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SMLOUVA O PILO- INTERREG V-A SK-CZ 
č. S915/2018/218

číslo smlouvy zhotovitele: 31/2019

I,

Lesy České republiky, s.p.
ICO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád JUDr. Pavlem Krpatou, správním 
ředitelem, generální ředitelství Lesy České republiky, s.p.
ve věcech technických jedná autorizovaný inženýr staveb pro plnění funkce lesa 

fakturaění adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín
adresa pro zasílání fakturace: Lesy České republiky, s.p., LS Strážnice, Zámek 673, 696 62 Strážnice
bankovní spojení: 
(dále jen „objednatel*4)

a

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.
IČO: 253 17 628 
DIČ: CZ25317628
zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vl. 2144
sídlo: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zastoupený: , členem představenstva
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:
č. telefonu: 

(dále jen „zhotovitel**)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění 
tuto smlouvu o dílo:
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II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost dílo LC a cyklotrasa Na Velkou Javořinu, evidenční číslo zakázky S915/2018/218, 
a to dle projektové dokumentace LC a cyklotrasa Na Velkou Javořinu vypracované firmou 
Regioprojekt Brno s.r.o. a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými 
normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto 
smlouvou. Projektová dokumentace je dokument vyhotovený za účelem přidělení dotačního titulu 
v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ (cíl 2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a 
přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu), který specifikuje rozsah 
stavebních prací, obecné podmínky provádění těchto stavebních prací a umístění těchto stavebních 
prací v jednotlivých oblastech, to vše po dobu jeho platnosti. Projektová dokumentace byl 
významným podkladem pro zadávací řízení.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku 
zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření 
správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a 
vytyčením sítí.

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské 
sítě během výstavby,

- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, 

včetně zajištění dopravního značení,
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního 

stavu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání 

zpět vlastníkům,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 

v elektronické formě) dle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v účinném znění, objednateli,

- zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu 
odpovídajícím příslušným právním předpisům,

- časový a finanční harmonogram provádění díla.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit 
smluvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně 
projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně 
odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného
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dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními 
předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se 
před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné 
péěe přezkoumal projektovou dokumentaci, přiěemž ani při vynaložení odborné péěe, jíž lze na 
něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení 
díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.
Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel 
uvede termín převzetí staveniště.

2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce
I. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí 
staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo 
v uvedeném termínu předáno a převzato. Domněnka předání a převzetí staveniště se neuplatní 
v případě, že zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu dle čl. XII. této smlouvy, stejně jako 
v případě, že takové neposkytnutí záruční listiny bude pouze jedním z důvodů, pro které staveniště 
nebylo předáno v řádném termínu.

3. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí 
staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v ěl. XII. této smlouvy, není 
objednatel povinen staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby skutečného 
(faktického) poskytnutí takové listiny zhotovitelem objednateli, ledaže by smluvní strany písemně 
ujednaly jinak. Ustanovení ěl. X. a čl. XI. této smlouvy tím není dotčeno.

4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle ěl.
II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 30.11.2020. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž 
objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 1.5.2019, nebude-li 
písemně dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí 
plnění dle čl. II. Odst. 2 této smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu 
vzniklého na jeho straně nejpozději v termín pro převzetí staveniště neposkytne objednateli záruční 
listinu, jak ujednáno v čl. XII. Této smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. 
Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, 
neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo 
nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný 
osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se 
zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 
nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato 
v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 (s výjimkou ujednanou v ustanovení odstavce 2 věty 
třetí tohoto článku a odstavce 3. tohoto článku); objednatel učiní o předání staveniště datovaný 
písemný záznam.
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6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu 
změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně 
stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle 
odstavce 3.

7. Dílo bude prováděno dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou 
č. 2 této smlouvy, obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících 
provádění díla. Nebude-li písemně dohodnuto jinak, časový a finanční harmonogram provádění 
díla se posunuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odstavce 6, jakož i o počet dní, o něž 
došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 4 z důvodu na straně 
objednatele.

IV.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 37 673 892,51 Kč 
bez DPH, slovy =třicet sedm miliónů šest set sedmdesát tři tisíc osm set devadesát dva korun 
českých/padesát jedna haléřů= Bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního 
předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

V roce 2019 bude proveden a vyfakturován objekt SO 02 Cyklotrasa Na Velkou Javořinu 
v rozmezí 90-95 % ceny za tento objekt.
V roce 2020 bude kompletně proveden a vyfakturován objekt SO 01 LC Na Velkou Javořinu a 
zbylá část objektu SO 02 Cyklotrasa Na Velkou Javořinu.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této 
smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je 
přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet"), a cenová soustava URS (dále jen „ceník"). Pro 
výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v 
rozpočtu obsaženy,

bl neisou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných
prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena 
příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
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2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. 
prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na 
základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené 
objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání 
veřejných zakázek.

V.
P 1 a c e n í a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím 
v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na 
základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve 
dvou vyhotoveních na adresu uvedenou v odst. I - adresa pro doručování faktur; k daňovému 
dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je 
účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen 
objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných 
vad nej později do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Zhotovitel má povinnost označovat účetní doklady názvem a číslem projektu.

3. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, 
číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek 
provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a 
méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude 
obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude 
proplacen.

4. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad 
provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli 
uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po 
provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel 
povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.

5. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení 
ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl 
povinen přerušit.

6. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
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7. Financování zakázky proběhne z Programu INTERREG V-A Slovenská republika - Česká 
republika 2014- 2020 v rámci projektu „Spoločne za krásami Vefkej Javoriny na bicykli“.

8. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:

- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.
Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy 
dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou 
k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění 
stavebních prací.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 
vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním 
úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii pravomocného stavebního povolení 
vydaného Městským úřadem Uherský Brod dne 21.6.2018 pod č. j. OS-D/1196/18/Bo.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace předpokládá nutnost určení 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 
309/2006 Sb. v účinném znění.

Objednatel předpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 
zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení 
oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu 
inspektorátu práce - včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení 
prací na viditelném místě u vstupu na. staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže 
zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato 
povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této 
smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení 
stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu 
provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel 
povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat 
tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat 
uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit
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při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této 
smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné 
moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k 
jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu 
provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této 
smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 
poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených 
osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených 
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti, 
zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na 
pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit 
zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat 
odstranění zjištěných vad.

6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží 
zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v 
dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu 
prací.

7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, 
telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. 
Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.

8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím
 Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je 

v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný 
stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že 
neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje 
nového stavbyvedoucího.

9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně 
objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené 
pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva 
uzavřena.

11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na 
provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných
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v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a 
sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná - 
li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost 
takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými 
pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně 
výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla 
(popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně 
vystavených faktur.

13. Zhotovitel je povinen poskytovat informace a dokumentaci oprávněným orgánům.

14. Objednatel zajistí na předměty plnění povinnou publicitu na své náklady (dle programové 
dokumentace).

VII.
Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou 
dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr 
jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných 
ČSN a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a 
je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a 
podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a 
ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady 
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, 
prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se 
v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Smlouva o dílo Č.S915/2018/218
strana č.8



6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz 
a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.

8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci 
zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny 
objekty zařízení staveniště v řádném stavu.

9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz 
zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů - dále jen „stavební zákon“].

10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem 
a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných 
nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 
provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní 
výkresy a podobně.

13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je 
povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy 
nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou 
součástí provádění díla podle této smlouvy.

16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající 
výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem 
požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.

17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, 
pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za 
všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.

19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve 
smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv 
v průběhu práce na staveništi.
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20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem 
k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor 
objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k 
přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného 
díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, 
poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, 
během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravek vyhovující 
požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu 
práva Evropské unie). O provedeném ošetření zhotovitel objednateli neprodleně podá zprávu 
(např. zápisem ve stavebním deníku), obsahující též jednoznačnou identifikaci přípravku, jímž 
k ošetření došlo.

23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu 
je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a 
nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. 
s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši nabídkové ceny. Uvedené pojištění musí pokrývat 
veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je 
zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele 
doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat 
případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované 
minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní 
pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost 
kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných 
smluv není přípustná.

25. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění proti 
škodám způsobeným živelní událostí s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou 
pojistnou částkou alespoň ve výši nabídkové ceny. Uvedené pojištění musí pokrývat veškeré 
škody, jež mohou vzniknout na zhotovovaném díle. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel 
povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. 
V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat 
případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované 
minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní 
pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost 
kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných 
smluv není přípustná.

26. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem 
označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za 
pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím 
řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem
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písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, 
identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

27. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 30 ks statické 
zatěžovací zkoušky na pláni zemního tělesa na místech stanovených objednatelem tak, aby 
prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). 
Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří 
zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a 
jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.
V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj 
náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

28. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 31 ks 
statických zatěžováních zkoušek na svrchních konstrukčních vrstvách (na všech vrstvách 
štěrkodrti) na místech stanovených objednatelem, tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje 
požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky 
budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady 
s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do 
stavebního deníku.
V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj 
náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

29. Zhotovitel tímto prohlašuje, že byl ze strany Lesů ČR informován o tom, že Lesy ČR důvodně 
předpokládají, že plnění předmětu této Smlouvy bude spolufinancováno z dotací z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj v celkovém rozsahu 85 % nákladů projektu, a to v rámci Programu 
spolupráce Interreg V-A SK-CZ (cíl 2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro 
obyvatele a návštěvníky přeshraniěního regionu). Pro případ, že by z důvodů spočívajících 
na straně vybraného dodavatele, resp. dodavatele dalšího v pořadí, se kterým bude případně 
uzavřena Smlouva, zadavatel tuto dotaci neobdržel, ěi ji obdržel pouze zčásti, zavazuje 
se dodavatel nahradit zadavateli takto vzniklou škodu (zejm. rozdíl mezi předpokládanou výší 
dotace a výší dotace, jež bude zadavateli skutečně poskytnuta) v plném rozsahu. Tato povinnost 
zhotovitele k náhradě škody platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí dotace z důvodů 
nepřevzetí prací zhotovitele dle ustanovení čl VIII této smlouvy.

