.

XIII.
Závěrečná ustanovení
1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.
2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh
výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni
uzavření smlouvy.
3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv
ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna
platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada
této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně
zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Podmínkou nabytí účinnosti této smlouvy je její zveřejnění v registru smluv dle zákona č.
340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva však nabývá účinnosti až dnem
uzavření Smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby mezi objednatelem a
Severočeskou vodárenskou společností a.s., přičemž o splnění této podmínky je
objednatel povinen informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu. Nedojde-li k uzavření
Smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby mezi objednatelem a Severočeskou
vodárenskou společností a.s. do 90 dnů od podpisu této smlouvy, nebo neoznámí-li
objednatel zhotoviteli k tomuto datu, že k uzavření smlouvy došlo, může kterákoli ze stran
této smlouvy od této smlouvy odstoupit. Za záměrné zmaření podmínky dle § 549 odst. 2
občanského zákoníku se pro účely této smlouvy nepovažuje neuzavření Smlouvy o
spolupráci při přípravě a realizaci stavby mezi objednatelem a Severočeskou vodárenskou
společností a.s., pokud objednatel návrh takové smlouvy projednal, avšak byl pro něj
nepřijatelný.
5. . Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a
jedno zhotovitel.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy:






zadávací dokumentace veřejné zakázky
oceněný výkaz výměr,
jmenný seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky dle ZD bod 9,
CD s projektovou dokumentací,
časový harmonogram prací.

XIV.
Závěrečná prohlášení smluvních stran
1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla
sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně
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nevýhodných podmínek.
2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů,
ať už uvedených nebo neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení
plnění dle této smlouvy.
3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní
strany, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
4. Tato smlouva byla schválena radou města - objednatele dne 10.7.2018 usnesením č. RM
18 13 36 03, výběr zhotovitele usnesením č. RM 19 01 36 08 dne 15.1.2019.

V Děčíně

V České Lípě

....................................................

.................................................

Objednatel - primátor města

Zhotovitel

Přílohy:
č. 1 - zadávací dokumentace veřejné zakázky
č. 2 - oceněný položkový soupis prací
č. 3 - jmenný seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky
(v souladu bodem 9 zadávací dokumentace)
č. 4 - CD s projektovou dokumentací
č. 5 - časový harmonogram prací ve dnech
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Veřejný zadavatel

Statutární město Děčín
Statutární zástupce:
Mgr. Marie Blažková, primátorka města
Sídlo:
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
IČO:
00261238
DIČ:
CZ00261238
nezapsáno v obchodním rejstříku

vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,
Zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Odkanalizování části města Děčín – Horní Oldřichov
I. a II. etapa
Splašková, dešťová kanalizace, úprava veřejného osvětlení,
přeložka vodovodu a rekonstrukce vodovodu
Systémové číslo VZ P18V00000039
Evidenční číslo ve VVZ Z2018-004223

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Schváleno v RM 18 13 36 03 ze dne 10.7.2018
Zveřejněno 9.10.2018

………………………………………….
podpis statutárního zástupce
pověřená výkonem funkce primátorky
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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE
Zadavatel:
Statutární zástupce:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Telefon, email:

Statutární město Děčín
Mgr. Marie Blažková, pověřená funkcí primátorky
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
00261238
CZ00261238
nezapsáno v obchodním rejstříku
Ing. Věra Havlová
412 593 265, vera.havlova@mmdecin.cz

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
V případě rozporu mezi touto Zadávací dokumentací a Smlouvou o dílo v předmětu plnění platí, že
přednost má ustanovení ve Smlouvě o dílo.
2.1. Vymezení předmětu plnění
Předmět plnění této veřejné zakázky je vymezen níže uvedenými projektovými dokumentacemi (dále
jen PD):
Název PD

č. zak.

Opatření pro likvidaci
srážkových vod a povrchy
komunikací – Horní Oldřichov

2016-033/0392

Odkanalizování
Děčín

částí

města 2008-032/0104-1

Odkanalizování částí
Děčín - doplněk

města 2008-032/0104-1

Rekonstrukce vodovodu

Zpracovatel

AQUECON a.s. – kancelář
Teplice; IČO 1486202
ČS. Legií 445/4
415 01 Teplice

2018-006/0442

Úprava sítě veřejného osvětlení 569/2017/42
ul. Oldřichovská, Děčín XXI

Comwell s.r.o., IČO 25025341
Teplická 619/18a. Děčín IV

Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky uvedené v rozhodnutích, stanoviscích, vyjádřeních,
které tvoří dokladovou část, viz seznam dokladů u jednotlivých projektových dokumentací.
Bude vybudována splašková a dešťová kanalizace, rekonstrukce vodovodního řadu včetně realizace
přeložek, výstavba veřejného osvětlení a oprava komunikace v celé ploše. Veškeré práce bude nutno
provádět v koordinaci s rekonstrukcí elektrického vedení, které bude provádět firma určená
investorem ČEZ Distribuce a. s.
Zhotovitel je povinen zajistit přístup a průjezd stavbou složkám integrovaného záchranného systému
dle podmínek stanovených v DIO. Dále je zhotovitel povinen zajistit přístup obyvatel k přilehlým
nemovitostem.
2.2. Druh veřejné zakázky
Stavební práce (§ 14 odst. 3 ZZVZ)
2.3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)
Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je
Popis
Stavební práce na výstavbě kanalizace
Stavební práce
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení
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3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem:

28 000 000 Kč bez DPH

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
4.1. Předpokládaná doba plnění
Předpokládaný termín zahájení plnění:
Doba plnění:
4.2. Místo plnění veřejné zakázky
Děčín – Horní Oldřichov

na základě výzvy pro předání staveniště
předmět hodnocení – maximálně 300 dnů

5. TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK
5.1. Stanovení technických podmínek
Zadavatel nestanoví žádné technické podmínky.
5.2. Stanovení požadavků na varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
6.1. Nabídková cena
Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách bez DPH,
která bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo.
Dodavatel v návrhu smlouvy o dílo v rámci ustanovení o ceně díla zohlední přenesenou daňovou
povinnost stanovenou § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů.
Prokáže-li se v budoucnu (při plnění veřejné zakázky), že položkové rozpočty neobsahují všechny
položky, které byly obsahem výkazu výměr, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby
definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu.
Nabídková cena musí být zpracována v souladu se všemi zadávacími podmínkami uvedenými v
zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Účastník je povinen přiložit k návrhu smlouvy o dílo oceněný výkaz výměr a soupis stavebních
prací a dodávek, jehož neoceněná verze tvoří Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy náklady na
likvidaci odpadů, služby, úklid, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení,
materiálů a dodávek, převod práv a to včetně pojištění atd.

7. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se ZZVZ obchodní podmínky.
Obchodní podmínky jsou stanoveny formou návrhu smlouvy. Obchodní podmínky stanovené
Zadavatelem pro toto zadávací řízení jsou pro účastníky závazné a nemohou být žádným
způsobem měněny.
Obchodní podmínky jsou přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

8. JISTOTA
Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty v souladu s § 41 ZZVZ ve výši 400 000,- Kč
( čtyřistatisíckorunčeských).
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8.1. Jistotu může účastník poskytnout formou složení peněžní částky na účet Zadavatele:
Účet Zadavatele pro poskytnutí jistoty ve formě složení peněžní částky:
Číslo účtu:
19-921 402 389/0800 (Česká spořitelna Praha)
Variabilní symbol:
1900383
Konstantní symbol:
(uvádí se konstantní symbol, kterým označí Dodavatelé bankovní
operaci pro složení jistoty. např. k.s. Finanční platby ostatní je 0558)
Specifický symbol:
8136
Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet Zadavatele nejpozději do půlnoci
dne předcházejícího konci lhůty pro podání nabídek. Dodavatel v nabídce uvede bankovní spojení
a číslo účtu, na který má být jistota vrácena po jejím uvolnění.
8.2. Účastník může poskytnout jistotu také formou bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch
zadavatele. Bankovní záruka nebo pojištění záruky musí být v písemné formě předložená
zadavateli nejpozději do konce lhůty k podání nabídky. Při poskytnutí jistoty formou bankovní
záruky nebo pojištění záruky nesmí být platnost bankovní záruky či pojištění záruky kratší než je
lhůta, po kterou je účastník svou nabídkou vázán.
Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že
pojištěným je účastník a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel.
Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli pojistné
plnění.
Dodavatel do své nabídky zařadí doklad prokazující složení peněžní částky na účet Zadavatele či
poskytnutí bankovní záruky.
Účastník v případě, že nezíská od poskytovatele listinu v elektronické podobě se
zaručenými elektronickými podpisy, předloží originál listiny o bankovní záruce v zalepené obálce
nadepsané „VZ – Kanalizace H. Oldřichov – I. a II. etapa “ a označené „NEOTVÍRAT“ na podatelnu
Magistrátu města Děčín ve lhůtě pro podání nabídek.

9. KVALIFIKACE
Zadavatel v souladu s § 73 ZZVZ požaduje prokázání:
9.1. splnění základní způsobilosti stanovené § 74 ZZVZ;
9.2. splnění profesní způsobilosti stanovené § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ;
9.3. prokázání ekonomické kvalifikace dle § 78 ZZVZ;
9.4. prokázání technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ.
Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 ZZVZ výpisem ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění:
a) základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ;
b) profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti
Tento výpis nenahrazuje prokázání ekonomické ani technické kvalifikace
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni k
prokázání splnění kvalifikace (totožný se dnem skončení lhůty pro podání nabídek) - § 228 odst. 2
ZZVZ.
Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci systému certifikovaných
dodavatelů
Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 ZZVZ kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci systému
certifikovaných dodavatelů.
Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239 ZZVZ a údaje
v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (totožná se

VZ – odkanalizování části města Děčín-Horní Oldřichov – I. a II. etapa

5 z 11

lhůtou pro podání nabídek), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání
splnění kvalifikace dodavatelem.
Zadavatel za účelem řádného prokázání splnění požadovaných kritérií stanovuje níže uvedený rozsah
prokázání kvalifikace.
9.1. Základní způsobilost § 74 ZZVZ
Způsobilým není dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle předchozího odstavce písm. a) splňovat
tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce písm. a) splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická
osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v
odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.
Zadavatel požaduje předložení:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
ZZVZ,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)
ZZVZ,
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že
není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.
9.2. Profesní způsobilost
Profesní způsobilost je uvedena v § 77 odst. 1 a 2 písm. a) ZZVZ.
a)
výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
b)
doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují,
Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil shora uvedený doklad s oprávněním na provádění
staveb, jejich změn a odstraňování.
Zadavatel v souladu s § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je
odborně způsobilý nebo disponuje níže uvedenými osobami, jejichž prostřednictvím odbornou
způsobilost zabezpečuje. Účastník předloží doklady v rozsahu:
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Osvědčení o autorizaci pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Tato osoba
bude zároveň v roli stavbyvedoucího při plnění této veřejné zakázky.
 Osvědčení o autorizaci pro dopravní stavby.
 Prokázání kvalifikace dle Předpisu SŽDC Zam 1 – Předpis o odborné způsobilosti a znalosti
osob při provozování dráhy a drážní dopravy – zkouška K-05/2 a nebo zkouška K-06 . Tato
kvalifikovaná osoba bude přítomna na stavbě v době, kdy budou prováděny práce v obvodu
dráhy a v ochranném pásmu dráhy.
Osvědčení budou vydány dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných techniků
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů.
Shora uvedené osoba/y, jejichž prostřednictvím bude prokazována způsobilost, se budou podílet
na předmětu plnění. Jména těchto osob budou tvořit přílohu smlouvy o dílo. Jejich změna může
být provedena pouze po odsouhlasení se zadavatelem, za podmínky splnění kvalifikace.
9.3. Ekonomická kvalifikace
Zadavatel nepožaduje.
9.4. Technické kvalifikační předpoklady
V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ požaduje zadavatel předložit seznam
významných stavebních prací podložených osvědčeními objednatelů za posledních 5 let před
zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele.
V souladu s § 73 odst. 6 ZZVZ stanovuje toto:
Účastník doloží, že provedl níže uvedené práce, které budou v osvědčení jasně objednatelem
specifikována včetně uvedení požadovaného objemu v Kč bez DPH, aby bylo splnění tohoto
požadavku naprosto jednoznačné. Osvědčení kromě přesného názvu akce bude obsahovat
termín realizace těchto prací, identifikační údaje objednatele včetně jména toho, kdo osvědčení
vystavil.
Budou doložena tato osvědčení:
 2 osvědčení, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že účastník realizoval výstavbu nové
splaškové kanalizace ve finančním objemu v rámci jedné stavby min. 2 mil. Kč bez DPH
 1 osvědčení, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že účastník realizoval výstavbu nové
dešťové kanalizace ve finančním objemu v rámci jedné stavby min. 4 mil. Kč bez DPH
 1 osvědčení, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že účastník realizoval rekonstrukci
vodovodního řádu ve finančním objemu v rámci jedné stavby min. 1,5 mil. Kč bez DPH
 1 osvědčení, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že účastník realizoval výstavbu veřejného
osvětlení ve finančním objemu v rámci jedné stavby min. 0,9 mil. Kč bez DPH
9.5. Obsah, forma a členění dokladů o kvalifikaci
Účastník předloží doklady o kvalifikaci v elektronické podobě (jako součást elektronické nabídky)
prostřednictvím elektronického profilu zadavatele.
Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů či
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
Pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky,
může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad
vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o
správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého
jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a
doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného
právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.
9.6. Pojistná smlouva
Účastník ve své nabídce prohlásí, že v případě zadání této veřejné zakázky předloží pojistnou
smlouvu, případně potvrzení o pojištění, jehož předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu

VZ – odkanalizování části města Děčín-Horní Oldřichov – I. a II. etapa

7 z 11

způsobenou dodavatelem třetí osobě na pojistnou částku v hodnotě minimálně 30 mil. Kč.
Účastník, kterému bude tato veřejná zakázka zadána, bude mít smlouvu na minimálně uvedenou
pojistnou částku uzavřenou po celou dobu plnění této zakázky.
9.7. Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace
9.7.1. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost
podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně – viz § 82 ZZVZ.
9.7.2. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo
profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za
dodavatele.
Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné
osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně
s dodavatelem.
Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle
§ 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle
odstavce d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke
kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

10. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
10.1. Vysvětlení zadávací dokumentace - § 98 ZZVZ

Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní zadavatel v souladu s § 54 odst. 5) ZZVZ nejpozději 4
pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.
Účastník je oprávněn (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na
https://zakazky.mmdecin.cz/) požadovat po Zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace,
nejpozději však 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání vysvětlení zadávací dokumentace
dle § 98 odst. 3 ZZVZ.
Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené v řádné lhůtě Zadavatel poskytne
dodavateli (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na
https://zakazky.mmdecin.cz/) vysvětlení, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení
žádosti dodavatele. V případě nedodržení podmínky zveřejnění vysvětlení do 3 pracovních dní od
obdržení bude Zadavatel postupovat v souladu s § 98 odst. 4) ZZVZ.
Vysvětlení zadávací dokumentace včetně znění žádosti, Zadavatel uveřejní pomocí elektronického
nástroje.
Zadavatel si vyhrazuje právo poskytovat odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
elektronickou formou. Veškerá komunikace bude vedena prostřednictvím elektronického
nástroje na zadávání veřejných zakázek na adrese této veřejné zakázky
https://zakazky.mmdecin.cz/.
10.2. Prohlídka místa plnění § 97 ZZVZ

Prohlídka místa plnění je organizována. Bude se konat dne 15.10.2018 v 10:00 hodin, sraz na
křižovatce ulic Oldřichovská a Hanácká.
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11. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
11.1. Způsob a místo pro podání nabídek

Nabídky budou podány v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele
https://zakazky.mmdecin.cz.
V podobě listinné bude případně doručena pouze bankovní záruka či pojištění nabídky viz bod 8.
11.2. Lhůta pro podání nabídek

Nabídka musí být elektronicky podána nejpozději do 7.11.2018 do 10:00 hodin.
11.3. Otevírání obálek

Otevírání elektronických nabídek proběhne v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení
dne 7.11.2018 v 10:30 hod.
na adrese: Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV - Podmokly, pokud budou
doručeny nabídky, resp. Doklady o kvalifikaci, v listinné podobě. Otevírání nabídek proběhne
elektronicky. Pověření pracovníci k elektronickým úkonům otevřou řádně podané nabídky dle §
109 ZZVZ a sepíší příslušný protokol, který bude prostřednictvím profilu zadavatele zaslán všem
účastníkům, kteří podali nabídku.
Vzhledem k tomu, že zadavatel požaduje pouze nabídky v elektronické podobě podávané
prostřednictvím elektronického nástroje, otevírání obálek se v souladu se ZZVZ koná bez
přítomnosti účastníků.

12. ZADÁVACÍ LHŮTA
Účastník je svou nabídkou vázán po dobu 120 dnů.

13. KRITERIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
13.1. Kritéria hodnocení

Zadavatel bude v souladu s § 114 odst. 2 ZZVZ hodnotit ekonomickou výhodnost složenou z těchto
dílčích hodnotících kritérií:
Hodnotící
kritérium

Váha kritéria v celkovém
hodnocení

Ekonomická
výhodnost
nabídky

Název sub-kritéria

80 %

Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

20 %

Termín realizace

13.2. Způsob hodnocení nabídek

Posuzování nabídek pro danou veřejnou zakázku provede hodnotící komise.
Jednotkové ceny musí být cenou pevnou a závaznou, nezávislou na změně podmínek v průběhu
realizace veřejné zakázky. Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v
daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby ukončení
předmětné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci
předmětu veřejné zakázky, tzn. včetně nákladů na materiál a dopravu.
Hodnotícím kritériem bude ekonomická výhodnost nabídky složená z dílčích kritérií:
Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH (nákladové kritérium)
80 ∗

hodnota nejnižší nabídky
= hodnotící body
hodnota posuzované nabídky

Nejkratší termín realizace ve dnech (nákladové kritérium)
20 ∗

hodnota nejnižší nabídky
= hodnotící body
hodnota posuzované nabídky
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Za nejvýhodnější nabídku pak bude označena ta nabídka, která bude obsahovat nejvyšší součet
bodů, viz vzorec
(80 ∗

hodnota nejnižší nabídkové ceny
hodnota nejnižší nabídkové ceny
) + (20 ∗
)
hodnota posouzované nabídkové ceny
hodnota posouzované nabídkové ceny

14. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY
14.1. Nabídka účastníka

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na
https://zakazky.mmdecin.cz/. Veškeré úkony včetně předložení nabídek se provádějí elektronicky
a rovněž veškerá komunikace mezi Zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a dodavatelem ve smyslu
ustanovení § 211 ZZVZ probíhá výhradně elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje.
Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:
https://zakazky.mmdecin.cz/publication_index.html
https://zakazky.mmdecin.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf.
V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje
dostupného na výše uvedené webové stránce kontaktujte administrátora této veřejné zakázky –
Ing. Věru Havlovou, e-mail: vera.havlova@mmdecin.cz, tel.: +420 412 593 265.
V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, podporu
elektronického nástroje na tel.: +420 538 702 719, e-mail: podpora@ezak.cz.
Nabídky Zadavatel požaduje podat elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na
https://zakazky.mmdecin.cz/.
Elektronicky bude probíhat i následné uzavření smlouvy s vybraným zhotovitelem - předložení
příslušných dokladů v el. formě a i vlastní uzavření smlouvy bude elektronicky (viz § 211 ZZVZ).
Dále Zadavatel požaduje, aby součástí návrhu smlouvy byla příloha, příp. byly přílohy:
 Příloha č. 1 – zadávací dokumentace veřejné zakázky
 Příloha č. 2 – ocenění položkový soupis prací
 Příloha č. 3 – seznam osob, které se budou podílet na plnění VZ, kterými byla prokázána
kvalifikace
 Příloha č. 4 – harmonogram prací ve dnech
 popřípadě i Příloha č. 5 – Smlouva dle § 83 ZZVZ.
Návrh smlouvy musí být podepsán účastníkem podle výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné
evidence, popřípadě osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) za účastníkem jednat, jejíž
(jejichž) plnou moc doloží účastník k návrhu smlouvy účastníka. Zadavatel doporučuje plnou moc
přiložit bezprostředně za přílohu/přílohy návrhu smlouvy. U společné nabídky více osob musí být
nabídka podepsána v souladu se smlouvou dle § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ.
14.2. Forma nabídky

Nabídky Zadavatel požaduje podat elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na
https://zakazky.mmdecin.cz/.
Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy vytvořený v souladu s Přílohou č. 1 Zadávací dokumentace
a Doklady o kvalifikaci účastníka viz bod 9 Zadávací dokumentace. Oceněný položkový soupis prací
musí být doručen ve formátu *xls(x).
14.3. Podání nabídky

Nabídky se podávají pouze elektronicky dle § 213 ZZVZ pomocí certifikovaného elektronického
nástroje na adrese https://zakazky.mmdecin.cz/, prokazuje-li dodavatel splnění kvalifikace
elektronickými prostředky, musí být datová zpráva opatřena platným zaručeným elektronickým
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.
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Jediným dokladem doručeným v listinné podobě k této veřejné zakázce je doklad o bankovní záruce
či pojištění záruky viz bod 8, který bude doručen v souladu s oznámením o zahájení zadávacího
řízení doporučeně poštou nebo na podatelnu na adrese: statutární město Děčín, Mírové náměstí
1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly nadepsané „VZ – Kanalizace H. Oldřichov – I. a II. etapa“ a
označené „NEOTVÍRAT“.
Kontaktní osoba: Ing. Věra Havlová, vedoucí oddělení veřejných zakázek, tel. 412 593 265.
Lhůta pro podání nabídek v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení skončí
dne 7.11.2018 v 10:00 hodin.
Zadavatel upozorňuje na způsob podávání a podepisování nabídek.
V případě, že nabídku podává:


Statutární zástupce – u odeslané nabídky je připojen jeho elektronický podpis (jednotlivé
dokumenty nabídky mohou být podepsány jím v listinné podobě).
 Jiná osoba oprávněná jednat za účastníka – součástí takovéto nabídky musí být plná moc,
která musí být:
 elektronicky podepsána statutárním zástupcem nebo
 podepsána v listinné podobě (je přípustná i naskenovaná plná moc).
Následně po podepsání všech dokumentů tvořících nabídku tyto účastník odešle (podá nabídku)
prostřednictvím svého uživatelského účtu zaregistrovaného na profilu zadavatele.

15. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce je uveřejněna na profilu zadavatele https://zakazky.mmdecin.cz.
Manuál dodavatele viz https://zakazky.mmdecin.cz/publication_display_2.html.

16. DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE
a) V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným
Účastníkem, je příslušný Účastník povinen o této změně Zadavatele bezodkladně písemně
informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci Účastníka, je třeba postupovat dle § 104
ZZVZ.
b) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob.

17. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených v oznámení o zahájení zadávacího
řízení a v Zadávací dokumentaci, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy podmínky uveřejněné
v oznámení o zahájení zadávacího řízení.
V případě, že vznikne rozpor mezi údaji obsaženými v různých částech nabídky dodavatele, je pro
hodnocení a posouzení nabídkové ceny, jakož i ostatních údajů podstatný údaj obsažený v obchodních
smluvních podmínkách předložených dodavatelem v nabídce.

18. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených ZZVZ.

Příloha č. 1
Příloha č. 2

Návrh smlouvy
Projektové dokumentace včetně položkových soupisů prací
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Rekapitulace stavby Děčín Horní Oldřichov 1 a 2 etapa
ETAPA 1.-OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI SRÁŽKOVÝCH VOD - HORNÍ OLDŘICHOV
ETAPA 2.- OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI SRÁŽKOVÝCH VOD - HORNÍ OLDŘICHOV
ETAPA 2.- DĚČÍN - HORNÍ OLDŘICHOV - REKONSTRUKCE VODOVODU
ÚPRAVA SÍTĚ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

8 502 782,23
11 158 228,97
3 644 445,71
3 394 635,96

CENA CELKEM ( BEZ DPH )

26 700 092,87

REKAPITULACE STAVBY
Kód:

018-04-02

Stavba:

ETAPA 1.-OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI SRÁŽKOVÝCH VOD - HORNÍ OLDŘICHOV

KSO:
Místo:

827 2

CC-CZ:
Datum:

2
21.11.2018

Zadavatel:
Město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 40538

IČ:
DIČ:

00261238
CZ00261238

Uchazeč:
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

IČ:
DIČ:

250118094
CZ25018094

Projektant:
Aquecon a.s., Čs.Legií 445/4, 41501 Teplice

IČ:
DIČ:

14868202
CZ14868202

Poznámka:

8 502 782,23

Cena bez DPH
DPH základní
snížená

Cena s DPH

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
8 502 782,23
0,00

v

CZK

Výše daně
1 785 584,27
0,00

10 288 366,50

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:

018-04-02

Stavba:

ETAPA 1.-OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI SRÁŽKOVÝCH VOD - HORNÍ OLDŘICHOV

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Datum:
Město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 40538
Projektant:
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Kód

Objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem

21.11.2018
Aquecon a.s., Čs.Legií 445/4, 41501 Teplice

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

8 502 782,23

10 288 366,50

Typ

01

SO 4.4 - Dešťová stoka D od ŠA1 - ŠA4

1 195 014,04

1 445 966,99

ING

02
03
04
05

SO 4.6 - Dešťová stoka F
SO 5.2 - Podzemní retence
SO 5.1 Výústní objekt
VRN

3 367 065,87
3 623 389,95
33 934,37
283 378,00

4 074 149,70
4 384 301,84
41 060,59
342 887,38

ING
ING
ING
VON

KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
ETAPA 1.-OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI SRÁŽKOVÝCH VOD - HORNÍ OLDŘICHOV
Objekt:

01 - SO 4.4 - Dešťová stoka D od ŠA1 - ŠA4
KSO:
Místo:

827 2

CC-CZ:
Datum:

2
21.11.2018

Zadavatel:
Město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 40538

IČ:
DIČ:

00261238
CZ00261238

Uchazeč:
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

IČ:
DIČ:

250118094
CZ25018094

Projektant:
Aquecon a.s., Čs.Legií 445/4, 41501 Teplice

IČ:
DIČ:

14868202
CZ14868202

Poznámka:

1 195 014,04

Cena bez DPH
DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně
1 195 014,04
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

v

CZK

Výše daně
250 952,95
0,00

1 445 966,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ETAPA 1.-OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI SRÁŽKOVÝCH VOD - HORNÍ OLDŘICHOV
Objekt:

01 - SO 4.4 - Dešťová stoka D od ŠA1 - ŠA4
Místo:

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 40538
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem
HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
2 - Zakládání
3 - Svislé a kompletní konstrukce

21.11.2018

Projektant: Aquecon a.s., Čs.Legií
445/4, 41501 Teplice
Cena celkem [CZK]

1 195 014,04
1 195 014,04
453 631,83
868,32
1 970,80

4 - Vodorovné konstrukce

27 261,92

5 - Komunikace pozemní

10 450,44

8 - Trubní vedení

621 470,37

997 - Přesun sutě

28 578,20

998 - Přesun hmot

50 782,16

SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ETAPA 1.-OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI SRÁŽKOVÝCH VOD - HORNÍ OLDŘICHOV
Objekt:

01 - SO 4.4 - Dešťová stoka D od ŠA1 - ŠA4
Místo:

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:
PČ

Ty
p

Město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 40538
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
Kód

Popis

Projektant: Aquecon a.s., Čs.Legií 445/4, 41501 Teplice

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Náklady soupisu celkem

1

D

HSV

Práce a dodávky HSV

D

1

Zemní práce

K 113107163

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 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. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny
pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3.
Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů
nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až
7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin
stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové
malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění
podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle
tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých
konstrukcí. 6. 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. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m
u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1
Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu
nebo krytu frézováním.

VV

"dle situace obnovy povrchů C 5.1" 114,84

21.11.2018

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

1 195 014,04
1 195 014,04
453 631,83
m2

114,840

114,840

61,00

7 005,24 CS ÚRS 2017 02

PČ

Ty
p

Kód

VV

2

K 115001101

PSC

3

K 115101201

PSC

VV
VV

4

K 115101301

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

MJ

Převedení vody potrubím průměru DN do 100

m

30,000

274,00

8 220,00 CS ÚRS 2017 02

hod

50,533

58,00

2 930,91 CS ÚRS 2017 02

36,00

216,00 CS ÚRS 2017 02

Součet

Množství

J.cena
[CZK]

Popis

114,840

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý další metr
přes 20 m. 2. Ceny lze použít i pro převedení vody žlaby; přitom lze použít ceny : a) 1101 pro
žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m, b) 1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,50 m, c) 1103
pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m, d) 1104 pro žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m, e)
1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m, f) 1106 pro žlaby rozvinutého obvodu do 3,00 m.
3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí. 4. Ceny lze použít jen pro převedení vody,
získané čerpáním při provádění stavebních prací. 5. V ceně jsou započteny i náklady na: a)
montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot, b)
podpěrné konstrukce dřevěné. 6. V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní práce; tyto
se oceňují příslušnými cenami souborů cen této části.

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500
l/min
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2.
Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích
jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla,
b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž,
opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,
e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady
na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro
převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11
Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení
čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami
části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými
cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v
činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě;
toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá
vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou
osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po
kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných
jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)

75,80/15 * 10
Součet
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem do 500 l/min

50,533
50,533
den

6,000

PČ

Ty
p

Kód

PSC

5

K 119001401

PSC

VV
VV

6

K 119001421

PSC

VV
VV

7

K 119002121

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a
náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní
zdroje energie. 2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí
demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v
činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to
tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp.
termín výstavby. 4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v
jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného
potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu,
šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí,
oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité
světlosti DN do 200

m

3,000

292,00

876,00 CS ÚRS 2017 02

242,00

726,00 CS ÚRS 2017 02

217,00

651,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí
nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje
nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél
jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení
vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

1,50*2
Součet
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a
to do 3 kabelů

3,000
3,000

m

3,000

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí
nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje
nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél
jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení
vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

1,50*2
Součet
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzné přechodová lávka
do délky 2 000 mm včetně zábradlí zřízení

3,000
3,000
kus

3,000

PČ

Ty
p

Kód

PSC

8

K 119002122

PSC

9

K 119002411

PSC

VV
VV

10

K 119002412

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227
jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, 3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411
lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na
dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením.
Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto
souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů
(BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k
ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzné přechodová lávka
do délky 2 000 mm včetně zábradlí odstranění

kus

3,000

116,00

348,00 CS ÚRS 2017 02

m2

18,000

420,00

7 560,00 CS ÚRS 2017 02

164,00

2 952,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227
jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, 3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411
lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na
dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením.
Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto
souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů
(BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k
ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého
ocelového plechu šířky výkopu do 1,0 m zřízení
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227
jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, 3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411
lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na
dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením.
Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto
souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů
(BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k
ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

3,00*2,00*3
Součet
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého
ocelového plechu šířky výkopu do 1,0 m odstranění

18,000
18,000
m2

18,000

PČ

Ty
p

Kód

PSC

11

K 119003217

PSC

VV
VV

12

K 119003218

PSC

13

K 121101101

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227
jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, 3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411
lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na
dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením.
Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto
souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů
(BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k
ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky
do 1 500 mm panely vyplněné dráty zřízení

m

154,600

52,00

8 039,20 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227
jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, 3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411
lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na
dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením.
Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto
souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů
(BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k
ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

75,80*2+1,50*2
Součet
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky
do 1 500 mm panely vyplněné dráty odstranění

154,600
154,600
m

154,600

27,00

4 174,20 CS ÚRS 2017 02

m3

4,000

36,00

144,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227
jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, 3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411
lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na
dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením.
Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto
souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů
(BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k
ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

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

PČ

Ty
p

Kód

PSC

VV
VV

14

K 130001101

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

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.

" ŠA1 v zeleni " 5,00*4,00*0,20
Součet
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti
podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

4,000
4,000
m3

55,560

458,00

25 446,48 CS ÚRS 2017 02

PČ

Ty
p

Kód

PSC

VV
VV
VV

15

K 132201203

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena: a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro
podzemní vedení části A 02, b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo
uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce
nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; c) pro výbušniny nezaložené
dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při
vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v
němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto
ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v
blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při
vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti a)
podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha - je v projektu uvedena, se určí jako
objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě
svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od
přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve
výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno
při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru.
Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem; - není
v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve
výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.
b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Jeli vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu
nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část
objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak
blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení
vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového
objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se
oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve
výkopišti.

"křížení sítí" 1,00*1,50*2,00 * 4
"souběh - dle sit. - sdělovací kabely" 72,60*0,50*1,20
Součet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

12,000
43,560
55,560
m3

115,122

229,00

26 362,94 CS ÚRS 2017 02

PČ

Ty
p

Kód

PSC

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

Popis

MJ

VV

16

K 132201209

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

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 501201 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.

75,80*1,30*2,00
"rozšíření u RŠ a prohloubení" 2,50*0,50*2 * 2,30*4 + 2,50*1,50*0,30*4
Mezisoučet
"odpočet sejmuté ornice" - 4,00*5,00*0,20
"odpočet bourané štěrkové komunikace" - 114,84*0,25
Mezisoučet
Součet

197,080
27,500
224,580
-4,000
-28,710
-32,710
191,870
0,000
115,122
115,122

VV
VV

Množství

191,87*0,60 " zem.tř.3 - 60%"
Mezisoučet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost
horniny tř. 3

PSC

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 501201 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.

VV

115,1220/3

m3

38,374

38,374

23,00

882,60 CS ÚRS 2017 02
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K 132301203

PSC
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K 132301209

PSC
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VV

19

K 132401201

Popis

MJ

Součet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

38,374
m3

38,374

401,00

15 387,97 CS ÚRS 2017 02

72,00

920,95 CS ÚRS 2017 02

1 846,00

70 838,40 CS ÚRS 2017 02

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 501201 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.

191,870*0,20 "20% zem.tř.4"
Součet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost
horniny tř. 4

38,374
38,374
m3

12,791

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 501201 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.

38,374/3
Součet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv
množství

12,791
12,791
m3

38,374
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K 151101101

PSC

VV
VV

21

K 151101111

22

K 161101101

PSC

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

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 501201 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.

