
KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Areál Gymnázia Olomouc-Hejčín Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc, H.náměstí 583,779 11 Ol DIČ:

Uchazeč: IČ: #ODKAZ!

#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Projektant: IČ:

Alfaprojekt Olomouc a.s., Tylova 4, 779 11 Olomouc DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 348 777,78

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 348 777,78 21,00% 73 243,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 422 021,11

#ODKAZ!

02 - Drobné objekty - opěrná zeď, kontejnér
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Areál Gymnázia Olomouc-Hejčín Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Statutární město Olomouc, H.náměstí 583,779 11 Ol Projektant:

Uchazeč: #ODKAZ!

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 348 777,78

HSV - Práce a dodávky HSV 236 629,64

    1 - Zemní práce 63 026,24

    2 - Zakládání 110 377,94

    5 - Komunikace pozemní 40 199,65

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 3 795,57

    96 - Bourání konstrukcí 10 223,28

    998 - Přesun hmot 9 006,96

PSV - Práce a dodávky PSV 108 023,59

    767 - Konstrukce zámečnické 108 023,59

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 4 124,55

Alfaprojekt Olomouc 

a.s., Tylova 4, 779 11 

#ODKAZ!

02 - Drobné objekty - opěrná zeď, kontejnér
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Areál Gymnázia Olomouc-Hejčín Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Statutární město Olomouc, H.náměstí 583,779 11 Ol Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s., Tylova 4, 779 11 Olomouc

Uchazeč: #ODKAZ!

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 348 777,78

D HSV Práce a dodávky HSV 236 629,64

D 1 Zemní práce 63 026,24

1 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 

upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
m3 7,000 101,30 709,10 CS ÚRS 2018 01

PSC

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. 

VV
- sejmutá ornice zůstane na pozemku investora a bude použitá na terenní a parkové 

úpravy

VV (40,00+30,00)*0,10 7,000

#ODKAZ!

02 - Drobné objekty - opěrná zeď, kontejnér
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

2 K 131201101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 73,922 171,41 12 670,97 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 

vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 

zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 

když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 

pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 

hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 

v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 

nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 

Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. 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. 6. Náklady na 

svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 

podmínek katalogu. 

VV - výkop pro novou zpevněnou plochu

VV 17,00*0,815*1,30 18,012

VV 40,00*1,00 40,000

VV 9,50*1,10*0,75 7,838

VV 10,10*1,11*0,72 8,072

VV Součet 73,922

3 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 73,922 12,51 924,76 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 

vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 

zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 

když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 

pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 

hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 

v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 

nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 

Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. 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. 6. Náklady na 

svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 

podmínek katalogu. 

4 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 8,424 284,63 2 397,72 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

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 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) 

v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a 

hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV - v místě opěrné stěny

VV 12,10*1,30*0,30 4,719

VV 5,30*1,30*0,30 2,067

VV 4,20*1,30*0,30 1,638

VV Součet 8,424

5 K 132201209

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 8,424 12,91 108,75 CS ÚRS 2018 01

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 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) 

v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a 

hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

6 K 162201101

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 do 20 m

m3 52,816 75,69 3 997,64 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

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 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV - vykopaná zemina použítá na zásyp a vyrovnání terénu

VV 52,816 52,816

7 K 162301102

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

m3 36,530 155,62 5 684,80 CS ÚRS 2017 01

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 - přebytečná zemina odvezena na příslušnou skládku, Mrsklesy 14km

VV 73,922+7,00+8,424 89,346

VV - odečet zeminy určené pro zásyp

VV -52,816 -52,816

VV Součet 36,530

8 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 739,424 11,55 8 540,35 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

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 příplatek 14km

VV 52,816*14 739,424

9 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 52,816 87,92 4 643,58 CS ÚRS 2017 01

PSC

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. 

10 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 44,567 131,99 5 882,40 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 

nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 

na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 

a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 

za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 

(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 

místních podmínek. 

VV 36,53*1,22 44,567

11 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 52,816 104,71 5 530,36 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

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. 

VV - zásyp zeminou - vyrovnání povrchu

VV 17,00*0,815*1,025 14,201

VV 9,50*1,10*0,75 7,838

VV 10,10*1,11*0,53 5,942

VV (1,20*0,95)/2*15,50 8,835

VV 40,00*0,40 16,000

VV Součet 52,816

12 K 180405114
Založení trávníků ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi substrátu a semene v 

rovině nebo na svahu do 1:5
m2 30,000 57,76 1 732,80 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno a substrát, 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) konstrukci podloží a dodání zatravňovacích 

prefabrikátů, e) uložení odpadu na skládce. 

VV - obnova trávníku v místě realizace staby

VV 30,00 30,000

VV Součet 30,000

13 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 1,440 131,99 190,07 CS ÚRS 2018 01

VV 20% prořez

VV 30,00*0,04 1,200

VV 1,2*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1,440

14 M 103715000 Hnojiva humusová substrát pro trávníky A      VL m3 3,000 978,89 2 936,67 CS ÚRS 2016 01

VV 20% ztratné

VV 30,00*0,10 3,000

15 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 48,400 16,47 797,15 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění. 2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 a 

20-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání 

pláně z jiného důvodu. 3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v 

horninách 5, 6 a 7. 4. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje 

cenou 215 90-1101 Zhutnění podloží pod násypy. 5. Ceny neplatí pro urovnání lavic (berem) šířky 

do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se 

oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 

tohoto katalogu. 6. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu. 7. Vyplnění 

prohlubní v horninách tř. 5, 6, a 7 betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 Zřízení 

konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště. 