VIII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů 
předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude 
obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, 
dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska 
objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol 
bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se 
též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí 
díla.
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2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel 
není povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen 
provedené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části 
díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
- dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,

revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh - zprávy a příslušné 
doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a 
kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité 
při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo 
osvědčení o vhodnosti,

- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
- geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným 

právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí),
originál stavebního deníku,

- protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou 
akreditovanou laboratoří.

IX.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. 
Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 
objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. 
Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že 
požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel 
požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící 
věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel 
povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u 
zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit 
objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho 
uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však 
povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude zhotovitel provádět prostřednictvím 
třetích osob, bez ohledu na to, zda se jedná o Subdodavatele, zejména za škodu (újmu) vzniklou 
Lesům ČR nepřiznáním či odnětím dotace z programu Interreg V- A SK-CZ, či uložením sankcí

Smlouva o dílo č.S915/2018/218
strana č. 12



Lesům ČR ze strany Řídícího orgánu programu z důvodů spočívajících na straně Smluvního 
partnera, a to i pro případ, že Lesy ČR odstoupí od Smlouvy dle čl. XI. Smlouvy

X.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle časového a finančního harmonogramu 
provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % z ceny takové ěásti díla bez DPH určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této 
smlouvy za každý, byť i započatý, den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s provedením části 
díla dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou ě. 2 této smlouvy, 
delšího než dva měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto 
odstavce za první dva měsíce prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného 
zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.

V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle časového a finančního harmonogramu 
provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, delšího než dva měsíce, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací bez DPH, jež zbývá provést do 
provedení této ěásti díla dle této smlouvy, určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy.

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto 
smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení 
s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se 
jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. 
IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací 
tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.

5. V případě porušení čl. VII. odst. 24 nebo 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, 
kalendářní měsíc trvání porušení.

6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 26 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť 
i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý 
kalendářní den prodlení.
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8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i 
započatý kalendářní den prodlení.

9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 
věty poslední nebo ěl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.

10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové 
porušení.

11. V případě prodlení zhotovitele s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky, zajišťující 
dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy, objednateli delšího 5 pracovních dnů je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle 
ěl. IV. této smlouvy.

12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH 
dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě 
k dispozici stavební deník.

13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na 
vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného 
dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla mohlo 
by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů 
(například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti 
s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o 
zadávání veřejných zakázek apod.).

14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném 
smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až 
v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl 
zhotovitel povinen podle smlouvy ěi obecně závazného právního předpisu překonat, ho však 
povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty 
není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném 
rozsahu.

17. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto 
v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky 
za každý, byť i započatý den prodlení.
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XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem 
anebo touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
zhotovitel je v prodlení s poskytnutím originálu záruění listiny dle ěl. XII. této smlouvy 
objednateli o více než 5 pracovních dnů, nebo

- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
- prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této 
smlouvy odstoupit, nebo

- zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení 
včl. VI. odst. 11. nebo ěl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení uěiněné v čl. VI. odst. 
11. ěi odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.

- jestliže neobdrží na realizaci předmětu této Smlouvy dotaci v rámci programu Interreg V-A 
SK-CZ;

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele 
se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež 
vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení 
zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) 
formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a 
účinné alespoň od 1.5.2019 případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu 
uzavření později, nejméně do 28.2.2021 z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční 
banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen ,,banka“) poskytne objednateli plnění až do výše 
nejméně 15 % z ceny za dílo dle ěl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje 
poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku 
smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, 
nejpozději v termínu převzetí staveniště uvedeném ve výzvě dle čl. III. této smlouvy. Zhotovitel je 
povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a 
účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí 
objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti 
(účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční 
listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny 
před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno 
řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně 
objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně
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vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to 
neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) 
bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení 
jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této 
smlouvy ěi postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, 
náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.).

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na 
první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení ěi požadavku na objednatele, bez odkladu, bez 
námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 
dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné 
její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši 
odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím 
originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XIII.
Závěrečmá ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného 
zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve 
dnem uveřejnění.

2. Y záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 
(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 
smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových 
informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při 
plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
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Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fýzických osob (věetně zaměstnanců) podle trestního 
zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně 
jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. 
(viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména 
Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně 
všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a 
nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto ělánku, tj. 
za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v 
souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je 
rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Objednatel je povinen uchovávat dokumentaci o veřejné zakázce po dobu 10 let od předání díla.

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

8. Součástí této smlouvy je příloha - rozpočet, časový a finanční harmonogram provádění díla

V Brně, dne: 2 9 -04- 2019

.
člen představenstva

Y Mihíw 3 '05- 2019

.‘500 08 lliactec Kralové
lis 421.0(54 li i, mč; C:Z'íP1.964í>l
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 17101-14XC-BJ

Stavba: LC a cyklotrasa Na Velkou Javořinu

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Strání Datum: 9. 11. 2017

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Zlín DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 00220078
Regioprojekt Brno, s.r.o DIČ: CZ00220078

Poznámka:

Cena bez DPH 37 673 892,51

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 37 673 892,51 7 911 517,43

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cenas DPH V CZK 45 585 409,94
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ
Kód: 17101-14XC-BJ

Stavba: LC a cyklotrasa Na Velkou Javořinu

Místo: k.ú. Strání Datum: 9. 11. 2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Zlín Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 37 673 892,51 45 585 409,94

17101-
14XC-BJ- LC Na Velkou Javořinu (km 0,000-2,950) 20 685 342,62 25 029 264,57 STA
S001

17101-
14XC-BJ- Investice 19 635 710,41 23 759 209,60 Soupis
SO01-1

17101-
14XC-BJ- Investice 14 093 706,96 17 053 385,42 Soupis
S001-1
-1.1 Investice - sanace komunikace 3 930 105,60 4 755 427,78 Soupis
-1.2 Investice - opěrná zeď 1 611 897,85 1 950 396,40 Soupis

17101-
14XC-BJ- VRN 1 049 632,21 1 270 054,97 Soupis
S001-3

17101-
14XC-BJ-

Cyklotrasa Na Velkou Javořinu (km 2,950 - 16 988 549,89 20 556 145,37 STA
S002

17101-
14XC-BJ-

5,499)

Investice 15 174 392,37 18 361 014,77 Soupis
S002-1

17101-
14XC-BJ- Investice 10 524 388,29 12 734 509,83 Soupis
S002-1
-1.1 Investice - sanace komunikace 3 256 169,36 3 939 964,93 Soupis
-1.2 Investice - opěrná zeď 1 146 750,09 1 387 567,61 Soupis
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Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

-1.3
17101-

Investice - turistické objekty 247 084,63 298 972,40 Soupis

14XC-BJ-
S002-2

VRN 1 814 157,52 2 195 130,60 Soupis
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krycí list soupisu

Stavba:
LC a cyklotrasa Na Velkou Javořinu 

Objekt:
17101-14XC-BJ-S001 • LC Na Velkou Javořinu (km 0,000-2,950) 

Soupis:

17101-14XC-BJ-S001-1 - Investice

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Strání Datum: 9. 11. 2017

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Zlín DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00220078
Regioprojekt Brno, s.r.o DIČ: CZ00220078

Poznámka:

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

8 997 449,89
5 096 257,09

14 093 706,96

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH záktadni 14 093 706,96 21,0056 2 959 678,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 053 385,42
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC a cyklotrasa Na Velkou Javořinu

Objekt:
17101-14XC-BJ-S001 - LC Na Velkou Javořinu (km 0,000-2,950)

Soupis:
17101-14XC-BJ-S001-1 - Investice

Místo: k.ú. Strání Datum: 9. 11. 2017

Zadavatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Zlín
Uchazeč:

Projektant: Regioprojekt Brno,
s.r.o

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 997 449,89 5 096 257,09 14 093 706,96

HSV - Práce a dodávky HSV 8 997 449,89 5 096 257,09 14 093 706,96

1 - Zemní práce 735,93 1 290 244,78 1 290 980,72

2 • Zakládání 294 157,96 35 558,53 329 716,48

4 - Vodorovné konstrukce 151 812,38 232 825,94 384 638,32

5 - Komunikace pozemní 8 249 644,73 2 592 077,32 10 841 722,03

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 301 098,89 903 923,44 1 205 022,33

998 - Přesun hmot 0,00 41 627,08 41 627,08

Strana 2 z 32



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

LC a cyktotrasa Na Velkou Javorinu
Objekt:

17101-14XC-BJ-S001 - LC Na Velkou Javorinu (km 0,000-2,950)
Soupis:

17101-14XC-BJ-SO01-1 - Investice

Místo: k.ú. Strání Datum: 9. 11. 2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Zlín Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZKJ J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 14 093 706,96

D HSV Práce a dodávky HSV 14 093 706,96

D 1 Zemní práce 1 290 980,72
K RP59 Jrevedení vody vč. čerpání, pohotovost čerpací soustavy. kpl 1,000 0,00 25 000,00 25 000,00

Poznámka k položce:
Položka je za kompletní dodávku,

W *TP (počet dnů x počet hodin)"
W " HP1 km 0,564 - vlevo" 14‘10 140,000
w " TP1 km 0,837 “14*10 140,000
w ‘ TP2 km 0,919'14*10 140,000
w ‘ TP4 km 1,265 “ 14*10 140,000
w ‘ TP5 km 1,506 “14*10 140,000
w ‘ TP6 km 1,720 “14*10 140,000
w ‘ TP8 km 1,833 “14*10 140,000
w “ TP10 km 2,020‘14*10 140,000
w “ TP13 km 2,255'14*10 140,000
w “ TP14 km 2,281'14*10 140,000
w “ TP15 km 2,540'14*10 140,000
w 'TP16 km 2,746" 14*10 140,000
w Součet 1 680,000
w 1 1,000
w Součet 1,000

Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním
2 K 113107324 hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva hrubého drceného, o ti. vrstvy přes 300 do 400 mm
m2 246,535 0,00 92,88 22 898,17 CS ÚRS2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
t. Pro volbu cen z hlediska množství se uwžuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňvje-ll se několik vrstev vozovky najednou, 
jednotlivé vrstvy se oceňuji každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 
až -72 f3 a-7311 až -7313 lze použít 1 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 1 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

PSC 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 žMínýml postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tlouštky (např. do 100 
mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tlouštku Jednotlivých konstrukci. 5. V cenách nejsou 
zapolteny náklady na zarovnání stylných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, 
které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnán I styčné plochy části C Of tohoto ceníku. 
Množství suti získané ze zarovnáni styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. 
Přemístění vybouraného materiálu véfíl vzdálenost, nei je uvedeno, se oceňuje cenami souborů 
cen 997 22-1 Vodorovná dcprovu suti. 7. Ceny-714., -718 ., -724 . a -734. nelze použit pro 
odstranění podkladu nebo krytu frázováním.

w “TP - část mimo štět"
w ' TP1 km 0,837 * (8-2,5)*3,7 20,350
w " TP2 km 0,919 * (8-2,5)*3,7 20,350
w “ TP4 km 1,265' (8-2,5)*3,7 20,350
w ’ TP5 km 1,506'(10-2,5)*3,7 27,750
w 'TP6 km 1,720' (8-2,5)‘3,7 20,350
w 'TP8 km 1,833 ” (8-2,5)*3,7 20,350
w ' TP10 km 2,020 “ (7-2,5)*3,7 16,650
w “ TP13 km 2,255 ' (9-2,5)*3,7 24,050
w “TP14 km2,281 “ (12-2,5)*4,53 43,035
w " TP15 km 2,540' (8-2,5)*3,7 20,350
w "TP16 km 2,746 “ (6-2,5)*3,7 12,950
w Podkladl Součet 246,535

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním
3 K 113107326 hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva hrubého drceného se štětem, o tl. vrstvy přes 250 do 450 mm
m2 103,825 0,00 92,48 9 601,74 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstroňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-ll se několik vrstev vozovky najednou, 
jednotlivé vrstvy se oceňuji každá samostatně. 2. Ceny o) -7111 až -7113, -7151 až-7153, -7211 
až -7213 a -7311 až -7313 lze použit i pro odstraněni podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 
strvsky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 ož •7225 a 
732 i až -7325 lze použit 1 pro odstraněni podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,

PSC

c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít 1 pro odstraněni 
dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo 
podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použit 1 pro odstranění podkladů nebo 
krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tiouštky (např. do 100 
mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tlouštku jednotlivých konstrukci. 5. V cenách nejsou 
započteny náklady no zarovnáni styčných plod) 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 zarovná ni styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. 
Přemístěni 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 použit pro 
odstraněni podkladu nebo krytu frézováním.

w TP - část se štětem-
w " TP1 km 0,837’ 2,5*3,7 9,250
w " TP2 km 0,919'2,5*3,7 9,250
w " TP4 km 1,265 ‘ 2,5*3,7 9,250
w " TP5 km 1,506 "2,5*3,7 9,250
w ' TP6 km 1,720'2,5*3,7 9,250
w ' TP8 km 1,833'2,5*3,7 9,250
w ' TP10 km 2,020 "2,5*3,7 9,250
w ' TP13 km 2,255 "2,5*3,7 9,250
w ' TP14 km 2,281 "2,5*4,53 11,325
w " TP15 km 2,540'2,5*3,7 9,250
w * TP16 km 2,746 "2,5*3,7 9,250
w Podklad2 Součet 103,825

4 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 m3 387,738 0,00 122,01 47 307,91 CSÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
I. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňuji podle čl. 3116 Všeobecných 
podmíní* tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při tesnicko-technických 
melloradch (LTM) se oceňuji cenami do 100m3pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní 
odkopávky a prokopávky pň LTM se oceňuji při jakémkoliv objemu \ýkopupřes 100 m3 cenami 
přes 100 do 1000 m3. 3. Ceny lze použít Ipro vykopávky odpadových Jam. 4. Ceny lze použit I 
pro sejmuti podorniči. Pfítom se přihlíží * ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto 
katalosu.

w "Odkop svahu"
w ' OD1 km 1,618- 1,662 - vlevo" 44*3 132,000
w " OD2 km 1,949- 1,973 - vlevo" 24*3 72,000
w Mezlsoučet 204,000
w "Odkop svahu v místě lesních skladu"
w " SK2 km 1,040 • 1,065 - vlevo* 1,2*8*25 240,000
w " SK3 km 1,120- 1,140 - vlevo" 0,7*7*20 98,000
w “ SK4 km 1,222 - 1,252 • vlevo'0,5*8*30 120,000
VY Mezlsoučet 458,000
W 'Rigoly*
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
W " R1 km 1,254 - vlevo’3*1,4 4,200
W " R2 km 1,660 - vlevo" 3*1,4 4,200
w " R3 km 1,826 - vlevo* 3*1,4 4,200
w " R4 km 1,949 - vlevo" 3*1,4 4,200
w " R5 km 1,973 - vlevo" 3*1,4 4,200
w Mezlsoučet 21,000
w "Průlehy"
w "PR1 km 0,961 - vlevo" 3*3*0,45 4,050
w ’ PR2 km 0,973 - vlevo" 3*3*0,45 4,050
w Mezlsoučet 8,100
w "Sjezd, výhybna - konstrukce vozovky"
w " N6 km 0,564 • vlevo" (16+3)/2‘15*0,45 64,125
w "VI km 2,178-2,193 - vpravo'3*15*0,45 20,250
w Mezlsoučet 84,375
w ODKOPJOO Součet 775,475
w ODKOP_100*0,5 387,738
w Součet 387,738

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdátenost do 3 m
5 K 122201109 nebo s naložením na dopravni prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 

hominv tř. 3
m3 77,548 0,00 25,94 2011,60 CSÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 
podmínek tohoto katalosu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při tesnicko-technických

PSC melíoraclch (LTM) se oceňuji cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní 
odkopávky a prokopávky při LTM se oceňuji pň jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami 
přes 100 do 1000 m3. 3. Ceny lze použit 1 pro vykopávky odpadových jam. 4, Ceny lze použit i 
oro sejmuti podomlčl. Přitom se pňhllži k ustanoveni čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto 
katalosu.

w ODKOP_100*0,5*0,2 77,548
w Součet 77,548

6 K 122301101 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdátenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 310,190 0,00 260,23 80 720,74 CSÚRS 2018 01

Poznámko k soboru cen:
1. Odkopávky o prokopávky v roubených prostorech se oceňuji podle čl. 3116 Všeobecných 
podmínek tohoto katalosu. 2. Odkopávky o prokopávky ve stržích pří řesnlcko-technických

PSC melíoraclch (LTM) se oceňuji cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní 
odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují pň jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami 
přes 100 do 1000 m3. 3. Ceny lze použít Ipro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít 1 
oro sejmuti podomlči. Přitom se pfíhliži k ustanoveni čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto 
katalosu.

w ODK0P_100*0,4 310,190
w Součet 310,190

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m
7 K 122301109 nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 

hominv tř. 4
m3 62,038 0,00 27,04 1 677,51 CSÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
I. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňuji podle li. 3116 Všeobecných 

podmínek tohoto katalosu. 2. Odkopávky a prokopávky ve striich při tesnicko-technických
melíoraclch (LTM) se oceňuji cenami do 100 m3 pro Jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní 
odkopávky a prokopávky při LTM se oceňuji při Jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami 
přes 100 do 1000 m3. 3. Ceny lze použit I pro vykopávky odpadových jom. 4. Ceny lze použít i 
pro sejmuti podornlll. Přitom se přihlíží k ustonovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto 
katalosu.
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Pí Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
w ODKOP 100*0,4*0,2 62,038
W Součet 62,038

8 K 122401101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 do 100 m3

m3 77,548 9,49 393,22 31 229,36 CSÚRS 2018 01

W Odkop 100*0,1 77,548

9 K 131201101
-tloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 305,630 0,00 225,88 69 035,70 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubeni Jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpewěnl dna a bfebůpod 
obrysem vykopu pro koryta wdoteči při lesnlcko-technkkých melloracich (LTM) zejména 
vykopá vky pro konstrukce těles, stupňů, i>oků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanln, plůtků a hati se oceňuji cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3> i 
když skutečný objem výkopu Je větší. 2. Ceny lze použit 1 pro hlouben 1 nezapažených Jam a 
zářezů pro podzemní vedeni, Jsou-ll tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předeplsuje-ll

PSC projekt hloubit Jámy popsané vpozn. 1. 1 v hornině 5 až 7 bez použiti trhavin, oceňuje se toto 
hloubeni a) v suchu nebo v mokru cenami 13840-1101, 138SO-UOta 138 60-1101 Dolamováni 
zapařených nebo nezapažených hloubených vy kopávek; b) v tekoucí vodě při Jakékoliv Její 
rychlosti Individuálně. 4. Hloubeni nezapažených Jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
5. V cenách Jsou zopolteny i náklady no případné nutné přemístění výkopku ve výkopíšti a na 
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naloženi na 
dopravní prostředek. 6. Náklady na svistě přemístěni výkopku nod í m hloubky se urči dle 
ustanoveni článku č. 3161 všeobecných podmínek kota/osu.