191,870*0,20 "20% zem.tř.5"
Součet
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

38,374
38,374
m2

303,200

136,00

41 235,20 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud
jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami
příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení
zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat
pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s
ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn
výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen
151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,
c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení
stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

75,80*2,00*2
Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí
ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i
předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do
2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0
do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se
rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

303,200
303,200
m2

303,200

17,00

5 154,40 CS ÚRS 2017 02

m3

224,580

90,00

20 212,20 CS ÚRS 2017 02
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K 162301101

PSC

VV
VV
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VV

24

K 162701105

PSC

VV
VV

Popis
75,80*1,30*2,00
"rozšíření u RŠ a prohloubení" 2,50*0,50*2 * 2,30*4 + 2,50*1,50*0,30*4
Součet
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

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

197,080
27,500
224,580
m3

273,721

92,00

25 182,33 CS ÚRS 2017 02

333,00

18 394,59 CS ÚRS 2017 02

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 20-1201Uložení 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.

"na mezidepo - odvoz - dovoz"
( 193,445 - 54,924 - 38,689 ) * 2
"dovoz obsypu šp z mezidepa" 57,776
"dovoz šp lože z mezidepa" 16,281
Součet
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

199,664
57,776
16,281
273,721
m3

55,239

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 20-1201Uložení 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.

"vytlačená kubatura lože, potrubí a obsypu"
75,80*1,30*0,95

93,613
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K 162701155

PSC

26

K 167101102

PSC
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27

K 167101152

Popis
"odpočet kubatury tř.5" - 38,374
Součet
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až
7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

-38,374
55,239
m3

38,374

430,00

16 500,82 CS ÚRS 2017 02

m3

283,083

79,00

22 363,56 CS ÚRS 2017 02

108,00

4 144,39 CS ÚRS 2017 02

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 20-1201Uložení 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.

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání,
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
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 srovna- ného 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.

"nakládání šp lože - dovoz z mezidepa" 16,281
"nakládání obsypu - dovoz z mezidepa" 57,776
"nakládání zásypu z mezidepa" 154,102
"odvoz na skládku" 54,924
Součet
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání,
množství přes 100 m3, z hornin tř. 5 až 7

16,281
57,776
154,102
54,924
283,083
m3

38,374
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K 171201201

PSC

VV
VV

29

K 171201211

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

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 srovna- ného 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.

Uložení sypaniny na skládky

m3

93,613

19,00

1 778,65 CS ÚRS 2017 02

237,00

44 372,56 CS ÚRS 2017 02

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 201102, 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. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle
místních podmínek.

55,239+38,374
Součet
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

93,613
93,613
t

187,226

PČ

Ty
p

Kód

PSC

VV
VV

30

K 174101101

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 201102, 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. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle
místních podmínek.

93,613*2
Součet
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

187,226
187,226
m3

99,832

101,00

10 083,03 CS ÚRS 2017 02
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K 175151101

PSC

Popis

MJ

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných
do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1.,
ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro
lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen
174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp
odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se
oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady
na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103,
20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění
sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6.
Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo
uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny
vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu
neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí
oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení
zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na
1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku
nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek
ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 .
Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se
zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého
výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí,
nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého
výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101
Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění
rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin
sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu
vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9.
Míru zhutnění předepisuje projekt.

( 193,445 - 55,239 - 38,374 )
Součet
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

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.

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

99,832
99,832
m3

57,776

246,00

14 212,90 CS ÚRS 2017 02
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VV
VV

M 583373310
VV
VV

33

K 181301103

VV
VV

K 181451131

M 005724100
VV
VV

K 185804312
VV

37

t

Cenová
soustava

103,997

429,00

44 614,71 CS ÚRS 2017 02

66,00

1 320,00 CS ÚRS 2017 02

20,000

11,00

220,00 CS ÚRS 2017 02

0,600

133,00

79,80 CS ÚRS 2017 02

202,00

80,80 CS ÚRS 2017 02

103,997
103,997
m2

5,00*4,00
Součet
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně
utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

20,000

20,000
20,000
m2

osivo směs travní parková

kg

Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

20,000
20,000
0,600
m3

20,00/50
Součet

VV

D

Cena celkem [CZK]

72,592
-14,816
57,776

20,00
Součet
20*0,03 'Přepočtené koeficientem množství

VV

36

57,776*1,80
Součet
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé
ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

J.cena
[CZK]

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

35

štěrkopísek frakce 0-22

Množství

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.

PSC

34

MJ

( 75,80-1,50*4 ) * 1,30*0,80
"odpočet vytlač.kubatury potrubí" - 3,14*0,26*0,26* ( 75,80-1,50*4 )
Součet

VV

32

Popis

2
K 215901101

0,400
0,400
0,400

Zakládání
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 %
PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

868,32
m2

108,540

8,00

868,32 CS ÚRS 2017 02

PČ
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p

Kód

75,80*1,30 + 2,50*0,50*2 * 4
Součet

VV
VV

3

D

K 359901211

39

4
K 451572111

PSC

VV
VV

40

K 452311141
PSC
VV
VV

41

K 452351101
VV
VV

42

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

108,540
108,540

Svislé a kompletní konstrukce
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

1 970,80
m

75,800

26,00

1 970,80 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.

PSC

D

MJ

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno
zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin
konzistence kašovité až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství
jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

PSC

38

Popis

K 452386111.R

PSC

Vodorovné konstrukce
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného
těženého 0 až 4 mm

27 261,92
m3

16,281

878,00

14 294,72 CS ÚRS 2017 02

2 760,00

6 624,00 CS ÚRS 2017 02

369,00

1 771,20 CS ÚRS 2017 02

2 190,00

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.

( 75,80*1,30 + 2,50*0,50*2*4 ) * 0,15
Součet
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod
potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

16,281
16,281
m3

2,400

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.

"pod RŠ" 2,00*2,00*0,15*4
Součet
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo
sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty
2,00*0,15*4 * 4
Součet
Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu
tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

2,400
2,400
m2

4,800
4,800
4,800

kus

5,000

438,00

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění, odbednění a na nátěr bednění proti
přilnavosti betonu. 2. Množství podkladní konstrukce z pražců se určuje v m součtem
jednotlivých délek pražců. 3. 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.

43

M 592243200

prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5x12x6 cm

kus

1,000

225,00

225,00 CS ÚRS 2017 02

44

M 592243230

prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5x12x10 cm

kus

4,000

275,00

1 100,00 CS ÚRS 2017 02

PČ
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p

45

Kód

K 452386121

M

47

K 566901234.R

VV

8
K 831422121

PSC

VV
VV

49

M 597107090
VV
VV

50

1,000

757,00

757,00 CS ÚRS 2017 02

KS

1,000

300,00

300,00

Komunikace pozemní
Vyspravení krytu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a
zhutněním štěrkodrtí tl. 250 mm

10 450,44
m2

75,80*1,30 + 2,50*0,50*2 *4 + 6,30
Součet

VV

48

kus

114,840

91,00

10 450,44

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopech pro inženýrské sítětrvalé i dočasné
(předepíše-li je projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo
běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských
sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací postřik, který se oceňuje
cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik živičný spojovací části A01 tohoto katalogu.

PSC

D

Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu
tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm

4132901648044100
Prstenec IS šachetní vyrovnávací betonový TBW-Q.1 63/12/120 625/120/120
04

5

D

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

MJ

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění, odbednění a na nátěr bednění proti
přilnavosti betonu. 2. Množství podkladní konstrukce z pražců se určuje v m součtem
jednotlivých délek pražců. 3. 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.

PSC

46

Množství

J.cena
[CZK]

Popis

K 837422221

114,840
114,840

Trubní vedení
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 500

621 470,37
m

72,500

695,00

50 387,50 CS ÚRS 2017 02

5 419,00

398 773,37 CS ÚRS 2017 02

615,00

5 535,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . 2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve
specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %. 2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé
jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů
je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny
pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.

78,50-1,50*4
Součet
trouba kameninová glazovaná DN500mm L2,50m spojovací systém C Třída 160
72,50*1,015
Součet
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu
s integrovaným těsněním jednoosých DN 500

72,500
72,500
m

73,588
73,588
73,588

kus

9,000

PČ

Ty
p

Kód

PSC

51

M 597108570
VV

52

M 597108870
VV

53

M 597108270
VV

54

K 892422121

PSC

55

K 894412411
PSC

Popis

MJ

Množství

kus

4,000

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu. 2. Pro volbu
ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 3. V cenách
nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnícího materiálu, který je součástí tvarovek.
Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

trouba kameninová glazovaná zkrácená DN500mm L60(75)cm třída 160 spojovací
systém C
3,94088669950739*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 500mm L 60(75)cm třída 160
spojovací systém C
3,94088669950739*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
trouba kameninová neglazovaná zkrácená DN500mm L25cm třída 160 spojovací
systém C
0,985221674876847*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 500

5 370,00

21 480,00 CS ÚRS 2017 02

7 143,00

28 572,00 CS ÚRS 2017 02

4 121,00

4 121,00 CS ÚRS 2017 02

4,000
kus

4,000
4,000

kus

1,000
1,000

úsek

3,000

1 120,00

3 360,00 CS ÚRS 2017 02

kus

6,000

744,00

4 464,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení
konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky, b)
vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) utěsnění
kanalizačních přípojek. b) zkoušky vstupních a revizních šachet.

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se
oceňuje ve specifikaci.

56

M 1121651

Deska přechodová TZK Q.1 120-100/25 Q.1

ks

4,000

3 747,00

57

M 592243120

konus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm

kus

2,000

1 623,00

3 246,00 CS ÚRS 2017 02

58

K 894414111

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

kus

4,000

872,00

3 488,00 CS ÚRS 2017 02

KS

4,000

12 488,00

kus

4,000

175,00

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se
oceňuje ve specifikaci.

60

4102900648044202
Dno IS šachetní Prefa Brno betonové TBZ-Q.1 120/113 KOM V80/80 BET, b/b, 3/4
99
M 592243480
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

61

M 0006003

EMT DN 1200 mm

ks

4,000

1 749,00

62

K 894414211

Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových

kus

2,000

557,00

59

M

PSC

14 988,00

49 952,00
700,00 CS ÚRS 2017 02
6 996,00
1 114,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se
oceňuje ve specifikaci.

63

M 1121602

Deska zákrytová TZK Q.1 120-63/17

ks

2,000

3 747,00

64

K 899104112

Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

kus

4,000

806,00

7 494,00
3 224,00 CS ÚRS 2017 02

PČ

Ty
p

Kód

Popis

65

M 592246600

poklop šachtový betonová výplň+ litina 785(610)x160 mm, bez odvětrání

66

K 899722114

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm

VV

997
K 997221551

PSC

68

K 997221559

PSC

VV
VV

69

K 997221611
PSC

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

kus

4,000

3 122,00

12 488,00 CS ÚRS 2017 02

m

72,500

15,00

1 087,50 CS ÚRS 2017 02

78,50-1,50*4
Součet

VV

67

Množství

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto
náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: a)
dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámů, která se oceňuje
cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do
těchto tříd zatížení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro
chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v
patrech, c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace,
která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do
chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a
parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro
plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.

PSC

D

MJ

72,500
72,500

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

28 578,20
t

50,530

50,00

2 526,50 CS ÚRS 2017 02

t

429,822

11,00

4 728,04 CS ÚRS 2017 02

185,00

9 348,05 CS ÚRS 2017 02

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).

47,758*9
Součet
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po
železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

429,822
429,822
t

50,530

PČ

Ty
p

70

Kód

K 997221855

71

998
K 998275101

PSC

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva

MJ
t

Množství
50,530

J.cena
[CZK]
237,00

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

11 975,61 CS ÚRS 2017 02

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

PSC

D

Popis

Přesun hmot
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná
manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění
výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

50 782,16
t

99,378

511,00

50 782,16 CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
ETAPA 1.-OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI SRÁŽKOVÝCH VOD - HORNÍ OLDŘICHOV
Objekt:

02 - SO 4.6 - Dešťová stoka F
KSO:
Místo:

827 2

CC-CZ:
Datum:

2
21.11.2018

Zadavatel:
Město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 40538

IČ:
DIČ:

00261238
CZ00261238

Uchazeč:
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

IČ:
DIČ:

250118094
CZ25018094

Projektant:
Aquecon a.s., Čs.Legií 445/4, 41501 Teplice

IČ:
DIČ:

14868202
CZ14868202

Poznámka:

3 367 065,87

Cena bez DPH
DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně
3 367 065,87
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

v

CZK

Výše daně
707 083,83
0,00

4 074 149,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ETAPA 1.-OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI SRÁŽKOVÝCH VOD - HORNÍ OLDŘICHOV
Objekt:

02 - SO 4.6 - Dešťová stoka F
Místo:

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 40538
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem
HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

21.11.2018

Projektant: Aquecon a.s., Čs.Legií
445/4, 41501 Teplice
Cena celkem [CZK]

3 367 065,87
3 331 065,87
1 271 626,31

2 - Zakládání

1 325,52

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 030,00

4 - Vodorovné konstrukce
8 - Trubní vedení
998 - Přesun hmot

49 730,86
1 941 557,28
62 795,90

M - Práce a dodávky M

36 000,00

23-M - Montáže potrubí

36 000,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ETAPA 1.-OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI SRÁŽKOVÝCH VOD - HORNÍ OLDŘICHOV
Objekt:

02 - SO 4.6 - Dešťová stoka F
Místo:

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:
PČ

Ty
p

Město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 40538
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
Kód

Popis

Projektant: Aquecon a.s., Čs.Legií 445/4, 41501 Teplice

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Náklady soupisu celkem

1

D

HSV

D

1
K 111201101

PSC

VV
VV
VV

2

K 111201401

PSC

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

3 367 065,87

Práce a dodávky HSV

3 331 065,87

Zemní práce
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do
sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

21.11.2018

1 271 626,31
m2

225,000

46,00

10 350,00 CS ÚRS 2017 02

30,00

6 750,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo. 2. Cena 1101 je určena i pro: a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch,
jejichž celková výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; b) LTM při
jakékoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné
nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní
prostředek. 4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 5.
Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných
ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů
a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší
než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.

5,00*5,00 "před tratí"
5,00*40,00 "za tratí k potoku"
Součet
Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro
jakoukoliv plochu
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady snesení křovin na hromady, přihrnování, očištění
spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu. 2. V ceně nejsou započteny náklady na popř.
nutné použití kropícího vozu, tyto se oceňují samostatně. 3. Množství jednotek se určí
samostatně za každý objekt v m2 půdorysné plochy, z níž byly křoviny a stromy shromážděny.

25,000
200,000
225,000
m2

225,000

PČ
3

Ty
p

Kód

K 112101101

PSC

VV
VV
VV

4

K 112101102

PSC

VV
VV
VV

5

K 112201101

PSC

6

K 112201102

Popis
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes
100 do 300 mm

MJ
kus

Množství
16,000

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

135,00

2 160,00 CS ÚRS 2017 02

242,00

484,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou
započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50
m nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny
nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat
příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení
souvislého lesního porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č. 2. 6. Práce jsou
prováděné technikou volného kácení. O volné kácení se jedná v případě, kdy se kácí strom s
volným kruhovým prostorem o poloměru minimálně 1,5 násobku výšky káceného stromu ve
všech směrech.

"dle situace D 1.23 - situace kácení - 4xbříza, 2xjilm, 10xHabr"
16,00
Součet
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes
300 do 500 mm

16,000
16,000
kus

2,000

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou
započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50
m nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny
nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat
příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení
souvislého lesního porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č. 2. 6. Práce jsou
prováděné technikou volného kácení. O volné kácení se jedná v případě, kdy se kácí strom s
volným kruhovým prostorem o poloměru minimálně 1,5 násobku výšky káceného stromu ve
všech směrech.

"dle situace D 1.23 - situace kácení - 2xHabr"
2,00
Součet
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním
kořenů průměru přes 100 do 300 mm

2,000
2,000
kus

16,000

333,00

5 328,00 CS ÚRS 2017 02

kus

2,000

632,00

1 264,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou
započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m
nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného
souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5.
Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a
následného zprůměrování naměřených hodnot.

Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním
kořenů průměru přes 300 do 500 mm

PČ

Ty
p

Kód

PSC

7

K 115001101

PSC

8

K 115101201

PSC

VV
VV
VV

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou
započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m
nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného
souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5.
Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a
následného zprůměrování naměřených hodnot.

Převedení vody potrubím průměru DN do 100

m

50,000

275,00

13 750,00 CS ÚRS 2017 02

hod

133,733

58,00

7 756,51 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý další metr
přes 20 m. 2. Ceny lze použít i pro převedení vody žlaby; přitom lze použít ceny : a) 1101 pro
žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m, b) 1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,50 m, c) 1103
pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m, d) 1104 pro žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m, e)
1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m, f) 1106 pro žlaby rozvinutého obvodu do 3,00 m.
3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí. 4. Ceny lze použít jen pro převedení vody,
získané čerpáním při provádění stavebních prací. 5. V ceně jsou započteny i náklady na: a)
montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot, b)
podpěrné konstrukce dřevěné. 6. V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní práce; tyto
se oceňují příslušnými cenami souborů cen této části.

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500
l/min
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2.
Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích
jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla,
b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž,
opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,
e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady
na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro
převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11
Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení
čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami
části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými
cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v
činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě;
toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá
vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou
osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po
kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných
jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)

( 170,60-15,00 )/15 * 10
3,00*10
Součet

103,733
30,000
133,733

PČ
9

Ty
p

Kód

K 115101301

PSC

10

K 119003217

PSC

VV
VV

11

K 119003218

PSC

12

K 121101101

Popis
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem do 500 l/min

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

den

15,000

36,00

540,00 CS ÚRS 2017 02

m

297,200

52,00

15 454,40 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a
náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní
zdroje energie. 2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí
demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v
činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to
tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp.
termín výstavby. 4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v
jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného
potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu,
šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí,
oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky
do 1 500 mm panely vyplněné dráty zřízení
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227
jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, 3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411
lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na
dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením.
Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto
souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů
(BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k
ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

12,40*2+ (143,20-8,50-2,50-12,00)*2 + 8,50*2+3,50*2 + 2,50*2+1,50*2
Součet
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky
do 1 500 mm panely vyplněné dráty odstranění

297,200
297,200
m

297,200

27,00

8 024,40 CS ÚRS 2017 02

m3

28,918

34,00

983,21 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227
jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, 3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411
lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na
dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením.
Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto
souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů
(BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k
ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

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

PČ

Ty
p

Kód

PSC

VV
VV

13

K 131201202

PSC

VV
VV
VV
VV

Popis

MJ

VV

14

K 131201209

PSC

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

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.

( 10,54*1,50 + (143,20-65,90)*1,10 + 8,50*3,50+2,00*0,50*2*7 ) * 0,20
Součet
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

28,918
28,918
m3

69,210

458,00

31 698,18 CS ÚRS 2017 02

49,00

1 130,43 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na
dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161
všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se
stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

"startovací a cílová jáma"
8,50*3,50*3,60
2,50*1,50*2,20
Mezisoučet

107,100
8,250
115,350
0,000
69,210
69,210

VV
VV

Množství

115,350*0,60 "60% zem.tř.3"
Mezisoučet
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na
dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161
všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se
stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

m3

23,070

PČ

Ty
p

Kód

VV
VV

15

K 131301202

PSC

VV
VV

16

K 131301209

PSC

VV

17

K 131401202

PSC

VV
VV

18

K 132201203

Popis
69,2100/3
Součet
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

23,070
23,070
m3

23,070

522,00

12 042,54 CS ÚRS 2017 02

66,00

507,54 CS ÚRS 2017 02

49,00

1 130,43 CS ÚRS 2017 02

229,00

65 280,57 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na
dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161
všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se
stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

115,35*0,20 "20% zem.tř.4"
Součet
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

23,070
23,070
m3

7,690

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na
dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161
všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se
stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

23,070/3
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
v hornině tř. 5 přes 100 do 1 000 m3

7,690
m3

23,070

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na
dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161
všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se
stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

115,35*0,20 "20% zem.tř. 5"
Součet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

23,070
23,070
m3

285,068
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VV
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Popis

MJ

VV

19

K 132201209

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

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 501201 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.

"z celkové délky je odečten protlak 12 m, start.a cílové jámy 10 m a retence 15 m"
10,50*1,50*2,00
27,90*1,10*1,20
12,30*1,10*2,00
81,00*1,10*4,00
"rozšíření u RŠ a prohloubení" 2,00*0,50*2 *( 5,30+4,20+3,15+3,37+1,20+2,95+1,75 ) +
2,00*2,00*0,30*7
"odpočet sejmuté ornice" - 28,914
Mezisoučet

31,500
36,828
27,060
356,400
52,240
-28,914
475,114
0,000
285,068
285,068

VV
VV

Množství

475,114*0,60 " zem.tř.3 - 60%"
Mezisoučet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost
horniny tř. 3

m3

95,023

23,00

2 185,53 CS ÚRS 2017 02
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VV
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K 132301203

PSC

VV
VV

21

K 132301209

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

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 501201 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.

285,068/3
Součet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

95,023
95,023
m3

95,023

401,00

38 104,22 CS ÚRS 2017 02

72,00

2 280,53 CS ÚRS 2017 02

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 501201 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.

475,114*0,20 "20% zem.tř.4"
Součet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost
horniny tř. 4

95,023
95,023
m3

31,674

PČ

Ty
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K 132401201

PSC

VV
VV

23

K 141721119

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

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 501201 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.

95,023/3
Součet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv
množství

31,674
31,674
m3

95,023

1 846,00

175 412,46 CS ÚRS 2017 02

3 964,00

47 568,00 CS ÚRS 2017 02

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 501201 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.

475,114*0,20 "20% zem.tř.5"
Součet
Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m
vnějšího průměru vrtu přes 350 do 400 mm

95,023
95,023
m

12,000
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M 140332341.R

25

K 151101101

PSC
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VV
VV

26

K 151101102
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VV
VV

27

K 151101111

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného
potrubí a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na přilehlé území a případné přehození
na povrchu. b) úpravu čela potrubí pro protlačení; 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a)
zemní práce nutné pro provedení protlaku (např. startovací a cílové jámy), b) čerpání vody, c)
montáž vedení a jeho náležitosti, slouží-li protlačená trouba jako ochranné potrubí, d)
dodávku potrubí, určeného k protlačení; toto potrubí se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze
stanovit ve výši 3 %, e) překládání a zajišťování inženýrských sítí, procházejících montážními a
startovacími jámami, f) vytyčení směru protlaku a stávajících inženýrských sítí, g) případnou
další úpravu trub (svařování, řezání apod.) předcházející vlastnímu protlaku potrubí.

trubka ocelová bezešvá hladká ČSN 41 1375.1 D426 tl 8 mm
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

m

12,000

5 619,00

67 428,00

m2

101,850

136,00

13 851,60 CS ÚRS 2017 02

240,00

155 520,00 CS ÚRS 2017 02

17,00

1 731,45 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud
jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami
příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení
zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat
pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s
ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn
výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen
151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,
c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení
stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

10,50*2,00*2
12,30*1,75*2 + 6,00*1,40*2
Součet
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

42,000
59,850
101,850
m2

648,000

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud
jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami
příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení
zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat
pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s
ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn
výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen
151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,
c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení
stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

81,00*4,00*2
Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

648,000
648,000
m2

101,850

PČ

Ty
p

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

28

K 151101112

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2

648,000

79,00

51 192,00 CS ÚRS 2017 02

29

K 151201201

Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m

m2

104,000

235,00

24 440,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

VV
VV
VV
VV

30

K 151201211

31

K 151201301

PSC

32

K 151201311

33

K 161101101

PSC

VV
VV

34

K 161101151

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se
oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní
vedení pro všechny šířky rýhy. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy
příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od
plochy pažení odečítají.

"jámy pro bezvýkop"
8,50*3,60*2+3,50*3,60*2
2,50*2,20*2+1,50*2,20*2
Součet
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje
výkopu zátažné, hloubky do 4 m
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení
zátažném, hloubky do 4 m

86,400
17,600
104,000
m2

104,000

40,00

4 160,00 CS ÚRS 2017 02

m3

115,350

70,00

8 074,50 CS ÚRS 2017 02

m3

115,350

12,00

1 384,20 CS ÚRS 2017 02

m3

472,371

90,00

42 513,39 CS ÚRS 2017 02

126,00

14 879,72 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8m;
toto rozepření je započteno v cenách souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn
rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od
okraje výkopu roubení zátažného, hloubky do 4 m
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí
ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i
předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do
2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0
do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se
rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

( 115,350+475,114 ) *0,80 "zem.tř.3, 4"
Mezisoučet
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

472,371
472,371
m3

118,093

PČ
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p

Kód
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VV

35

K 162201401
PSC

36

K 162201402
PSC

37

K 162201411
PSC

38

K 162201412
PSC

39

K 162301101

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí
ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i
předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do
2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0
do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se
rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

( 115,350+475,114 ) *0,20 "20% zem.tř. 5"
Součet
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou
do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

118,093
118,093
kus

16,000

30,00

480,00 CS ÚRS 2017 02

kus

2,000

160,00

320,00 CS ÚRS 2017 02

kus

16,000

462,00

7 392,00 CS ÚRS 2017 02

kus

2,000

987,00

1 974,00 CS ÚRS 2017 02

m3

1 074,008

92,00

98 808,74 CS ÚRS 2017 02

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 1000 m větví stromů listnatých, 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.

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou
do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru 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.

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou
do 1000 m kmenů stromů listnatých, 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 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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K 162701105

PSC

VV
VV
VV
VV
VV
VV

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 20-1201Uložení 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.

"na mezidepo - odvoz - dovoz"
483,544*2
"odvoz šp lože z mezidepa" 24,152
"odvoz obsypu z mezidepa" 82,768
Součet
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

967,088
24,152
82,768
1 074,008
m3

22,082

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 20-1201Uložení 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.

"vytlačená kubatura lože, potrubí a obsypu"
10,540*1,50*1,150
(143,20-12,00-15,40)*1,10*0,75
"vytlač.kubatura RŠ" 3,14*0,62*0,62* ( 5,30+4,20+3,15+3,37+1,20+2,95+1,75)
- 23,070 - 95,023 "odpočet zem.tř.5"
Součet

18,182
95,535
26,458
-118,093
22,082

333,00

7 353,31 CS ÚRS 2017 02

PČ
41
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p

Kód

K 162701155

PSC

VV
VV
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K 167101102

PSC

VV
VV
VV
VV
VV

43

K 167101152

Popis

MJ

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až
7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m

m3

Množství
118,093

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

430,00

50 779,99 CS ÚRS 2017 02

79,00

48 391,13 CS ÚRS 2017 02

108,00

12 754,04 CS ÚRS 2017 02

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 20-1201Uložení 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.

23,070+95,023
Součet
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání,
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

118,093
118,093
m3

612,546

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 srovna- ného 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.

"nakládání na skládku" 22,082
"nakládání šp lože - dovoz z mezidepa" 24,152
"nakládání obsypu - dovoz z mezidepa" 82,768
"nakládání zásypu z mezidepa" 483,544
Součet
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání,
množství přes 100 m3, z hornin tř. 5 až 7

22,082
24,152
82,768
483,544
612,546
m3

118,093

PČ
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Kód
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VV
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K 171201201

PSC

VV
VV

45

K 171201211

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

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 srovna- ného 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.

95,023+23,070
Součet
Uložení sypaniny na skládky

118,093
118,093
m3

140,175

19,00

2 663,33 CS ÚRS 2017 02

237,00

59 798,66 CS ÚRS 2017 02

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 201102, 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. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle
místních podmínek.

22,082+118,093
Součet
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

140,175
140,175
t

252,315
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VV

46

K 174101101

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 201102, 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. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle
místních podmínek.

140,175*1,80
Součet
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

252,315
252,315
m3

483,544

101,00

48 837,94 CS ÚRS 2017 02
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K 175151101

PSC

Popis

MJ

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných
do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1.,
ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro
lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen
174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp
odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se
oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady
na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103,
20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění
sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6.
Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo
uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny
vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu
neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí
oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení
zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na
1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku
nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek
ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 .
Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se
zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého
výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí,
nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého
výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101
Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění
rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin
sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu
vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9.
Míru zhutnění předepisuje projekt.

( 475,114+115,350 - 24,152-82,768 )
Součet
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

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.

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

483,544
483,544
m3

82,768

246,00

20 360,93 CS ÚRS 2017 02
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K 181301103

VV
VV

K 181451131

M 005724720
VV
VV

K 185804312

( 10,540*1,50 + (143,20-65,90)*1,10 + 8,50*3,50+2,00*0,50*2*7 )
Součet
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně
utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

osivo směs travní krajinná - rovinná

Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
144,590/50
Součet

VV
VV

D

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

15,810
86,592
-14,565
-5,069
82,768
t

148,982

429,00

63 913,28 CS ÚRS 2017 02

66,00

9 542,94 CS ÚRS 2017 02

144,590

12,00

1 735,08 CS ÚRS 2017 02

4,338

133,00

576,95 CS ÚRS 2017 02

202,00

584,18 CS ÚRS 2017 02

148,982
148,982
m2

144,590

144,590
144,590
m2

kg

144,590
Součet
144,59*0,03 'Přepočtené koeficientem množství

VV

52

82,768*1,80
Součet
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé
ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

J.cena
[CZK]

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

51

štěrkopísek frakce 0-22

Množství

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.

PSC
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MJ

10,54 * 1,50*1,00
( 143,20-12,00 )*1,10*0,60 "odpočet chráničky"
"odpočet vytlač.kubatury potrubí" - 3,14*0,40*0,40* 10,54 - 3,14*0,15*0,15* (143,2012,0)
"odp. kubatury RŠ" - 3,14*0,62*0,62*0,60*7
Součet

VV

48

Popis

2

Zakládání

144,590
144,590
4,338
m3

2,892
2,892
2,892

1 325,52

PČ

Ty
p

53

Kód

K 215901101

VV

3
K 359901211

VV

4
K 451572111

PSC

VV
VV

56

K 452311141
PSC
VV
VV

57

K 452351101
VV
VV

58

165,690

J.cena
[CZK]
8,00

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

1 325,52 CS ÚRS 2017 02

165,690
165,690

Svislé a kompletní konstrukce
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

4 030,00
m

170,60-15,60 "odpočet vsak.boxu"
Součet

VV

55

m2

Množství

155,000

26,00

4 030,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.

PSC

D

Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 %
PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

10,540*1,50+ ( 143,20-12,00-15,40-8,50-1,50 )*1,10 + 8,50*3,50+2,50*1,50
Součet

VV

54

MJ

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno
zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin
konzistence kašovité až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství
jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

PSC

D

Popis

K 452386111.R

155,000
155,000

Vodorovné konstrukce
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného
těženého 0 až 4 mm

49 730,86
m3

24,152

878,00

21 205,46 CS ÚRS 2017 02

2 760,00

11 592,00 CS ÚRS 2017 02

371,00

3 116,40 CS ÚRS 2017 02

438,00

7 446,00

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.

( 10,54*1,50 + 143,20-12,00 + 2,00*0,50*2 * 7) * 0,15
Součet
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod
potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

24,152
24,152
m3

4,200

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.

"pod RŠ" 2,00*2,00*0,15*7
Součet
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo
sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty
2,00*0,15*4 * 7
Součet
Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu
tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

4,200
4,200
m2

8,400
8,400
8,400

kus

17,000

PČ

Ty
p

Kód

MJ

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění, odbednění a na nátěr bednění proti
přilnavosti betonu. 2. Množství podkladní konstrukce z pražců se určuje v m součtem
jednotlivých délek pražců. 3. 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.

PSC

9,00+1,00+4,00+3,00
Součet

VV
VV

59

Popis

M 592243210

prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5x12x8 cm

VV

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

17,000
17,000
kus

3,00+1,00
Součet

VV

Množství

4,000

250,00

1 000,00 CS ÚRS 2017 02

4,000
4,000

60

M 592243230

prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5x12x10 cm

kus

8,000

275,00

2 200,00 CS ÚRS 2017 02

61

K 452386121

Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu
tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm

kus

3,000

757,00

2 271,00 CS ÚRS 2017 02

KS

3,000

300,00

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění, odbednění a na nátěr bednění proti
přilnavosti betonu. 2. Množství podkladní konstrukce z pražců se určuje v m součtem
jednotlivých délek pražců. 3. 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.

PSC
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M

8

D
63

4132901648044100
Prstenec IS šachetní vyrovnávací betonový TBW-Q.1 63/12/120 625/120/120
04

K 871370410

PSC

VV
VV

64

M 286147310
VV
VV

65

K 871440419.R

Trubní vedení
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN
300

900,00

1 941 557,28
m

143,200

142,00

20 334,40 CS ÚRS 2017 02

6 369,00

925 721,41 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a
těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve
specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou
započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se
oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve
směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

143,20
Součet
trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 300mm, dl. 6m
143,20*1,015
Součet
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN
700

143,200
143,200
kus

145,348
145,348
145,348

m

10,540

316,00

3 330,64

PČ

Ty
p

Kód

10,54
Součet

VV
VV

66

M 286147499.R

67

K 892372121

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Kanalizační potrubí PP UR2 SN10 DN700 mm
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300

10,540
10,540
m

10,698

9 366,00

úsek

6,000

897,00

úsek

1,000

1 171,00

100 197,47
5 382,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení
konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky, b)
vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) utěsnění
kanalizačních přípojek. b) zkoušky vstupních a revizních šachet.

PSC

K 892442121.

Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 700
1
Součet

VV
VV

69

MJ

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a
těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve
specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou
započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se
oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve
směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

PSC
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Popis

K 894411311

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

1 171,00

1,000
1,000
kus

10,000

714,00

7 140,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se
oceňuje ve specifikaci.