VV - úprava pláně 

VV 15,00*1,00+30,00+3,40*1,00 48,400

VV Součet 48,400

16 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 94,000 16,47 1 548,18 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) 

vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 

však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 

přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 

toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 

1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných 

profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 

započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části 

A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 

zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV "travnatá plocha"   30,00 30,000

VV "zpevněná plocha"  40,00+4,00+20,00 64,000

VV Součet 94,000

17 K 215901101
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
m2 64,000 3,41 218,24 CS ÚRS 2018 01

PSC

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. 

VV - v mistě nových zpevněných ploch

VV 20,00+4,00+40,00 64,000

VV Součet 64,000

18 K 181301101
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 

do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm
m2 30,000 38,31 1 149,30 CS ÚRS 2016 01

VV - nová travnatá plocha

VV 30,00 30,000

VV Součet 30,000

19 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
m2 35,000 33,28 1 164,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 

1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, 

pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro 

úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn 

příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů 

komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch 

vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami 

souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů. 

20 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
m2 35,000 33,28 1 164,80 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 

1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, 

pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro 

úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn 

příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů 

komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch 

vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami 

souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů. 

VV - vysvahování v místě opěrných stěn

VV  35,00 35,000

21 K 01 Vyspádování přechodové plochy m2 30,000 34,46 1 033,80

VV 10,00+20,00 30,000

VV Součet 30,000

D 2 Zakládání 110 377,94

22 K 273321211
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 12/15
m3 1,405 2 637,11 3 705,14 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 

pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 

katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 

katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na 

výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

VV - pod opěrkami proveden podkladní beton tř C 12/15, tl.50mm

VV ozn.OZ1

VV 12,10*1,30*0,05 0,787

VV ozn.OZ2

VV 5,30*1,30*0,05 0,345

VV ozn.OZ3

VV 4,20*1,30*0,05 0,273

VV Součet 1,405

23 K 279321348
Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv 

prostředí tř. C 30/37 XC4, XA2
m3 16,470 3 318,40 54 654,05 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 

pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpávání suspenze s přepouštěním na 

určité místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 

katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 

katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 

bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 35-11 Bednění základových zdí, b) dodání a 

uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž základových zdí nosných. 

VV - opěrné zdi, beton tř. C30/37 XC4, XA2

VV ozn.OZ1

VV 12,10*1,30*0,30 4,719

VV 12,10*1,30*0,30 4,719

VV ozn.OZ2

VV 5,30*1,30*0,30 2,067

VV 5,30*1,30*0,30 2,067

VV ozn.OZ3

VV 4,20*1,30*0,30 1,638

VV 4,20*1,00*0,30 1,260

VV Součet 16,470

24 K 279361821

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo 

oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 

505 (R) nebo BSt 500

t 0,693 37 945,87 26 296,49 CS ÚRS 2018 01

VV - výpočet dle konstrukční části

VV - krytí výztuže 35mm

VV 692,99*0,001 0,693

VV Součet 0,693

25 K 279351121 Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 66,600 296,26 19 730,92 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené 

ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Kruhové nebo obloukové 

bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV - opěrné zdi, beton tř. C30/37 XC4, XA2

VV ozn.OZ1

VV 12,10*1,30*2 31,460

VV 12,10*0,30*2 7,260

VV ozn.OZ2

VV 5,30*1,30*2 13,780

VV 5,30*0,30*2 3,180

VV ozn.OZ3

VV 4,20*1,00*2 8,400

VV 4,20*0,30*2 2,520

VV Součet 66,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

26 K 279351122 Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 66,600 89,96 5 991,34 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené 

ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Kruhové nebo obloukové 

bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

D 5 Komunikace pozemní 40 199,65

27 K 564871111_R
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm, 

tř.ŠDa, Edef 2= min. 45 Mpa
m2 64,000 167,44 10 716,16

VV - podklad v místě stávající dlažby

VV 20,00 20,000

VV - podklad v místě nové dlažby

VV 4,00 4,000

VV 40,00 40,000

VV Součet 64,000

28 K 564801112
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm, frakce 

8-16mm, tř.A, Edf 1= min. 25 Mpa
m2 64,000 62,93 4 027,52 CS ÚRS 2018 01

VV - podklad v místě stávající dlažby

VV 20,00 20,000

VV - podklad v místě nové dlažby

VV 4,00 4,000

VV 40,00 40,000

VV Součet 64,000

29 K 596212211

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 přes 50 do 100 m2

m2 64,000 229,43 14 683,52 CS ÚRS 2018 01

PSC

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. 