w ROV 80 5,000
w ROV 200 118,700
w 'Aezísoučet 123,700
w TP - potrubí"
VY " HP1 km 0,564 • vlevo" 8*3,55 28,400
w " TP1 km 0,837 "8*3,55 26,400
w " TP2 km 0,919 "8*3,55 28,400
w " TP4 km 1,265 "8*3,55 28,400
w “ TP5 km 1,506 "10*3,55 35,500
w " TP6 km 1,720" 8*3,55 28,400
w " TP8 km 1,833 "8*3,55 28,400
w " TP10 km 2,020 "7*3,55 24,850
w " TP13 km 2,255 "9*3,55 31,950
w ’ TP14 km 2,281 “ 12*4,68 56,160
w ’ TP 15 km 2,540 "8*3,55 28,400
VY " TP16 km 2,746‘6*3,55 21,300
w Mezí součet 368,560
w TP • jímky"
w " TP2 km 0,919 "17 17,000
w " TP4 km 1,265 "17 17,000
w " TP5 km 1,506 "17 17,000
w " TP6 lun 1,720" 17 17,000
w " TP8 km 1,833 "17 17,000
w " TP15 km 2,540 "17 17,000
w " TP16 km 2,746” 17 17,000
w Mezisoučet 119,000
w JAMY Součet 611,260
w JAMY'0,5 305,630
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
w Součet 305,630

10 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 61,126 0,00 18,17 1 110,66 CSÓRS 201801

Poznámka k souboru cen:
f. Hloubení Jam ve stržích o Jam pro základy pro příčná a podélná zpevněni dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při iesnkko-technických melloracich (LTMf zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdi, dlažeb, rovnanln, plůtků a hati se oceňuji cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 
když skutečný objem výkopu Je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubeni nezapažených Jam a 
zářezů pro podzemní vedení, Jsou-ll tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předeplsuje-H

PSC projekt hloubit Jámy popsané vpozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použiti trhavin, oceňuje se toto 
hloubeni a) v suchu nebo v mokru cenami 13840-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamováni 
zapařených nebo nezapažených hloubených vy kopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv Jeji 
rychlostí individuálně. 4. Hloubeni nezapažených Jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 
5. V cenách jsou započteny 1 náklady na případné nutné přemístěni výkopku ve výkopíšti a na 
přehozeni výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naloženi na 
dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se urči dle 
ustanoveni článku č. 3161 všeobecných podmínek katalo$u.

w JAMY‘0,5‘0,2 61,126
w Součet 61,126

11 K 131301101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profitu a 
spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 305,630 0,00 311,55 95 219,03 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubeni Jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevněni dna a břehů pod 
obrysem výkopupro koryta vodotečí pří řesnícko-fechníckých melloracich (LTM) zejména 
vy kopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdi, dlažeb, rovnanln, plůtků a hati se oceňujI cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, í 
když skutečný objem výkopu Je věřil. 2. Ceny lze použit i pro hloubeni nezapažených Jam a 
zářezů pro podzemní vedeni, Jsou-ti tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li

PSC projekt hloubit jámy popsané vpozn. č. 1 v hornině 5 oř 7 bez použiti trhavin, oceňuje se toto 
hloubení o) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 135 60-1101 Dolamováni 
zapařených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě pří jakékoliv JeJI 
rychlosti Individuálně. 4. Hloubeni nezapažených Jam hloubky přes J6 m se oceduje Individuálně. 
5. V cenách Jsou započteny 1 náklady na případné nutné přemístěni výkopku ve výkopíšti a na 
přehozeni výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje Jámy nebo naložen na 
dopravníprosťředek. 6. Náklady na svislé přemístěni výkopku nod 1 m hloubky se urči dle 
ustanoveni článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

w JAMY‘0,5 305,630
w Součet 305,630

12 K 131301109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 61,126 0,00 38,53 2 355,18 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Popis Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubeni jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpeměnl dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodoteči při tesnlcko-technkkých melloracldi (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdi, dlaieb, romanln, plůtků a hati se oceňuji cenami přltlulnýml pro objem \ýkopůdo 100 m3, i 
kdyi skutečný objem výtopu je vět Jí. 2. Ceny lze použit I pro hloubeni nezapálených jam a 
zářezů pro podzemní vedeni, jsou-ll tyto práce prováděny z povrchu území, 3, Předeplsuje-ll 

PSC projekt hloubit jámy popsané vpozn. I. 1 v hornině 5 až 7 bez použiti trhavin, oceňuje se toto
hloubeni a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101a 138 60-1101 Dolamovini 
zapažených nebo nezapálených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv Její 
rychlosti individuálně. 4. Hloubeni nezapálených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 
5. V cenách jsou započteny I náklady na případné nutné přemístěni \ýkopku ve výkoplSti a na 
přehozeni výtopto no přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naloženi na 
dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výtopnu nad I m hloubky se urči dle 
ustanoveni článku (. 3161 víeobecných podmínek totořoju.

W JAMY'0,5*0,2 61,126
W Součet_________________________________________________________________ 61,126

13 K 132201201
Hloubeni zapařených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profitu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 284,315 0,00 348,79 99 166,23 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
i. V cenách jsou započteny t náklady na případné nutné přemístěni výkopku ve výkopiftí na 
vzdálenost do 3 mana přehozen) výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 
jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubeni rýh při lesnkko-tedmických melloracich 
se oceňuje: o) ve sřrřfch cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3,1 když skutečný objem 
výkopu Je větii, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu 
pro koryta vodoteči, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk,

PSC výhonů o pro základy zdi, dlažeb, rovnonln, plůtků a hatí, pro jakoukoliv Siřku rýhy, při objemu 
do Í00m3 cenami přísluínýml pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes
100m3cenamipřlsluínýmlpro objem výkopupřes lOOdo 1000m3. 3. Náklady na svislé 
přemlsténi výkopku nad 1 m hloubky se urči dle ustanovení článku č. 3161 víeobecných podmínek 
katalosu. 4. Předepisuje-ll projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použiti trhavin, oceňuje se foto 
hloubení: o) v suchu nebo mokru cenami 13840-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamovánl 
hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při Jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze 
použít pro hloubeni rýh a htoubky přes 16 m. Tyto práce se oceňuji individuálně.

w TP • čela’
w " HP1 km 0,564 - vlevo'5*5,08*2 50,800
w " TP1 km 0,837 ’5*5,08*2 50,800
w " TP2 km 0,919’ 5*5,08 25,400
w ’ TP4 km 1,265 ’5*5,08 25,400
w ’ TP5 km 1,506 ° 5*5,08 25,400
w " TP6 km 1,720'5*5,08 25,400
w ’TP8 km 1,833 ’5*5,08 25,400
w ’ TP10 km 2,020 ’ 5*5,08*2 50,800
w * TP13 km 2,255'5*5,08 25,400
w ’ TP14 km 2,281‘5*5,71*2 57,100
w ’ TP15 km 2,540’ 5*5,08 25,400
w “TP16 km2,746“5*5,08 25,400
w MezfsouČet 412,700
w ’HP • potrubí*
w ’ HP2 km 0,686 - vlevo’12*2,86 34,320
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

W ’ HP3 km 1,038 • vlevo’8*2,86 22,880
w ’ HP4 km 1,143 - vlevo’ 9*2,86 25,740
w ’ HP5 km 2,325 • vlevo’9*2,86 25,740
w MezisouČet 108,680
w ’HP • čela’
w ’ HP2 km 0,686 - vlevo'2*4,5 9,000
w ’ HP3 km 1,038 - vlevo’2*4,5 9,000
w ' HP4 km 1,143 - vlevo’2*4,5 9,000
VY ’ HP5 km 2,325 - vlevo’2*4,5 9,000
W MezisouČet 36,000
W ‘Rigoly’
w ’ R1 km 1,254 - vlevo’5*0,45 2,250
w ’ R2 km 1,660 - vlevo’ 5*0,45 2,250
w ’ R3 km 1,826 • vlevo’5*0,45 2,250
w “ R4 km 1,949 - vlevo’5*0,45 2,250
w ’ R5 km 1,973 - vlevo’5*0,45 2,250
w MezisouČet 11,250
VY RYHY Součet 568,630
w RYHY'0,5 284,315
w Součet 284,315

Hloubeni zapařených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
14 K 132201209 do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 3
m3 56,863 0,00 22,91 1 302,73 CS ÚRS 2018 01

Poznámko k souboru cen:
I. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkoplíti na 
vzdálenost do 3 mana přehozeni výkopku no pfi/ehíám terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 
jámy nebo naložení no dopravní prostředek. 2. Híoubenl rýh při (esnicko-technlckých meííoracfch 
se oceňuje: o) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3,1 kdyi skutečný objem 
výkopu Je větii, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevněni dna a břehů pod obrysem výkopu 
pro koryta vodoteči, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, 

PSC výhonů a pro základy zdi, dlažeb, rovnonln, plůtků a hati, pro Jakoukoliv ilřku rýhy, při objemu
do 100 m3 cenami příslulnýml pro objem výkopu do Í00m3 a při Jakémkoliv objemu výkopu přes 
100 m3 cenami přisluSnýml pro objem výkopu přes 100 do 1000 mí. 3. Náklady na svislé 
přemístěni výkopku nad 1 m hloubky se urči dle ustanoveni článku č. 3161 víeobecných podmínek 
kaío/o3U. 4. Předeplsuje-ll projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použiti trhavin, oceňuje se foto 
hloubeni: o) v suchu nebo mokru cenami 13840-1201, 138SO-1201a 138 60-1201 Dolamovánl 
hloubených vy kopávek, b) v fetouc) vodě při jakékoliv její rychlosti Individuálně. 5. Ceny nelze 
použit pro híoubenl rýh a hloubky přes 16 m. Týto práce se oceňuji Individuálně.