PSC
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M 592241600

skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm

kus

1,000

874,00

874,00 CS ÚRS 2017 02

71

M 592241610

skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm

kus

2,000

1 249,00

2 498,00 CS ÚRS 2017 02

72

M 592241620

skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm

kus

7,000

1 998,00

13 986,00 CS ÚRS 2017 02

73

M 592243480

těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

kus

20,000

175,00

3 500,00 CS ÚRS 2017 02

74

K 894412411

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

kus

3,000

744,00

2 232,00 CS ÚRS 2017 02

konus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm

kus

3,000

1 623,00

4 869,00 CS ÚRS 2017 02

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

kus

5,000

872,00

4 360,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se
oceňuje ve specifikaci.

PSC
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M 592243120

76

K 894414111
PSC
VV
VV

77

M

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se
oceňuje ve specifikaci.

"ŠF1, 1.2, 2,4,5," 5,00
Součet
4102900648044203
Dno IS šachetní Prefa Brno betonové TBZ-Q.1 100/53 KOM V15 1000/525x150 mm
25

5,000
5,000
KS

4,000

7 439,00

29 756,00

PČ

Ty
p

78

M

79

Kód

Popis

4102900648044202
Dno IS šachetní Prefa Brno betonové TBZ-Q.1 100/63 KOM V25 (1000/625x250)
61
Spadiště kanalizační z prostého betonu kruhové výšky vstupu do 0,90 m a základní
K 896211212
výšky spadiště 0,60 m jednoduché se dnem obloženým čedičem s horním potrubím
DN 250 nebo 300

PSC

82

Dno IS šachetní Prefa Brno betonové TBZ-Q.1 100/53 KOM V15 1000/525x150 mm,
obklad čedičem
Dno IS šachetní Prefa Brno betonové TBZ-Q.1 100/88 KOM V50 (1000/875x500),
obklad čedičem
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm, obklad čedičem

83

M 592241620.R

84

K 896290113

skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm, obklad čedičem
Spadiště kanalizační z prostého betonu kruhové výšky vstupu do 0,90 m a základní
výšky spadiště 0,60 m Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 0,30 m
výšky spadiště jednoduchého nebo bočního

81

M

PSC

85

K 899103112

PSC

86
87

KS

1,000

12 488,00

12 488,00

kus

2,000

25 200,00

50 400,00 CS ÚRS 2017 02

KS

1,000

12 488,00

12 488,00

KS

1,000

18 732,00

18 732,00

kus

1,000

1 873,00

1 873,00

kus

2,000

3 747,00

7 494,00

kus

16,000

4 827,00

77 232,00 CS ÚRS 2017 02

kus

7,000

707,00

4 949,00 CS ÚRS 2018 01

KS

7,000

2 034,00

14 238,00

m3

6,254

2 730,00

17 073,42 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Výšku spadiště určuje vzdálenost nejnižších bodů vnitřního líce potrubí přívodního a
odpadního. 2. Každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 13-8001
této části katalogu. 3. 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.

Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto
náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: a)
dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámů, která se oceňuje
cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do
těchto tříd zatížení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro
chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v
patrech, c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace,
která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do
chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a
parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro
plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.

4152900648044300 Poklop IS šachetní Prefa Brno BEGU KB 01 BEGU "B1" , B125, bez odv. vnitřní průměr
01
605mm
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton
K 899623151
tř. C 16/20

M

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Množství

Poznámka k souboru cen:
1. Výšku spadiště určuje vzdálenost nejnižších bodů vnitřního líce potrubí přívodního a
odpadního. 2. Každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 13-8001
této části katalogu. 3. 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.

4102900648044203
.
4102900648044202
M
.
M 592241600.R

80

J.cena
[CZK]

MJ

PČ

Ty
p

Kód

"obetonování spádiště"
1,50*0,80* ( 3,40+2,00 )
"odpočet potrubí" - 3,14*0,125*0,125*( 1,70+2,90 )
Součet

VV
VV
VV
VV

K 899643111
VV
VV

K 899722114
VV
VV

90

K 899911125

91

K 899913164

93

Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

m2

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm
143,20+10,54 - 12,00 "podtrubí DN300, DN700 - odpočet chráničky"
Součet
Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 41 mm
vnějšího průměru potrubí do 328 mm
Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 300 x 400

20,520

392,00

8 043,84 CS ÚRS 2017 02

m

141,740

15,00

2 126,10 CS ÚRS 2017 02

141,740
141,740
kus

12,000

509,00

6 108,00 CS ÚRS 2017 02

kus

2,000

2 260,00

4 520,00 CS ÚRS 2017 02

m

12,000

1 120,00

13 440,00

K 899-999.R

Provizorní most přes potok - pro přístup ke stavbě

kpl

1,000

565 000,00

565 000,00

"vybudování a rozbourání - most bude fungovat pouze pro výstavbu"
"spadišť, výústního objektu a stoky pod drahou"
a bude zajišťovat přístup ke stavbě pro techniku"
1,00
Součet

VV
VV
VV

998

D

Cenová
soustava

16,200
4,320
20,520

Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 426 x 10 mm

VV

K 998276101

1,000
1,000

Přesun hmot
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní
vzdálenost do 15 m

62 795,90
t

63,623

987,00

62 795,90 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná
manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění
výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

PSC

95

Cena celkem [CZK]

K 899914119.R

VV

94

J.cena
[CZK]

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na nerezové upínací pásky daných průměrů.

PSC

92

Množství

6,480
-0,226
6,254

1,50* ( 3,40+2,00 )*2
0,80* ( 3,40+2,00)
Součet

VV

89

MJ

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.

PSC

88

Popis

D

M

D

23-M
K 230200123

Práce a dodávky M

36 000,00

Montáže potrubí
Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky jmenovitá světlost nasouvaného
potrubí DN 300

36 000,00
m

12,000

3 000,00

36 000,00 CS ÚRS 2017 02

PČ

Ty
p
PSC

Kód

Popis
Poznámka k souboru cen:
1. .V cenách jsou započteny i náklady na středící objímky. 2. .V cenách není započten materiál
na utěsnění konců.

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
ETAPA 1.-OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI SRÁŽKOVÝCH VOD - HORNÍ OLDŘICHOV
Objekt:

03 - SO 5.2 - Podzemní retence
KSO:
Místo:

827 2

CC-CZ:
Datum:

2
21.11.2018

Zadavatel:
Město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 40538

IČ:
DIČ:

00261238
CZ00261238

Uchazeč:
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

IČ:
DIČ:

250118094
CZ25018094

Projektant:
Aquecon a.s., Čs.Legií 445/4, 41501 Teplice

IČ:
DIČ:

14868202
CZ14868202

Poznámka:

3 623 389,95

Cena bez DPH
DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně
3 623 389,95
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

v

CZK

Výše daně
760 911,89
0,00

4 384 301,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ETAPA 1.-OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI SRÁŽKOVÝCH VOD - HORNÍ OLDŘICHOV
Objekt:

03 - SO 5.2 - Podzemní retence
Místo:

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 40538
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem
HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
2 - Zakládání
4 - Vodorovné konstrukce
8 - Trubní vedení
998 - Přesun hmot

21.11.2018

Projektant: Aquecon a.s., Čs.Legií
445/4, 41501 Teplice
Cena celkem [CZK]

3 623 389,95
3 623 389,95
1 517 971,10
1 904,00
46 961,20
1 980 404,63
76 149,02

SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ETAPA 1.-OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI SRÁŽKOVÝCH VOD - HORNÍ OLDŘICHOV
Objekt:

03 - SO 5.2 - Podzemní retence
Místo:

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:
PČ

Ty
p

Město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 40538
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
Kód

Popis

Projektant: Aquecon a.s., Čs.Legií 445/4, 41501 Teplice

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Náklady soupisu celkem

1

D

HSV

Práce a dodávky HSV

D

1

Zemní práce

K 121101101

PSC

VV
VV

2

K 131201202

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

21.11.2018

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

3 623 389,95
3 623 389,95
1 517 971,10
m3

47,600

34,00

1 618,40 CS ÚRS 2017 02

458,00

300 851,04 CS ÚRS 2017 02

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.

17,00*14,00*0,20
Součet
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

47,600
47,600
m3

656,880

PČ

Ty
p

Kód

PSC

VV
VV
VV
VV

Popis

MJ

VV

3

K 131201209

PSC

VV
VV

4

K 131301202

PSC

VV
VV

5

K 131301209

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na
dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161
všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se
stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

"jáma pro zasakovací box"
17,00*14,00*4,80
"odpočet sejmuté ornice" - 47,60
Mezisoučet

1 142,400
-47,600
1 094,800
0,000
656,880
656,880

VV
VV

Množství

1094,80*0,60 "60% zem.tř.3"
Mezisoučet
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3

218,960

49,00

10 729,04 CS ÚRS 2017 02

522,00

114 297,12 CS ÚRS 2017 02

67,00

4 890,13 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na
dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161
všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se
stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

656,880/3
Součet
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

218,960
218,960
m3

218,960

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na
dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161
všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se
stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

1094,80*0,20 "20% zem.tř.4"
Součet
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

218,960
218,960
m3

72,987

PČ

Ty
p

Kód

PSC

VV
VV

6

K 131401202

PSC

VV
VV

7

K 151101202

PSC

VV
VV

8

K 151101212

9

K 161101103

PSC

VV
VV

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na
dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161
všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se
stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

218,960/3
Součet
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
v hornině tř. 5 přes 100 do 1 000 m3

72,987
72,987
m3

218,960

781,00

171 007,76 CS ÚRS 2017 02

176,00

52 377,60 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na
dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161
všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se
stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

1094,80*0,20 "20% zem.tř. 5"
Součet
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 8 m

218,960
218,960
m2

297,600

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se
oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní
vedení pro všechny šířky rýhy. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy
příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od
plochy pažení odečítají.

17,00*4,80*2 + 14,00*4,80*2
Součet
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje
výkopu příložné, hloubky do 8 m
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při
hloubce výkopu přes 4 do 6 m

297,600
297,600
m2

297,600

41,00

12 201,60 CS ÚRS 2017 02

m3

210,202

315,00

66 213,63 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí
ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i
předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do
2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0
do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se
rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

1094,80*0,80*0,24 "80% zem.tř. 3 a 24% podíl dle tabulky svis.přemístění"
Součet

210,202
210,202

PČ
10

Ty
p

Kód

K 161101153

PSC

VV
VV

11

K 162301101

PSC

VV
VV
VV
VV
VV

12

K 162701105

Popis

MJ

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při
hloubce výkopu přes 4 do 6 m

m3

Množství
52,550

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

468,00

24 593,40 CS ÚRS 2017 02

92,00

110 359,15 CS ÚRS 2017 02

333,00

112 914,97 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí
ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i
předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do
2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0
do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se
rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

1094,80*0,20*0,24
Součet
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

52,550
52,550
m3

1 199,556

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 20-1201Uložení 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-dovoz zeminy na zásyp z mezidepa"
(1094,80-339,084-218,96 ) * 2
"dovoz ŠD - lože" 16,00*13,00*0,25
"dovoz obsypu" 15,40*12,40*2,65 - 15,00*12,00*2,40
Součet
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

1 073,512
52,000
74,044
1 199,556
m3

339,084

PČ

Ty
p

Kód

PSC

VV
VV
VV
VV
VV
VV

13

K 162701155

PSC

14

K 167101102

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 20-1201Uložení 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.

"vytlačená kubatura zasakovacího boxu, lože a obsypu"
15,00*12,00*2,40
"dovoz ŠD - lože" 16,00*13,00*0,25
"dovoz obsypu" 15,40*12,40*2,65 - 15,00*12,00*2,40
-218,960 "odpočet zem. tř.5"
Součet
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až
7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m

432,000
52,000
74,044
-218,960
339,084
m3

218,960

430,00

94 152,80 CS ÚRS 2017 02

m3

1 199,556

79,00

94 764,92 CS ÚRS 2017 02

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 20-1201Uložení 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.

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání,
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PČ

Ty
p

Kód

PSC

VV
VV

15

K 167101152

PSC

16

K 171201201

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

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 srovna- ného 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.

1199,556
Součet
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání,
množství přes 100 m3, z hornin tř. 5 až 7

1 199,556
1 199,556
m3

218,960

108,00

23 647,68 CS ÚRS 2017 02

m3

558,044

19,00

10 602,84 CS ÚRS 2017 02

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 srovna- ného 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.

Uložení sypaniny na skládky

PČ

Ty
p

Kód

PSC

VV
VV

17

K 171201211

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 201102, 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. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle
místních podmínek.

339,084+218,96
Součet
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

558,044
558,044
t

1 004,479

237,00

238 061,52 CS ÚRS 2017 02

PČ

Ty
p

Kód
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K 174101101

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 201102, 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. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle
místních podmínek.

558,044*1,80
Součet
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

1 004,479
1 004,479
m3

536,756

101,00

54 212,36 CS ÚRS 2017 02
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PSC

VV
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K 181301103

PSC

Popis

MJ

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných
do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1.,
ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro
lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen
174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp
odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se
oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady
na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103,
20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění
sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6.
Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo
uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny
vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu
neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí
oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení
zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na
1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku
nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek
ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 .
Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se
zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého
výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí,
nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého
výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101
Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění
rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin
sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu
vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9.
Míru zhutnění předepisuje projekt.

1094,80 - 339,084-218,960
Součet
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé
ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

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.

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

536,756
536,756
m2

238,000

66,00

15 708,00 CS ÚRS 2017 02
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Kód

VV
VV

20

K 181451131

M 005724720
VV
VV

K 185804312
VV

23

2
K 215901101

24

4
K 451541111

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

238,000

12,00

2 856,00 CS ÚRS 2017 02

osivo směs travní krajinná - rovinná

kg

7,140

133,00

949,62 CS ÚRS 2017 02

Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

202,00

961,52 CS ÚRS 2017 02

238,000
238,000
7,140
m3

4,760
4,760
4,760

Zakládání
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 %
PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

1 904,00
m2

238,000

8,00

1 904,00 CS ÚRS 2017 02

Vodorovné konstrukce
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63
mm

46 961,20
m3

57,200

821,00

46 961,20 CS ÚRS 2017 02

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.

PSC

17,60*13,00*0,25
Součet

VV
VV

D

J.cena
[CZK]

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno
zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin
konzistence kašovité až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství
jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

PSC

D

m2

238,00/50
Součet

VV

D

Množství
238,000
238,000

238,00
Součet
238*0,03 'Přepočtené koeficientem množství

VV

22

17,00*14,00
Součet
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně
utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

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

21

Popis

8

Trubní vedení

57,200
57,200

1 980 404,63

PČ

Ty
p

25

Kód

K 891312199.R

26

M 422154-000

27

K 895972999.R
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

28

998
K 998276101

PSC

Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v
šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

kus

1,000

1 017,00

1 017,00

kus

1,000

6 500,00

6 500,00

1,000 1 972 887,63

1 972 887,63

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) u šoupátek ceny -2122 na vytvoření otvorů ve
stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u stavítek ceny -2322 chemické
kotvy s vyvrtáním otvoru a chemickou patronou, osazení rámů a vodícího zařízení. 2. V cenách
nejsou započteny náklady na: a) dodání šoupátek, zemních souprav, šoupátkových koleček,
šoupátkových klíčů, stavítek a vodícího zařízení; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b)
osazení šoupátkových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899
40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. c) podkladní bloky pod armatury;
bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací
konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z
betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto katalogu.

PSC

D

Popis

ventil s regulační kuželkou přímý, PN 40 DN150x480 mm
Zasakovací boxy z polypropylenu PP s revizí pro vsakování - galerie objemu do 300
m3
"RETENČNÍ BOXY o rozm. 1,20x0,60x0,60 m - 624 ks dle vč. D 1.18"
"šachta DN 600 mm,vč. poklopu a prstenců - 3ks - dle vč.D 1.18"
"šachta DN 425 mm, vč.poklopu a prstenců - 2 ks - dle vč.D 1.18"
"hydroizolační folie, ochranná geotextilie"
"box akumulační - hrdlo, spojka, záslepka"
" adaptér"
"kamenivo hrubé fr. 16-32"
"2x nátok DN 400, vč.kolen - dle vč.D 1.18"
1,00
Součet

soubor

1,000
1,000

Přesun hmot
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní
vzdálenost do 15 m
Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná
manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění
výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

76 149,02
t

77,152

987,00

76 149,02 CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
ETAPA 1.-OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI SRÁŽKOVÝCH VOD - HORNÍ OLDŘICHOV
Objekt:

04 - SO 5.1 Výústní objekt
KSO:
Místo:

827 2

CC-CZ:
Datum:

2
21.11.2018

Zadavatel:
Město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 40538

IČ:
DIČ:

00261238
CZ00261238

Uchazeč:
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

IČ:
DIČ:

250118094
CZ25018094

Projektant:
Aquecon a.s., Čs.Legií 445/4, 41501 Teplice

IČ:
DIČ:

14868202
CZ14868202

Poznámka:

33 934,37

Cena bez DPH
DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně
33 934,37
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

v

CZK

Výše daně
7 126,22
0,00

41 060,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ETAPA 1.-OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI SRÁŽKOVÝCH VOD - HORNÍ OLDŘICHOV
Objekt:

04 - SO 5.1 Výústní objekt
Místo:

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 40538
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem
HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

21.11.2018

Projektant: Aquecon a.s., Čs.Legií
445/4, 41501 Teplice
Cena celkem [CZK]

33 934,37
33 934,37
14 704,82

3 - Svislé a kompletní konstrukce

7 249,77

4 - Vodorovné konstrukce

2 135,92

8 - Trubní vedení

7 077,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 258,47

997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

428,14
1 080,25

SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ETAPA 1.-OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI SRÁŽKOVÝCH VOD - HORNÍ OLDŘICHOV
Objekt:

04 - SO 5.1 Výústní objekt
Místo:

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:
PČ

Ty
p

Město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 40538
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
Kód

Popis

Projektant: Aquecon a.s., Čs.Legií 445/4, 41501 Teplice

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Náklady soupisu celkem
HSV

D

1

D
1

K 115001103

PSC

2

K 131201201

PSC

VV
VV

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

33 934,37

Práce a dodávky HSV

33 934,37

Zemní práce
Převedení vody potrubím průměru DN přes 150 do 250

21.11.2018

14 704,82
m

20,000

562,00

11 240,00 CS ÚRS 2017 02

m3

2,700

547,00

1 476,90 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý další metr
přes 20 m. 2. Ceny lze použít i pro převedení vody žlaby; přitom lze použít ceny : a) 1101 pro
žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m, b) 1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,50 m, c) 1103
pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m, d) 1104 pro žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m, e)
1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m, f) 1106 pro žlaby rozvinutého obvodu do 3,00 m.
3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí. 4. Ceny lze použít jen pro převedení vody,
získané čerpáním při provádění stavebních prací. 5. V ceně jsou započteny i náklady na: a)
montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot, b)
podpěrné konstrukce dřevěné. 6. V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní práce; tyto
se oceňují příslušnými cenami souborů cen této části.

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
v hornině tř. 3 do 100 m3
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na
dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161
všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se
stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

2,00*( 2,00*1,35 )/2
Součet

2,700
2,700

PČ
3

Ty
p

Kód

K 131201209

PSC

VV

4

K 161101101

PSC

5

K 167101101

PSC

6

K 171201201

Popis

MJ

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3

Množství
0,900

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

32,00

28,80 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na
dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161
všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se
stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

2,700/3
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

0,900
m3

2,700

90,00

243,00 CS ÚRS 2017 02

m3

2,700

190,00

513,00 CS ÚRS 2017 02

m3

2,700

19,00

51,30 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí
ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i
předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do
2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0
do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se
rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání,
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
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 srovna- ného 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.

Uložení sypaniny na skládky

PČ

Ty
p

Kód

PSC

7

K 171201211

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 201102, 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. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle
místních podmínek.

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

t

4,860

237,00

1 151,82 CS ÚRS 2017 02

PČ

Ty
p

Kód

2,70*1,80
Součet

VV
VV

8

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 201102, 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. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle
místních podmínek.

PSC

D

Popis

3
K 321321116

4,860
4,860

Svislé a kompletní konstrukce
Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných
zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými
cykly tř. C 30/37

7 249,77
m3

0,289

5 030,00

1 453,67 CS ÚRS 2017 02

PČ

Ty
p

Kód

PSC

VV
VV
VV
VV

9

K 321351010

PSC

VV
VV
VV
VV

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro: a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků
hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí
hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru, b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud
jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny neplatí pro: a) předsádkový beton; tento
se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb, b)
betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a
výplňové vrstvy z betonu prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu;
tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti
agresivnímu prostředí, d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých
dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových
konstrukcí, různých dutin apod.. 3. V cenách jsou započteny i náklady na : a) úpravu,
opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové
vrstvy, b) spojovací vrstvu na pracovních spárách, c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti
povětrnostním vlivům a proti vysýchání, d) odstranění drátů z líce konstrukce a na úpravu líce
v místě po odstraněných drátech, e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce, f)
ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod.. 4. Objem se stanoví v m3
betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

0,80*0,70*0,20
0,60*0,93*0,20
( 0,70*0,93)/2 * 0,10 * 2
Součet
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
zřízení ploch rovinných

0,112
0,112
0,065
0,289
m2

3,018

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b)
bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo
s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním,
prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny
neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění
konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940
Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit
cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů,
kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení,
které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou
započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5.
Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté
plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky
apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .

0,80*0,20*2+0,70*0,20*2
0,80*0,93+0,60*0,93
( ( 0,70*0,93) /2 + (0,50*0,93)/2 ) *2
Součet

0,600
1,302
1,116
3,018

1 191,00

3 594,44 CS ÚRS 2017 02

PČ

Ty
p

10

Kód

K 321352010

K 321366111

VV

4
K 451571111

PSC

VV
VV

13

m2

3,018

259,00

781,66 CS ÚRS 2017 02

t

0,040

35 500,00

1 420,00 CS ÚRS 2017 02

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé
pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

0,289*0,140
Součet

VV

D

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
odstranění ploch rovinných

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster
obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně, c) výztuž z
armokošů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní
drátem. 3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení
svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se
oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v
t hmotnosti výztuže bez prostřihu.

PSC

12

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

MJ

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b)
bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo
s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním,
prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny
neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění
konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940
Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit
cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů,
kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení,
které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou
započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5.
Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté
plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky
apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .

PSC

11

Množství

J.cena
[CZK]

Popis

K 462512270

0,040
0,040

Vodorovné konstrukce
Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm

2 135,92
m2

0,560

137,00

76,72 CS ÚRS 2017 02

1 560,00

2 059,20 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zřízení podkladního lože pod patky a konstrukce z prefabrikátů. 2. V
cenách jsou započteny i náklady na urovnání líce vrstvy. 3. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod
kterou je lože určeno.

0,80*0,70
Součet
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu,
hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

0,560
0,560
m3

1,320

PČ

Ty
p

Kód

( 2,00*1,00 + 1,20*1,00*2 ) * 0,30
Součet

VV
VV

14

8
K 899911112

M 899-902
D

16

Množství

J.cena
[CZK]

Cenová
soustava

1,320
1,320

Trubní vedení
Osazení ocelových součástí závěsných a úložných pro potrubí na mostech,
konstrukcích apod. hmotnosti jednotlivě přes 5 do 10 kg

Cena celkem [CZK]

7 077,00
kg

9,800

85,00

ks

1,000

6 244,00

833,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání ocelových součástí; dodání ocelových součástí
se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 %.

PSC

15

MJ

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení
konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového
kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů
hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných
jednotek a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu, b) příplatků se stanoví v m2
upravovaných ploch záhozu.

PSC

D

Popis

9
K 960211259.R

Mříž vyklápěcí svařovaná z ocel.tyčí prům.12 mm, uzamykatelná

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na
dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m zděných z
kamene nebo z cihel

6 244,00

1 258,47
m3

0,343

3 669,00

1 258,47 CS ÚRS 2017 02

PČ

Ty
p

Kód

"vybourání stávající zdi potoka "
0,80*1,43*0,30
Součet

VV
VV
VV

17

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny: a) cena 960 11-1221 i pro bourání: - konstrukcí z prostého nebo
prokládaného betonu a asfaltobetonu, - patky z prefabrikátů, - záhozu z betonových bloků, dlažby z kamene, - dlažby z betonových desek a tvárnic, - skruží studní pro kontrolní měření,
pozorování čerpání vody, - prefabrikovaných obezdívek krátkých ražených štol, prefabrikovaných těles kabelových tratí. b) cena 960 19-1241 i pro bourání: - kamenných
krycích desek, - obkladního zdiva, - schodů z kopáků, - balvanitého skluzu. c) cena 960 21-1251
i pro bourání: - kyklopského zdiva, - těsnícího jádra z asfaltové malty i asfaltové malty
prokládané kamenem, - patky z lomového kamene, - záhozu a pohozu prolitého cementovou
nebo asfaltovou maltou, - rovnaniny z lomového kamene, - schodů z lomového kamene, - zdiva
cihelného, tvárnicového, příček, mazanin a potěrů, - monolitických obezdívek krátkých
ražených štol, d) cena 960 32-1271 i pro bourání betonových konstrukcí s vloženými ocelovými
trubkami (pro měření a pozorování). 2. Ceny nelze použít pro: a) bourání ve výkopišti, kdy
bourání je součástí zemních prací; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce,
b) bourání konstrukcí lože z kameniva, filtračních vrstev záhozu z lomového kamene, pohozu z
kamene a kameniva; toto se oceňuje cenami katalogu 800-1 Zemní práce, c) bourání opeření
svodidel, drátokamenného opevnění, břehového opevnění perforovanou folií, obsluhovacích
lávek a stavidlových tabulí, limnigrafických latí, geotextilií; tyto práce se oceňují
individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na bourání geotextilií, výplně otvorů
tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod., zabudovaných v bouraných konstrukcích. 4.
V cenách nejsou započteny náklady na: a) roubení horniny za bouranými konstrukcemi. Tyto se
oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce, b) svislou dopravu suti; tyto práce se oceňují
cenami souboru cen 997 32-12 Svislá doprava suti a vybouraných hmot, c) vodorovnou dopravu
suti na vzdálenost přes 20 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 997 32-1 . . Vodorovná
doprava suti a vybouraných hmot s tím, že započtených 20 m se z celkové dopravní vzdálenosti
neodečítá, d) uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se
oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce. 5. Objem se stanoví v m3 bourané konstrukce.

PSC

D

Popis

997
K 997321511

0,343
0,343

Přesun sutě
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým
urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km

428,14
t

0,909

86,00

78,17 CS ÚRS 2017 02

PČ

Ty
p

Kód

PSC

18

K 997321519

PSC

VV
VV

19

K 997321611

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci s vybouranými hmotami a sutí až na místo
definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále
stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost přemístění určenou od
přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti
hromady nebo dopravního prostředku po nejhospodárnější dopravní trase. c) i pro další
manipulaci s ocelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami, u nichž
základní manipulace je započtena v cenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu
997 32-1611 nelze použít pro první naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení
jsou započteny v cenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí vodních
staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i
náklady a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b)
při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní
prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo
překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou
započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce
se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým
urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km
přes 1 km

t

8,181

30,00

245,43 CS ÚRS 2017 02

115,00

104,54 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci s vybouranými hmotami a sutí až na místo
definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále
stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost přemístění určenou od
přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti
hromady nebo dopravního prostředku po nejhospodárnější dopravní trase. c) i pro další
manipulaci s ocelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami, u nichž
základní manipulace je započtena v cenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu
997 32-1611 nelze použít pro první naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení
jsou započteny v cenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí vodních
staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i
náklady a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b)
při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní
prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo
překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou
započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce
se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.

0,909*9
Součet
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým
urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě
suti a vybouraných hmot

8,181
8,181
t

0,909

PČ

Ty
p

Kód

20

998
K 998332011

PSC

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci s vybouranými hmotami a sutí až na místo
definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále
stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost přemístění určenou od
přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti
hromady nebo dopravního prostředku po nejhospodárnější dopravní trase. c) i pro další
manipulaci s ocelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami, u nichž
základní manipulace je započtena v cenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu
997 32-1611 nelze použít pro první naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení
jsou započteny v cenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí vodních
staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i
náklady a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b)
při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní
prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo
překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou
započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce
se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.

PSC

D

Popis

Přesun hmot
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní
vzdálenost do 500 m
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

1 080,25
t

3,625

298,00

1 080,25 CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
ETAPA 1.-OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI SRÁŽKOVÝCH VOD - HORNÍ OLDŘICHOV
Objekt:

05 - VRN
KSO:
Místo:

827 2

CC-CZ:
Datum:

2
21.11.2018

Zadavatel:
Město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 40538

IČ:
DIČ:

00261238
CZ00261238

Uchazeč:
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

IČ:
DIČ:

250118094
CZ25018094

Projektant:
Aquecon a.s., Čs.Legií 445/4, 41501 Teplice

IČ:
DIČ:

14868202
CZ14868202

Poznámka:

283 378,00

Cena bez DPH
DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně
283 378,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

v

CZK

Výše daně
59 509,38
0,00

342 887,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ETAPA 1.-OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI SRÁŽKOVÝCH VOD - HORNÍ OLDŘICHOV
Objekt:

05 - VRN
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Datum:
Město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 40538
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

21.11.2018

Projektant: Aquecon a.s., Čs.Legií
445/4, 41501 Teplice
Cena celkem [CZK]

283 378,00
283 378,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ETAPA 1.-OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI SRÁŽKOVÝCH VOD - HORNÍ OLDŘICHOV
Objekt:

05 - VRN
Místo:

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:
PČ

Ty
p

Město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 40538
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
Kód

Popis

Projektant: Aquecon a.s., Čs.Legií 445/4, 41501 Teplice

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Náklady soupisu celkem
D

VRN

21.11.2018

Cena celkem [CZK]

283 378,00

Vedlejší rozpočtové náklady

283 378,00

1

K 012002001

Geodetické zaměření

kpl

1,000

35 000,00

35 000,00

2

K 012002002

Geodetické práce-po dokončení stavby

kpl

1,000

35 000,00

35 000,00

3

K 012002003

Zaměření inženýrských sítí

kpl

1,000

35 000,00

35 000,00

4

K 013203001

Dokumentace stavby -fotodokumentace

kpl

1,000

25 000,00

25 000,00

5

K 013254001

Dokumentace skutečného provedení stavby

kpl

1,000

65 000,00

65 000,00

6

K 031002001

Zařízení staveniště

kpl

1,000

35 363,00

35 363,00

7

K 041903001

Inženýrská činnost zhotovitele

kpl

1,000

15 000,00

15 000,00

8

K 079002001

Dopravně inženýrské opatření

kpl

1,000

38 015,00

38 015,00

Cenová
soustava

REKAPITULACE STAVBY
Kód:

018-04-04

Stavba:

ETAPA 2.-OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI SRÁŽKOVÝCH VOD - HORNÍ OLDŘICHOV

KSO:
Místo:

827 2

CC-CZ:
Datum:

2
21.11.2018

Zadavatel:
Město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 40538

IČ:
DIČ:

00261238
CZ00261238

Uchazeč:
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

IČ:
DIČ:

25018094
CZ25018094

Projektant:
Aquecon a.s., Čs.Legií 445/4, 41501 Teplice

IČ:
DIČ:

14868202
CZ14868202

Poznámka:

11 158 228,97

Cena bez DPH
DPH základní
snížená

Cena s DPH

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
11 158 228,97
0,00

v

CZK

Výše daně
2 343 228,08
0,00

13 501 457,05

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:

018-04-04

Stavba:

ETAPA 2.-OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI SRÁŽKOVÝCH VOD - HORNÍ OLDŘICHOV

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Datum:
Město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 40538
Projektant:
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Kód

Objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem

21.11.2018
Aquecon a.s., Čs.Legií 445/4, 41501 Teplice

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

11 158 228,97

13 501 457,05

Typ

01

IO 01 - Přeložka vodovodu - řad 1

1 184 855,53

1 433 675,19

ING

02

SO 4.4 - Dešťová stoka D od ŠA4 - ŠA13 - ŠE1

3 339 469,66

4 040 758,29

ING

03

SO 01A - Splašková stoka A - od Šstáv - Š8

3 050 982,27

3 691 688,55

ING

04

SO 02A - Odbočení ze stokyA (odbočky po Š8 )

460 641,13

557 375,77

ING

05
06

SO 03 - Komunikace - etapa 2
VRN

2 838 902,38
283 378,00

3 435 071,88
342 887,38

ING
VON

KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
ETAPA 2.-OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI SRÁŽKOVÝCH VOD - HORNÍ OLDŘICHOV
Objekt:

01 - IO 01 - Přeložka vodovodu - řad 1
KSO:
Místo:

827 2

CC-CZ:
Datum:

21.11.2018

Zadavatel:
Město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 40538

IČ:
DIČ:

00261238
CZ00261238

Uchazeč:
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

IČ:
DIČ:

25018094
CZ25018094

Projektant:
Aquecon a.s., Čs.Legií 445/4, 41501 Teplice

IČ:
DIČ:

14868202
CZ14868202

Poznámka:

1 184 855,53

Cena bez DPH
DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně
1 184 855,53
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

v

CZK

Výše daně
248 819,66
0,00

1 433 675,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ETAPA 2.-OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI SRÁŽKOVÝCH VOD - HORNÍ OLDŘICHOV
Objekt:

01 - IO 01 - Přeložka vodovodu - řad 1
Místo:

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 40538
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem
HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
2 - Zakládání
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace pozemní
8 - Trubní vedení
8 - 1 - Provizorní vodovod
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

21.11.2018

Projektant: Aquecon a.s., Čs.Legií
445/4, 41501 Teplice
Cena celkem [CZK]

1 184 855,53
1 184 855,53
647 498,91
1 317,60
24 220,75
415,30
466 588,57
43 294,00
4 563,00

997 - Přesun sutě

-6 432,90

998 - Přesun hmot

3 390,30

SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ETAPA 2.-OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI SRÁŽKOVÝCH VOD - HORNÍ OLDŘICHOV
Objekt:

01 - IO 01 - Přeložka vodovodu - řad 1
Místo:

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:
PČ

Ty
p

Město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 40538
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
Kód

Popis

Projektant: Aquecon a.s., Čs.Legií 445/4, 41501 Teplice

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Náklady soupisu celkem

1

D

HSV

D

1
K 119001401

PSC

VV
VV
VV

2

K 119002121

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

1 184 855,53

Práce a dodávky HSV

1 184 855,53

Zemní práce
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité
světlosti DN do 200

21.11.2018

647 498,91
m

5,500

294,00

1 617,00 CS ÚRS 2017 02

217,00

868,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí
nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje
nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél
jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení
vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

"plynovod" 1,10*2
"kanalizace" 1,10*3
Součet
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzné přechodová lávka
do délky 2 000 mm včetně zábradlí zřízení

2,200
3,300
5,500
kus

4,000

PČ

Ty
p

Kód

PSC

3

K 119002122

PSC

4

K 119002411

PSC

VV
VV

5

K 119002412

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227
jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, 3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411
lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na
dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením.
Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto
souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů
(BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k
ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzné přechodová lávka
do délky 2 000 mm včetně zábradlí odstranění

kus

4,000

116,00

464,00 CS ÚRS 2017 02

m2

12,000

420,00

5 040,00 CS ÚRS 2017 02

164,00

1 968,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227
jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, 3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411
lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na
dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením.
Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto
souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů
(BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k
ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého
ocelového plechu šířky výkopu do 1,0 m zřízení
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227
jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, 3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411
lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na
dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením.
Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto
souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů
(BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k
ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

3,00*2,00*2
Součet
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého
ocelového plechu šířky výkopu do 1,0 m odstranění

12,000
12,000
m2

12,000

PČ

Ty
p

Kód

PSC

6

K 119003217

PSC

VV
VV

7

K 119003218

PSC

8

K 121101101

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227
jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, 3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411
lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na
dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením.
Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto
souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů
(BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k
ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky
do 1 500 mm panely vyplněné dráty zřízení

m

117,000

52,00

6 084,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227
jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, 3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411
lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na
dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením.
Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto
souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů
(BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k
ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

( 97,00+20,00 ) * 1,00 "souběh s kanalizací"
Součet
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky
do 1 500 mm panely vyplněné dráty odstranění

117,000
117,000
m

117,000

27,00

3 159,00 CS ÚRS 2017 02

m3

27,010

34,00

918,34 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227
jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, 3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411
lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na
dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením.
Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto
souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů
(BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k
ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

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

PČ

Ty
p

Kód

PSC

VV
VV

9

K 130001101

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

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.