VV - kladení stávající dlažby v místě stávající zpevněné plochy

VV 20,00 20,000

VV - kladení nové zámkové dlažby

VV 4,00 4,000

VV 40,00 40,000

VV Součet 64,000

30 M 59245013 dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm přírodní m2 46,200 233,17 10 772,45 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 5% prořez

VV - kladení nové zámkové dlažby, dlažba zámková tl.8cm šeda do lože z drtí 

VV 4,00 4,000

VV 40,00 40,000

VV Součet 44,000

VV 44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 46,200

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 3 795,57

31 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 

betonu prostého

m 4,900 210,71 1 032,48 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z 

kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z 

betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též 

náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 

cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV - obruba - ukončení zámkové dlažby

VV 4,30+0,60 4,900

VV Součet 4,900

32 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 4,900 86,89 425,76 CS ÚRS 2018 01

33 K 915111116
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá 

retroreflexní
m 17,000 137,49 2 337,33 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. 

V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, 

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo 

hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných 

jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u 

ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer. 

D 96 Bourání konstrukcí 10 223,28

34 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s 

jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

m2 20,000 59,83 1 196,60 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro 

rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují 

cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu 

těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se 

oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) 

betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru 

cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. 

Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje 

cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV - rozebrání zámkové dlažby v místě stavby a zpětné kladení

VV 20,00 20,000

VV Součet 20,000

35 K 113107122

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 20,000 271,67 5 433,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé 

vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -

7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo 

z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -

7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených 

do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) 

jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady 

na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti 

získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění 

vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

podkladu nebo krytu frézováním. 

VV - odstranění podkladu pod stávající dlažbou 

VV 20,00 20,000

VV Součet 20,000

36 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 17,000 41,52 705,84 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti 

uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro 

obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. 

nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 

. - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) 

vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění 

vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se 

oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných 

obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se 

oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV - odstranění stávající obruby

VV 17,00 17,000

VV Součet 17,000

37 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
t 14,485 33,58 486,41 CS ÚRS 2018 01

PSC

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). 

38 K 997221559
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
t 188,305 4,21 792,76 CS ÚRS 2018 01

PSC

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). 

VV 14,485*13 'Přepočtené koeficientem množství 188,305

39 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101
t 5,800 197,98 1 148,28 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky 

odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je 

započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního 

odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 

Demolice objektů. 

VV - odstraěný podklad

VV 20,00*0,29 5,800

VV Součet 5,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

40 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
t 3,485 131,99 459,99 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky 

odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je 

započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního 

odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 

Demolice objektů. 

VV 17,00*0,205 3,485

VV Součet 3,485

D 998 Přesun hmot 9 006,96

41 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 

200 m jakékoliv délky objektu
t 59,831 132,75 7 942,57 CS ÚRS 2018 01

42 K 998223094
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m
t 59,831 17,79 1 064,39 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 108 023,59

D 767 Konstrukce zámečnické 108 023,59

43 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu m 6,000 1 056,59 6 339,54 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Zábradlí je kotveno po 2 m. 2. V ceně jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek pro 

sloupky s odhozením výkopku na hromadu nebo naložením na dopravní prostředek i náklady na 

betonový základ; b) u ceny 911 11-1111 betonový základ; c) u ceny 911 12-1111 vruty. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na: a) dodání zábradlí (dílů zábradlí), tyto se oceňují ve specifikaci; b) 

nátěry zábradlí, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry; c) 

zřízení betonového podkladu u položky 911 12-1111. 

VV - materiál pozink zinek, sloupek kotven do ocelových ploten

VV 3,60+2,40 6,000

VV Součet 6,000

44 K 767161126
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, 

hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg
m 19,050 497,61 9 479,47 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo 

tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky 

nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro 

dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V 

cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují 

cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích lišt; 

tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) 

montáž výplně tvarovaným plechem. 

VV - nové zábradlí ocelové, materiál pozink zinek 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "sloupek TR 40x5mm"  (4+3)*0,95 6,650

VV "madlo TR 50x4mm"  3,80+2,40 6,200

VV "výplň TR 30x3,6mm"  3,80+2,40 6,200

VV Součet 19,050

45 M R-767-01 Ocelové zábradlí  dvoutrubkové, materiál žárově zinkovaný včetně kotvení a osazení m 19,050 3 464,62 66 001,01

VV - nové zábradlí ocelové, materiál pozink zinek 

VV "sloupek TR 40x5mm"  (4+3)*0,95 6,650

VV "madlo TR 50x4mm"  3,80+2,40 6,200

VV "výplň TR 30x3,6mm"  3,80+2,40 6,200

VV Součet 19,050

46 K R-767-02 Ocelové plotny 120x60x6, materiál pozink zinek ks 7,000 3 189,65 22 327,55

VV 4+3 7,000

47 K R-767-03 Dodávka+montáž řetízku, upevnění řetízku na ocelové sloupky bm 10,000 384,96 3 849,60

48 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,038 695,27 26,42 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 4 124,55

49 K HZS1411
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních 

staveb dlaždič
hod 15,000 274,97 4 124,55 CS ÚRS 2018 01
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