VY RYHY*0,5*0,2 56,863
w Součet 56,863

15 K 132301201
Hloubeni zapařených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 284,315 0,00 746,21 212 158,70 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
I. V cenách Jsou započten/1 náklady na případné nutné přemístěni výkopku ve výkoplStl na 
vzdálenost do 3 m a na přehození škopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 
Jámy nebo naložení no doprawl prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnícko-tedmíckých metloradch 
se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem \ýkopu do 100 m3,1 když skutečný objem 
\ýkopuje vžtši, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevněni dna a břehů pod obrysem výkopu 
pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odhánžk, 

PSC výhonů o pro základy zdi, dlažeb, rovnantn, plůtků a hati, pro Jakoukoliv Šířku rýhy, při objemu
do 100 m3 cenami přisluSnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 
100 m3 cenami přisluSnými pro objem výkopu přes 100 do 1000 m3. 3. Náklady na svislé 
přemístěni výkopku nad 1 m hloubly se určí dle ustanoveni článku č. 3161 všeobecných podmínek 
katalo$u. A. Předepisuje-ll projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použiti trhavin, oceňuje se toto 
hloubeni: a) v suchu nebo mokru cenami 138A0-120I, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamovdrtí 
hloubených vy kopávek, b) v tekoucí vodě při Jakékoliv její rychlostí Individuálně. 5. Čerty nelze 
použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňuji Individuálně.

W RYHY'0,5 284,315
W__________________ Součet_____________________________________________________________ 284,315

Hloubeni zapažených 1 nezapálených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
16 K 132301209 do předepsaného profilu a spádu v hornině tř, 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 4
m3 56,863 0,00 150,00 8 529,45 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách Jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění \ýkopku vje výkopištl na 
vzdálenost do 3 mana přehození výkopku no přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 
jámy nebo naloženi na dopramí prostředek. 2. Hloubení rýh při tesnkko-technlckých melioracich 
se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výtopu do 100 m3, i když sáutečný objem 
\ýkopu 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, odhání, 

PSC výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hati, pro jatoutořlv šířku rýhy, při objemu
do ÍOO m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při Jakémkoliv objemu \ýkopupřes 
100 m3 cenami pflsfuJnýml pro objem výkopu přes ÍOO do 1000 m3. 3. Náklady na svislé 
přemístění výkopku nad 1 m hloubky se urči dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek 
katalogu. 4. Předepisuje-ll projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použiti trhavin, oceňuje se toto 
hloubeni: o) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 13 8 50-1201 a 138 60-1201 Dotamování 
hloubených vy kopávek, b) v tetoucf vodě při jokékoliv její rychlosti Individuálně. 5. Ceny nelze 
použit pro hloubeni rýha hloubky přes 16m. Tyto práce se oceňují Individuálně.

W RYHY'0,5‘0,2 56,863
W______________ Součet____________________________________________________________________________ 56,863

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
17 K 162401101 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 

na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m
m3 3 017,765 0,00 70,99 214 231,14 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J, materiál [CZK] J. montáž {CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen;
I. Ceny nelze použít, předeplsuje-ll projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemísténi se oceňuje Individuálně. 2. V cenách jsou započteny I 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopištl nebo na ndsyplšti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násyplštl; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171.0-.. Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uloženi sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístěni nijaká překážka, pro kterou Je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na Jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přem Istění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání ne ulehlého výkopku z 
hromads ohledem na ustanovenipozn. číslo 5. 5. PřemistUje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, I když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vytuču)e-U projekt použití dožeru. 6. Vcenách vodorovného přemístěni sypaniny nejsou 
započteny náklady na dodávfcu materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

ODKOPJOO
JAMY
RYHY
Mezisoučet
ZASYP‘2
Součet

775,475 
611,260 
568,630 

1 955,365 
1 062,400

18 K 162701105
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 m3 1 123,018 0,00 204,27 229 398,89 CS ÚRS 2018 01
na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Poznámka k souboru cen:
f. Ceny nelze použít, předepisuje-ll projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje Individuálně. 2. Vcenách jsou započteny i 
náhrady za Jízdu loženého vozidla v ferinu ve výkopišti nebo na násyplštl. 3. Vcenách nejsou 
započteny nátlak na rozhrnutí výkopku na násyplštl; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171.0-.. Uložení sypaniny do násypů a 17f 20-J20Í Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-llna 
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 
lomení vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen o překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládáni neuřehlího výkopku z 
hromad s ohledem na ustanoveni pozn. číslo 5. 5. Přemlsthje-ll se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládáni výkopku, I když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-tlprojekt použiti dožeru. 6. Vcenách vodorovného přemístěni sypaniny nejsou 
započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňuji ve specifikací.

W presun‘0,5
W Podkladl‘0,4
W Podklad2*0,45
W __________Součet

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým

19 K 171101101
urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou 
mfrou zhutněni v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % 
PS

m3 1 123,018 0,00 33,34 37 441,42 CS ÚRS 2018 01

977,683 
98,614 
46,721 

1 123,018
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PČ Typ Popis Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Poznámka t souboru cen:
I, Ceny lze použít I pro sypanlny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použit I 
pro: o) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedeni a zářezů 
pro podzemní vedeni; toto množství se urli v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, 
b) uloženi '.ýkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použit Ipro uloženi sypanlny s předepsaným 
zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotelí a do prohlubni ferinu. 4. Cenu 10-1131 lze použit 
1 pro ukládáni sypaniny z hornin nesoudriných I soudržných spoleini bez možnosti Jejich 
roztříděni. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použit jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných 
těmito cenami, měřený podle ustanoveni II. 3571 Vieobecných podmlnet katalogu nepřesáhne 
100000 m3no objektu. Násypy, jejichž souiet objemů přesáhne IOOOOO m3 na objektu, se ocení 
individuálně. 6. Ceny jsou urieny pro míru zhutnění určenou projektem: o) pro čerty-1101 až - 
1105 v.% výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 o -1112 retotivní ulehlostl Ifd), cjpro ceny -1121 
a-1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uloženi sypaniny do hrází; uloženi 
netříděné sypaniny do hrázi se oceňuje cenami souboru cen 171 uložen) netříděných sypanin do 
hrázi (ástí A 03, případně cenovými normativy podle lástf A31,b) pro uloženi sypaniny do 
ochranných va/ů nebo tich jejich iásti, jejichž šířka je menJI než 3 m. Toto uloženi se oceňuje 
cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uloženi výkopkunebo 
ornice při vykopávkách pro podzemní vedeni podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek zlstdn o to 
ani tehdy, Jestliže se výkopek po vyhozeni z výtcpiíté na povrch ůzemi ještě dáte přemlstuje na 
hromady. podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozuměl lotové horniny, u nichž zdrojem 
pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou 
schopny plastických deformaci. 10. Horninami ne soudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním 
zdrojem pevnosti ve smyku je pouze třeni mezi Jednotlivými oddělenými pevnými částicemi 
horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 
125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýfe 5 % objemu. 12. Horninami 
kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny školní a sypké se zrny přes 125 mm. 
Množství zrn velltosfl přes 125 mm musí být vyšší než 5 X objemu. 13. Ceny pro uloženi 
soudržných hornin lze použit, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládáni do násypu není vyžil 
než 2 X optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání 
sypaniny do násypu vyšil, ocení se uloženi sypaniny Individuálně. 14. 2o)lšťu)e-lt se předepsané 
zhutněni násypu přesypánlm podle &. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstraněni přesypané částI 
cenami 122.0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách

W PRESUN’0,5 977,683
w Podkladl‘0,4 98,614
w Podktad2‘0,45 46,721
w Součet 1 123,018

20 171201101
Uloženi sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 
urovnáním nezhutněnvch z jakýchkoliv hornin

m3 446,483 0,00 17,87 7 978,65 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
I. Ceny lze použít Ipro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-f 101 lze použit I 
pro: a) rozprostření zbytého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedeni a zářezů 
pro podzemní vedeni; toto množství se urči v m3 uloženého výkopku, měřeného vrostlém stavu, 
b) uloženi výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použit I pro uloženi sypaniny s předepsaným 
zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodoteči a do prohlubni terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít 
i pro ukládáni sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich 
roztříděni. 5. Ceny-1121 a-1131 lze použít Jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných 
těmito cenami, měřený podle ustanoveni ČI. 3571 Vieobecných podmínek katalogu nepřesáhne 
100000 m3r>a objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 1CO 000 m3 na objektu, se ocení 
Individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutněni uríenou projektem: a) pro ceny-IIOI až - 
1105 v X výsledku zkoušky PS, b) proceny-1111 a -1112 relatlvnlulehlostl l(d), c) pro ceny-1121 
a-1131 stanovením technologie. 7, Ceny nelze použit: o) pro uloženi sypaniny do hrázi; uloženi 
netříděné sypanlny do hrázi se oceňuje cenami souboru cen 171 uloženI netříděných sypanin do 
hrázi části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uloženi sypanlny do 
ochranných volů nebo těch jejich části, jejichž šířka Je menši než3m. Toto uloženi se oceňuje 
cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uloženi výkopku nebo 
ornice při vykopávkách pro podzemní vedeni podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to 
ani tehdy, Jestliže se výtope* po vyhozen I z výtopfíté na povrch ůzemi ještě dále přemísťuje na 
hromady. podél výtopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem 
pevnosti Jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které Jsou 
schopny plastických deformaci. 10. Horninami ne soudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním 
zdrojem pevností ve smykuje pouze třeni mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi 
horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 
125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm múže být nejvýše 5% objemu. 12. Horninami 
kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. 
Množství zrn velikosti přes 125 mm musf být vyšší než 5 X objemu. 13. Ceny pro uloženi 
soudržných hornin lze použit, Jestliže jejich přirozená vlhtost při ukládáni do násypu není vyžil 
než 2 X optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-ll vlhtost při ukládáni 
sypanlny do násypu vyžil, ocení se uloženI sypaniny Individuálně. 14. ZaJIštUje-li se předepsané 
zhutnénl násypu přesypánlm podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstraněn I přesypané části 
cenami 122.0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách

W PRESUH‘0,5-ZASYP 446,483
w Součet 446,483

21 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
lam. šachet, rvh nebo kotem obiektů v těchto vykopávkách

m3 531,200 0,00 82,49 43 818,69 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