114,50*1,10*0,20 + 9,10*1,00*0,20
Součet
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti
podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

27,010
27,010
m3

110,670

458,00

50 686,86 CS ÚRS 2017 02

PČ

Ty
p

Kód

PSC

VV
VV
VV

10

K 132201203

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena: a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro
podzemní vedení části A 02, b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo
uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce
nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; c) pro výbušniny nezaložené
dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při
vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v
němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto
ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v
blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při
vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti a)
podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha - je v projektu uvedena, se určí jako
objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě
svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od
přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve
výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno
při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru.
Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem; - není
v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve
výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.
b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Jeli vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu
nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část
objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak
blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení
vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového
objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se
oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve
výkopišti.

1,20*1,10*1,70 * 5 "plyn + kan."
"souběhy kan. v celé délce" (20,00+97,00 ) *0,50*1,70
Součet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

11,220
99,450
110,670
m3

172,597

229,00

39 524,71 CS ÚRS 2017 02

PČ

Ty
p

Kód

PSC

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

Popis

MJ

VV

11

K 132201209

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

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 501201 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.

"celk.délka řad 1 - II. etapa - přeložky"
( 20,00+97,00 ) *1,10*2,00
"přípojky v zeleni" ( 2,60+1,90+2,40+2,20 ) * 1,00 * 2,00
"přípojky v komunikaci" ( 6,70+7,10+6,30+6,70 ) *1,00*2,00
"odpočet sejmuté ornice" - 114,50*1,10*0,20 - 9,10*1,00*0,20
"odpočet komunikace" - 2,50*1,10*0,490 - 26,90*1,00*0,49
Mezisoučet

257,400
18,200
53,600
-27,010
-14,529
287,661
0,000
172,597
172,597

VV
VV

Množství

287,661*0,60 "60% zem.tř.3"
Mezisoučet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost
horniny tř. 3

PSC

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 501201 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.
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172,597/3

m3

57,532

57,532

23,00

1 323,24 CS ÚRS 2017 02
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14

K 132401201

Popis

MJ

Součet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

57,532
m3

57,532

401,00

23 070,33 CS ÚRS 2017 02

72,00

1 380,74 CS ÚRS 2017 02

1 846,00

106 204,07 CS ÚRS 2017 02

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 501201 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.

287,661*0,20 "20% zem.tř.4"
Součet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost
horniny tř. 4

57,532
57,532
m3

19,177

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 501201 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.

57,532/3
Součet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv
množství

19,177
19,177
m3

57,532
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K 151101111

17

K 161101101

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

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 501201 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.

287,661*0,20 "20% zem.tř.5"
Součet
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

57,532
57,532
m2

378,000

136,00

51 408,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud
jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami
příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení
zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat
pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s
ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn
výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen
151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,
c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení
stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

( 20,00+97,00 )*2,00 "souběh s kanalizací"
36,00 * 2,00*2 "přípojky"
Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

234,000
144,000
378,000
m2

378,000

17,00

6 426,00 CS ÚRS 2017 02

m3

230,129

90,00

20 711,61 CS ÚRS 2017 02
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Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí
ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i
předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do
2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0
do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se
rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

287,661 *0,80 "80% zem.tř. 3, 4"
Součet
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

230,129
230,129
m3

57,532

126,00

7 249,03 CS ÚRS 2017 02

104,00

46 617,27 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí
ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i
předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do
2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0
do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se
rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

287,661 *0,20 "20% zem.tř. 5"
Součet
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 500 do 1 000 m

57,532
57,532
m3

448,243

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 20-1201Uložení 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.

" na mezideponii - odvoz-dovoz"
( 287,661- 67,196-57,532 ) *2
"šp z mezidepa pro obsyp " 67,516
"šp z mezidepa pro zásyp" 30,156
"šp z mezidepa pro lože" 24,705
Součet

325,866
67,516
30,156
24,705
448,243
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K 162701105

PSC

MJ

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

m3

VV
VV

"vytlač. kubatura - v komunikacích - 100% zásypy nesedavým materiálem - řad+příp."

VV

2,50*1,10* (2,00-0,60-0,49 ) + 26,90*1,00* ( 2,00-0,482-0,49 )
"odpočet zem.tř.5" - 57,532
Součet
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až
7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m

VV
VV

VV
VV

K 162701155

Množství
67,196

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

333,00

22 376,27 CS ÚRS 2017 02

430,00

24 738,76 CS ÚRS 2017 02

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 20-1201Uložení 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.

"vytlačená kubatura lože, obsypu a potrubí"
( 20,00+97,00 )*1,10*0,60
36,00*1,00*0,482 "přípojky"
Mezisoučet

VV

21

Popis

PSC

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 20-1201Uložení 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

"rýhy" 57,532

77,220
17,352
94,572

30,156
-57,532
67,196
m3

57,532

57,532
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K 167101102

PSC

VV
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K 167101152

PSC

24

K 171201201

Popis
Součet
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání,
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

57,532
m3

515,439

79,00

40 719,68 CS ÚRS 2017 02

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 srovna- ného 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.

"na skládku" 67,196
"na mezidepo a pro zásyp" 448,243
Součet
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání,
množství přes 100 m3, z hornin tř. 5 až 7

67,196
448,243
515,439
m3

57,532

108,00

6 213,46 CS ÚRS 2017 02

m3

124,728

19,00

2 369,83 CS ÚRS 2017 02

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 srovna- ného 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.

Uložení sypaniny na skládky
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PSC

VV
VV

25

K 171201211

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 201102, 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. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle
místních podmínek.

67,196+57,532
Součet
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

124,728
124,728
t

224,510

237,00

53 208,87 CS ÚRS 2017 02
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K 174101101

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 201102, 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. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle
místních podmínek.

"skládka Orlík IV - 620,- Kč/t"
124,728*1,80
Součet
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

224,510
224,510
m3

193,089

101,00

19 501,99 CS ÚRS 2017 02
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PSC

VV
VV

"vytlač. kubatura - v komunikacích - 100% zásypy nesedavým materiálem - řad+příp."

VV

2,50*1,10* (2,00-0,60-0,49 ) + 26,90*1,00* ( 2,00-0,482-0,49 )
Mezisoučet
Součet

VV

VV
VV

M 583312000
VV
VV

MJ

Množství

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných
do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1.,
ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro
lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen
174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp
odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se
oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady
na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103,
20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění
sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6.
Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo
uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny
vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu
neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí
oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení
zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na
1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku
nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek
ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 .
Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se
zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého
výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí,
nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého
výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101
Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění
rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin
sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu
vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9.
Míru zhutnění předepisuje projekt.

"zásyp zeminou"
287,661 - 124,728
Mezisoučet

VV

27

Popis

štěrkopísek netříděný zásypový materiál
30,156*1,80
Součet

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

162,933
162,933

30,156
30,156
193,089
t

54,281
54,281
54,281

429,00

23 286,55 CS ÚRS 2017 02
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M 583373030
VV
VV

30

K 181301103

PSC

VV
VV

31

K 181451131

PSC

Popis
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

MJ
m3

Množství
67,516

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

246,00

16 608,94 CS ÚRS 2017 02

429,00

52 135,94 CS ÚRS 2017 02

66,00

8 913,30 CS ÚRS 2017 02

12,00

1 620,60 CS ÚRS 2017 02

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.

"celk.délka řad 1 - II. etapa - přeložky"
( 20,00+97,00 ) *1,10*0,45
"přípojky v zeleni" 9,10 * 1,00 * 0,332
"přípojky v komunikaci" 26,90 *1,00*0,332
"odpočet potrubí LT DN150" - 3,14*0,080*0,080* (20,00+97,00)
Součet
štěrkopísek frakce 0-8
67,516*1,80
Součet
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé
ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

57,915
3,021
8,931
-2,351
67,516
t

121,529
121,529
121,529

m2

135,050

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.

114,50*1,10 + 9,10*1,00
Součet
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně
utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
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.

135,050
135,050
m2

135,050
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M 005724100
VV
VV

K 185804312
VV
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K 215901101

VV
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K 451572111
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VV
VV
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K 452313141
PSC
VV
VV
VV
VV

4,052

Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

Cenová
soustava

133,00

538,92 CS ÚRS 2017 02

m3

2,701

202,00

545,60 CS ÚRS 2017 02

2,701
2,701

Zakládání
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 %
PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

Cena celkem [CZK]

135,050
135,050
4,052

1 317,60
m2

( 20,00+97,00 ) *1,10
"přípojky v zeleni" 9,10 * 1,00
"přípojky v komunikaci" 26,90 *1,00
Součet

VV

35

kg

J.cena
[CZK]

164,700

8,00

1 317,60 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno
zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin
konzistence kašovité až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství
jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

PSC

D

Množství

135,050/50
Součet

VV

D

osivo směs travní parková

MJ

135,050
Součet
135,05*0,03 'Přepočtené koeficientem množství

VV

33

Popis

128,700
9,100
26,900
164,700

Vodorovné konstrukce
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného
těženého 0 až 4 mm

24 220,75
m3

24,705

878,00

21 690,99 CS ÚRS 2017 02

2 700,00

1 128,60 CS ÚRS 2017 02

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.

( 20,00+97,00 ) *1,10*0,15
"přípojky v zeleni" 9,10 * 1,00 *0,15
"přípojky v komunikaci" 26,90 *1,00*0,15
Součet
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro
potrubí z betonu tř. C 16/20

19,305
1,365
4,035
24,705
m3

0,418

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.

"pod T kus" 0,30*0,30*0,20
"pod šoupě" ( 0,35*0,40*0,115+0,575*0,50*0,32 ) * 2
"pod hydrant" 0,605*0,43*0,15+0,69*0,30*0,15+1,015*0,56*0,20
Součet

0,018
0,216
0,184
0,418

PČ

Ty
p

37

Kód

K 452353101
VV
VV
VV
VV

5

D
38

K 596212210

VV
VV

M 592450070
VV

8
K 851311131

PSC

VV
VV

41

Množství
3,199

J.cena
[CZK]
438,00

Cenová
soustava

1 401,16 CS ÚRS 2017 02

1,238
3,199

Komunikace pozemní
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem
z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým
hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm
skupiny A, pro plochy do 50 m2

Cena celkem [CZK]

0,240
1,721

415,30
m2

0,568

247,00

140,30 CS ÚRS 2017 02

dlažba zámková profilová pro komunikace 20x16,5x8 cm přírodní

440,00

275,00 CS ÚRS 2017 02

0,568
0,568
m2

0,568*1,10
Součet

VV

40

m2

"kolem nadzemního hydrantu"
1,015*0,56
Součet

VV

D

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro
potrubí
"pod T kus" 0,30*0,20*4
"pod šoupě" ( 0,35*0,115*2+0,40*0,115*2+0,575*0,32*2+0,50*0,32*2 ) * 2
"pod hydrant"
0,605*0,15*2+0,43*0,15*2+0,69*0,15*2+0,30*0,15*2+1,015*0,20*2+0,56*0,20*2
Součet

MJ

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina
B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C:
dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na
dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny
náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u
plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %.
4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za
každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

PSC

39

Popis

M 552540830

0,625
0,625
0,625

Trubní vedení
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu
s integrovaným těsněním DN 150

466 588,57
m

117,000

189,00

22 113,00 CS ÚRS 2017 02

1 499,00

177 136,83 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve
specifikaci, b) montáž tvarovek, c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze
štěrkopísku se oceňue cenou 564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku, d) zásyp potrubí, který se
oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní
práce části A 01. 2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné elastickými
kroužky a -1211 těsnícími kroužky a zámkovým spojem. Tyto se také oceňují ve specifikaci,
nejsou-li zahrnuty již v ceně dodávky trub.

97,00+20,00
Součet
trouba vodovodní litinová hrdlová hrdlová zinko-aluminiový povlak K9, 6 m DN 150

117,000
117,000
m

118,170

PČ

Ty
p

Kód

VV
VV

42

K 857242122

PSC

VV
VV
VV

Popis

MJ

117,000*1,010
Součet
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

118,170
118,170
kus

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve
specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se
oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a 3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve
specifikaci.

"synoflex" 1,00
"koleno patní" 1,00
Součet

2,000

594,00

1 188,00 CS ÚRS 2017 02

1,000
1,000
2,000

43

M 799408000016

VODA+KANAL Waga SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU DN 80 (85-105)

KS

1,000

4 371,00

4 371,00

44

M 505008020016

VODA+KANAL Přírubové tvarovky - ostatní KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ DN 80

KS

1,000

2 498,00

2 498,00

45

K 857312122

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150

kus

3,000

980,00

PSC

VV
VV
VV

46

M 855015008016

47

M 552538950

48

K 857313131

PSC

VV
VV

49

M 552537560

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve
specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se
oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a 3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve
specifikaci.

"EU kus" 1,00
"FFR kus" 2,00
Součet

VODA+KANAL Přírubové tvarovky - ostatní TVAROVKA REDUKČNÍ FFR DN 150-80
tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm EU-kus
DN150 L135 mm
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z
trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním
DN 150

2 940,00 CS ÚRS 2017 02

1,000
2,000
3,000
KS

2,000

1 623,00

3 246,00

kus

1,000

1 936,00

1 936,00 CS ÚRS 2017 02

kus

1,000

707,00

707,00 CS ÚRS 2017 02

3 621,00

3 621,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve
specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se
oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a 3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve
specifikaci.

"MMA 150/80" 1,00
Součet
tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm
MMA-kus DN 150/80 mm

Cenová
soustava

1,000
1,000
kus

1,000

PČ
50

Ty
p

Kód

K 871161211

PSC

51

M 101330
VV
VV

52

K 891163111

PSC

Popis
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100
svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

m

36,000

46,00

1 656,00 CS ÚRS 2017 02

m

36,540

31,00

1 132,74

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve
specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC
ve výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 jsou určeny i
pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.

egeplast 9010 - pitná voda - roura PE100 RC+ d32x3,0mm SDR11/PN16, návin 100m
36,00*1,015
Součet
Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 25

36,540
36,540
kus

8,000

117,00

936,00 CS ÚRS 2017 02

KS

8,000

2 622,00

20 976,00

KS

8,000

937,00

7 496,00

KS

8,000

438,00

3 504,00
2 200,00

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech
šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení
zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu
izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady
na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek,
kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových
koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních
nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se
oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné
na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp
odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými
cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto
katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se
oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto
katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících
pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách
891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně
trub.

53

M 250000100016

VODA Šoupátka domovních přípojek ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY VNI-VNI DN 1''-1''

54

M 960113018004

55

M 630003203216

VO+KA+PL Zemní soupravy domovních přípojek "SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ
DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 DN 3/4""-2"" (1,3-1,8m)"
VODA+KANAL Trubní fitinky - ISO, ZAK, FIT TVAROVKA ISO SPOJKA DN 32-32

56

M 622003200116

VODA Trubní fitinky - ISO, ZAK, FIT TVAROVKA ISO VNITŘNÍ ZÁVIT DN 32-1''

KS

8,000

275,00

57

K 891241112

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80

kus

1,000

677,00

677,00 CS ÚRS 2017 02

PČ

Ty
p

Kód

PSC

58

M 400208000016

59

M 950205010003

60

K 891247211

PSC

61

M 514008015016

Popis

J.cena
[CZK]

MJ

Množství

Cena celkem [CZK]

KS

1,000

5 619,00

5 619,00

KS

1,000

1 749,00

1 749,00

kus

1,000

555,00

KS

1,000

64 935,00

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech
šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení
zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu
izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady
na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek,
kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových
koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních
nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se
oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné
na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp
odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými
cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto
katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se
oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto
katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících
pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách
891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně
trub.

VODA Šoupata ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 80
VODA+PLYN Zemní soupravy - DN 50-600 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8
DN 50-100 (1,3-1,8m)
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 80

555,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech
šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení
zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu
izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady
na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek,
kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových
koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních
nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se
oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné
na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp
odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými
cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto
katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se
oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto
katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících
pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách
891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně
trub.

VODA Hydranty HYDRANT TUHÝ NIRO DN 2B 80/1,5 m

64 935,00

PČ
62

Ty
p

Kód

K 891311112

PSC

63

M 445015015003

64

M 950212515003

65

K 891319111

Množství

J.cena
[CZK]

Popis

MJ

Cena celkem [CZK]

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150

kus

1,000

1 210,00

KS

1,000

69 930,00

69 930,00

KS

3,000

1 749,00

5 247,00

kus

8,000

862,00

Cenová
soustava

1 210,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech
šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení
zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu
izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady
na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek,
kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových
koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních
nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se
oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné
na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp
odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými
cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto
katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se
oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto
katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících
pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách
891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně
trub.

VODA Combi armatury ŠOUPĚ E2 COMBI III 3 ŠOUPATA DN 150/3
VODA+PLYN Zemní soupravy - DN 50-600 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8
DN 125-150 (1,3-1,8m)
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na
potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150

6 896,00 CS ÚRS 2017 02

PČ

Ty
p

Kód

PSC

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech
šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení
zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu
izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady
na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek,
kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových
koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních
nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se
oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné
na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp
odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými
cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto
katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se
oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto
katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících
pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách
891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně
trub.

66

M 335015000116

VODA Navrtávací pasy PAS NAVRTÁVACÍ HACOM DN 150-1''

KS

8,000

1 124,00

67

K 892351111

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

m

117,000

20,00

2 340,00 CS ÚRS 2017 02

355,00

3 550,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

VV
VV

68

K 899401112
PSC
VV
VV
VV
VV

8 992,00

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu
potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a
odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u
cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného
úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na
zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

97,00+20,00
Součet
Osazení poklopů litinových šoupátkových

117,000
117,000
kus

10,000

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění. 2. V cenách nejsou
započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

1,00 "pro Š80"
8,00 "pro přípojky"
1,00 "pro combi III"
Součet

1,000
8,000
1,000
10,000

69

M 1650KASI0000

VODA Poklopy POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ PŘÍPOJKOVÝ

KS

8,000

1 124,00

8 992,00

70

M 1750KASI0000

VODA Poklopy POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ (Z.S. TELE)

KS

1,000

1 374,00

1 374,00

71

M 455000000001

VODA Poklopy POKLOP PRO COMBI III,IV VELKÝ DN DN 100-200

KS

1,000

17 483,00

17 483,00

72

M 348100000000

VO+KA+PL Příslušenství PODKLAD. DESKA UNI DN UNI

KS

9,000

175,00

1 575,00

PČ

Ty
p

73

Kód

K 899712111

Popis
Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

kus

10,000

196,00

1 960,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a připevnění tabulky. 2. V ceně -3111 jsou
započteny i náklady na osazení sloupků. 3. V ceně -3111 nejsou započteny náklady na zemní
práce a na dodání sloupků (betonových nebo ocelových s betonovými patkami); sloupky se
oceňují ve specifikaci.

PSC

74

K 899721111

Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm

m

120,000

38,00

4 560,00 CS ÚRS 2017 02

75

K 899722112

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm

m

117,000

11,00

1 287,00 CS ÚRS 2017 02

8-1

D
76

K 871251951

PSC

VV
VV

77

K 871161141.R

PSC

VV
VV

78

M 286131100

79

K 877261926

PSC

Provizorní vodovod
Výměna vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100
svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 110 x 6,6 mm

43 294,00
m

100,000

89,00

8 900,00 CS ÚRS 2017 02

34,00

1 020,00

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií nebo běžných oprav venkovních vodovodů. 2.
Ceny nelze použít při zřízení nových venkovních vodovodů. 3. V cenách 871 ..-19.. Výměna
vodovodního potrubí z plastů jsou zahrnuty náklady na demontáž stávajícího a montáž nového
potrubí. 4. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se
oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 3%, b) dodání
tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci.

100,00 "materiál bude upotřeben z IO 01 - vodovod řad 1"
Součet
Montáž a demontáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu
PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

100,000
100,000
m

30,000

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve
specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC
ve výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 jsou určeny i
pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.

30,00
Součet
potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm
Výměna tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100
elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s ventilem a 360 st. otočnou
odbočkou d 110/32

30,000
30,000
m

30,000

31,00

930,00 CS ÚRS 2017 02

kus

8,000

285,00

2 280,00 CS ÚRS 2017 02

29 976,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií nebo běžných oprav venkovních vodovodů. 2.
Ceny nelze používat při zřízení nových venkovních vodovodů. 3. V cenách 877 ..-19.. Výměna
tvarovek na vodovodním plastovém potrubí jsou zahrnuty náklady na demontáž stávajících a
montáž nových tvarovek. 4. V cenách výměny tvarovek nejsou započteny náklady na dodání
tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

80

M 286140500

tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360°, 110-32

kus

8,000

3 747,00

81

M 780000100000

VO+KA+PL Příslušenství KOLO RUČNÍ DN 1''

KS

1,000

188,00

188,00

PČ

Ty
p

9

D
82

Kód

K 969011131.R

997

D
83

K 997013509

VV
VV

K 997013511

K 997013849.R
VV

86

998
K 998273102

PSC

J.cena
[CZK]

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Vybourání vodovodního potrubí LT DN80

m

117,000

39,00

Přesun sutě
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

4 563,00
4 563,00

-6 432,90
t

4,329*9
Součet
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením,
na vzdálenost do 1 km

38,961

11,00

428,57 CS ÚRS 2017 02

1 502,16 CS ÚRS 2017 02

38,961
38,961
t

4,329

347,00

Sběrný dvůr - litina, vč. tvarovek a armatur

t

-4,329

1 932,00

- 4,329
Součet

VV

D

Množství

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na
meziskládce až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na
naložení suti na dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz
suti na skládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4.
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509.

PSC

85

MJ

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo
složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na
složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo
meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz
suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

PSC

84

Popis

Přesun hmot
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná
manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění
výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

-8 363,63

-4,329
-4,329

3 390,30
t

6,153

551,00

3 390,30 CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
ETAPA 2.-OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI SRÁŽKOVÝCH VOD - HORNÍ OLDŘICHOV
Objekt:

02 - SO 4.4 - Dešťová stoka D od ŠA4 - ŠA13 - ŠE1
KSO:
Místo:

827 2

CC-CZ:
Datum:

2
21.11.2018

Zadavatel:
Město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 40538

IČ:
DIČ:

00261238
CZ00261238

Uchazeč:
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

IČ:
DIČ:

25018094
CZ25018094

Projektant:
Aquecon a.s., Čs.Legií 445/4, 41501 Teplice

IČ:
DIČ:

14868202
CZ14868202

Poznámka:

3 339 469,66

Cena bez DPH
DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně
3 339 469,66
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

v

CZK

Výše daně
701 288,63
0,00

4 040 758,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ETAPA 2.-OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI SRÁŽKOVÝCH VOD - HORNÍ OLDŘICHOV
Objekt:

02 - SO 4.4 - Dešťová stoka D od ŠA4 - ŠA13 - ŠE1
Místo:

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 40538
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem
HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

21.11.2018

Projektant: Aquecon a.s., Čs.Legií
445/4, 41501 Teplice
Cena celkem [CZK]

3 339 469,66
3 339 469,66
1 758 813,18

2 - Zakládání

3 291,04

3 - Svislé a kompletní konstrukce

8 481,20

4 - Vodorovné konstrukce
8 - Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

106 705,85
1 368 135,90
48 450,00

997 - Přesun sutě

1 036,36

998 - Přesun hmot

44 556,13

SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ETAPA 2.-OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI SRÁŽKOVÝCH VOD - HORNÍ OLDŘICHOV
Objekt:

02 - SO 4.4 - Dešťová stoka D od ŠA4 - ŠA13 - ŠE1
Místo:

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:
PČ

Ty
p

Město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 40538
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
Kód

Popis

Projektant: Aquecon a.s., Čs.Legií 445/4, 41501 Teplice

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Náklady soupisu celkem
HSV

D

1

D
1

K 115001101

PSC

2

K 115101201

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

3 339 469,66

Práce a dodávky HSV

3 339 469,66

Zemní práce
Převedení vody potrubím průměru DN do 100

21.11.2018

1 758 813,18
m

30,000

274,00

8 220,00 CS ÚRS 2017 02

hod

217,467

58,00

12 613,09 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý další metr
přes 20 m. 2. Ceny lze použít i pro převedení vody žlaby; přitom lze použít ceny : a) 1101 pro
žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m, b) 1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,50 m, c) 1103
pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m, d) 1104 pro žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m, e)
1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m, f) 1106 pro žlaby rozvinutého obvodu do 3,00 m.
3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí. 4. Ceny lze použít jen pro převedení vody,
získané čerpáním při provádění stavebních prací. 5. V ceně jsou započteny i náklady na: a)
montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot, b)
podpěrné konstrukce dřevěné. 6. V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní práce; tyto
se oceňují příslušnými cenami souborů cen této části.

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500
l/min

PČ

Ty
p

Kód

PSC

VV
VV

3

K 115101301

PSC

4

K 119001401

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2.
Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích
jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla,
b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž,
opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,
e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady
na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro
převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11
Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení
čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami
části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými
cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v
činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě;
toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá
vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou
osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po
kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných
jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)

326,20/15 * 10
Součet
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem do 500 l/min

217,467
217,467
den

22,000

36,00

792,00 CS ÚRS 2017 02

m

25,200

296,00

7 459,20 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a
náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní
zdroje energie. 2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí
demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v
činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to
tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp.
termín výstavby. 4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v
jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného
potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu,
šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí,
oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité
světlosti DN do 200

PČ

Ty
p

Kód

PSC

VV
VV

5

K 119001412

PSC

VV
VV

6

K 119001421

PSC

VV
VV

7

K 119002121

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí
nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje
nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél
jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení
vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

1,40*18,00
Součet
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo
železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500

25,200
25,200

m

8,400

461,00

3 872,40 CS ÚRS 2017 02

242,00

1 694,00 CS ÚRS 2017 02

217,00

2 170,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí
nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje
nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél
jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení
vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

1,40*6
Součet
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a
to do 3 kabelů

8,400
8,400

m

7,000

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí
nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje
nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél
jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení
vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

1,40*5
Součet
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzné přechodová lávka
do délky 2 000 mm včetně zábradlí zřízení

7,000
7,000
kus

10,000

PČ

Ty
p

Kód

PSC

8

K 119002122

PSC

9

K 119002411

PSC

VV
VV

10

K 119002412

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227
jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, 3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411
lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na
dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením.
Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto
souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů
(BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k
ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzné přechodová lávka
do délky 2 000 mm včetně zábradlí odstranění

kus

10,000

116,00

1 160,00 CS ÚRS 2017 02

m2

18,000

420,00

7 560,00 CS ÚRS 2017 02

164,00

2 952,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227
jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, 3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411
lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na
dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením.
Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto
souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů
(BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k
ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého
ocelového plechu šířky výkopu do 1,0 m zřízení
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227
jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, 3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411
lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na
dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením.
Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto
souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů
(BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k
ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

3,00*2,00*3
Součet
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého
ocelového plechu šířky výkopu do 1,0 m odstranění

18,000
18,000
m2

18,000

PČ

Ty
p

Kód

PSC

11

K 130001101

PSC

VV
VV

12

K 132201203

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227
jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, 3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411
lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na
dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením.
Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto
souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů
(BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k
ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti
podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3

79,170

458,00

36 259,86 CS ÚRS 2017 02

229,00

85 554,40 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena: a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro
podzemní vedení části A 02, b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo
uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce
nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; c) pro výbušniny nezaložené
dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při
vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v
němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto
ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v
blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při
vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti a)
podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha - je v projektu uvedena, se určí jako
objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě
svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od
přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve
výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno
při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru.
Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem; - není
v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve
výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.
b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Jeli vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu
nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část
objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak
blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení
vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového
objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se
oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve
výkopišti.

"křížení sítí" 1,00*1,40*1,95 * (18,00+6,00+5,00)
Součet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

79,170
79,170
m3

373,600

PČ

Ty
p

Kód

PSC

Popis

VV
VV

"odpočet bourané komunikace" - 42,50*1,30*0,49 - 44,30*1,20*0,49 - 239,70*1,10*0,49

VV
VV
VV

VV
VV

VV

13

K 132201209

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

107,738
103,662
514,157
44,835
61,200
-182,319

"odpočet bourané komunikace - RŠ, UV" - 2,00*0,50*2*0,49*12 - 15,30*1,00*0,49 1,00*1,00*0,49 * 15
Mezisoučet

-26,607
622,666
0,000
373,600
373,600

VV
VV

Množství

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 501201 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.

"KT DN500" 42,50*1,30*1,95
"KT DN 400" 44,30*1,20*1,95
"KT DN 300" 239,70*1,10*1,95
"připojení k UV - 15 ks" 15,30*1,00*1,95 + 1,00*1,00*15
"rozšíření u RŠ a prohloubení" 2,00*0,50*2 * 1,95*12 + 2,00*2,00*0,30*12

VV

MJ

622,666*0,60 " zem.tř.3 - 60%"
Mezisoučet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost
horniny tř. 3

m3

124,533

23,00

2 864,26 CS ÚRS 2017 02

PČ

Ty
p

Kód

PSC

VV
VV

14

K 132301203

PSC

VV
VV

15

K 132301209

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

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 501201 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.

373,60/3
Součet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

124,533
124,533
m3

124,533

401,00

49 937,73 CS ÚRS 2017 02

72,00

2 988,79 CS ÚRS 2017 02

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 501201 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.

622,6660*0,20 "20% zem.tř.4"
Součet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost
horniny tř. 4

124,533
124,533
m3

41,511
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PSC

VV
VV

16

K 132401201

PSC

VV
VV

17

K 151101101

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

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 501201 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.

124,533/3
Součet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv
množství

41,511
41,511
m3

124,533

1 846,00

229 887,92 CS ÚRS 2017 02

136,00

86 508,24 CS ÚRS 2017 02

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 501201 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.

622,666*0,20 "20% zem.tř.5"
Součet
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

124,533
124,533
m2

636,090
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K 151101111

19

K 161101101

PSC

VV
VV

20

K 161101151

PSC

VV
VV

21

K 162301101

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud
jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami
příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení
zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat
pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s
ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn
výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen
151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,
c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení
stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

326,20*1,950 "z jedné strany"
Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

636,090
636,090
m2

636,090

17,00

10 813,53 CS ÚRS 2017 02

m3

498,133

90,00

44 831,97 CS ÚRS 2017 02

126,00

15 691,16 CS ÚRS 2017 02

92,00

50 767,53 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí
ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i
předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do
2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0
do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se
rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

622,6660*0,80 "zem.tř.3, 4"
Součet
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

498,133
498,133
m3

124,533

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí
ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i
předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do
2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0
do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se
rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

622,6660*0,20 "20% zem.tř.5"
Součet
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

124,533
124,533
m3

551,821
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K 162701105

PSC

VV
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23

K 162701155

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 20-1201Uložení 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.

"dovoz z mezidepa"
"dovoz z mezidepa šp obsyp" 176,419
"dovoz z mezidepa šp lože" 64,857
"dovoz zásypového materiálu" 310,545
Součet
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

176,419
64,857
310,545
551,821
m3

498,133

333,00

165 878,29 CS ÚRS 2017 02

430,00

53 549,19 CS ÚRS 2017 02

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 20-1201Uložení 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 celého výkopku na skládku - zásyp bude 100% nesedavým materiálem"
622,666
"odpočet zem. tř.5" - 124,533
Součet
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až
7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m

622,666
-124,533
498,133
m3

124,533
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K 167101152

PSC

26

K 171201201

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 20-1201Uložení 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.

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání,
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3

1 049,954

79,00

82 946,37 CS ÚRS 2017 02

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 srovna- ného 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.

"dovoz z mezidepa" 551,821
"odvoz na skládku" 498,133
Součet
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání,
množství přes 100 m3, z hornin tř. 5 až 7

551,821
498,133
1 049,954
m3

124,533

108,00

13 449,56 CS ÚRS 2017 02

m3

622,666

19,00

11 830,65 CS ÚRS 2017 02

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 srovna- ného 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.

Uložení sypaniny na skládky
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K 171201211

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 201102, 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. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle
místních podmínek.

498,133+124,533
Součet
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

622,666
622,666
t

1 332,335

237,00

315 763,40 CS ÚRS 2017 02

PČ

Ty
p

Kód

PSC

VV
VV

28

K 174101101

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 201102, 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. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle
místních podmínek.

740,186*1,80
Součet
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

1 332,335
1 332,335
m3

310,545

101,00

31 365,05 CS ÚRS 2017 02

PČ

Ty
p

Kód

PSC

VV
VV
VV

29

M 583312000
VV
VV

30

K 175151101

Popis

MJ

Množství

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných
do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1.,
ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro
lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen
174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp
odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se
oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady
na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103,
20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění
sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6.
Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo
uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny
vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu
neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí
oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení
zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na
1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku
nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek
ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 .
Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se
zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého
výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí,
nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého
výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101
Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění
rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin
sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu
vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9.
Míru zhutnění předepisuje projekt.

"celkový kubatura - obsyp+potrubí - lože"
622,666 - 247,264 - 64,857
Součet
štěrkopísek netříděný zásypový materiál

310,545 *1,80
Součet
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

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

310,545
310,545
t

558,981

429,00

239 802,85 CS ÚRS 2017 02

246,00

43 399,07 CS ÚRS 2017 02

558,981
558,981
m3

176,419

PČ

Ty
p

Kód

42,50 * 1,30*0,80
44,30*1,20*0,70
239,70*1,10*0,60
15,30*1,00*0,50
Mezisoučet
"odpočet vytlač.kubatury potrubí" - 3,14*0,280*0,280* 42,50
- 3,14*0,225*0,225*44,30 - 3,14*0,170*0,170*239,72 - 3,14*0,10*0,10*15,30
"odpočet RŠ" - 3,14*0,735*0,735*1,95*3 - 3,14*0,62*0,62*1,95 * 9
Mezisoučet
Součet

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

M 583373310
VV

32

2
K 215901101

VV
VV

3
K 359901211

34

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

t

317,554

429,00

Zakládání
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 %
PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

136 230,67 CS ÚRS 2017 02

317,554
317,554

3 291,04
m2

411,380

8,00

3 291,04 CS ÚRS 2017 02

387,380
24,000
411,380

Svislé a kompletní konstrukce
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

8 481,20
m

326,200

26,00

8 481,20 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.

PSC

D

štěrkopísek frakce 0-22

42,50*1,30+44,30*1,20+239,70*1,10+15,30*1,00
2,00*0,50*2*12
Součet

VV

D

J.cena
[CZK]

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno
zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin
konzistence kašovité až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství
jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

PSC

33

Množství

44,200
37,212
158,202
7,650
247,264
-10,462
-29,276
-31,107
-70,845
176,419

176,419*1,80
Součet

VV

D

MJ

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.

PSC

31

Popis

4
K 451572111

Vodorovné konstrukce
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného
těženého 0 až 4 mm

106 705,85
m3

64,857

878,00

56 944,45 CS ÚRS 2017 02

PČ

Ty
p

Kód

VV
VV
VV
VV

K 452311141

VV
VV

K 452351101
VV
VV

37

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

(42,50*1,30+44,30*1,20+239,70*1,10 ) * 0,15
15,30*1,00*0,15 + 1,00*1,00*0,15*15
(2,50*0,50*2*12 ) * 0,15
Součet
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod
potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

55,812
4,545
4,500
64,857
m3

9,450

2 760,00

26 082,00 CS ÚRS 2017 02

371,00

8 681,40 CS ÚRS 2017 02

9 198,00

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

36

MJ

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.

PSC

35

Popis

K 452386111.R

"pod RŠ + UV" 2,00*2,00*0,15*12 + 1,00*1,00*0,15*15
Součet
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo
sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty
2,00*0,15*4 * 12 + 1,00*0,15*4*15
Součet
Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu
tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

9,450
9,450
m2

23,400
23,400
23,400

kus

21,000

438,00

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění, odbednění a na nátěr bednění proti
přilnavosti betonu. 2. Množství podkladní konstrukce z pražců se určuje v m součtem
jednotlivých délek pražců. 3. 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.

PSC

38

M 592243210

prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5x12x8 cm

kus

2,000

250,00

500,00 CS ÚRS 2017 02

39

M 592243230

prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5x12x10 cm

kus

16,000

275,00

4 400,00 CS ÚRS 2017 02

40

M 592243239.

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/12 62,5x12x12 cm

ks

3,000

300,00

8

D
41

K 831372121

PSC

42

M 597107110
VV
VV

Trubní vedení
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300

900,00

1 368 135,90
m

239,700

521,00

124 883,70 CS ÚRS 2017 02

m

242,097

1 437,00

347 893,39 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . 2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve
specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %. 2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé
jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů
je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny
pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.

trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 160
239,70*1,01
Součet

242,097
242,097

PČ
43

Ty
p

Kód

K 831392121

PSC

44

M 597107010
VV
VV

45

K 831422121

PSC

46

M 597107120
VV
VV
VV

47

K 837372221

PSC

48

M 597108490

49

M 597108790

50

K 837392221

PSC

Popis
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

m

44,300

622,00

27 554,60 CS ÚRS 2017 02

m

44,743

2 648,00

118 479,46 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . 2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve
specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %. 2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé
jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů
je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny
pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.

trouba kameninová glazovaná DN400mm L2,50m spojovací systém C Třída 160
44,30*1,01
Součet
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 500

44,743
44,743
m

42,500

695,00

29 537,50 CS ÚRS 2017 02

m

43,569

3 934,00

171 400,45 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . 2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve
specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %. 2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé
jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů
je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny
pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.

trouba kameninová glazovaná DN500mm L2,50m spojovací systém C Třída 120
42,50*1,01
Součet
42,925*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu
s integrovaným těsněním jednoosých DN 300

42,925
42,925
43,569
kus

14,000

480,00

6 720,00 CS ÚRS 2017 02

kus

7,000

1 511,00

10 577,00 CS ÚRS 2017 02

kus

7,000

1 511,00

10 577,00 CS ÚRS 2017 02

kus

2,000

535,00

1 070,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu. 2. Pro volbu
ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 3. V cenách
nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnícího materiálu, který je součástí tvarovek.
Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

trouba kameninová glazovaná zkrácená DN300mm L60(75)cm třída 160 spojovací
systém C
trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 300mm L 60(75)cm třída 160
spojovací systém C
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu
s integrovaným těsněním jednoosých DN 400
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu. 2. Pro volbu
ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 3. V cenách
nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnícího materiálu, který je součástí tvarovek.
Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

PČ

Ty
p

51

M 597108540

52

M 597108840

53

K 837422221

Kód

PSC

54

M 597108570

55

M 597108870

56

K 871315231

PSC

57

K 877355211
PSC
VV
VV
VV

Popis
trouba kameninová glazovaná zkrácená DN400mm L60(75)cm třída 160 spojovací
systém C
trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 400mm L 60(75)cm třída 160
spojovací systém C
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu
s integrovaným těsněním jednoosých DN 500

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

MJ

Množství

kus

1,000

2 498,00

2 498,00 CS ÚRS 2017 02

kus

1,000

2 373,00

2 373,00 CS ÚRS 2017 02

kus

4,000

615,00

2 460,00 CS ÚRS 2017 02

kus

2,000

5 245,00

10 490,00 CS ÚRS 2017 02

kus

2,000

3 934,00

7 868,00 CS ÚRS 2017 02

m

15,300

457,00

6 992,10 CS ÚRS 2017 02

kus

45,000

192,00

8 640,00 CS ÚRS 2017 02

375,00

5 625,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu. 2. Pro volbu
ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 3. V cenách
nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnícího materiálu, který je součástí tvarovek.
Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

trouba kameninová glazovaná zkrácená DN500mm L60(75)cm třída 160 spojovací
systém C
trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 500mm L 60(75)cm třída 160
spojovací systém C
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého
plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160
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 > 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.

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC [systém KG]
nebo z polypropylenu [systém KG 2000] v otevřeném výkopu jednoosých DN 200
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve
specifikaci.

"kolena" 2,00*15
"kgus+kgrr" 15
Součet

30,000
15,000
45,000

58

M 286115300

přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 200

kus

15,000

59

M 286116880

kroužek těsnící náhradní pro plastové potrubí KG-DN200

kus

15,000

63,00

945,00 CS ÚRS 2017 02

60

M 286115080

redukce kanalizace plastová KG 200/160

kus

15,000

313,00

4 695,00 CS ÚRS 2017 02

61

M 286113660

koleno kanalizace plastové KG 200x45°

kus

30,000

250,00

7 500,00 CS ÚRS 2017 02

62

K 892372121

Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300

úsek

7,000

897,00

6 279,00 CS ÚRS 2017 02

PČ

Ty
p

Kód

PSC

63

K 892392121

PSC

64

K 892422121

PSC

65

K 894411311
PSC

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení
konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky, b)
vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) utěsnění
kanalizačních přípojek. b) zkoušky vstupních a revizních šachet.

Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400

úsek

1,000

945,00

945,00 CS ÚRS 2017 02

úsek

2,000

1 120,00

2 240,00 CS ÚRS 2017 02

kus

17,000

714,00

12 138,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení
konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky, b)
vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) utěsnění
kanalizačních přípojek. b) zkoušky vstupních a revizních šachet.

Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 500
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení
konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky, b)
vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) utěsnění
kanalizačních přípojek. b) zkoušky vstupních a revizních šachet.

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se
oceňuje ve specifikaci.

66

M 592241600

skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm

kus

8,000

874,00

6 992,00 CS ÚRS 2017 02

67

M 592241610

skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm

kus

9,000

1 249,00

11 241,00 CS ÚRS 2017 02

68

M 0006003

EMT DN 1200 mm

ks

3,000

438,00

69

M 592243480

těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

kus

20,000

175,00

3 500,00 CS ÚRS 2017 02

70

K 894414111

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

kus

12,000

872,00

10 464,00 CS ÚRS 2017 02

Dno IS šachetní Prefa Brno betonové TBZ-Q.1 100/53 KOM V15 1000/525x150 mm

KS

8,000

7 493,00

59 944,00

Dno IS šachetní Prefa Brno betonové TBZ-Q.1 100/63 KOM V25 (1000/625x250)

KS

1,000

12 488,00

12 488,00

Dno IS šachetní Prefa Brno betonové TBZ-Q.1 120/113 KOM V80/80 BET, b/b, 3/4

KS

3,000

24 975,00

74 925,00

Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových

kus

15,000

557,00

PSC

71
72
73
74

4102900648044203
25
4102900648044202
M
61
4102900648044202
M
99
K 894414211
M

PSC

1 314,00

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se
oceňuje ve specifikaci.

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se
oceňuje ve specifikaci.

8 355,00 CS ÚRS 2017 02

PČ
75
76
77

Ty
p

Kód

M 592243150
4142902648044000
M
06
K 895941311

PSC

Popis
deska betonová zákrytová pro čtvercové šachty 100/62,5 x 16,5 cm
Deska IS šachetní přechodová Prefa Brno betonová TZK-Q.1 120-100/25
1470/1000/250
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

MJ

Množství

kus

12,000

4 995,00

59 940,00 CS ÚRS 2017 02

KS

3,000

7 493,00

22 479,00

kus

15,000

1 340,00

20 100,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku. 2. V cenách nejsou
započteny náklady na: a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci, b)
dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litinové mříže;
osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámů
a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, d)
podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací
prstence části A 01 tohoto katalogu.

78

M 592238520

dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm

kus

15,000

375,00

5 625,00 CS ÚRS 2017 02

79

M 592238580

skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm

kus

15,000

375,00

5 625,00 CS ÚRS 2017 02

80

kus

15,000

226,00

3 390,00 CS ÚRS 2017 02

KS

15,000

1 249,00

82

M 592238640
prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm
4112908913044000
M
Skruž IS uliční přípojná - betonová TBV-Q 3z/600 PVC-sifon pro DN 150 PVC
04
M 592238740
koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/300

kus

15,000

750,00

11 250,00 CS ÚRS 2017 02

83

K 899104112

kus

12,000

806,00

9 672,00 CS ÚRS 2017 02

81

PSC

Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

18 735,00

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto
náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: a)
dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámů, která se oceňuje
cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do
těchto tříd zatížení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro
chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v
patrech, c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace,
která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do
chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a
parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro
plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.

84

M 592246600

poklop šachtový betonová výplň+ litina 785(610)x160 mm, bez odvětrání

kus

12,000

3 122,00

37 464,00 CS ÚRS 2017 02

85

K 899203112

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250

kus

15,000

807,00

12 105,00 CS ÚRS 2017 02

kus

15,000

2 498,00

37 470,00 CS ÚRS 2017 02

m

311,780

15,00

4 676,70 CS ÚRS 2017 02

PSC

86
87

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 592238730

mříž vtoková s rámem pro uliční vpusti 500/500

K 899722114

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm

VV
VV

326,20-1,50*3 - 1,24*8
Součet

311,780
311,780

PČ

Ty
p

9

D
88

Kód

K 977151123

VV
VV

K 977151127

VV

997
K 997013509

PSC

VV
VV

91

K 997013511

PSC

92

J.cena
[CZK]

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu,
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

48 450,00
m

0,10*15 "do UV"
Součet
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu,
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm

1,500

2 850,00

4 275,00 CS ÚRS 2017 02

5 890,00

44 175,00 CS ÚRS 2017 02

1,500
1,500
m

0,50*15
Součet

VV

90

Množství

7,500

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání,
opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro
dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.

PSC

D

MJ

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání,
opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro
dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.

PSC

89

Popis

K 997013801

7,500
7,500

Přesun sutě
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

1 036,36
t

14,175

11,00

155,93 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo
složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na
složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo
meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz
suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

1,575*9
Součet
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením,
na vzdálenost do 1 km

14,175
14,175
t

1,575

347,00

546,53 CS ÚRS 2017 02

t

1,575

212,00

333,90 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na
meziskládce až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na
naložení suti na dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz
suti na skládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4.
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509.

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

PČ

Ty
p

Kód

93

998
K 998275101

PSC

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za
ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit
souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

PSC

D

Popis

Přesun hmot
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná
manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění
výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

44 556,13
t

87,194

511,00

44 556,13 CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
ETAPA 2.-OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI SRÁŽKOVÝCH VOD - HORNÍ OLDŘICHOV
Objekt:

03 - SO 01A - Splašková stoka A - od Šstáv - Š8
KSO:
Místo:

827 2

CC-CZ:
Datum:

2
21.11.2018

Zadavatel:
Město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 40538

IČ:
DIČ:

00261238
CZ00261238

Uchazeč:
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

IČ:
DIČ:

25018094
CZ25018094

Projektant:
Aquecon a.s., Čs.Legií 445/4, 41501 Teplice

IČ:
DIČ:

14868202
CZ14868202

Poznámka:

3 050 982,27

Cena bez DPH
DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně
3 050 982,27
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

v

CZK

Výše daně
640 706,28
0,00

3 691 688,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ETAPA 2.-OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI SRÁŽKOVÝCH VOD - HORNÍ OLDŘICHOV
Objekt:

03 - SO 01A - Splašková stoka A - od Šstáv - Š8
Místo:

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 40538
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem
HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

21.11.2018

Projektant: Aquecon a.s., Čs.Legií
445/4, 41501 Teplice
Cena celkem [CZK]

3 050 982,27
3 050 982,27
1 901 338,30

2 - Zakládání

3 046,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce

8 528,00

4 - Vodorovné konstrukce

95 708,68

8 - Trubní vedení

954 931,34

998 - Přesun hmot

87 429,55

SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ETAPA 2.-OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI SRÁŽKOVÝCH VOD - HORNÍ OLDŘICHOV
Objekt:

03 - SO 01A - Splašková stoka A - od Šstáv - Š8
Místo:

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:
PČ

Ty
p

Město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 40538
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
Kód

Popis

Projektant: Aquecon a.s., Čs.Legií 445/4, 41501 Teplice

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Náklady soupisu celkem

1

D

HSV

D

1
K 119001401

PSC

VV
VV

2

K 119001421

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

3 050 982,27

Práce a dodávky HSV

3 050 982,27

Zemní práce
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité
světlosti DN do 200

21.11.2018

1 901 338,30
m

18,200

296,00

5 387,20 CS ÚRS 2017 02

242,00

484,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí
nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje
nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél
jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení
vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

1,30*14 "křížení plynovodu, vodovodu"
Součet
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a
to do 3 kabelů

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí
nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje
nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél
jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení
vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

VV

1,00*2 " křížení vedení nn, sdělovacích kabelů"

18,200
18,200

m

2,000

2,000

PČ

Ty
p

Kód

VV

3

K 130001101

PSC

VV
VV
VV
VV

4

K 132201203

Popis
Součet
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti
podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

2,000
m3

113,900

458,00

52 166,20 CS ÚRS 2017 02

229,00

92 900,03 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena: a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro
podzemní vedení části A 02, b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo
uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce
nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; c) pro výbušniny nezaložené
dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při
vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v
němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto
ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v
blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při
vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti a)
podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha - je v projektu uvedena, se určí jako
objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě
svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od
přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve
výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno
při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru.
Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem; - není
v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve
výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.
b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Jeli vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu
nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část
objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak
blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení
vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového
objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se
oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve
výkopišti.

21,50*0,50*1,20 "v souběhu plynovod"
(17,80+40,0 ) *0,50*1,70 "v souběhu vodovod"
1,30*1,00*2,10*19
Součet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

12,900
49,130
51,870
113,900
m3

405,677

PČ

Ty
p

Kód

PSC

VV
VV
VV
VV
VV
VV

Popis

MJ

VV

5

K 132201209

PSC

VV
VV

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

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 501201 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.

282,00*1,10*2,10
41,00*1,10*3,00
5,00*1,10*4,00
"rozšíření u RŠ" 2,00*0,50*2*2,10*10 + 2,00*2,00*0,30*10
"odpočet bourané komunikace" - 328,00*1,10*0,49 - 2,00*0,50*2*0,49*10
Mezisoučet

651,420
135,300
22,000
54,000
-186,592
676,128
0,000
405,677
405,677

VV
VV

Množství

676,128*0,60 "60% zem.tř.3"
Mezisoučet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost
horniny tř. 3

m3

135,226

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 501201 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.

405,677/3
Součet

135,226
135,226

23,00

3 110,20 CS ÚRS 2017 02

PČ
6

Ty
p

Kód

K 132301203

PSC

VV
VV

7

K 132301209

PSC

VV
VV

8

K 132401201

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. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

m3

Množství
135,226

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

401,00

54 225,63 CS ÚRS 2017 02

72,00

3 245,40 CS ÚRS 2017 02

1 846,00

249 627,20 CS ÚRS 2017 02

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 501201 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.

676,128*0,20 "20% zem.tř.4"
Součet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost
horniny tř. 4

135,226
135,226
m3

45,075

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 501201 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.

135,226/3
Součet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv
množství

45,075
45,075
m3

135,226

PČ

Ty
p

Kód

PSC

VV
VV

9

K 151101101

PSC

VV
VV

10

K 151101102
VV
VV
VV
VV

11

K 151101111

12

K 151101112

13

K 161101101

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

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 501201 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.

676,128*0,20 "20% zem.tř.5"
Součet
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

135,226
135,226
m2

592,200

136,00

80 539,20 CS ÚRS 2017 02

240,00

34 320,00

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud
jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami
příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení
zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat
pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s
ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn
výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen
151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,
c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení
stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

282,00*2,10 "pažení bude z jedné strany - souběh dešťová kanalizace"
Součet
do 4 m
"pažení bude z jedné strany"
5,000*4,00
41,00*3,00
Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
přes 2 do 4 m
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

592,200
592,200
m2

143,000
20,000
123,000
143,000

m2

592,200

17,00

10 067,40 CS ÚRS 2017 02

m2

143,000

79,00

11 297,00

m3

415,122

90,00

37 360,98 CS ÚRS 2017 02

PČ
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p

Kód
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VV

14

K 161101102
VV
VV

15

K 161101151

PSC

VV
VV

16

K 161101152

PSC

VV
VV

17

K 162301101

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí
ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i
předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do
2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0
do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se
rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

(676,128 - 135,226 - 22,00 ) *0,80 "80% zem.tř.3, 4 - odpočet zem. hloubky do 4 m"
Součet
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m
( 135,226+22,00 ) * 0,80 " 80% zem.tř. 3, 4"
Součet
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

415,122
415,122
m3

125,781

144,00

18 112,46

126,00

13 076,28 CS ÚRS 2017 02

202,00

6 351,89 CS ÚRS 2017 02

92,00

57 739,84 CS ÚRS 2017 02

125,781
125,781
m3

103,780

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí
ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i
předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do
2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0
do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se
rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

(676,128 - 135,226 - 22,00 ) *0,20 "20% zem.tř. 5 - odpočet zem. hloubky do 4 m"
Součet
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při
hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

103,780
103,780
m3

31,445

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí
ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i
předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do
2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0
do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se
rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

( 135,226+22,00 ) * 0,20 " 20% zem.tř. 5"
Součet
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

31,445
31,445
m3

627,607
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K 162701105

PSC

VV
VV

19

K 162701155

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 20-1201Uložení 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.

"z mezideponie - dovoz obsypu, lože, zásypu"
167,959+54,420+405,228
Součet
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

627,607
627,607
m3

540,902

333,00

180 120,37 CS ÚRS 2017 02

430,00

58 147,18 CS ÚRS 2017 02

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 20-1201Uložení 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.

"celková kubatura" 676,128*0,80
Součet
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až
7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m

540,902
540,902
m3

135,226
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K 167101152

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 20-1201Uložení 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.

676,128*0,20
Součet
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání,
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

135,226
135,226
m3

1 168,509

79,00

92 312,21 CS ÚRS 2017 02

108,00

14 604,41 CS ÚRS 2017 02

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 srovna- ného 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.

627,607 "zásypový materiál z mezidepa"
540,902 " na skládku"
Součet
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání,
množství přes 100 m3, z hornin tř. 5 až 7

627,607
540,902
1 168,509
m3

135,226
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K 171201201

PSC

23

K 171201211

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

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 srovna- ného 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.

Uložení sypaniny na skládky

m3

676,128

19,00

12 846,43 CS ÚRS 2017 02

1 217,030

237,00

288 436,11 CS ÚRS 2017 02

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 201102, 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. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle
místních podmínek.

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

t
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K 174101101

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 201102, 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. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle
místních podmínek.

676,128*1,80
Součet
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

1 217,030
1 217,030
m3

405,228

101,00

40 928,03 CS ÚRS 2017 02
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K 175151101

Popis

MJ

Množství

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných
do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1.,
ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro
lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen
174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp
odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se
oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady
na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103,
20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění
sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6.
Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo
uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny
vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu
neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí
oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení
zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na
1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku
nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek
ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 .
Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se
zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého
výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí,
nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého
výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101
Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění
rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin
sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu
vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9.
Míru zhutnění předepisuje projekt.

"zásyp rýhy štěrkopískem v komunikaci"
676,128 - 54,420 - 216,480
Součet

štěrkopísek netříděný zásypový materiál
405,228*1,80
Součet
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

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

405,228
405,228
t

729,410

429,00

312 916,89 CS ÚRS 2017 02

246,00

41 317,91 CS ÚRS 2017 02

729,410
729,410
m3

167,959

PČ

Ty
p

Kód

328,00*1,10*0,60
Mezisoučet
- 3,14*0,150*0,150*328,00 - 3,14*0,62*0,62*2,10*10
Součet

VV
VV
VV
VV

M 583373310
VV

28

2
K 215901101

VV

3
K 359901211

30

4
K 451573111

VV
VV

31

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

t

302,326

429,00

Zakládání
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 %
PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

129 697,85 CS ÚRS 2017 02

302,326
302,326

3 046,40
m2

380,800

8,00

3 046,40 CS ÚRS 2017 02

380,800
380,800

Svislé a kompletní konstrukce
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

8 528,00
m

328,000

26,00

8 528,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.

PSC

D

štěrkopísek frakce 0-22

328,00*1,10 + 2,00*0,50*2 * 10
Součet

VV

D

J.cena
[CZK]

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno
zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin
konzistence kašovité až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství
jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

PSC

29

Množství

216,480
216,480
-48,521
167,959

167,959*1,80
Součet

VV

D

MJ

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.

PSC

27

Popis

K 452311141

Vodorovné konstrukce
z písku a štěrkopísku do 63 mm
328,00*1,10*0,150 + 2,00*0,50*2 * 0,15
Součet
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod
potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

PSC

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.

VV

"pod RŠ" 2,00*2,00*0,15*10

95 708,68
m3

54,420

1 154,00

62 800,68

2 760,00

16 560,00 CS ÚRS 2017 02

54,420
54,420
m3

6,000

6,000

PČ

Ty
p

Kód

VV

32

K 452351101
VV
VV

33

K 452386111.R

Popis
Součet
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo
sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty
2,00*0,15*4 * 10
Součet
Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu
tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

6,000
m2

12,000

371,00

4 452,00 CS ÚRS 2017 02

3 504,00

12,000
12,000
kus

8,000

438,00

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění, odbednění a na nátěr bednění proti
přilnavosti betonu. 2. Množství podkladní konstrukce z pražců se určuje v m součtem
jednotlivých délek pražců. 3. 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.

PSC

34

M 592243210

prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5x12x8 cm

kus

1,000

250,00

250,00 CS ÚRS 2017 02

35

M 592243230

prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5x12x10 cm

kus

6,000

275,00

1 650,00 CS ÚRS 2017 02

36

M 592243239.

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/12 62,5x12x12 cm

ks

4,000

1 623,00

8

D

Trubní vedení

37

K 831372121

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon
do 20 % DN 300

38

M 597107110

trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 160

VV
VV

39

K 837371221a

40

M 597115700

41

K 837372221

PSC

42

M 597108490
VV

43

M 597108790
VV

44

K 892372121

328,00*1,010
Součet
Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop
DN 300
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN300/150 L50cm spojovací
systém C/F tř.160/Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu
s integrovaným těsněním jednoosých DN 300

6 492,00

954 931,34
m

328,000

521,00

170 888,00

m

331,280

1 437,00

476 049,36

331,280
331,280
kus

13,000

566,00

7 358,00

kus

13,000

2 170,00

28 210,00

kus

20,000

480,00

9 600,00 CS ÚRS 2017 02

kus

10,000

1 511,00

15 110,00 CS ÚRS 2017 02

1 511,00

15 110,00 CS ÚRS 2017 02

897,00

8 970,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu. 2. Pro volbu
ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 3. V cenách
nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnícího materiálu, který je součástí tvarovek.
Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

trouba kameninová glazovaná zkrácená DN300mm L60(75)cm třída 160 spojovací
systém C
9,85221674876847*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 300mm L 60(75)cm třída 160
spojovací systém C
9,85221674876847*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300

10,000
kus

10,000
10,000

úsek

10,000

PČ

Ty
p

Kód

PSC

45

K 894411311
PSC

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení
konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky, b)
vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) utěsnění
kanalizačních přípojek. b) zkoušky vstupních a revizních šachet.

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

kus

13,000

714,00

9 282,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se
oceňuje ve specifikaci.

46

M 592241600

skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm

kus

2,000

874,00

1 748,00 CS ÚRS 2017 02

47

M 592241610

skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm

kus

8,000

1 249,00

9 992,00 CS ÚRS 2017 02

48

M 592241620

skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm

kus

3,000

2 123,00

6 369,00 CS ÚRS 2017 02

49

M 592243480

těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000

kus

25,000

175,00

4 375,00 CS ÚRS 2015 02

50

K 894412411

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

kus

10,000

744,00

7 440,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se
oceňuje ve specifikaci.

51

M 592243120

konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm

kus

10,000

1 623,00

16 230,00 CS ÚRS 2017 02

52

K 894414111

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

kus

10,000

872,00

8 720,00 CS ÚRS 2017 02

kus

10,000

8 742,00

PSC

53

M 5921135104
VV
VV

54

K 896211212

PSC

55

K 899104112

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se
oceňuje ve specifikaci.

dno betonové šachty jednolité KOM 100-525-535
10,00
Součet
Spadiště kanalizační z prostého betonu kruhové výšky vstupu do 0,90 m a základní
výšky spadiště 0,60 m jednoduché se dnem obloženým čedičem s horním potrubím
DN 250 nebo 300

87 420,00

10,000
10,000
kus

1,000

25 200,00

25 200,00 CS ÚRS 2017 02

kus

10,000

806,00

8 060,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Výšku spadiště určuje vzdálenost nejnižších bodů vnitřního líce potrubí přívodního a
odpadního. 2. Každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 13-8001
této části katalogu. 3. 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.

Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

PČ

Ty
p

Kód

56

M 592246600

57

K 899623151

VV

K 899643111
VV

K 899722114

10,000

3 122,00

31 220,00 CS ÚRS 2017 02

m3

0,602

2 730,00

1 643,46 CS ÚRS 2017 02

Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

385,00

1 205,82 CS ÚRS 2017 02

15,00

4 730,70 CS ÚRS 2017 02

0,602
0,602
m2

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm

VV

998
K 998275101

3,132
3,132
3,132

m

328,00 - 1,262*10
Součet

VV

PSC

kus

0,83*1,45*2+0,50*1,45
Součet

VV

65

poklop šachtový betonová výplň+ litina 785(610)x160 mm, bez odvětrání
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton
tř. C 16/20

0,830*0,50*1,450
Součet

VV

D

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Množství

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.

PSC

59

J.cena
[CZK]

MJ

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto
náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: a)
dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámů, která se oceňuje
cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do
těchto tříd zatížení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro
chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v
patrech, c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace,
která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do
chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a
parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro
plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.

PSC

58

Popis

315,380
315,380
315,380

Přesun hmot
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná
manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění
výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

87 429,55
t

171,095

511,00

87 429,55 CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
ETAPA 2.-OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI SRÁŽKOVÝCH VOD - HORNÍ OLDŘICHOV
Objekt:

04 - SO 02A - Odbočení ze stokyA (odbočky po Š8 )
KSO:
Místo:

827 2

CC-CZ:
Datum:

2
21.11.2018

Zadavatel:
Město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 40538

IČ:
DIČ:

00261238
CZ00261238

Uchazeč:
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

IČ:
DIČ:

25018094
CZ25018094

Projektant:
Aquecon a.s., Čs.Legií 445/4, 41501 Teplice

IČ:
DIČ:

14868202
CZ14868202

Poznámka:

460 641,13

Cena bez DPH
DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně
460 641,13
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

v

CZK

Výše daně
96 734,64
0,00

557 375,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ETAPA 2.-OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI SRÁŽKOVÝCH VOD - HORNÍ OLDŘICHOV
Objekt:

04 - SO 02A - Odbočení ze stokyA (odbočky po Š8 )
Místo:

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 40538
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem
HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
2 - Zakládání

21.11.2018

Projektant: Aquecon a.s., Čs.Legií
445/4, 41501 Teplice
Cena celkem [CZK]

460 641,13
460 641,13
362 186,33
720,00

4 - Vodorovné konstrukce

15 579,00

8 - Trubní vedení

54 049,00

998 - Přesun hmot

28 106,80

SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ETAPA 2.-OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI SRÁŽKOVÝCH VOD - HORNÍ OLDŘICHOV
Objekt:

04 - SO 02A - Odbočení ze stokyA (odbočky po Š8 )
Místo:

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:
PČ

Ty
p

Město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 40538
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
Kód

Popis

Projektant: Aquecon a.s., Čs.Legií 445/4, 41501 Teplice

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Náklady soupisu celkem
HSV

D

1

D
1

K 119001401
VV
VV

2

K 119001421
VV
VV

3

K 132201203
VV
VV
VV
VV

362 186,33
m

1,50*19 "křížení plynovodu, vodovodu"
Součet
m

VV

4

K 132201209
VV

m3

90,00*1,00*1,70
"odpočet bourané komunikace"
- 65,00*1,00*0,490
Mezisoučet

VV

5

K 132301203
VV
VV

6

K 132301209
VV
VV

m3

24,2300/3
Součet

244,00

4 636,00 CS ÚRS 2015 02

72,690

229,00

16 646,01

24,230

23,00

557,29

401,00

9 716,23

72,00

581,54

24,230
24,230
m3

121,150*0,20 "20% zem.tř.4"
Součet
za lepivost horniny tř. 4

19,000

-31,850
121,150
0,000
72,690
72,690

72,69/3
Součet
přes 1 000 do 5 000 m3

8 436,00

153,000

121,150*0,60 "60% zem.tř.3"
Mezisoučet
za lepivost horniny tř. 3

296,00

19,000
19,000

VV
VV

28,500
28,500
28,500

1,00*19
Součet
přes 1 000 do 5 000 m3

Cenová
soustava

460 641,13

Zemní práce

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů

Cena celkem [CZK]

460 641,13

Práce a dodávky HSV
DN do 200

21.11.2018

24,230
24,230
24,230

m3

8,077
8,077
8,077

PČ
7

Ty
p

Kód

K 132401201

PSC

VV
VV

8

K 151101101
VV
VV

Popis

MJ

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv
množství

m3

Množství
24,230

J.cena
[CZK]
1 845,00

Cena celkem [CZK]

44 704,35 CS ÚRS 2017 02

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 501201 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.