PSC

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
VY
w
W
w

Poznámko A souboru cen;
í. Ceny *74 *0- • .Jsou určeny pro zhuínčnč zásypy s mírou zhutněni: a) z hornin soudržných do 
100% PS, b) z hornin nesoudržreých do l(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutněni. 2. Je-li projektem předepsáno vylil zhutněni, podle bodu o) a b) poznámky £ I., ocení 
se zásyp Individuálně. 3. Ceny nelze použit pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro tesnícko- 
technické mellorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
iásti A 03 Zemni práce pro objekty oborů 831 ož 833. Nezhutniný zásyp odvodňovackh kanálů z 
betonových a železobetonových trub v po/nlc/i a /učních tratích se oceňuje cenou -110} Zásyp 
sypanlnou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje I náklad1/ na ruční nezhufnčný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je 
započteno přemístěni sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, 
měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístěni 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 konstrukci nebo uložených vedeni I s Jejich obklady a 
podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukci). Objem potrubí do DII 
180, přlp. I s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanoveni objemu zásypu se od objemu 
výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 
přicházt-ll v úvahu, 7. Odklizeni zbytého výkopkupo provedeni zásypu zářezů se šikmými stěnami 
pro podzemní vedeni nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedeni se oceňuje, je-li objem zbylého 
výkopku: a) do 1 m3na 1 m vedeni a jedná se o výkopek neulehtý ■ cenami souboru cen 167 10- 
110 Nakládáni výkopku nebo syponiny a 162.0-1. Vodorovné přemístěni výkopku. Vpřlpadě, že 
se jedná o výkopek ulehlý - rozpojeni a naloženi výkopku cenami souboru cen 122.0-t. souboru 
cen 162.0-1. Vodorovné přemístěni výkopku; bj přes 1 m3 na 1 m vedeni, jestliže projekt 
předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze pčemlsfčnl 
výkopku cenami souboru cen 162.0-1. Vodorovné přemístěni výkopku. Při zmíněném objemu 
zbylého výkopku se neoceňuje ani naloženi ani rozpojeni výkopku. Jestliže se zbylý výkopek 
neodkllzl, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostřeni 
zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedeni zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedeni nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedeni se oceňuje: a) cenou 17120-1ÍOI 
Uloženi sypaniny do nezhutněných násypů, neni-li projektem předepsáno zhutněni rozprostřeného 
zbytého výkopku, b) cenou 171 fO-íf If Uloženi sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 
předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky 
č.6, přlp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnčni předepisuje 
projekt.

TP - potrubí*
"HP1 km 0,564 - vlevo" 8*1,7 13,600
"TP1 km 0,837 "8*1,7 13,600
"TP2 km 0,919 " 8*1,7 13,600
"TP4 km 1,265 "8*1,7 13,600
"TP5 km 1,506" 10*1,7 17,000
" TP6 km 1,720 "8*1,7 13,600
‘TP8 km 1,833 "8*1,7 13,600
"TP10 km 2,020‘7*1,7 11,900
"TP13 km2,255"9*1,7 15,300
"TP14 km2,281 "12*1,7 20,400
" TP15 km 2,540 "8*1,7 13,600
" TP16 km 2,746 "6*1,7 10,200
Mezisoučet 170,000
"TP - čela*
* HP1 km 0,564 • vlevo* 5*(5,08-1,46)*2 36,200
" TP1 km 0,837 "5*(5,08-1,46)*2 36,200
"TP2 km 0,919 "5*(5,08-1,46) 18,100
" TP4 km 1,265 "5*{5,08-1,46) 18,100
"TP5 km 1,506 "5*(5,08-1,46) 18,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
w "TP6 km 1,720" 5*(5,08-1,46) 18,100
w "TP8 km 1,833 "5*(5,08-1,46) 18,100
w " TP10 km 2,020 “ 5*{5,08-1,46)*2 36,200
w " TP13 km 2,255 "5*(5,08-1,46) 18,100
w " TP14 km 2,281 ' 5*(5,71-1,71)*2 40,000
w * TP15 km 2,540 "5*(5,08-1,46) 18,100
w ’ TP16 km 2,746 "5*(5,08-1,46) 18,100
w Mezisoučet 293,400
w TP-jímky"
w "TP2 kmO,919* 17-2*2*1,9 9,400
w " TP4 km 1,265 " 17-2*2*1,9 9,400
w ‘ TP5 km 1,506 * 17-2*2*1,9 9,400
w ’ TP6 km 1,720 "17-2*2*1,9 9,400
w ’ TP8 km 1,833 " 17-2*2*1,9 9,400
w " TP15 km 2,540 "17-2*2*1,9 9,400
w "TP16 km2,746" 17-2*2*1,9 9,400
w Mezisoučet 65,800
w "HP - čela"
w ‘ HP2 km 0,686 - vlevo" 2*{4,5-4,25) 0,500
w " HP3 km 1,038 - vlevo" 2*(4,5-4,25) 0,500
w ’ HP4 km 1,143 - vlevo" 2*(4,5-4,25) 0,500
w " HP5 km 2,325 - vlevo" 2*(4,5-4,25) 0,500
w Mezisoučet 2,000
W ZASYP Součet 531,200

22 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 4 908,250 0,00 9,33 45 793,97 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnáni všech nově zřizovaných ptoch (v zářezech I na násypech) 
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevněni ploch Jakéhokoliv druhu, pod humusovánl, (ne 
však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnováni apod. a dále, předeplše-fl projekt 
urovnáni pláně z Jiného důvodu. 2. Ceny nelze použit pro urovnáni lavic (berem) šířky do3m 
přerušujících svahy, pro urovnáni dna silničních o že/eznlčnfcb příkopů pro jakoukoliv šiřku dna; 
toto urovnáni 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 Svahováni trvalých svahů do projektovaných 
profilů. 4. Náklady na urovnáni dna a stěn při Čištěni příkopů pozemních komunikaci Jsou 
započteny v cenách souborů cen 938 90-2. čištěni příkopů komunikaci v suchu nebo ve vodě části 
A02 Zemni práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutněni určuje projekt. Ceny se 
zhutněním Jsou určeny pro Jakoukoliv míru zhutněni.

W "Výhybrry"
W "VI 1km 2,178- 2,193 • vpravo" 3*15 45,000
w Mezisoučet 45,000
w "Sklady"
w "SKI km 0,550 • 0,575 - vpravo" 4*25 100,000
w " SK2 km 1,040 • 1,065 - vlevo" 8*25 200,000
w " SK3 km 1,120 • 1,140 - vlevo" 7*20 140,000
w " SK4 km 1,222 - 1,252 - vlevo" 8*30 240,000
w " SK5 km 1,618 - 1,662 • vlevo" (12+7)/2‘44 418,000
w ‘ SK6 km 1,949 - 1,973 • vlevo" 8*24 192,000
w ‘ SK7 km 2,536 • 2,566 • vlevo" 6*30 180,000
w " SK8 km 2,910 • 2,938 • vpravo" 3*28 84,000
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Kód Popis J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PČ Typ MJ Množství

w Mezisoucet 1 554,000
w 'Sjezdy"
w •NI km 0,272 • vlevo" (10+3)/2*15 97,500
w “N2 km 0,272 • vpravo" (10+3)/2*15 97,500
w ' N3 km 0,420 - vlevo” (8+3)72*15 82,500
w " N4 km 0,455 • vlevo” (8+3)72*15 82,500
w " N5 km 0,550 - vpravo" 3*10 30,000
w "116 km 0,564 - vlevo" (16+3)/2* 15 142,500
w " N7 km 0,575 - vpravo" 3*10 30,000
w " H8 km 0,686 - vlevo" (11+3)72*15 105,000
w " N9 km 0,686 • vpravo" (8+3)/2*15 82,500
w " H10 km 0,961 • vlevo" (27+3)/2*15 225,CHX)
w "Nil kmO,961 -vievo"3‘J0 30,000
w " N12 km 0,973 - vlevo" 3*10 30,000
w " M13 km 1,001 • vpravo" (16+3)72*20 190,000
w " N14 km 1,038 • vlevo" (8+3)/2*10 55,000
w " Ml5 km 1,143 • vlevo" (8+3)72*10 55,000
w ’ Ml6 km 1,254 - vpravo" (8+3)72*10 55,000
w " H17 km 1,254 - vlevo" (8+3)72*20 110,000
w " N18 km 1,620 - vlevo" (7+3)72*10 50,000
w * NI9 km 1,630 - vlevo" 3*10 30,000
w " N20 km 1,633 - vpravo" (8+3)72* 15 82,500
w "N21 km 1,660 - vlevo" 3*10 30,000
w " N22 km 1,826 - vlevo" (8+3)72*10 55,000
w • N23 km 1,949 - vlevo" (8+3)72*10 55,000
w • N24 km 1,972 - vpravo" <14+3)72*15 127,500
w " N25 km 1,973 • vlevo" (8+3)/2*10 55,000
W " N28 km 2,220 - vlevo" (18+3)/2*15 157,500
w “ N29 km 2,284 - vpravo' (10+3)72*15 97,500
w " N30 km 2,325 • vlevo" (8+3)72*15 82,500
W "N31 km 2,534 • vpravo” (8+3)/2*10 55,000
w ’ N32 km 2,534 - vlevo" (8+3)72*10 55,000
VY ' H33 km 2,583 - vpravo" (8+3)72*10 55,000
w " N34 km 2,908 - vpravo" (8+3)72*15 82,500
W “ N35 km 2,935 - vlevo’ (25+3,5)72*35 498,750
W "N36 km 2,938 - vpravo" (10+3)/2*10 65,000
W "1137 km 2,940 - vpravo" (8+3)/2‘15 82,500
VY Mezisoučet 3 216,250
W "Rigoly”
W " R1 km 1,254 - vlevo" 3*5 15,000
W " R2 km 1,660 • vlevo" 3*5 15,000
W * R3 km 1,826 - vlevo" 3*5 15,000
W " R4 km 1,949 - vlevo’3*5 15,000
W " R5 km 1,973 - vlevo" 3*5 15,000
W Mezisoucet 75,000
W "Prúlehy"
W " PR1 km 0,961 - vlevo" 3*3 9,000
VY " PR2 km 0,973 - vlevo" 3*3 9,000
W Mezisoucet 18,000
W Součet 4 908,250