121,1500*0,20 "20% zem.tř.5"
Součet
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

24,230
24,230
m2

90,00*1,70*2
Součet

306,000

136,00

41 616,00

306,000
306,000

9

K 151101111

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

m2

306,000

17,00

5 202,00

10

K 161101101

přes 1 do 2,5 m

m3

96,920

90,00

8 722,80

VV
VV

11

K 161101151

PSC

VV
VV

12

K 162301101

Cenová
soustava

121,150*0,80 "80% zem.tř.3, 4"
Součet
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

96,920
96,920
m3

24,230

126,00

3 052,98 CS ÚRS 2017 02

92,00

12 862,52 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí
ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i
předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do
2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0
do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se
rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

121,150*0,20 "20% zem.tř. 5"
Součet
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

24,230
24,230
m3

139,810

PČ

Ty
p

Kód

PSC

VV
VV
VV
VV
VV

13

K 162701105

PSC

VV
VV
VV
VV
VV

14

K 162701155

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 20-1201Uložení 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 - dovoz na mezidepo" 19,00*2
"obsyp z mezidepa" 38,910
"lože z mezidepa" 13,50
"dovoz zásyp.mater.z mezidepa" 49,40
Součet
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

38,000
38,910
13,500
49,400
139,810
m3

93,650

333,00

31 185,45 CS ÚRS 2017 02

430,00

10 418,90 CS ÚRS 2017 02

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 20-1201Uložení 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.

"vytlačená kubatura lože, potrubí, obsypu + zásypu štěrkem v komunikaci"
90,00*1,00*0,60 "celková kubatura"
"zásyp v komunikaci"
65,00*1,00*( 1,70-0,60-0,49 )
Součet
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až
7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m

54,000
39,650
93,650
m3

24,230

PČ

Ty
p

Kód

PSC

15

K 167101102

PSC

VV
VV

16

K 167101152

PSC

17

K 171201201

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 20-1201Uložení 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.

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání,
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3

233,460

79,00

18 443,34 CS ÚRS 2017 02

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 srovna- ného 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.

139,810+93,650
Součet
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání,
množství přes 100 m3, z hornin tř. 5 až 7

233,460
233,460
m3

24,230

108,00

2 616,84 CS ÚRS 2017 02

m3

117,880

19,00

2 239,72 CS ÚRS 2017 02

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 srovna- ného 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.

Uložení sypaniny na skládky

PČ

Ty
p

Kód

PSC

VV
VV

18

K 171201211

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 201102, 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. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle
místních podmínek.

93,650+24,230
Součet
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

117,880
117,880
t

235,760

237,00

55 875,12 CS ÚRS 2017 02

PČ

Ty
p

Kód

PSC

VV
VV

19

K 174101101

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 201102, 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. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle
místních podmínek.

117,880*2
Součet
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

235,760
235,760
m3

68,400

101,00

6 908,40 CS ÚRS 2017 02

PČ

Ty
p

Kód

PSC

VV
VV
VV
VV

20

M 583312000
VV
VV

21

K 175151101
VV
VV
VV

22

M 583373310
VV

Popis

MJ

Množství

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných
do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1.,
ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro
lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen
174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp
odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se
oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady
na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103,
20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění
sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6.
Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo
uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny
vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu
neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí
oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení
zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na
1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku
nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek
ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 .
Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se
zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého
výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí,
nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého
výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101
Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění
rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin
sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu
vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9.
Míru zhutnění předepisuje projekt.

"zásyp rýhy štěrkopískem v komunikaci"
65,00*1,00*( 1,70-0,45-0,490 )
"zásyp zeminou v terénu" 25,00*1,00*(1,70-0,45-0,490)
Součet
štěrkopísek netříděný zásypový materiál

t

38,910 *1,80

Cenová
soustava

88,920

429,00

38 146,68 CS ÚRS 2017 02

246,00

9 571,86 CS ÚRS 2015 02

429,00

30 046,30 CS ÚRS 2017 02

88,920
88,920
m3

90,00*1,00*0,450
- 3,14*0,075*0,075*90,00
Součet
štěrkopísek frakce 0-22

Cena celkem [CZK]

49,400
19,000
68,400

49,40*1,80
Součet
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

J.cena
[CZK]

38,910
40,500
-1,590
38,910

t

70,038
70,038

PČ

Ty
p

Kód

23

2
K 215901101

VV

4
K 451573111

VV

8

25

K 831263195

26

K 871315221

Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 %
PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

720,00
m2

90,000

8,00

720,00 CS ÚRS 2017 02

90,000
90,000

Vodorovné konstrukce
z písku a štěrkopísku do 63 mm

15 579,00
m3

13,500

1 154,00

13,500
13,500

Trubní vedení
Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého
plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

15 579,00

54 049,00
kus

19,000

445,00

8 455,00 CS ÚRS 2015 02

m

90,000

260,00

23 400,00 CS ÚRS 2017 02

kus

57,000

176,00

10 032,00 CS ÚRS 2017 02

přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 160

kus

19,000

375,00

7 125,00 CS ÚRS 2017 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 > 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.

PSC

27

Zakládání

90,00*1,00*0,150
Součet

VV

D

J.cena
[CZK]

70,038

90,00*1,00
Součet

VV

D

Množství

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno
zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin
konzistence kašovité až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství
jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

PSC

24

MJ

Součet

VV

D

Popis

K 877315211
PSC

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC [systém KG]
nebo z polypropylenu [systém KG 2000] v otevřeném výkopu jednoosých DN 150
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve
specifikaci.

28

M 286115280

29

M 286113610

koleno kanalizace plastové KG 150x45°

kus

38,000

75,00

2 850,00 CS ÚRS 2017 02

30

M 286116860

kroužek těsnící náhradní pro plastové potrubí KG-DN160

kus

19,000

63,00

1 197,00 CS ÚRS 2017 02

31

K 899722113

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm

m

90,000

11,00

990,00 CS ÚRS 2015 02

D

998

Přesun hmot

28 106,80

PČ
32

Ty
p

Kód

K 998276101

PSC

Popis
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní
vzdálenost do 15 m
Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná
manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění
výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

MJ
t

Množství
28,477

J.cena
[CZK]
987,00

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

28 106,80 CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
ETAPA 2.-OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI SRÁŽKOVÝCH VOD - HORNÍ OLDŘICHOV
Objekt:

05 - SO 03 - Komunikace - etapa 2
KSO:
Místo:

827 2

CC-CZ:
Datum:

2
21.11.2018

Zadavatel:
Město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 40538

IČ:
DIČ:

00261238
CZ00261238

Uchazeč:
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

IČ:
DIČ:

25018094
CZ25018094

Projektant:
Aquecon a.s., Čs.Legií 445/4, 41501 Teplice

IČ:
DIČ:

14868202
CZ14868202

Poznámka:

2 838 902,38

Cena bez DPH
DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně
2 838 902,38
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

v

CZK

Výše daně
596 169,50
0,00

3 435 071,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ETAPA 2.-OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI SRÁŽKOVÝCH VOD - HORNÍ OLDŘICHOV
Objekt:

05 - SO 03 - Komunikace - etapa 2
Místo:

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 40538
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem
HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
5 - Komunikace pozemní

21.11.2018

Projektant: Aquecon a.s., Čs.Legií
445/4, 41501 Teplice
Cena celkem [CZK]

2 838 902,38
2 838 902,38
299 646,54
1 496 010,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

204 366,40

997 - Přesun sutě

838 872,57

998 - Přesun hmot

6,87

SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ETAPA 2.-OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI SRÁŽKOVÝCH VOD - HORNÍ OLDŘICHOV
Objekt:

05 - SO 03 - Komunikace - etapa 2
Místo:

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:
PČ

Ty
p

Město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 40538
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
Kód

Popis

Projektant: Aquecon a.s., Čs.Legií 445/4, 41501 Teplice

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Náklady soupisu celkem
HSV

D

1

D
1

K 113107131

2

K 113107224

PSC

VV

"celková plocha komunikace - odečteno z cadu" 1455,00

Cenová
soustava

2 838 902,38

Zemní práce

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. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny
pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3.
Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů
nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až
7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin
stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové
malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění
podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle
tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých
konstrukcí. 6. 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. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m
u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1
Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu
nebo krytu frézováním.

Cena celkem [CZK]

2 838 902,38

Práce a dodávky HSV
Odstranění betonového žlabu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

21.11.2018

299 646,54
m2

3,200

499,00

1 596,80 CS ÚRS 2017 02

m2

1 297,990

69,00

89 561,31 CS ÚRS 2017 02

1 455,000

PČ

Ty
p

Kód

VV
VV

3

K 113107230

PSC

4

K 113154333

PSC

5

K 113201111

Popis
"odpočet bourané plochy vodovodu" -157,010
Součet
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu
prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

-157,010
1 297,990
m2

1 297,990

98,00

127 203,02 CS ÚRS 2017 02

m2

1 297,990

59,00

76 581,41 CS ÚRS 2017 02

m

56,000

84,00

4 704,00 CS ÚRS 2017 02

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. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny
pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3.
Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů
nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až
7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin
stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové
malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění
podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle
tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých
konstrukcí. 6. 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. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m
u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1
Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu
nebo krytu frézováním.

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy
přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky
vrstvy 50 mm
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování
frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách
nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem
překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této
části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen
938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3.
Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry,
sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované
vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je
určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna
vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél
frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované
plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový
rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy
inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

Vytrhání obrub chodníkových ležatých

PČ

Ty
p

Kód

5

D

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Komunikace pozemní

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

1 496 010,00

6

K 564851113

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm

m2

1 297,000

134,00

173 798,00 CS ÚRS 2017 02

7

K 564861111

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

m2

1 297,000

158,00

204 926,00 CS ÚRS 2017 02

8

K 565155111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2

1 297,000

443,00

574 571,00 CS ÚRS 2017 02

m2

2 910,000

20,00

58 200,00 CS ÚRS 2017 02

484 515,00 CS ÚRS 2017 02

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

PSC

9

K 573211107
VV
VV

10

K 577144221

9

11

K 900-001

12

K 919735111

VV
VV

K 919735122

333,00

Hutnící zkoušky

ks

14,000

4 520,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

m

518,700

102,00

52 907,40 CS ÚRS 2017 02

170,00

88 179,00 CS ÚRS 2017 02

Ostatní konstrukce a práce, bourání

204 366,40
63 280,00

Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

676,000
-157,300
518,700
m

518,700

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

PSC

14

1 455,000

338,00*2
-157,30 "odpočet řezání komunikace IO 01 vodovod"
Součet

VV

D

m2

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

PSC

13

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm

2 910,000
2 910,000

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

PSC

D

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30
kg/m2
1455,00*2
Součet

997
K 997221551

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

838 872,57
t

918,977

50,00

45 948,85 CS ÚRS 2017 02

PČ

Ty
p

Kód

PSC

VV
VV

15

K 997221559

PSC

VV
VV

16

K 997221561

PSC

VV
VV

17

K 997221569

PSC

VV
VV

18

K 997221611

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

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).

752,834+166,143
Součet
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

918,977
918,977
t

8 270,793

11,00

90 978,72 CS ÚRS 2017 02

50,00

16 271,90 CS ÚRS 2017 02

13,00

38 076,25 CS ÚRS 2017 02

185,00

170 010,75 CS ÚRS 2017 02

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).

918,977*9
Součet
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z
kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

8 270,793
8 270,793
t

325,438

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).

311,518+12,880+1,040
Součet
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

325,438
325,438
t

2 928,942

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).

325,438*9
Součet
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

2 928,942
2 928,942
t

918,977

PČ

Ty
p

Kód

K 997221612

K 997221815

K 997221845

K 997221855

23

998
K 998225111

PSC

Cenová
soustava

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

t

325,438

573,00

186 475,97 CS ÚRS 2017 02

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

t

325,438

212,00

68 992,86 CS ÚRS 2017 02

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez
obsahu dehtu

t

166,143

263,00

43 695,61 CS ÚRS 2017 02

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva

t

752,834

237,00

178 421,66 CS ÚRS 2017 02

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

PSC

D

Cena celkem [CZK]

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

PSC

22

J.cena
[CZK]

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

PSC

21

Množství

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po
železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

PSC

20

MJ

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po
železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

PSC

19

Popis

Přesun hmot
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.

6,87
t

0,101

68,00

6,87 CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
ETAPA 2.-OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI SRÁŽKOVÝCH VOD - HORNÍ OLDŘICHOV
Objekt:

06 - VRN
KSO:
Místo:

827 2

CC-CZ:
Datum:

2
21.11.2018

Zadavatel:
Město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 40538

IČ:
DIČ:

00261238
CZ00261238

Uchazeč:
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

IČ:
DIČ:

25018094
CZ25018094

Projektant:
Aquecon a.s., Čs.Legií 445/4, 41501 Teplice

IČ:
DIČ:

14868202
CZ14868202

Poznámka:

283 378,00

Cena bez DPH
DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně
283 378,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

v

CZK

Výše daně
59 509,38
0,00

342 887,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ETAPA 2.-OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI SRÁŽKOVÝCH VOD - HORNÍ OLDŘICHOV
Objekt:

06 - VRN
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Datum:
Město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 40538
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

21.11.2018

Projektant: Aquecon a.s., Čs.Legií
445/4, 41501 Teplice
Cena celkem [CZK]

283 378,00
283 378,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ETAPA 2.-OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI SRÁŽKOVÝCH VOD - HORNÍ OLDŘICHOV
Objekt:

06 - VRN
Místo:

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:
PČ

Ty
p

Město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 40538
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
Kód

Popis

Projektant: Aquecon a.s., Čs.Legií 445/4, 41501 Teplice

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Náklady soupisu celkem
D

VRN

21.11.2018

Cena celkem [CZK]

283 378,00

Vedlejší rozpočtové náklady

283 378,00

1

K 012002001

Geodetické zaměření

kpl

1,000

35 000,00

35 000,00

2

K 012002002

Geodetické práce-po dokončení stavby

kpl

1,000

35 000,00

35 000,00

3

K 012002003

Zaměření inženýrských sítí

kpl

1,000

35 000,00

35 000,00

4

K 013203001

Dokumentace stavby -fotodokumentace

kpl

1,000

25 000,00

25 000,00

5

K 013254001

Dokumentace skutečného provedení stavby

kpl

1,000

65 000,00

65 000,00

6

K 031002001

Zařízení staveniště

kpl

1,000

35 363,00

35 363,00

7

K 041903001

Inženýrská činnost zhotovitele

kpl

1,000

15 000,00

15 000,00

8

K 079002001

Dopravně inženýrské opatření

kpl

1,000

38 015,00

38 015,00

Cenová
soustava

REKAPITULACE STAVBY
Kód:

DC007048

Stavba:

DECIN_HORNI OLDRICHOV_2.ET_RV_R0

KSO:
Místo:

827 1
Horní Oldřichov

CC-CZ:
Datum:

2
21.11.2018

Zadavatel:
SVS a.s., Přítkovská 1689, 41550 Teplice

IČ:
DIČ:

49099469
CZ49099469

Uchazeč:
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

IČ:
DIČ:

25018094
CZ25018094

Projektant:
Aquecon a.s., Čs.Legií 445/4, 41501 Teplice

IČ:
DIČ:

14868202
CZ14868202

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce
Cenové a technické podmínky.

3 644 445,71

Cena bez DPH
DPH základní
snížená

Cena s DPH

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
3 644 445,71
0,00

v

CZK

Výše daně
765 333,60
0,00

4 409 779,31

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:

DC007048

Stavba:

DECIN_HORNI OLDRICHOV_2.ET_RV_R0

Místo:

Horní Oldřichov

Zadavatel:
Uchazeč:

SVS a.s., Přítkovská 1689, 41550 Teplice
Projektant:
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Kód

Objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem
01
02
03
04

IO 01 - Řad 1
IO 09 - Řad 9
OBNOVA POVRCHŮ
VYMEZENÉ ČINNOSTI

05

VRN - VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

06

ON - OSTATNI NAKLADY

Datum:

21.11.2018
Aquecon a.s., Čs.Legií 445/4, 41501 Teplice

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Typ

3 644 445,71

4 409 779,31

2 676 906,35
234 311,73
328 096,31
94 516,32

3 239 056,68
283 517,19
396 996,54
114 364,75

ING
ING
ING
ING

47 600,00

57 596,00

VON

263 015,00

318 248,15

OST

KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
DECIN_HORNI OLDRICHOV_2.ET_RV_R0
Objekt:

01 - IO 01 - Řad 1
KSO:
Místo:

827 1
Horní Oldřichov

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
SVS a.s., Přítkovská 1689, 41550 Teplice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

IČ:
DIČ:

Projektant:
Aquecon a.s., Čs.Legií 445/4, 41501 Teplice

IČ:
DIČ:

2
21.11.2018

25018094
CZ25018094

Poznámka:

2 676 906,35

Cena bez DPH
DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně
2 676 906,35
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

v

CZK

Výše daně
562 150,33
0,00

3 239 056,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
DECIN_HORNI OLDRICHOV_2.ET_RV_R0
Objekt:

01 - IO 01 - Řad 1
Místo:

Horní Oldřichov

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

SVS a.s., Přítkovská 1689, 41550 Teplice
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Projektant: Aquecon a.s., Čs.Legií
445/4, 41501 Teplice

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem
HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
2 - Zakládání
4 - Vodorovné konstrukce

21.11.2018

Cena celkem [CZK]

2 676 906,35
2 676 906,35
1 480 590,42
2 143,44
40 414,36

8 - Trubní vedení

948 533,48

8 - 1 - Provizorní vodovod

199 874,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

9 792,80
-11 265,73
6 823,58

SOUPIS PRACÍ
Stavba:
DECIN_HORNI OLDRICHOV_2.ET_RV_R0
Objekt:

01 - IO 01 - Řad 1
Místo:

Horní Oldřichov

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

SVS a.s., Přítkovská 1689, 41550 Teplice
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Projektant: Aquecon a.s., Čs.Legií 445/4, 41501 Teplice

PČ

Ty
p

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Náklady soupisu celkem

1

D

HSV

D

1
K 119001401

PSC

VV
VV
VV

2

K 119001412

PSC

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

2 676 906,35

Práce a dodávky HSV

2 676 906,35

Zemní práce
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité
světlosti DN do 200

21.11.2018

1 480 590,42
m

5,500

294,00

1 617,00 CS ÚRS 2017 02

457,00

1 508,10 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí
nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje
nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél
jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení
vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

"plynovod" 1,10*3
"kanalizace" 1,10*2
Součet
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo
železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí
nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje
nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél
jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení
vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

3,300
2,200
5,500

m

3,300

PČ

Ty
p

Kód

VV
VV

3

K 119002121

PSC

4

K 119002122

PSC

5

K 119002411

PSC

VV
VV

6

K 119002412

Popis
1,10*3
Součet
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzné přechodová lávka
do délky 2 000 mm včetně zábradlí zřízení

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

3,300
3,300
kus

10,000

217,00

2 170,00 CS ÚRS 2017 02

kus

10,000

116,00

1 160,00 CS ÚRS 2017 02

m2

18,000

420,00

7 560,00 CS ÚRS 2017 02

164,00

2 952,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227
jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, 3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411
lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na
dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením.
Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto
souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů
(BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k
ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzné přechodová lávka
do délky 2 000 mm včetně zábradlí odstranění
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227
jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, 3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411
lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na
dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením.
Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto
souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů
(BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k
ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého
ocelového plechu šířky výkopu do 1,0 m zřízení
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227
jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, 3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411
lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na
dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením.
Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto
souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů
(BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k
ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

3,00*2,00*3
Součet
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého
ocelového plechu šířky výkopu do 1,0 m odstranění

18,000
18,000
m2

18,000

PČ

Ty
p

Kód

PSC

7

K 119003217

PSC

VV
VV

8

K 119003218

PSC

9

K 121101101

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227
jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, 3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411
lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na
dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením.
Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto
souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů
(BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k
ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky
do 1 500 mm panely vyplněné dráty zřízení

m

209,400

52,00

10 888,80 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227
jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, 3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411
lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na
dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením.
Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto
souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů
(BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k
ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

( 324,20-97,00-20,00 ) * 1,00 + 1,10*2
Součet
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky
do 1 500 mm panely vyplněné dráty odstranění

209,400
209,400
m

209,400

27,00

5 653,80 CS ÚRS 2017 02

m3

22,668

34,00

770,71 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227
jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, 3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411
lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na
dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením.
Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto
souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů
(BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k
ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

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

PČ

Ty
p

Kód

PSC

VV
VV

10

K 130001101

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

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.

91,40*1,10*0,20 + 12,80*1,00*0,20
Součet
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti
podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

22,668
22,668
m3

220,755

458,00

101 105,79 CS ÚRS 2017 02

PČ
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p

Kód

PSC

VV
VV
VV
VV
VV

11

K 131201201

PSC

VV
VV
VV

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena: a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro
podzemní vedení části A 02, b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo
uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce
nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; c) pro výbušniny nezaložené
dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při
vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v
němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto
ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v
blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při
vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti a)
podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha - je v projektu uvedena, se určí jako
objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě
svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od
přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve
výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno
při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru.
Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem; - není
v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve
výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.
b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Jeli vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu
nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část
objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak
blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení
vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového
objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se
oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve
výkopišti.

1,20*1,10*1,70 * 5 "plyn + kan."
1,50*1,10*1,70 * 3
"souběhy kan. v celé délce" ( 324,20-20,00-97,00 ) *0,50*1,70
"souběh s vod. řad 9" 25,00*0,50*2,00
Součet
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
v hornině tř. 3 do 100 m3

11,220
8,415
176,120
25,000
220,755
m3

16,975

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na
dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161
všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se
stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

"AŠ" 3,90*3,90*2,35
"odpočet bourané komunikace" - 3,90*3,90*0,490
Mezisoučet

35,744
-7,453
28,291

547,00

9 285,33 CS ÚRS 2017 02
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PSC
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14

K 131301209

PSC

VV
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15

K 131401201

PSC

Popis
28,291*0,60 "zem.tř.3 - 60%"
Mezisoučet
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

16,975
16,975
m3

5,658

48,00

271,58 CS ÚRS 2017 02

720,00

4 073,76 CS ÚRS 2017 02

66,00

122,50 CS ÚRS 2017 02

817,00

4 622,59 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na
dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161
všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se
stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

16,975/3
Součet
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
v hornině tř. 4 do 100 m3

5,658
5,658
m3

5,658

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na
dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161
všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se
stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

28,291*0,20 "20% zem.tř.4"
Součet
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

5,658
5,658
m3

1,856

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na
dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161
všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se
stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

5,5680/3
Součet
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
v hornině tř. 5 do 100 m3
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na
dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161
všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se
stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

1,856
1,856
m3

5,658
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Popis

MJ

28,291*0,20 "20% zem.tř.4"
Součet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

VV

17

K 132201209

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

5,658
5,658
m3

271,430

229,00

62 157,47 CS ÚRS 2017 02

23,00

2 080,97 CS ÚRS 2017 02

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 501201 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.

"celk.délka řad 1 - I. etapa - odpočet přeložek"
( 324,20-20,00-97,00 ) *1,10*2,15
"přípojky v zeleni" ( 1,70+1,70+1,00+2,90+2,50+3,00 ) * 1,00 * 2,15
"přípojky v komunikaci" ( 6,00+6,00 ) *1,00*2,15
"odpočet sejmuté ornice" - 91,40*1,10*0,20 - 12,80*1,00*0,20
"odpočet komunikace" - 115,80*1,10*0,490 - 12,00*1,00*0,49
Mezisoučet

490,028
27,520
25,800
-22,668
-68,296
452,384
0,000
271,430
271,430

VV
VV

Množství

452,3840*0,60 "60% zem.tř.3"
Mezisoučet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost
horniny tř. 3

m3

90,477

PČ

Ty
p

Kód

PSC

VV
VV

18

K 132301203

PSC

VV
VV

19

K 132301209

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

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 501201 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.

271,430/3
Součet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

90,477
90,477
m3

90,477

401,00

36 281,28 CS ÚRS 2017 02

72,00

2 171,45 CS ÚRS 2017 02

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 501201 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.

452,3840*0,20 "20% zem.tř.4"
Součet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost
horniny tř. 4

90,477
90,477
m3

30,159

PČ

Ty
p

Kód

PSC

VV
VV

20

K 132401201

PSC

VV
VV

21

K 151101102

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

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 501201 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.

90,477/3
Součet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv
množství

30,159
30,159
m3

90,477

1 846,00

167 020,54 CS ÚRS 2017 02

240,00

239 424,00 CS ÚRS 2017 02

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 501201 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.

452,3840*0,20 "20% zem.tř.5"
Součet
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

90,477
90,477
m2

997,600

PČ

Ty
p

Kód

PSC

VV
VV
VV
VV

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud
jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami
příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení
zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat
pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s
ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn
výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen
151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,
c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení
stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

( 324,20-20,00-97,00 )*2,15*2
( 1,70+1,70+1,00+2,90+2,50+3,00 ) * 2,15*2
( 6,00+6,00 ) * 2,15*2
Součet

890,960
55,040
51,600
997,600

22

K 151101112

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2

997,600

79,00

78 810,40 CS ÚRS 2017 02

23

K 151101201

Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m

m2

36,660

107,00

3 922,62 CS ÚRS 2017 02

PSC

VV
VV

24

K 151101211

25

K 161101101

PSC

VV
VV

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se
oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní
vedení pro všechny šířky rýhy. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy
příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od
plochy pažení odečítají.

3,90*2,35*4
Součet
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje
výkopu příložné, hloubky do 4 m
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

36,660
36,660
m2

36,660

23,00

843,18 CS ÚRS 2017 02

m3

384,540

90,00

34 608,60 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí
ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i
předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do
2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0
do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se
rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

(452,3840+28,291 ) *0,80 "80% zem.tř. 3, 4"
Součet

384,540
384,540

PČ
26

Ty
p

Kód

K 161101151

PSC

VV
VV

27

K 162301102

PSC

VV
VV
VV
VV
VV
VV

28

K 162701105

Popis

MJ

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3

Množství
96,135

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

126,00

12 113,01 CS ÚRS 2017 02

104,00

64 842,34 CS ÚRS 2017 02

333,00

76 596,99 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí
ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i
předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do
2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0
do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se
rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

(452,3840+28,291 ) *0,20 "20% zem.tř. 5"
Součet
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 500 do 1 000 m

96,135
96,135
m3

623,484

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 20-1201Uložení 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.

" na mezideponii - odvoz-dovoz"
( ( 452,3840+28,291) - ( 230,021+96,135 ) ) *2
"šp z mezidepa " 106,634
"šp z mezidepa pro zásyp" 168,966
"šp z mezidepa pro lože" 37,908 + 0,938
Součet
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

309,038
106,634
168,966
38,846
623,484
m3

230,021

PČ

Ty
p

Kód

PSC

VV
VV

"vytlač. kubatura - v komunikacích - 100% zásypy nesedavým materiálem - řad+příp."

VV

115,80*1,10* (2,150-0,60-0,49 ) + 12,00*1,00* ( 2,150-0,482-0,49 )
"zásyp jámy okolo AŠ" 28,291-8,484
Mezisoučet
"odpočet zem.tř.5" - 96,135
Součet
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až
7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m

VV
VV
VV

VV
VV
VV
VV

K 162701155

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 20-1201Uložení 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.

"vytlačená kubatura lože, obsypu a potrubí"
( 324,20-20,00-97,00 )*1,10*0,60
(12,80+12,00 )*1,00*0,482 "přípojky"
"vytlačená kubatura AŠ" 1,90*1,90*2,35
Mezisoučet

VV

29

Popis

PSC

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 20-1201Uložení 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

"rýhy" 90,477

136,752
11,954
8,484
157,190

149,159
19,807
168,966
-96,135
230,021
m3

96,135

90,477

430,00

41 338,05 CS ÚRS 2017 02
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K 167101102

PSC

VV
VV
VV

31

K 167101152

PSC

32

K 171201201

Popis
"jámy" 5,658
Součet
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání,
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

5,658
96,135
m3

853,505

79,00

67 426,90 CS ÚRS 2017 02

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 srovna- ného 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.

"na skládku" 230,021
623,484 "dle pol. vodor.přemístění do 1000 m"
Součet
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání,
množství přes 100 m3, z hornin tř. 5 až 7

230,021
623,484
853,505
m3

96,135

108,00

10 382,58 CS ÚRS 2017 02

m3

326,156

19,00

6 196,96 CS ÚRS 2017 02

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 srovna- ného 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.

Uložení sypaniny na skládky

PČ
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PSC

VV
VV

33

K 171201211

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 201102, 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. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle
místních podmínek.

230,021+96,135
Součet
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

326,156
326,156
t

587,081

237,00

139 138,20 CS ÚRS 2017 02
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K 174101101

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 201102, 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. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle
místních podmínek.

"skládka Orlík IV - 620,- Kč/t"
326,156*1,80
Součet
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

587,081
587,081
m3

323,485

101,00

32 671,99 CS ÚRS 2017 02
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PSC

VV
VV

"vytlač. kubatura - v komunikacích - 100% zásypy nesedavým materiálem - řad+příp."

VV

115,80*1,10* (2,150-0,60-0,49 ) + 12,00*1,00* ( 2,150-0,482-0,49 )
"zásyp jámy okolo AŠ" 28,291-8,484
Mezisoučet
Součet

VV

VV
VV
VV

M 583312000
VV
VV

MJ

Množství

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných
do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1.,
ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro
lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen
174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp
odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se
oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady
na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103,
20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění
sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6.
Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo
uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny
vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu
neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí
oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení
zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na
1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku
nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek
ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 .
Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se
zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého
výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí,
nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého
výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101
Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění
rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin
sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu
vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9.
Míru zhutnění předepisuje projekt.

"zásyp zeminou"
91,40*1,10*(2,150-0,20-0,60 ) + 12,80*1,00*(2,150-0,20-0,482)
Mezisoučet

VV

35

Popis

štěrkopísek netříděný zásypový materiál
168,966*1,80
Součet

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

154,519
154,519

149,159
19,807
168,966
323,485
t

304,139
304,139
304,139

429,00

130 475,63 CS ÚRS 2017 02
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M 583373030
VV
VV

38

K 181301103

PSC

VV
VV

39

K 181451131

PSC

Popis
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

MJ
m3

Množství
106,634

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

246,00

26 231,96 CS ÚRS 2017 02

429,00

82 342,69 CS ÚRS 2017 02

66,00

7 480,44 CS ÚRS 2017 02

12,00

1 360,08 CS ÚRS 2017 02

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.

"celk.délka řad 1 - I. etapa - odpočet přeložek"
( 324,20-20,00-97,00 ) *1,10*0,45
"přípojky v zeleni" ( 1,70+1,70+1,00+2,90+2,50+3,00 ) * 1,00 * 0,332
"přípojky v komunikaci" ( 6,00+6,00 ) *1,00*0,332
"odpočet potrubí LT DN150" - 3,14*0,080*0,080* (324,20-20,00-97,00)
Součet
štěrkopísek frakce 0-8
106,634*1,80
Součet
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé
ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

102,564
4,250
3,984
-4,164
106,634
t

191,941
191,941
191,941

m2

113,340

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.

91,40*1,10 + 12,80*1,00
Součet
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně
utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
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.

113,340
113,340
m2

113,340
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K 185804312
VV
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K 215901101
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K 451572111
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K 451573111

PSC

VV
VV

3,400

Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

Cenová
soustava

133,00

452,20 CS ÚRS 2017 02

m3

2,267

202,00

457,93 CS ÚRS 2017 02

2,267
2,267

Zakládání
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 %
PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

Cena celkem [CZK]

113,340
113,340
3,400

2 143,44
m2

3,90*3,90 "pod AŠ"
( 324,20-20,00-97,00 ) *1,10
"přípojky v zeleni" ( 1,70+1,70+1,00+2,90+2,50+3,00 ) * 1,00
"přípojky v komunikaci" ( 6,00+6,00 ) *1,00
Součet

VV

43

kg

J.cena
[CZK]

267,930

8,00

2 143,44 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno
zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin
konzistence kašovité až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství
jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

PSC

D

Množství

113,340/50
Součet

VV

D

osivo směs travní parková

MJ

113,340
Součet
113,34*0,03 'Přepočtené koeficientem množství

VV

41

Popis

15,210
227,920
12,800
12,000
267,930

Vodorovné konstrukce
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného
těženého 0 až 4 mm

40 414,36
m3

37,908

878,00

33 283,22 CS ÚRS 2017 02

1 154,00

1 082,45 CS ÚRS 2017 02

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.

( 324,20-20,00-97,00 ) *1,10*0,15
"přípojky v zeleni" ( 1,70+1,70+1,00+2,90+2,50+3,00 ) * 1,00 *0,15
"přípojky v komunikaci" ( 6,00+6,00 ) *1,00*0,15
Součet
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku
do 63 mm

34,188
1,920
1,800
37,908
m3

0,938

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.

"pod AŠ" 2,50*2,50*0,15
Součet

0,938
0,938

PČ

Ty
p

45

Kód

K 452311131

VV
VV

K 452313141

VV
VV
VV
VV
VV

K 452351101
VV
VV

48

K 452353101
VV
VV
VV
VV

49

K 452386111

50

m3

1,058

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

2 630,00

2 782,54 CS ÚRS 2017 02

"pod armaturní šachtu" 2,30*2,30*0,20
Součet
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro
potrubí z betonu tř. C 16/20

2 700,00

853,20 CS ÚRS 2017 02

353,00

649,52 CS ÚRS 2017 02

430,00

989,43 CS ÚRS 2017 02

387,00

774,00 CS ÚRS 2017 02

1,058
1,058
m3

0,316

"bloky v AŠ"
0,40*0,40*0,10 + 0,30*0,40*0,10
"blok pro Šoupě" ( 0,40*0,35*0,115+0,575*0,50*0,32 ) * 2
"blok pod tvarovky" 0,40*0,30*0,20 * 3
Součet
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo
sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty
"deska pod AŠ" 2,30*0,20*4
Součet
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro
potrubí
"bloky v AŠ" 0,40*0,10*4 + 0,40*0,10*2+0,30*0,10*2
(0,35*0,115*2+0,40*0,115*2 ) * 2 + ( 0,575*0,32*2+0,50*0,32*2 ) * 2
0,40*0,20*2+0,30*0,20*2
Součet
Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu
tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

0,028
0,216
0,072
0,316
m2

1,840
1,840
1,840

m2

2,301
0,300
1,721
0,280
2,301

kus

2,000

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění, odbednění a na nátěr bednění proti
přilnavosti betonu. 2. Množství podkladní konstrukce z pražců se určuje v m součtem
jednotlivých délek pražců. 3. 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.