J. materiál [CZK]
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J, materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

23 182101101
Svahování trvalých svahu do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku
pň svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

m2 75,000 0,00 39,91 2 993,25 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceriý Jsou určeny pro svahováni víech nově zřizovaných ptoch výkopů nebo násypů ve sklonu 
přes 1:5a pro úpravu lavic (berem) šířky do 2 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevněni 
ploch, pod humusosánl, drnováni apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a

PSC pro úpravy dna ilřky do 1 m melloračnlch kanálů a vodoteči. 2. Ceny nelze použit pro urovnáni
stěn příkopů při Čiitšnl; toto urovnáni se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2. čištěni příkopů 
komunikaci v suchu nebo ve vodéAOl Zemni práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Oprava ptoch
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 s výjimkou ustanovenlvpoznámce č. 1 se oceňuje cenami 
souborucen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů.

w "Rigoly"
W " R1 km 1,254 - vlevo" 3*5 15,000
w " R2 km 1,660 - vlevo" 3*5 15,000
W ' R3 km 1,826 - vlevo" 3*5 15,000
W " R4 km 1,949 - vlevo" 3*5 15,000
W " R5 km 1,973 - vlevo" 3*5 15,000
W Součet 75,000

D 2 Zakládání

1 K [274315223 [Základové konstrukce z betonu pasy prostého tř. C 12/15 | m3 | 31,408 [

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použit 1 pro beton pod dložbou dna vývaru. 2. Pro výpočet přesunu hmot se u položek •

PSC 5122 až -5124 pro konstrukce z betonu prokládaného kamenem celková hmotnost položky sniil o 
hmotnost betonu, přip. 1 kamene, pokud jsou dodávány přímo na místo zabudováni nebo do 
prostoru technologické manipulace.

VY "TP • potrubí"
W “ HP1 km 0,564 - vlevo" 8*1,2*0,1 0,960
VY -TP1 km 0,837 "8*1,2*0,1 0,960
VY "TP2 kmO,919*8*1,2*0,1 0,960
VY "TP4 kml,265*8*1,2*0,1 0,960
W * TP5 km 1,506 "10*1,2*0,1 1,200
VY " TP6 km 1,720 "8*1,2*0,1 0,960
W “TP8 km 1,833 "8*1,2*0,1 0,960
W "TP10 km2,020*7*1,2*0,1 0,840
W "TP13 km2,255"9*J,2*0,1 1,080
VY " TP14 km 2,281 * 12*1,5*0,1 1,800
W ’ TP15 km 2,540 "8*1,2*0,1 0,960
VY "TP16 km 2,746 "6*1,2*0,1 0,720
W Mezisoucet 12,360
W TP • cela"
VY " HP1 km 0,564 - vlevo" 5* 1,1 *0,1 *2 1,100
VY " TP1 km 0,837 " 5*1,1*0,1*2 1,100
W "TP2 km 0,919 "5*1,1*0,1 0,550
W ’TP4 km 1,265 "5*1,1*0,1 0,550
VY "TP5 kml,508*5*1,1*0,1 0,550
W " TP6 km 1,720’5*1,1*0,1 0,550
VY ’ TP8 km 1,833 " 5*1,1*0,1 0,550
VY “TP10 km 2,020 "5* 1,1 *0,1 *2 1,100
W " TP 13 km 2,255" 5* 1,1 *0,1 0,550

__________329 716,48
709,39 | 94 289,641
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál {CZK] J. montáž [CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
w ■ TP14 km 2,281 "5*1,2*0,1*2 1,200
w ■ TP15 km 2,540" 5*1,1 *0,1 0,550
w " TP16 km 2,746 “ 5*1,1*0,1 0,550
w Mezfsoučet 8,900
vv TP • Jímky"
w "TP2 km 0,919 "4,84*0,1 0,484
w “ TP4 km 1,265" 4,84*0,1 0,484
vv "TP5 km 1,506 "4,84*0,1 0,484
w " TP6 km 1,720 ” 4,84*0,1 0,484
w "TP8 km 1,833 "4,84*0,1 0,484
vv ‘TP15 km2,540"4,84*0,1 0,484
w ’TP16 km2,746"4,84*0,1 0,484
w Mezfsoučet 3,388
w 'HP - potrubí"
w ‘ HP2 km 0,686 -vlevo* 12*1*0,1 1,200
w ‘ HP3 km 1,038 • vlevo" 8* 1*0,1 0,800
w ’ HP4 km 1,143 * vlevo* 9T0,1 0,900
VY " HP5 km 2,325 - vlevo” 9*1*0,1 0,900
w Mezfsoučet 3,800
w ‘HP-četa"
w ’ HP2 km 0,686 - vlevo" {{2,45-0,8)*1+2,05*1 >*2*0,1 0,740
w " HP3 km 1,038 - vlevo" ({2,45-0,8)* 1+2,05*1 )*2*0,1 0,740
w " HP4 km 1,143 - vlevo" ((2,45-0,8)*1+2,05*1 >*2*0,1 0,740
w " HP5 km 2,325 - vlevo" ((2,45-0,8)*1+2,05*1 )*2*0,1 0,740
w Mezfsoučet 2,960
w Součet 31,408

~«1K 274362021 j Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t [ 0,6941 27 247,20j 9 510,441 25 509,80[CS ÚRS 2018 01

w TP - potrubf
w " HP1 km 0,564 • vlevo’ 8*1,2*4,44/1000 0,043
w "TP1 km 0,837 "8*1,2*4,44/1000 0,043
w "TP2 km 0,919 "8*1,2*4,44/1000 0,043
w " TP4 km 1,265 "8*1,2*4,44/1000 0,043
w " TP5 km 1,506'10*1,2*4,44/1000 0,053
w ’ TP6 km 1,720'8*1,2*4,44/1000 0,043
w ‘ TP8 km 1,833'8*1,2*4,44/1000 0,043
w "TP10 km2>020 ’7*1,2*4,44/1000 0,037
w ’ TP13 km 2,255 "9*1,2*4,44/1000 0,048
w ’TP14 km2,281" 12*1,5*4,44/1000 0,080
w ’ TP15 km 2,540 "8*1,2*4,44/1000 0,043
w ’TP16 km2,746"6*1,2*4,44/1000 0,032
w Mezfsoučet 0,551
w "HP • potrubf
w ‘ HP2 km 0,686 - vlevo" 12*0,85*4,44/1000 0,045
w " HP3 km 1,038 • vlevo’8*0,85*4,44/1000 0,030
w " HP4 km 1,143 - vlevo’9*0,85*4,44/1000 0,034
w " HP5 km 2,325 • vlevo’9*0,85*4,44/1000 0,034
w Mezfsoučet 0,143
w Součet 0,694

26 291211111 Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva m2 141,000 28,08 47,36 10 637,04 CS ÚRS201801
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny Jsou urienypro zpevnění plochy při zakládáni objektů mechanizmy o hmotnosti přes 201.
2. V ceně jsou započteny 1 náklady na: a) kamenivo frakce 0 - 32 mm, b) rozprostření podkladu, c)

PSC osazeni silničních panelů. 3. V ceně nejsou započteny náklady na dodávku silničních panelů; tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci s dvojnásobnou obrotovostl. Předeplže-ll projekt ponechat 
tento materiál jako trvale zabudovaný 1 po založeni objektu, oceňuje se toto dodáni bez 
obratomstl.

W "Sklady"
w ’ SK1 km 0,550 - 0,575 - vpravo" 1*24 24,000
w " SK5 km 1,618- 1,662 - vlevo" 1*45 45,000
w " SK6 km 1,949 - 1,973 - vlevo’1*24 24,000
w ’ SK8 km 2,910-2,938 - vpravo’1*30 30,000
w Mezfsoučet 123,000
w "Průlehy"
VY ‘PR1 km 0,961 • vlevo" 3*3 9,000
W " PR2 km 0,973 - vlevo" 3*3 9,000
W Mezfsoučet 18,000
VY Součet 141,000

27 M 59381006 panel silniční 300x100x21,5 cm kus 47,000 4 240,00 199 280,00 CS ÚRS 201801

W "Sklady"
w ’ SK1 km 0,550 - 0,575 - vpravo" 8 8,000
w " SK5 km 1,618 • 1,662 - vlevo" 15 15,000
w ’ SK6 km 1,949 • 1,973 - vlevo" 8 8,000
w * SK8 km 2,910 -2,938 - vpravo" 10 10,000
w Mezfsoučet 41,000
w "Průlehy"
w " PR1 km 0,961 -vlevo" 3 3,000
w " PR2 km 0,973 -vlevo" 3 3,000
w Mezfsoučet 6,000
w Součet 47,000

D 4 Vodorovné konstrukce 384 638,32

28 K 462511161
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha 
nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer

m3 0,500 949,96 584,91 767,44 CS ÚRS 2018 01

PSC Poznámka li souboru cen:
1. V příplatcích jsou započteny náklady na urovnáni líce záhozu do projektovaného profilu.