PSC

D

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod
potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Množství

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

47

MJ

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

46

Popis

8
K 851311131

Trubní vedení
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s
integrovaným těsněním DN 150

948 533,48
m

207,200

189,00

39 160,80 CS ÚRS 2017 02

PČ

Ty
p

Kód

PSC

VV
VV

51

M 552540830
VV
VV

52

K 857242122

PSC

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve
specifikaci, b) montáž tvarovek, c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze
štěrkopísku se oceňue cenou 564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku, d) zásyp potrubí, který se
oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní
práce části A 01. 2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné elastickými
kroužky a -1211 těsnícími kroužky a zámkovým spojem. Tyto se také oceňují ve specifikaci,
nejsou-li zahrnuty již v ceně dodávky trub.

324,20-97,00-20,00 "odpočet přeložek - hradí Město Děčín"
Součet
trouba vodovodní litinová hrdlová hrdlová zinko-aluminiový povlak K9, 6 m DN 150

207,200
207,200
m

207,20*1,010
Součet
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

209,272

2 385,00

499 113,72 CS ÚRS 2017 02

594,00

4 752,00 CS ÚRS 2017 02

209,272
209,272
kus

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve
specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se
oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a 3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve
specifikaci.

"příruba 50/63" 1,00
"příruba 40/40" 1,00
"FFK DN80/90°" 2,00
"FF kus DN80/1000" 2,00
"koleno patní" 1,00
"synoflex" 1,00
Součet

8,000

1,000
1,000
2,000
2,000
1,000
1,000
8,000

53

M 505008020016

KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80

KS

1,000

2 498,00

2 498,00

54

M 850008000016

TVAROVKA FF KUS 80/1000

KS

2,000

2 997,00

5 994,00

55

M 799408000016

SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 80 (85-105)

KS

1,000

3 955,00

3 955,00

56

M 853008000016

VODA+KANAL Přírubové tvarovky - ostatní TVAROVKA OBLOUK 90° DN 80

KS

2,000

1 124,00

2 248,00

57

M 040005006316

VODA+KANAL Příruby PŘÍRUBA S2000 DN 50/63

KS

1,000

1 749,00

1 749,00

58

M 9.5.2.4040

ks

1,000

1 695,00

1 695,00

59

K 857311131

Uni plus příruba DN 40/40 pro PE, PVC, jištěná
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z
trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním
DN 150

kus

2,000

519,00

PSC

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve
specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se
oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a 3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve
specifikaci.

1 038,00 CS ÚRS 2017 02

PČ

Ty
p

Kód

VV
VV

Popis

MJ

2,00
Součet

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

2,000
2,000

60

M 552539070

koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm MMK-kus DN 150- 11,25°

kus

2,000

3 122,00

6 244,00 CS ÚRS 2017 02

61

K 857312122

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150

kus

9,000

980,00

8 820,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve
specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se
oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a 3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve
specifikaci.

"EU kus" 3,00
"FF kus dl.1000 mm" 1,00
"FFR kus" 2,00
"FFK 90°" 1,00
"FF kus dl.400 mm" 1,00
"FFK 22°" 1,00
Součet

3,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
9,000

62

M 853015000016

VODA+KANAL Přírubové tvarovky - ostatní TVAROVKA OBLOUK 90° DN 150

KS

1,000

2 622,00

2 622,00

63

M 854215000016

TVAROVKA OBLOUK 22° 150

KS

1,000

3 060,00

3 060,00

64

M 850015040016

VODA+KANAL Přírubové tvarovky - ostatní TVAROVKA FF KUS DN 150/400

KS

1,000

2 997,00

2 997,00

65

M 850015000016

VODA+KANAL Přírubové tvarovky - ostatní TVAROVKA FF KUS DN 150/1000

KS

1,000

4 995,00

4 995,00

66

M 855015008016

VODA+KANAL Přírubové tvarovky - ostatní TVAROVKA REDUKČNÍ FFR DN 150-80

KS

2,000

1 623,00

3 246,00

67

M 552538950

kus

2,000

4 034,00

8 068,00 CS ÚRS 2017 02

68

K 857313131

kus

3,000

707,00

2 121,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

VV
VV
VV
VV

69

M 552537540

70

M 552537550

tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm EU-kus
DN150 L135 mm
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z
trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním
DN 150

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve
specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se
oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a 3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve
specifikaci.

"MMA 150/50" 1,00
"MMA 150/40" 1,00
"MMA 150/80" 1,00
Součet
tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm
MMA-kus DN 150/40 mm
tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm
MMA-kus DN 150/50 mm

1,000
1,000
1,000
3,000
kus

1,000

8 969,00

8 969,00 CS ÚRS 2017 02

kus

1,000

9 883,00

9 883,00 CS ÚRS 2017 02

PČ

Ty
p

71

M 552537560

72

K 857314122

Kód

PSC

VV
VV

73

M 851015015016

74

K 871161211

PSC

VV
VV

75

M 101330
VV
VV

76

K 891163111

Popis

J.cena
[CZK]

Množství

tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm
MMA-kus DN 150/80 mm

kus

1,000

7 687,00

7 687,00 CS ÚRS 2017 02

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150

kus

1,000

1 300,00

1 300,00 CS ÚRS 2017 02

3 372,00

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve
specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se
oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a 3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve
specifikaci.

"T kus 150/150" 1,00
Součet

VODA+KANAL Přírubové tvarovky - ostatní TVAROVKA T KUS DN 150-150
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100
svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

MJ

1,000
1,000
KS

1,000

3 372,00

m

24,800

46,00

1 140,80 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve
specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC
ve výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 jsou určeny i
pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.

12,00+12,80
Součet
egeplast 9010 - pitná voda - roura PE100 RC+ d32x3,0mm SDR11/PN16, návin 100m

24,800
24,800
m

24,80*1,015
Součet
Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 25

25,172

31,00

780,33

25,172
25,172
kus

8,000

117,00

936,00 CS ÚRS 2017 02

PČ

Ty
p

Kód

PSC

Popis

J.cena
[CZK]

MJ

Množství

Cena celkem [CZK]

KS

8,000

2 622,00

20 976,00

KS

8,000

937,00

7 496,00

KS

8,000

438,00

3 504,00
2 200,00

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech
šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení
zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu
izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady
na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek,
kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových
koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních
nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se
oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné
na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp
odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými
cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto
katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se
oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto
katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících
pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách
891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně
trub.

77

M 250000100016

VODA Šoupátka domovních přípojek ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY VNI-VNI DN 1''-1''

78

M 960113018004

79

M 630003203216

VO+KA+PL Zemní soupravy domovních přípojek "SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ
DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 DN 3/4""-2"" (1,3-1,8m)"
VODA+KANAL Trubní fitinky - ISO, ZAK, FIT TVAROVKA ISO SPOJKA DN 32-32

80

M 622003200116

VODA Trubní fitinky - ISO, ZAK, FIT TVAROVKA ISO VNITŘNÍ ZÁVIT DN 32-1''

KS

8,000

275,00

81

K 891211112

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50

kus

1,000

588,00

588,00 CS ÚRS 2017 02

PČ

Ty
p

Kód

PSC

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

M 400205000016

VODA Šoupata ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 50

KS

1,000

4 496,00

83

K 891241112

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80

kus

1,000

677,00

KS

1,000

5 085,00

84

M 400208000016

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech
šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení
zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu
izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady
na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek,
kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových
koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních
nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se
oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné
na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp
odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými
cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto
katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se
oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto
katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících
pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách
891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně
trub.

82

PSC

Cena celkem [CZK]

4 496,00
677,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech
šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení
zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu
izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady
na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek,
kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových
koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních
nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se
oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné
na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp
odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými
cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto
katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se
oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto
katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících
pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách
891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně
trub.

ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80

5 085,00

PČ

Ty
p

85

M 950205010003

86

K 891243431

Kód

PSC

87

Popis
VODA+PLYN Zemní soupravy - DN 50-600 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8
DN 50-100 (1,3-1,8m)
Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů regulačních plovákových v objektech
DN 80

J.cena
[CZK]

MJ

Množství

KS

2,000

1 749,00

kus

1,000

317,00

1,000

74 925,00

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

3 498,00
317,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech
šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení
zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu
izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady
na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek,
kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových
koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních
nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se
oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné
na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp
odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými
cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto
katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se
oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto
katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících
pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách
891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně
trub.

M 150008000016

VODA Hawido HAWIDO REGULACE TLAKU DN 80

KS

74 925,00

88

K 891245329.R

Montáž vodovodních armatur na potrubí lapač nečistot DN 80

kus

1,000

304,00

304,00

89

M 991108000016

KS

1,000

8 117,00

8 117,00

90

K 891247111

VODA Různé LAPAČ NEČISTOT DN 80
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů)
DN 80

kus

1,000

226,00

226,00 CS ÚRS 2017 02

PČ

Ty
p

Kód

PSC

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech
šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení
zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu
izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady
na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek,
kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových
koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních
nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se
oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné
na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp
odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými
cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto
katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se
oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto
katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících
pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách
891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně
trub.

91

M K24408015016

HYDRANT PODZEMNÍ MONOBLOK MB1 80/1,5 m

KS

1,000

11 863,00

92

K 891311112

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150

kus

1,000

1 210,00

1 210,00 CS ÚRS 2017 02

kus

1,000

1 070,00

1 070,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

93

K 891311222

11 863,00

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech
šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení
zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu
izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady
na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek,
kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových
koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních
nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se
oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné
na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp
odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými
cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto
katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se
oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto
katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících
pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách
891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně
trub.

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách
s ručním kolečkem DN 150

PČ

Ty
p

Kód

PSC

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech
šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení
zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu
izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady
na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek,
kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových
koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních
nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se
oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné
na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp
odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými
cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto
katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se
oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto
katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících
pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách
891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně
trub.

94

M 400215000016

VODA Šoupata ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 150

KS

2,000

10 614,00

21 228,00

95

M 780012500000

KS

1,000

750,00

750,00

96

M 950212515003

KS

2,000

1 749,00

3 498,00

97

K 891319111

VO+KA+PL Příslušenství KOLO RUČNÍ HAWLE DN 125-150
VODA+PLYN Zemní soupravy - DN 50-600 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8
DN 125-150 (1,3-1,8m)
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na
potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150

kus

8,000

862,00

6 896,00 CS ÚRS 2017 02

PČ

Ty
p

Kód

PSC

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech
šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení
zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu
izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady
na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek,
kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových
koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních
nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se
oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné
na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp
odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými
cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto
katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se
oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto
katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících
pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách
891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně
trub.

98

M 335015000116

VODA Navrtávací pasy PAS NAVRTÁVACÍ HACOM DN 150-1''

KS

8,000

1 124,00

99

K 892351111

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

m

207,200

20,00

4 144,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

VV
VV

100

K 892372111

PSC

101

K 894302161

8 992,00

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu
potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a
odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u
cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného
úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na
zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

324,20-97,00-20,00
Součet
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do
300

207,200
207,200
kus

2,000

6 890,00

13 780,00 CS ÚRS 2017 02

m3

1,904

3 370,00

6 416,48 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu
potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a
odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u
cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného
úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na
zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

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

PČ

Ty
p

Kód

PSC
VV
VV

102

K 894302193
PSC

103

K 894302261
PSC
VV
VV
VV

104

K 894502101
VV
VV

105

K 894503111
VV
VV

106

K 894608112
VV
VV

107

K 899104112

PSC

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

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

"AŠ" ( 1,90*1,40*2+1,50*1,40*2 ) * 0,20
Součet
Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železového betonu stěny šachet tloušťky
přes 200 mm Příplatek k ceně za tloušťku stěny do 200 mm

1,904
1,904
m3

1,904

85,00

161,84 CS ÚRS 2017 02

m3

1,161

3 620,00

4 202,82 CS ÚRS 2017 02

351,00

8 002,80 CS ÚRS 2017 02

338,00

641,19 CS ÚRS 2017 02

30 500,00

13 755,50 CS ÚRS 2017 02

1,000

806,00

806,00 CS ÚRS 2017 02

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

Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železového betonu strop šachet
vodovodních nebo kanalizačních ze železového betonu bez zvýšených nároků na
prostředí tř. C 25/30
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny stropů jsou určeny pro jakékoliv tloušťky a plochy stropů.

1,90*1,90*0,20*2
"odpočet poklopu" - 3,14*0,30*0,30
Součet
Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a
vícehranných jednostranné
1,90*1,60*4 + 1,90*1,40*4
Součet
Bednění konstrukcí na trubním vedení deskových stropů šachet jakýchkoliv rozměrů

1,444
-0,283
1,161
m2

22,800
22,800
m2

1,90*0,20*4 + 3,14*0,60*0,20
Součet
Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

1,897
1,897
1,897

t

(1,904+1,161 ) *0,140 * 1,05 "předpoklad 140 kg/m3"
Součet
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

22,800

0,451
0,451
0,451

kus

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto
náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: a)
dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámů, která se oceňuje
cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do
těchto tříd zatížení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro
chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v
patrech, c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace,
která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do
chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a
parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro
plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.

108

M 552410300

poklop šachtový třída D 400, kruhový bez ventilace

kus

1,000

8 317,00

8 317,00 CS ÚRS 2017 02

109

K 899401112

Osazení poklopů litinových šoupátkových

kus

11,000

355,00

3 905,00 CS ÚRS 2017 02

PČ

Ty
p

Kód

PSC
VV
VV
VV

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění. 2. V cenách nejsou
započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

3,00
8,00
Součet

3,000
8,000
11,000

110

M 1650KASI0000

VODA Poklopy POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ PŘÍPOJKOVÝ

KS

8,000

1 124,00

8 992,00

111

M 1750KASI0000

VODA Poklopy POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ (Z.S. TELE)

KS

3,000

1 374,00

4 122,00

112

M 348100000000

VO+KA+PL Příslušenství PODKLAD. DESKA UNI DN UNI

KS

11,000

175,00

1 925,00

113

K 899401113

Osazení poklopů litinových hydrantových

kus

1,000

686,00

PSC

Cenová
soustava

686,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění. 2. V cenách nejsou
započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

114

M 195000000002

HYDRANTOVÝ POKLOP 21 kg / HAWLE - HYDRANT

KS

1,000

1 749,00

1 749,00

115

M 348200000000

PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP

KS

1,000

562,00

562,00

116

M 999900000000

KS

1,000

509,00

509,00

117

K 899501221

DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM
Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé
zabudování do hmoždinek

kus

5,000

170,00

850,00 CS ÚRS 2017 02

Vodotěsné dotěsnění prostupů potrubí v AŠ - dle vč. D.18, vč. materiálu

kpl

2,000

1 695,00

Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu

kus

11,000

196,00

2 156,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

118

K 899-001R

119

K 899712111

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro osazení a dodání stupadel do netypových drobných objektů
(oceňovaných cenami této části).

3 390,00

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a připevnění tabulky. 2. V ceně -3111 jsou
započteny i náklady na osazení sloupků. 3. V ceně -3111 nejsou započteny náklady na zemní
práce a na dodání sloupků (betonových nebo ocelových s betonovými patkami); sloupky se
oceňují ve specifikaci.

120

K 899721111

Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm

m

210,000

38,00

7 980,00 CS ÚRS 2017 02

121

K 899722112

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm

m

207,200

11,00

2 279,20 CS ÚRS 2017 02

M 883001607000

ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M16/70

KS

12,000

90,00

1 080,00

102,00

8 160,00

170,00

13 600,00

122

VV
VV

123

M 883001608000
VV
VV

124

M 883002008000
VV
VV

4*3 "pro DN 50"
Součet
ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M16/80

12,000
12,000
KS

8,00*10 "pro DN 80"
Součet
ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M20/80
8*10 "pro DN 150"
Součet

80,000
80,000
80,000

KS

80,000
80,000
80,000

PČ

Ty
p

8-1

D
125

Kód

K 857312922

PSC

126
127

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Provizorní vodovod
Výměna litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150

Cena celkem [CZK]

kus

12,000

1 090,00

13 080,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií nebo běžných oprav venkovních vodovodů. 2.
Ceny nelze použít při zřízení nových venkovních vodovodů. 3. V cenách 857 ..-.9.1 Výměna
litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jsou zahrnuty náklady na demontáž
stávajících a montáž nových tvarovek. 4. V cenách -2922 a -4922 jsou započteny náklady na na
dodání těsnících pryžových kroužků. 5. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a)
dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.

VODA+KANAL Waga SYNOFLEX - SPOJKA REDUKOVANÁ DN 150/100 (155-192/104-132)

KS

6,000

8 742,00

52 452,00

M 799410015016

VODA+KANAL Waga SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU REDUKOVANÝ DN 150/100 (100/131-160)

KS

6,000

8 117,00

48 702,00

69,00

14 490,00

VV

K 871251151.R

PSC

VV
VV

129

M 286131300

130

K 871161141.R

PSC

VV
VV

131

M 286131100

132

K 877261926

Cenová
soustava

199 874,00

M 797415010016

VV

128

Popis

6,00
Součet
Montáž a demontáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu
PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 110 x 6,6 mm

6,000
6,000
m

210,000

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve
specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC
ve výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 jsou určeny i
pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.

210,00
Součet
potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 100 m, 110 x 6,6 mm
Montáž a demontáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu
PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

210,000
210,000
m

100,000

225,00

m

30,000

34,00

22 500,00 CS ÚRS 2017 02
1 020,00

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve
specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC
ve výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 jsou určeny i
pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.

30,00
Součet
potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm
Výměna tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100
elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s ventilem a 360 st. otočnou
odbočkou d 110/32

30,000
30,000
m
kus

30,000

31,00

930,00 CS ÚRS 2017 02

8,000

285,00

2 280,00 CS ÚRS 2017 02

PČ

Ty
p

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

133

M 286140500

tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360°, 110-32

kus

8,000

5 529,00

134

M 780000100000

VO+KA+PL Příslušenství KOLO RUČNÍ DN 1''

KS

1,000

188,00

m

207,200

39,00

m

0,400

4 280,00

9

135

K 969011131.R

136

K 977151124

VV

997
K 997013509

PSC

VV
VV

138

K 997013511

PSC

139

188,00

9 792,80

0,20*2 "v AŠ"
Součet

VV

137

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Vybourání vodovodního potrubí LT DN80
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu,
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm

44 232,00 CS ÚRS 2017 02

8 080,80
1 712,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání,
opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro
dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.

PSC

D

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií nebo běžných oprav venkovních vodovodů. 2.
Ceny nelze používat při zřízení nových venkovních vodovodů. 3. V cenách 877 ..-19.. Výměna
tvarovek na vodovodním plastovém potrubí jsou zahrnuty náklady na demontáž stávajících a
montáž nových tvarovek. 4. V cenách výměny tvarovek nejsou započteny náklady na dodání
tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

PSC

D

Cena celkem [CZK]

K 997013801

0,400
0,400

Přesun sutě
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

-11 265,73
t

69,363

11,00

762,99 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo
složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na
složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo
meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz
suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

7,707*9
Součet
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením,
na vzdálenost do 1 km

69,363
69,363
t

7,707

352,00

2 712,86 CS ÚRS 2017 02

t

0,001

141,00

0,14 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na
meziskládce až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na
naložení suti na dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz
suti na skládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4.
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509.

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

PČ

Ty
p

Kód

K 997013849.R
VV

141

998
K 998273102

PSC

Sběrný dvůr - litina, vč. tvarovek a armatur

t

- 7,666
Součet

VV

D

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za
ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit
souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

PSC

140

Popis

-7,666

1 923,00

Přesun hmot
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná
manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění
výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

-14 741,72

-7,666
-7,666

6 823,58
t

12,384

551,00

6 823,58 CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
DECIN_HORNI OLDRICHOV_2.ET_RV_R0
Objekt:

02 - IO 09 - Řad 9
KSO:
Místo:

827 1
Horní Oldřichov

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
SVS a.s., Přítkovská 1689, 41550 Teplice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

IČ:
DIČ:

Projektant:
Aquecon a.s., Čs.Legií 445/4, 41501 Teplice

IČ:
DIČ:

2
21.11.2018

25018094
CZ25018094

Poznámka:

234 311,73

Cena bez DPH
DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně
234 311,73
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

v

CZK

Výše daně
49 205,46
0,00

283 517,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
DECIN_HORNI OLDRICHOV_2.ET_RV_R0
Objekt:

02 - IO 09 - Řad 9
Místo:

Horní Oldřichov

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

SVS a.s., Přítkovská 1689, 41550 Teplice
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Projektant: Aquecon a.s., Čs.Legií
445/4, 41501 Teplice

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem
HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
2 - Zakládání
4 - Vodorovné konstrukce

21.11.2018

Cena celkem [CZK]

234 311,73
234 311,73
165 357,85
260,26
5 894,44

8 - Trubní vedení

47 996,18

8 - 1 - Provizorní vodovod

11 700,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

1 155,00
873,16
1 074,84

SOUPIS PRACÍ
Stavba:
DECIN_HORNI OLDRICHOV_2.ET_RV_R0
Objekt:

02 - IO 09 - Řad 9
Místo:

Horní Oldřichov

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

SVS a.s., Přítkovská 1689, 41550 Teplice
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Projektant: Aquecon a.s., Čs.Legií 445/4, 41501 Teplice

PČ

Ty
p

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Náklady soupisu celkem

1

D

HSV

D

1
K 119001401

PSC

VV
VV

2

K 119001412

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

234 311,73

Práce a dodávky HSV

234 311,73

Zemní práce
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité
světlosti DN do 200

21.11.2018

165 357,85
m

4,400

292,00

1 284,80 CS ÚRS 2017 02

454,00

998,80 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí
nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje
nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél
jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení
vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

1,10*4
Součet
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo
železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí
nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje
nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél
jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení
vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

VV

1,10*2

4,400
4,400

m

2,200

2,200

PČ

Ty
p

Kód

VV

3

K 119002121

PSC

4

K 119002122

PSC

5

K 119002411

PSC

VV
VV

6

K 119002412

Popis
Součet
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzné přechodová lávka
do délky 2 000 mm včetně zábradlí zřízení

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

2,200
kus

2,000

217,00

434,00 CS ÚRS 2017 02

kus

2,000

116,00

232,00 CS ÚRS 2017 02

m2

6,000

420,00

2 520,00 CS ÚRS 2017 02

164,00

984,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227
jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, 3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411
lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na
dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením.
Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto
souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů
(BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k
ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzné přechodová lávka
do délky 2 000 mm včetně zábradlí odstranění
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227
jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, 3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411
lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na
dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením.
Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto
souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů
(BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k
ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého
ocelového plechu šířky výkopu do 1,0 m zřízení
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227
jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, 3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411
lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na
dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením.
Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto
souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů
(BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k
ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

3,00*2,00*1
Součet
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého
ocelového plechu šířky výkopu do 1,0 m odstranění

6,000
6,000
m2

6,000

PČ

Ty
p

Kód

PSC

7

K 119003217

PSC

VV
VV

8

K 119003218

PSC

9

K 121101101

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227
jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, 3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411
lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na
dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením.
Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto
souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů
(BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k
ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky
do 1 500 mm panely vyplněné dráty zřízení

m

68,700

52,00

3 572,40 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227
jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, 3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411
lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na
dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením.
Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto
souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů
(BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k
ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

33,80*2+1,10
Součet
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky
do 1 500 mm panely vyplněné dráty odstranění

68,700
68,700
m

68,700

27,00

1 854,90 CS ÚRS 2017 02

m3

4,070

36,00

146,52 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227
jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, 3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411
lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na
dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením.
Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto
souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů
(BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k
ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

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

PČ

Ty
p

Kód

PSC

VV
VV

10

K 130001101

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

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.

18,50*1,10*0,20
Součet
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti
podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

4,070
4,070
m3

17,160

458,00

7 859,28 CS ÚRS 2017 02

PČ
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p
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11

K 132201203

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena: a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro
podzemní vedení části A 02, b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo
uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce
nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; c) pro výbušniny nezaložené
dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při
vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v
němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto
ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v
blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při
vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti a)
podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha - je v projektu uvedena, se určí jako
objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě
svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od
přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve
výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno
při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru.
Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem; - není
v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve
výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.
b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Jeli vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu
nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část
objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak
blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení
vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového
objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se
oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve
výkopišti.

1,20*1,10*2,00 * 4 "plyn + kan."
1,50*1,10*2,00 * 2
Součet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

10,560
6,600
17,160
m3

37,226

229,00

8 524,75 CS ÚRS 2017 02
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Popis

MJ

VV

12

K 132201209

PSC

VV
VV

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

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 501201 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.

"celk.délka řad 9 - I. etapa "
33,80 *1,10*2,00
"odpočet sejmuté ornice" - 18,50*1,10*0,20
"odpočet komunikace" - 15,30*1,10*0,490
Mezisoučet

74,360
-4,070
-8,247
62,043
0,000
37,226
37,226

VV
VV

Množství

62,043*0,60 "60% zem.tř.3"
Mezisoučet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost
horniny tř. 3

m3

12,409

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 501201 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.

37,226/3
Součet

12,409
12,409

23,00

285,41 CS ÚRS 2017 02
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15

K 132401201

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. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

m3

Množství
12,409

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

401,00

4 976,01 CS ÚRS 2017 02

51,00

210,94 CS ÚRS 2017 02

1 845,00

22 894,61 CS ÚRS 2017 02

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 501201 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.

62,043*0,20 "20% zem.tř.4"
Součet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost
horniny tř. 4

12,409
12,409
m3

4,136

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 501201 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.

12,409/3
Součet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv
množství

4,136
4,136
m3

12,409

PČ

Ty
p

Kód

PSC

VV
VV

16

K 151101101

PSC

VV
VV

17

K 151101111

18

K 161101101

PSC

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

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 501201 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.

62,043*0,20 "20% zem.tř.5"
Součet
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

12,409
12,409
m2

135,200

136,00

18 387,20 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud
jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami
příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení
zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat
pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s
ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn
výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen
151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,
c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení
stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

33,80*2,00*2
Součet
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí
ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i
předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do
2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0
do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se
rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

135,200
135,200
m2

135,200

17,00

2 298,40 CS ÚRS 2017 02

m3

49,634

90,00

4 467,06 CS ÚRS 2017 02

PČ

Ty
p

Kód

VV
VV

19

K 161101151

PSC

VV
VV

20

K 162301102

PSC

VV
VV
VV
VV
VV
VV

21

K 162701105

Popis
62,043 *0,80 "80% zem.tř. 3, 4"
Součet
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

49,634
49,634
m3

12,409

126,00

1 563,53 CS ÚRS 2017 02

104,00

9 176,23 CS ÚRS 2017 02

333,00

7 806,85 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí
ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i
předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do
2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0
do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se
rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

62,043 *0,20 "20% zem.tř. 5"
Součet
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 500 do 1 000 m

12,409
12,409
m3

88,233

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 20-1201Uložení 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.

" na mezideponii - odvoz-dovoz"
( 62,043 - 23,444-12,409 ) *2
"šp z mezidepa obsyp" 13,496
"šp z mezidepa pro zásyp" 16,78
"šp z mezidepa pro lože" 5,577
Součet
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

52,380
13,496
16,780
5,577
88,233
m3

23,444

PČ

Ty
p

Kód

PSC

"vytlačená kubatura lože, obsypu a potrubí"
33,80*1,10*0,513

VV

"vytlač. kubatura - v komunikacích - 100% zásypy nesedavým materiálem - řad+příp."

VV

15,30*1,10* (2,00-0,513-0,49 )
"odpočet zem.tř.5" - 12,409
Součet
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až
7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m

VV
VV

K 162701155

PSC

VV
VV

23

K 167101102

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 20-1201Uložení 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

VV

22

Popis

19,073

16,780
-12,409
23,444
m3

12,409

430,00

5 335,87 CS ÚRS 2017 02

79,00

8 822,48 CS ÚRS 2017 02

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 20-1201Uložení 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.

"rýhy" 12,409
Součet
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání,
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

12,409
12,409
m3

111,677

PČ

Ty
p

Kód

PSC

VV
VV
VV

24

K 167101152

PSC

25

K 171201201

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

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 srovna- ného 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.

"na skládku" 23,444
"dle pol. vodor.přemístění do 1000 mm" 88,233
Součet
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání,
množství přes 100 m3, z hornin tř. 5 až 7

23,444
88,233
111,677
m3

12,409

108,00

1 340,17 CS ÚRS 2017 02

m3

35,853

19,00

681,21 CS ÚRS 2017 02

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 srovna- ného 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.

Uložení sypaniny na skládky

PČ

Ty
p

Kód

PSC

VV
VV

26

K 171201211

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 201102, 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. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle
místních podmínek.

23,444+12,409
Součet
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

35,853
35,853
t

64,535

237,00

15 294,80 CS ÚRS 2017 02
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K 174101101

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 201102, 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. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle
místních podmínek.

"skládka Orlík IV - 620,- Kč/t"
35,853*1,80
Součet
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

64,535
64,535
m3

42,970

101,00

4 339,97 CS ÚRS 2017 02

PČ
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VV
VV

"vytlač. kubatura - v komunikacích - 100% zásypy nesedavým materiálem - řad+příp."

VV

15,30*1,10* (2,00-0,513-0,49 )
Mezisoučet
Součet

VV

VV
VV

M 583312000
VV
VV

MJ

Množství

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných
do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1.,
ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro
lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen
174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp
odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se
oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady
na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103,
20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění
sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6.
Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo
uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny
vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu
neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí
oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení
zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na
1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku
nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek
ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 .
Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se
zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého
výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí,
nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého
výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101
Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění
rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin
sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu
vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9.
Míru zhutnění předepisuje projekt.

"zásyp zeminou"
18,50*1,10*(2,00-0,513-0,20)
Mezisoučet

VV

28

Popis

štěrkopísek netříděný zásypový materiál
17,621*1,80
Součet

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

26,190
26,190

16,780
16,780
42,970
t

31,718
31,718
31,718

429,00

13 607,02 CS ÚRS 2017 02
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K 175151101

PSC

VV
VV
VV

30

M 583373030
VV
VV

31

K 181301103

PSC

VV
VV

32

K 181451131

PSC

33

M 005724100
VV
VV

Popis
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

MJ
m3

Množství
13,496

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

245,00

3 306,52 CS ÚRS 2017 02

429,00

10 421,70 CS ÚRS 2017 02

66,00

1 343,10 CS ÚRS 2017 02

20,350

11,00

223,85 CS ÚRS 2017 02

0,611

133,00

81,26 CS ÚRS 2017 02

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.

"celk.délka řad 1 - I. etapa - odpočet přeložek"
33,80 *1,10*0,363
Součet
štěrkopísek frakce 0-8
13,496*1,80
Součet
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé
ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

13,496
13,496
t

24,293
24,293
24,293

m2

20,350

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.

18,50*1,10
Součet
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně
utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

20,350
20,350
m2

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 parková
20,350
Součet

kg

20,350
20,350

PČ

Ty
p

Kód

K 185804312
VV
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2
K 215901101

VV

4
K 451572111

VV
VV

K 452313141

VV
VV

K 452353101
VV
VV

D
39

Cenová
soustava

202,00

82,21 CS ÚRS 2017 02

0,407
0,407

260,26
m2

37,180

7,00

260,26 CS ÚRS 2017 02

37,180
37,180

Vodorovné konstrukce
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného
těženého 0 až 4 mm

5 894,44
m3

5,577

878,00

4 896,61 CS ÚRS 2017 02

33,80 *1,10*0,15
Součet
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro
potrubí z betonu tř. C 16/20

2 387,00

257,80 CS ÚRS 2017 02

430,00

740,03 CS ÚRS 2017 02

5,577
5,577
m3

0,108

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

38

0,407

Zakládání
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 %
PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

Cena celkem [CZK]

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.

PSC

37

J.cena
[CZK]

0,611
m3

33,80 *1,10
Součet

VV

36

Množství

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno
zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin
konzistence kašovité až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství
jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

PSC

D

Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
20,350/50
Součet

VV

D

MJ

20,35*0,03 'Přepočtené koeficientem množství

VV

34

Popis

8
K 857242122

"blok pro Šoupě" ( 0,40*0,35*0,115+0,575*0,50*0,32 ) * 1
Součet
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro
potrubí
(0,35*0,115*2+0,40*0,115*2 ) * 2 + ( 0,575*0,32*2+0,50*0,32*2 ) * 2
Součet

0,108
0,108
m2

1,721
1,721
1,721

Trubní vedení
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

47 996,18
kus

1,000

594,00

594,00 CS ÚRS 2017 02

PČ

Ty
p

Kód

PSC

VV
VV

Popis

MJ

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve
specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se
oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a 3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve
specifikaci.

"příruba 50/63" 1,00
Součet

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

1,000
1,000

40

M 040005006316

VODA+KANAL Příruby PŘÍRUBA S2000 DN 50/63

KS

1,000

1 749,00

41

K 857312122

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150

kus

1,000

980,00

980,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

VV
VV

42

M 552536150

43

K 871211211

PSC

44

M 101374
VV
VV

45

K 877211101
PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve
specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se
oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a 3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve
specifikaci.

"FFR kus" 1,00
Součet
přechod přírubový,práškový epoxid, tl.250µm FFR-kus litinový délka 300 mm DN
150/50 mm
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100
svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

1 749,00

1,000
1,000
kus

1,000

8 117,00

8 117,00 CS ÚRS 2017 02

m

33,800

66,00

2 230,80 CS ÚRS 2017 02

m

34,307

125,00

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve
specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC
ve výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 jsou určeny i
pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.

egeplast 9010 - pitná voda - roura PE100 RC+ d63x5,8mm SDR11/PN16, návin 100m
33,80*1,015
Součet
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100
elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63

4 288,38

34,307
34,307
kus

3,000

166,00

498,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se
oceňují ve specifikaci.

46

M 612685

FRIALEN - MB d 63, PE100, SDR11, spojka s lehce vyrazitelným dorazem, elektro

ks

2,000

1 374,00

2 748,00

47

M 630006306316

KS

1,000

450,00

450,00

48

K 877211112

TVAROVKA ISO SPOJKA 63-63
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100
elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90 st. d 63

kus

1,000

161,00

161,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se
oceňují ve specifikaci.

PČ

Ty
p

49

M 612099

50

K 891311112

Kód

PSC

51

M 400215000016

52

M 950212515003

53

M 883001607000
VV
VV

54

M 883002008000
VV
VV

55

K 892241111

PSC

56

K 892372111

Popis

J.cena
[CZK]

MJ

Množství

Cena celkem [CZK]

FRIALEN - W90 d63, PE100, SDR11, koleno 90°, elektro

ks

1,000

375,00

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150

kus

1,000

1 210,00

KS

1,000

10 614,00

10 614,00

KS

1,000

1 749,00

1 749,00

KS

4,000

56,00

224,00

56,00

896,00

Cenová
soustava

375,00
1 210,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech
šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení
zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu
izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady
na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek,
kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových
koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních
nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se
oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné
na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp
odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými
cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto
katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se
oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto
katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících
pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách
891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně
trub.

VODA Šoupata ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 150
VODA+PLYN Zemní soupravy - DN 50-600 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8
DN 125-150 (1,3-1,8m)
ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M16/70
4*1
Součet
ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M20/80

4,000
4,000
KS

8*2,00
Součet
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

16,000
16,000
16,000

m

34,000

14,00

476,00 CS ÚRS 2017 02

kus

1,000

6 870,00

6 870,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu
potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a
odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u
cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného
úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na
zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do
300

PČ

Ty
p

Kód

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu
potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a
odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u
cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného
úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na
zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

PSC

57

Popis

K 899401112

Osazení poklopů litinových šoupátkových

kus

1,000

355,00

355,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění. 2. V cenách nejsou
započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

PSC

1,00
Součet

VV
VV

1,000
1,000

58

M 1750KASI0000

VODA Poklopy POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ (Z.S. TELE)

KS

1,000

1 374,00

1 374,00

59

M 348100000000

VO+KA+PL Příslušenství PODKLAD. DESKA UNI DN UNI

KS

1,000

175,00

175,00

60

K 899712111

Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu

kus

1,000

196,00

196,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a připevnění tabulky. 2. V ceně -3111 jsou
započteny i náklady na osazení sloupků. 3. V ceně -3111 nejsou započteny náklady na zemní
práce a na dodání sloupků (betonových nebo ocelových s betonovými patkami); sloupky se
oceňují ve specifikaci.

PSC

61

K 899721111

Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm

m

34,000

38,00

1 292,00 CS ÚRS 2017 02

62

K 899722112

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm

m

34,000

11,00

374,00 CS ÚRS 2017 02

8-1

D
63

K 857241931

PSC

64

M 797405000016

65

K 871211941

Provizorní vodovod
Výměna litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z
trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním
DN 80

11 700,00
kus

1,000

465,00

KS

1,000

3 390,00

m

35,000

83,00

465,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií nebo běžných oprav venkovních vodovodů. 2.
Ceny nelze použít při zřízení nových venkovních vodovodů. 3. V cenách 857 ..-.9.1 Výměna
litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jsou zahrnuty náklady na demontáž
stávajících a montáž nových tvarovek. 4. V cenách -2922 a -4922 jsou započteny náklady na na
dodání těsnících pryžových kroužků. 5. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a)
dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.

SYNOFLEX - SPOJKA 50 (56-71)
Výměna vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100
svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

3 390,00
2 905,00 CS ÚRS 2017 02

PČ

Ty
p

Kód

66

M 286131130

67

K 877211910

M 612099

9

D

K 969011121

997

D
70

K 997013509

PSC

VV
VV

71

K 997013511

PSC

72

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 63 x 5,8 mm
Výměna tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100
elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45 st. d 63

m

35,000

125,00

4 375,00 CS ÚRS 2017 02

kus

1,000

190,00

190,00 CS ÚRS 2017 02

ks

1,000

375,00

375,00

m

35,000

33,00

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií nebo běžných oprav venkovních vodovodů. 2.
Ceny nelze používat při zřízení nových venkovních vodovodů. 3. V cenách 877 ..-19.. Výměna
tvarovek na vodovodním plastovém potrubí jsou zahrnuty náklady na demontáž stávajících a
montáž nových tvarovek. 4. V cenách výměny tvarovek nejsou započteny náklady na dodání
tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

PSC

69

MJ

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií nebo běžných oprav venkovních vodovodů. 2.
Ceny nelze použít při zřízení nových venkovních vodovodů. 3. V cenách 871 ..-19.. Výměna
vodovodního potrubí z plastů jsou zahrnuty náklady na demontáž stávajícího a montáž nového
potrubí. 4. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se
oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 3%, b) dodání
tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci.

PSC

68

Popis

K 997013813

FRIALEN - W90 d63, PE100, SDR11, koleno 90°, elektro

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN do 52 mm

1 155,00

Přesun sutě
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

1 155,00 CS ÚRS 2017 02

873,16
t

4,095

9,00

36,86 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo
složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na
složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo
meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz
suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

0,455*9
Součet
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením,
na vzdálenost do 1 km

4,095
4,095
t

0,455

253,00

115,12 CS ÚRS 2017 02

t

0,455

1 585,00

721,18 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na
meziskládce až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na
naložení suti na dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz
suti na skládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4.
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509.

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot

PČ

Ty
p

Kód

73

998
K 998276101

PSC

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za
ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit
souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

PSC

D

Popis

Přesun hmot
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní
vzdálenost do 15 m
Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná
manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění
výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

1 074,84
t

1,089

987,00

1 074,84 CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
DECIN_HORNI OLDRICHOV_2.ET_RV_R0
Objekt:

03 - OBNOVA POVRCHŮ
KSO:
Místo:

822 2
Horní Oldřichov

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
SVS a.s., Přítkovská 1689, 41550 Teplice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

IČ:
DIČ:

Projektant:
Aquecon a.s., Čs.Legií 445/4, 41501 Teplice

IČ:
DIČ:

2
21.11.2018

25018094
CZ25018094

Poznámka:

328 096,31

Cena bez DPH
DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně
328 096,31
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

v

CZK

Výše daně
68 900,23
0,00

396 996,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
DECIN_HORNI OLDRICHOV_2.ET_RV_R0
Objekt:

03 - OBNOVA POVRCHŮ
Místo:

Horní Oldřichov

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

SVS a.s., Přítkovská 1689, 41550 Teplice
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Projektant: Aquecon a.s., Čs.Legií
445/4, 41501 Teplice

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem
HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

21.11.2018

Cena celkem [CZK]

328 096,31
328 096,31
38 467,45

5 - Komunikace pozemní

130 004,28

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

150 634,84

99 - Přesun hmot

8 989,74

SOUPIS PRACÍ
Stavba:
DECIN_HORNI OLDRICHOV_2.ET_RV_R0
Objekt:

03 - OBNOVA POVRCHŮ
Místo:

Horní Oldřichov

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

SVS a.s., Přítkovská 1689, 41550 Teplice
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Projektant: Aquecon a.s., Čs.Legií 445/4, 41501 Teplice

PČ

Ty
p

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Náklady soupisu celkem

1

D

HSV

Práce a dodávky HSV

D

1

Zemní práce

K 113107224

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z
kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 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. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny
pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3.
Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů
nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až
7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin
stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové
malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění
podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle
tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých
konstrukcí. 6. 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. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m
u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1
Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu
nebo krytu frézováním.

VV

"řad 1 + příp." 115,80*1,10 + 12,80*1,00

21.11.2018

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

328 096,31
328 096,31
38 467,45
m2

157,010

140,180

69,00

10 833,69 CS ÚRS 2017 02

PČ

Ty
p

Kód

VV
VV

2

K 113107230

PSC

3

K 113154223

Popis
"řad 9" 15,30*1,10
Součet
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu
prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

16,830
157,010
m2

157,010

98,00

15 386,98 CS ÚRS 2017 02

m2

157,010

78,00

12 246,78 CS ÚRS 2017 02

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. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny
pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3.
Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů
nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až
7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin
stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové
malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění
podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle
tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých
konstrukcí. 6. 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. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m
u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1
Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu
nebo krytu frézováním.

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy
přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování
frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách
nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem
překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této
části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen
938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3.
Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry,
sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované
vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je
určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna
vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél
frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované
plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový
rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy
inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

VV

"obnova komunikace AB - Město Děčín"

PČ

Ty
p

Kód

VV
VV

4

5
K 566901232.R

VV
VV

K 566901233

K 566901261.R

K 573211107
VV
VV

9

D
8

K 900-001

9

K 919735111
PSC
VV
VV

Cenová
soustava

140,180
16,830
157,010

Komunikace pozemní
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s
rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 170 mm

Cena celkem [CZK]

130 004,28
m2

157,010

91,00

14 287,91

157,010
Součet
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s
rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm

157,010
157,010
m2

157,010

166,00

26 063,66 CS ÚRS 2017 02

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s
rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 70 mm

m2

157,010

531,00

83 372,31

m2

314,020

20,00

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopech pro inženýrské sítětrvalé i dočasné
(předepíše-li je projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo
běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských
sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací postřik, který se oceňuje
cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik živičný spojovací části A01 tohoto katalogu.

PSC

7

J.cena
[CZK]

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopech pro inženýrské sítětrvalé i dočasné
(předepíše-li je projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo
běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských
sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací postřik, který se oceňuje
cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik živičný spojovací části A01 tohoto katalogu.

PSC

6

Množství

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopech pro inženýrské sítětrvalé i dočasné
(předepíše-li je projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo
běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských
sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací postřik, který se oceňuje
cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik živičný spojovací části A01 tohoto katalogu.

PSC

5

MJ

115,80*1,10+12,80*1,00
15,30*1,10
Součet

VV

D

Popis

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30
kg/m2
157,010*2
Součet

314,020
314,020

Ostatní konstrukce a práce, bourání

150 634,84

Hutnící zkoušky

ks

5,000

4 520,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

m

157,300

102,00

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

115,80+1,10*2 + 12,00*2 + 15,30
Součet

6 280,40 CS ÚRS 2017 02

157,300
157,300

22 600,00
16 044,60 CS ÚRS 2017 02

PČ
10

Ty
p

Kód

K 919735122
PSC

11

K 997221551

PSC

VV
VV

12

K 997221559

PSC

VV
VV

13

K 997221561

PSC

VV
VV

14

K 997221569

Popis
Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

m

157,300

170,00

26 741,00 CS ÚRS 2017 02

t

111,163

50,00

5 558,15 CS ÚRS 2017 02

11,00

11 005,14 CS ÚRS 2017 02

50,00

1 884,10 CS ÚRS 2017 02

13,00

4 408,79 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

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

91,066+20,097
Součet
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

111,163
111,163
t

1 000,467

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).

111,163*9
Součet
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z
kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

1 000,467
1 000,467
t

37,682

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).

37,682
Součet
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

37,682
37,682
t

339,138

PČ

Ty
p

Kód

37,682*9
Součet

VV
VV

K 997221611

K 997221845.1

VV

K 997221855.1
VV

K 997013801.1

99
K 998225111

PSC

Cenová
soustava

t

148,845

185,00

27 536,33 CS ÚRS 2017 02

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových
povrchů

t

20,097

263,00

5 285,51

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

237,00

21 582,64

212,00

7 988,58

20,097
20,097
t

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

91,066
91,066
91,066

t

37,682

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za
ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit
souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

PSC

19

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

91,066
Součet

VV

D

Cena celkem [CZK]

339,138
339,138

20,097
Součet

VV

18

J.cena
[CZK]

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

PSC

17

Množství

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po
železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

PSC

16

MJ

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).

PSC

15

Popis

Přesun hmot
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.

8 989,74
t

132,202

68,00

8 989,74 CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
DECIN_HORNI OLDRICHOV_2.ET_RV_R0
Objekt:

04 - VYMEZENÉ ČINNOSTI
KSO:
Místo:

827 1
Horní Oldřichov

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
SVS a.s., Přítkovská 1689, 41550 Teplice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

IČ:
DIČ:

Projektant:
Aquecon a.s., Čs.Legií 445/4, 41501 Teplice

IČ:
DIČ:

21.11.2018

25018094
CZ25018094

Poznámka:

94 516,32

Cena bez DPH
DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně
94 516,32
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

v

CZK

Výše daně
19 848,43
0,00

114 364,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
DECIN_HORNI OLDRICHOV_2.ET_RV_R0
Objekt:

04 - VYMEZENÉ ČINNOSTI
Místo:

Horní Oldřichov

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

SVS a.s., Přítkovská 1689, 41550 Teplice
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Projektant: Aquecon a.s., Čs.Legií
445/4, 41501 Teplice

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem
HSV - Práce a dodávky HSV
8 - 9 - Vymezené činnosti dle sm. S.06.20 D

21.11.2018

Cena celkem [CZK]

94 516,32
94 516,32
94 516,32

SOUPIS PRACÍ
Stavba:
DECIN_HORNI OLDRICHOV_2.ET_RV_R0
Objekt:

04 - VYMEZENÉ ČINNOSTI
Místo:

Horní Oldřichov

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

SVS a.s., Přítkovská 1689, 41550 Teplice
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Projektant: Aquecon a.s., Čs.Legií 445/4, 41501 Teplice

PČ

Ty
p

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Náklady soupisu celkem

1

D

HSV

D

8-9
K 3.21.1

VV
VV
VV
VV

2

K 3.21.2
VV
VV
VV
VV

3

K 3.22.1
VV
VV

4

K 3.22.2
VV
VV

5

K 3.23
VV
VV

Cena celkem [CZK]

94 516,32

Práce a dodávky HSV

94 516,32

Vymezené činnosti dle sm. S.06.20 D
Manipulace na vodovodním řadu (cena zahrnuje náklady na dopravu a výkon
montéra)
"řad 1-DN 150" 1,00
"řad 1-DN 150 - 2.část" 1,00
"řad 9-DN 50" 1,00
Součet
Manipulace na vodovodním řadu - provizorní řad (cena zahrnuje náklady na dopravu
a výkon montéra)
"řad 1-DN 50" 1,00
"řad 1-DN 50 - 2.část" 1,00
"řad 9-DN 50" 1,00
Součet
Proplach a desinfekce na vodovodním řadu (cena zahrnuje náklady na materiál,
spotřebu vody a odkalení )
2,65+0,33+0,59
Součet
Proplach a desinfekce na vodovodním řadu - provizorním (cena zahrnuje náklady na
materiál, spotřebu vody a odkalení )
2,65+0,33+0,59
Součet
Přepojení 1 odběratele na provizorní vodovod (cena zahrnuje náklady na dopravu,
materiál a výkon montéra)
13,00+4,00
Součet

21.11.2018

94 516,32
výkon

3,000

6 874,00

20 622,00

6 874,00

20 622,00

387,00

1 381,59

589,00

2 102,73

897,00

15 249,00

1,000
1,000
1,000
3,000
výkon

3,000
1,000
1,000
1,000
3,000

100m

3,570
3,570
3,570

100m

3,570
3,570
3,570

ks

17,000
17,000
17,000

Cenová
soustava

PČ
6

Ty
p
K 3.24
VV
VV

7

K 3.25
VV
VV

8

K 3.26
VV
VV

9

K 3.27
VV
VV

Kód

Popis
Přepojení 1 odběratele na zrekonstruovaný vodovod (cena zahrnuje náklady na
dopravu, materiál a výkon montéra)
13,00+4,00
Součet
Rozbor vody dle směrnice S.06.20 D
1,00+1,00+1,00
Součet
Náhradní zásobování cisternou - použití 1 hod (cena zahrnuje náklady na výkon
montéra, cisternu mimo dopravy a spotřebu vody)
6,00+1,00+6,00
Součet

MJ
ks

Množství
17,000

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

368,00

6 256,00

2 250,00

6 750,00

1 445,00

18 785,00

458,00

2 748,00

17,000
17,000
ks

3,000
3,000
3,000

hod

13,000
13,000
13,000

Náhradní zásobování cisternou - doprava (cena zahrnuje náklady na dopravu cisterny)

6,000

2,00+2,00+2,00
Součet

6,000
6,000

Cenová
soustava

KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
DECIN_HORNI OLDRICHOV_2.ET_RV_R0
Objekt:

05 - VRN - VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
KSO:
Místo:

827 1
Horní Oldřichov

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
SVS a.s., Přítkovská 1689, 41550 Teplice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

IČ:
DIČ:

Projektant:
Aquecon a.s., Čs.Legií 445/4, 41501 Teplice

IČ:
DIČ:

2
21.11.2018

25018094
CZ25018094

Poznámka:

47 600,00

Cena bez DPH
DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně
47 600,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

v

CZK

Výše daně
9 996,00
0,00

57 596,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
DECIN_HORNI OLDRICHOV_2.ET_RV_R0
Objekt:

05 - VRN - VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Místo:

Horní Oldřichov

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

SVS a.s., Přítkovská 1689, 41550 Teplice
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Projektant: Aquecon a.s., Čs.Legií
445/4, 41501 Teplice

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

21.11.2018

Cena celkem [CZK]

47 600,00
47 600,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:
DECIN_HORNI OLDRICHOV_2.ET_RV_R0
Objekt:

05 - VRN - VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Místo:

Horní Oldřichov

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

SVS a.s., Přítkovská 1689, 41550 Teplice
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Projektant: Aquecon a.s., Čs.Legií 445/4, 41501 Teplice

PČ

Ty
p

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Náklady soupisu celkem
D
1

VRN
K 031002001

Cena celkem [CZK]

47 600,00

Vedlejší rozpočtové náklady
Zařízení staveniště

21.11.2018

47 600,00
kpl

1,000

47 600,00

47 600,00

Cenová
soustava

KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
DECIN_HORNI OLDRICHOV_2.ET_RV_R0
Objekt:

06 - ON - OSTATNI NAKLADY
KSO:
Místo:

827 1
Horní Oldřichov

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
SVS a.s., Přítkovská 1689, 41550 Teplice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

IČ:
DIČ:

Projektant:
Aquecon a.s., Čs.Legií 445/4, 41501 Teplice

IČ:
DIČ:

2
21.11.2018

25018094
CZ25018094

Poznámka:

263 015,00

Cena bez DPH
DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně
263 015,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

v

CZK

Výše daně
55 233,15
0,00

318 248,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
DECIN_HORNI OLDRICHOV_2.ET_RV_R0
Objekt:

06 - ON - OSTATNI NAKLADY
Místo:

Horní Oldřichov

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

SVS a.s., Přítkovská 1689, 41550 Teplice
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Projektant: Aquecon a.s., Čs.Legií
445/4, 41501 Teplice

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

21.11.2018

Cena celkem [CZK]

263 015,00
263 015,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:
DECIN_HORNI OLDRICHOV_2.ET_RV_R0
Objekt:

06 - ON - OSTATNI NAKLADY
Místo:

Horní Oldřichov

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

SVS a.s., Přítkovská 1689, 41550 Teplice
SaM Silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Projektant: Aquecon a.s., Čs.Legií 445/4, 41501 Teplice

PČ

Ty
p

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Náklady soupisu celkem
VRN

D

21.11.2018

Cena celkem [CZK]

263 015,00

Vedlejší rozpočtové náklady

263 015,00

1

K 012002001

Geodetické zaměření

kpl

1,000

35 000,00

35 000,00

2

K 012002002

Geodetické práce-po dokončení stavby

kpl

1,000

35 000,00

35 000,00

3

K 012002003

Zaměření inženýrských sítí

kpl

1,000

35 000,00

35 000,00

4

K 013203001

Dokumentace stavby -fotodokumentace

kpl

1,000

25 000,00

25 000,00

5

K 013254001

Dokumentace skutečného provedení stavby

kpl

1,000

65 000,00

65 000,00

6

K 035103001

Poplatek za pronájem a užívání komunikací

kpl

1,000

15 000,00

15 000,00

VV
VV
VV

" ( 266,00/3 ) * 10 * 3 * 30 = 79800,- Kč "
1,00
Součet

1,000
1,000

7

K 041903001

Inženýrská činnost zhotovitele

kpl

1,000

15 000,00

15 000,00

8

K 079002001

Dopravně inženýrské opatření

kpl

1,000

38 015,00

38 015,00

Cenová
soustava

Rozpočet

Úprava sítě veřejného osvětlení – ul. Oldřichovská, Děčín 21

Objednávka č. :
Okres:
Katastrální území:
Kraj:

569/2017/42

Datum :

5.3.2018

Hl. projektant:

Dosedla

Děčín

Horní Oldřichov
Ústecký

Projekt.
Projekt. firma:
firma:

REKAPITULACE NÁKLADŮ stavby v tisících Kč

Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu
Číslo objednávky projektu
Datum:
Okres:
Počet SOBS VB majitelé / spolumajitelé
Počet dohod o omezení v užívání
Počet LV v ks
I. Projektové a průzkumné práce
Cena PD
Administrace SOBS VB a dohod o omezení
Geodetické práce při zpracování PD
Správní poplatky včetně ostatních nákladů
Zajištění BOZP v rámci PD
Geologický průzkum
II.+III. Provozní soubory a stavební objekty
Investiční dodávky
Materiály dodávané investorem
Materiály dodávané zhotovitelem
Práce
Provoz investora
Zařízení staveniště
Rezerva
VII. Ostatní náklady
Vytýčení podzemních zařízení
Doprava výkonového materiálu,odvoz zeminy
Revize
Zábory
Skládkovné
Kompletační činnost
Ostatní
Ekonomické újmy na plodinách
Koordinační činnost zhotovitele
Archeologický dohled
Dopravní značení
Hutnící zkoušky
Přesun stavebních kapacit
IX. Jiné investice
Inženýrink
Manipulace,vypínání,diagnostika
Koordinátor BOZP
Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS
Jednorázové náhr. za omezení užívání
Geometrické plány pro dohody o omezení
Věcná břemena celkem
Věcná břemena vklady
Věcná břemena náhrady
Geometrické plány pro VB
Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby
Geodetické zaměření skutečného stavu
Zajištění kupní smlouvy pozemku vč. zápisu do KN
Geometrické plány pro účel odkupu pozemku
Kupní cena pozemku
Stavebně montážní činnost
Celkové náklady stavby

Úprava sítě veřejného
osvětlení – ul. Oldřichovská,
Děčín 21
569/2017/42

5.3.2018
Děčín
0
0
1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 394,6
0,0
0,0
1 751,6
1 643,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

3 394,6
3 394,6

0,0

Poznámka

REKAPITULACE NÁKLADŮ objektu v tisících Kč
Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu

Úprava sítě veřejného
osvětlení – ul. Oldřichovská,
Děčín 21

Číslo objednávky projektu

569/2017/42

Kód a název objektu

SO 01 – Veřejné osvětlení

SPP
Datum:
Délka trasy vedení dle PD v "km"
Počet SOBS VB majitelé / spolumajitelé
Počet dohod o omezení v užívání
Počet LV v ks
Délka výkopu kabelových rýh dle PD v km
Počet jam pro beton.základy venkovního vedení v ks
Počet dní záboru
Plocha záboru v m2
Sazba pro zábor dle vyhlášek měst v Kč/m2/den
II.+III. Provozní soubory a stavební objekty
Investiční dodávky
Materiály dodávané investorem
Materiály dodávané zhotovitelem
Práce
Počet hodin elektromont. prací / Hs
Počet hodin stavebních (zemních) prací / Hs
Provoz investora
Zařízení staveniště
Rezerva
VII. Ostatní náklady
Vytýčení podzemních zařízení
Doprava výkonového materiálu,odvoz zeminy
Revize
Zábory veřejného prostranství, pronájmy ploch
Skládkovné
Kompletační činnost
Ostatní
Ekonomické újmy na plodinách
Koordinační činnost zhotovitele
Archeologický dohled
Dopravní značení
Hutnící zkoušky
Přesun stavebních kapacit
IX. Jiné investice
Inženýrink
Manipulace,vypínání,diagnostika
Koordinátor BOZP
Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS
Jednorázové náhr. za omezení užívání
Geometrické plány pro dohody o omezení
Věcná břemena celkem
Věcná břemena vklady
Věcná břemena náhrady
Geometrické plány pro VB
Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby
Geodetické zaměření skutečného stavu
Zajištění kupní smlouvy pozemku vč. zápisu do KN
Geometrické plány pro účel odkupu pozemku
Kupní cena pozemku
Stavebně montážní činnost
Celkové náklady objektu

320 - vedení kabelové VO
5.3.2018
5.3.2018
0,51

1
0,51
19

3 394,6
0,0
0,0
1 751,6
1 643,0
0,000
0,000
0,0
0,0
0,0
Aut.výpočet
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 394,6
3 394,6

310,00
220,00

Upřesnění

Poznámka

DODÁVKY ZHOTOVITELE
Název stavby:

Úprava sítě veřejného osvětlení – ul. Oldřichovská, Děčín 21

Objednávka č. :
Okres:
Oblast:
Oblast ocenění:

569/2017/42
Děčín
Sever

Kód materiálu

Typ
materiálu

1000327780
C-723150371-0
H-34111080-1
H-35443356-1
M-210204201-0
M-210120001-0
M-210192722-0
H-34112252-1
M-220111761-0
H-31674030-1
H-31674030-1
H-34844690-1
9870020290
9870020130

320
vedl.
vedl.
vedl.
vedl.
vedl.
vedl.
vedl.
vedl.
vedl.
vedl.
vedl.
vedl.
vedl.
vedl.

H-11144219-1

vedl.

Datum: 5.3.2018

Hl. projektant: Dosedla
Projekt. firma: Comwell s.r.o.
Popis
vedení kabelové VO
FOLIE VYSTR.S BLESKEM330X0,4 CERV.A 125M
CHRANICKA D 108
KABEL CU JADRO CYKY-J 4x16
FEZN PASKA 30x4 (0,95 kg/m)
ELEKTROVÝZBROJ STOŽÁRU
POJISTKA 10A
ŠTÍTEK OZNAČ PRO UZEMNĚNÍ – LEPENÝ
KABEL AL JADRO CYKY 3Cx2,5
SVORKA UZEMŇOVACÍ
STOŽÁR VO POZIN K-6-133/89/60
STOŽÁR VO POZIN K-9-133/89/60
SITECO Streetlight 20midi 3000K
PISEK ZASYPOVY
STERKOPISEK FR.0-32 TR.C
BETON
VAZELINA KONZERV MOGUL KORON L SUD
ASFALT tl. 10 cm
podružný elektroinstalační materiál
SUSP ASFALT GUMOASFALT SA 12 10kg
ŠTÍTEK OZNAČ „POZOR EL. ZAŘÍZENÍ“ - LEPENÝ
TRUBKA HDPE

Množství
celkové
514,000
514,000
655,000
488,300
19,000
19,000
19,000
178,500
19,000
3,000
16,000
19,000
87,380
246,720
19,000
0,032
514,000
1,000
0,100
19,000
514,000

MJ

M
M
M
KG
KS
KS
KS
M
KS
KS
KS
KS
T
T
M3
T
m2
KS
T
KS
M

Cena
jednotková
5,00
57,00
217,00
39,00
503,00
5,00
17,00
23,00
57,00
4 583,00
9 278,00
14 755,00
335,00
424,00
2 404,00
1 118,00
1 397,00
5 590,00
62 040,00
11,00
51,00

Cena celková

2 570,00
29 298,00
142 135,00
19 043,70
9 557,00
95,00
323,00
4 105,50
1 083,00
13 749,00
148 448,00
280 345,00
29 272,30
104 609,28
45 676,00
35,78
718 058,00
5 590,00
6 204,00
209,00
26 214,00

svod na
mřížovém
stožáru

SPOJKA HDPE – Y
SPOJKA HDPE
KONCOVKA HDPE

2,000 KS
2,000 KS
4,000 KS

392,00
392,00
224,00

784,00
784,00
896,00

svorka proudová AlFe

4,000 KS

279,00

1 116,00

392,00
279,00
560,00
44,00
1 342,00
89,00
279,00
224,00

392,00
2 511,00
560,00
4 400,00
1 342,00
267,00
279,00
448,00

149 291,00
614,00
111,00

149 291,00
614,00
1 332,00

trubka svodová PVC 40 mm 3 m
CYKY 4x25
páska upínací – BANDIMEX (1 balení = 30 m)
spona upínací na BANDIMEX ( 1 balení = 100 ks)
skříň na sloup SP100/NSP1P
POJISTKA NOŽOVÁ 000 25A
držák pojistkových skříní
držák vývodových trubek

1,000
9,000
1,000
100,000
1,000
3,000
1,000
2,000

KS
M
BAL
KS
KS
KS
KS
KS

Rozvaděč VO
DCK RVO S1/NKP7P/SH012
Jistič 40B/3
Jistič 1P 10A
Dodávky zhotovitele celkem:

1,000 KS
1,000 KS
12,000 KS

1 751 636,56

OCENĚNÉ PRÁCE
Název stavby: Úprava sítě veřejného osvětlení – ul. Oldřichovská, Děčín 21
Objednávka č. : 569/2017/42
Okres:
Děčín
Oblast:
Sever
Oblast ocenění:
Kód práce

ED39
PEJA41A

Hl. projektant: Dosedla
Projekt. firma: Comwell s.r.o.

Typ Zatřízení
práce nákladů
M
M

320
217
215

Datum: 5.3.2018

Popis

Množství
celkové

MJ

Elektromontážní a Stavební (zemní) práce
NH celk.

Sazba

Cena celk.

vedení kabelové VO
VYKOP KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.4
POLOŽENÍ FOLIE VÝSTRAŽNÉ Z PVC ,SIRKA 33 CM

514,000 M
514,000 M

DEM+MONT VOZOVKA ASFALT

514,000 M2

392

POLOŽENÍ CHRÁNIČKY D 108
PROTAŽENÍ KABELU CU JADRO CYKY-J 4x16
MONTÁŽ UZEMNĚNÍ VČ. SVOREK
pokládka HDPE 40
montáž spojek HDPE
montáž koncovek HDPE
pokládka Fezn
MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE stožáru
MONTÁŽ KABELU CYKY 3Cx2,5
MONTÁŽ POJISTKY 10A
MONTÁŽ ŠTÍTKů

514,000
655,000
514,000
514,000
4,000
4,000
514,000
19,000
178,500
19,000
19,000

M
M
M
M
KS
KS
M
KS
M
KS
KS

34
27
57
57
57
57
27
560
27
11
22

17476,00
17685,00
29298,00
29298,00
228,00
228,00
13878,00
10640,00
4819,50
209,00
418,00

19,000 KS

560

10640,00

27
335
335
614

4644,00
82651,20
29272,30
11666,00

C-723150371-0
H-34111080-1
H-35443356-1

M
M
M

250
250
250

M-210204201-0
H-34112252-1
M-210120001-0
M-210192722-0

M
M
M
M

250
250
250
250

H-11163349-1

M

250

M-220271601-0
M-460650015-0

M
M

250
250

UKONČENÍ A ZAPOJENÍ VODIČŮ 16
Zához – STERKOPISEK FR.0-32 TR.C
Zához – PISEK ZASYPOVY
OSAZENÍ SVÍTIDLA

172,000
246,720
87,380
19,000

EP15

M

250

ZAHOZ RYHY 35X20 CM PRO ZEM.PASEK TR.4

514,000 M

M-460300006-0
M-460050602-0
M-460080001-0
EP06

M
M
M
M

250
250
250
250

HUTNĚNÍ ZEMINY
JÁMA STOŽ VÝKOP RUČNĚ ZEM4
BETON ZÁKLAD DO ZEMINY
VYKOP RYHY 35X20 CM PRO ZEM.PASEK TR.4

308,400
19,000
19,000
514,000

NÁTĚR STOŽÁRU SUSP ASFALT GUMOASFALT SA 12
10kg – PŘECHOD DO ZEMĚ

stavba stožáru

KS
T
T
KS

1 342,00
5,00

Definitivní zádlažby
Cena jedn. Cena celk.

689788,00
2570,00
0,00

73

37522,00

M3
M3
M3
M

106
2179
3186
731

32690,40
41401,00
60534,00
375734,00

19,000 KS

3 912,00

74328,00

0,00

svod na
mřížovém
stožáru
Montáž svorek proudových AlFe
Montáž trubky
Montáž pásky upínací – BANDIMEX
Montáž spon upínacích na BANDIMEX
Montáž skříně na sloup SP100/NSP1P
Osazení pojistek

KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS

57,00
560,00
168,00
1 676,00
560,00
57,00
22,00

228,00
560,00
840,00
8380,00
560,00
171,00
22,00

Demontáž

1,000 KS
Montáž DCK RVO S1/NKP7P/SH012 včetně příslušenství
Demontáž stáv. rozvaděče VO z objektu včetně zazdění a omítnutí 1,000 KS
0,500 M3
výkop jámy pro rozvaděč

5 813,00
2 795,00
2 236,00

5813,00
2795,00
1118,00

Demontáž
Demontáž
Demontáž

SVÍTIDLO VENK. VÝBOJ
AlFe
VÝBOJKA

2 795,00
11,00
11,00

39130,00
5610,00
154,00

montáž kabelového štítku

4,000
1,000
5,000
5,000
1,000
3,000
1,000

Rozvaděč VO

Oceněné práce celkem:

14,000 KS
510,000 M
14,000 KS

1642999,40

0,00

Příloha č. 3

Seznam osob, které se v souladu s nabídkou budou podílet na realizaci veřejné zakázky
s názvem:

ODKANALIZOVÁNÍ ČÁSTI MĚSTA DĚČÍN - HORNÍ OLDŘICHOV - I. A II. ETAPA





autorizace vodního hospodářství a krajinného inženýrství
Ing. Jarmila Tavodová ČKAIT 0500839 – zaměstnanec účastníka
autorizace dopravní stavby
Ing. Ladislav Štěpánek ČKAIT 0400404 – zaměstnanec účastníka
prokázání kvalifikace dle Předpisu SŽDC Zam 1 – Předpis o odborné způsobilosti a
znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy – zkouška K-05/2 a nebo
zkouška K-06
Robert Šalda 0621/2015/CPS – zaměstnanec účastníka
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