w "Erozní rýha - zához"
w "C017 km 2,675 - vpravo" 0,5 0,500
w Součet 0,500

Rovnanlna z lomového kamene neupraveného pro podélné 1 příčné objekty objemu do
29 463211141 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínovánim spár úlomky kamene 

hmotnost lednotltvych kamenů do 80 ke
m3 5,000 1 032,66 1 099,74 10 662,00 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
PSC 1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154,-1155, -1156 a - 1157 jsou započteny I náklady na uloženi

klestu a na \ykopávku Miny a její přemístěni ze vzdálenosti do 20 m.
W "Opevněni příkopu*
w ' C012 km 2,051 - vlevo" 5*0,5 2,500
w ’ C016 km 2,348 - vlevo" 5*0,5 2,500
W R0V_80 Součet 5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
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30 K 463211152
Rovnanlna z lomového kamene neupraveného pro podélné 1 pncné objekty objemu
přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnánim líce a vyklfnovánfm spár úlomky kamene 
hmotnost lednotlivvch kamenů ořeš 80 do 200 ks

m3 118,700 1 073,69 f 121,63 260584,48 CS ŮRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
PSC 1. V cenách • 1144, -114 5, -1146, -1154, -1155, -M56a- 1157 jsou započteny I náklady na uloženi

klestu a na vykopávku hlíny a její přemístěni ze vzdálenosti do 20 m.
w ir
w ■ HP1 km 0,564 • vlevo" 2*2,5*2 10,000
w " TP1 km 0,837 "2*2,5+3,8 8,800
w "TP2 km 0,919 "2*2,5+1,5 6,500
VY " TP3 km 0,982 "2*3,5+2*3,5*3 28,000
W " TP4 km 1,265 "2*2,5+1,5 6,500
W “TP5 km 1,506 ”2*2,5+1,5 6,500
W "TP6 km1,720"2‘2,5+1,5 6,500
W " TP8 km 1,833 " 2*2,5+1,5 6,500
W "TPJ0 km2,020"2‘2,5+3,8 8,800
w " TP13 km 2,255 "2*2,5+3,8 8,800
w " TP14 km 2,281" 2*2,5+3,8 8,800
w " TP15 km 2,5-40 “ 2*2,5+1,5 6,500
w " TP16 km 2,746 "2*2,5+1,5 6,500
W ROV_200 Součet 118,700

31 K 467951230
Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištěni na vzdušné straně pilotami 0 od
150 do 190 mm, délky od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 do 3 m m 70,000 267,53 1 341,39 112 624,40 CS ŮRS 2018 01

dvoiitv z kulatiny 0 ořeš 290 do 400 mm
Poznámko k souboru cen:

PSC 1. Vcenách jsou zapolteny i náklady na vykopávku rýhy pro práh. 2. V cenách nejsou započteny
náklody na zpevněni dna a břehů u prahů. 3. Směrné výkresy - příloha i. 3.

W "TP"
w "TP1 km 0,837'5 5,000
w "TP2 km 0,919 ’ 5 5,000
w * TP3 km 0,982 "5*3 15,000
w " TP4 km 1,265 "5 5,000
w "TP5 km 1,506" 5 5,000
w " TP6 km 1,720" 5 5,000
w " TP8 km 1,833 " 5 5,000
w "TP10 km 2,020‘5 5,000
w "TP13 km 2,255 " 5 5,000
w “TP14 km 2,281 "5 5,000
w "TP15 km2,540*5 5,000
w "TP16 km 2,746" 5 5,000
w Součet 70,000

D 5 Komunikace pozemní______________________________________________ _______ ___________________________________________________________ 10 841 722,03

32 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti §0 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění U. 150 mm m2 450,000 90,10 37,40 57 375,00 CSÚRS 2018 01

W "Výhybny, ŠD 0/63"
W "VI km 2,178-2,193 - vpravo (2x)" 3*15*2 90,000
W Mezisoučet 90,000
W "Sjezdy, ŠD 0/63'
W ” N6 km 0,564 • vlevo (2x)" (16+3)/2* 15*2 285,000
W Mezisoučet 285,000
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W "Rigoly, ŠD 0/63"
W "R1 km 1,254 - vlevo" 3*5 15,000
w " R2 km 1,660 - vlevo" 3*5 15,000
w "R3 km 1,826 - vlevo" 3*5 15,000
w " R4 km 1,949 • vlevo" 3*5 15,000
w " R5 km 1,973 - vlevo" 3*5 15,000
w Mezisoučet 75,000
w Součet 450,000

33 K 564851R Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění ti. 150 mm m2 187,500 90,10 37,40 23 906,25

Poznámka kpoložce:
U položku Je změněn materiál na ŠD Of32 mm

w •Výhybny, ŠD 0/32"
w "VI km 2,178-2,193 - vpravo" 3*15 45,000
w Mezisoučet 45,000
w ‘Sjezdy, ŠD 0/32-
w " H6 km 0,564 - vlevo" (16+3)72*15 142,500
w Mezisoučet 142,500
w Součet 187,500

34 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 5 928,750 122,50 47,50 1 007 887,50 CS ÚRS2Q18 01

w "Sklady, ŠD 0/63"
w " SK1 km 0,550 - 0,575 - vpravo" (4-1)*25 75,000
w ’ SK2 km 1,040- 1,065 • vlevo" 8*25 200,000
w " SK3 km 1,120- 1,140 -vlevo"7*20 140,000
w " SK4 km 1,222 * 1,252 - vlevo (2x tl. 200 mm)" 8*30*2 480,000
w " SK5 km 1,618 - 1,662 - vlevo (2x tl. 200 mm)" (12-1+7-1)/2*44+(12+7)/2*44 792,000
vv " SK6 km 1,949 • 1,973 - vlevo (2x tl. 200 mm)" (8-1 )*24*2+8‘24*2 720,000
w " SK7 km 2,536 - 2,566 - vlevo" 6*30 180,000
w " SK8 km 2,910-2,938 - vpravo" (3-1 )*28+3*28 140,000
w Mezisoučet 2 727,000
w "Sjezdy, Š0 0/63"
w "NI km0,272 • vlevo’(10+3)/2*15 97,500
w " N2 km 0,272 • vpravo" (10+3)/2*15 97,500
w " H3 km 0,420 • vlevo" (8+3)72*15 82,500
w " H4 km 0,455 • vlevo" {8+3)72*15 82,500
w "N5 km 0,550 - vpravo" 3*10 30,000
w " N7 km 0,575 - vpravo" 3*10 30,000
w " M8 km 0,686 - vlevo" (11+3)72*15 105,000
w " N9 km 0,686 • vpravo" (8+3)72*15 82,500
w " N10 km 0,961 - vlevo" (27+3)/2*15 225,000
w " N11 km 0,961 -vlevo"3*10 30,000
w " H12 km 0,973 - vlevo" 3*10 30,000
w " NI 3 km 1,001 - vpravo" (16+3)/2*20 190,000
w " H14 km 1,038 • vlevo" (8+3)/2*10 55,000
w "N15 km 1,143 - vlevo" (8+3)/2*10 55,000
W ‘ NI6 km 1,254 - vpravo" (8+3)72*10 55,000
W “ NI7 km 1,254 - vlevo (2x tl. 200 mm)" (8+3)72*20*2 220,000
w " N18 km 1,620 - vlevo" (7+3)/2*10 50,000
w "N19 km 1,630 - vlevo" 3*10 30,000
w "N20 km 1,633 • vpravo" (8+3)72*15 82,500
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w "H21 km 1,660 - vlevo" 3*10 30,000
w "1122 km 1,826 • vlevo” (8+3)/2*10 55,000
w ’ N23 km 1,949 • vlevo” (8+3)/2*10 55,000
w ” N24 km 1,972 • vpravo" {14+3)/2‘15 127,500
w " M25 km 1,973 • vlevo” (8+3)/2*10 55,000
w “ N28 km 2,220 • vlevo” (18+3)/2*15 157,500
w "1129 km2,284 • vpravo" (10+3)/2'15 97,500
w ” M30 km 2,325 - vlevo" (8+3)/2*15 82,500
w “N31 km 2,534 - vpravo" (8+3)/2*10 55,000
w " H32 km 2,534 - vlevo" (8+3)/2*10 55,000
w "H33 km 2,583 - vpravo" (8+3)/2*10 55,000
w "1134 km 2,908 • vpravo" (8+3)/2’15 82,500
w ” N35 km 2,935 • vlevo” (25+3,5)/2*35 498,750
w " H36 km 2,938 • vpravo" (10+3)/2*10 65,000
w “ 1137 km 2,940 - vpravo" (8+3)/2'15 82,500
w Mezisoučet 3 183,750
w "Pnilehy, ŠD 0/63“
w ’ PR1 km 0,961 -vlevo" 3*3 9,000
w ’ PR2 km 0,973 - vlevo” 3*3 9,000
w Mezisoučet 18,000
w Součet 5 928,750

35 K 564861R Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 13 108,500 122,50 47,50 2 228 445,00

p Poznámka k položce:
U položku je zmlnén materíat na ŠD 0/32 mm 

W “Cesta, ŠD 0/32“
W "C3 kmO,000-2,950"4,38*2950 12 921,000
w Mezisoučet 12 921,000
w 'Výhybny, ŠD 0/32"
w "V1 km 2,178-2,193 - vpravo" 3*15 45,000
w Mezisoučet 45,000
w "Sjezdy, ŠD 0/32"
w "116 km 0,564 • vlevo" (16+3)72*15 142,500
w Mezisoučet 142,500
w Součet 13 108,500

| 36 I K j573191111 (Postřik infiltrační kationaktlvní emulzí v množství 1,00 kg/m2 j m2 12 781,500] 5,47 [ 9,701 193 895,36]CS ClRS 2018 01 |

Poznámka k souboru cen:
PSC t. V ceně nejsou započteny náklady na pepř, projektem předepsané očistění vozovky, které se 

oceňuje cenou 938 90-841 í OtiStěnf povrchu saponátovém roztokem části C Ot tohoto katotogu.
w "Cesta"
w ' C3 km 0,000- 2,950 "4,18*2950 12 331,000
w Mezisoučet 12 331,000
w "Výhybny"
w "V1 km 2,178-2,193 - vpravo" 3*15 45,000
w Mezisoučet 45,000
w "Sjezdy"
w " M6 km 0,564 - vlevo" (16+3)/2‘15 142,500
w Mezisoučet 142,500
w "Ml km0,272 - vlevo" 10*1 10,000
w "Ml km0,272 - vpravo" 10*1 10,000
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W "N3 km 0,420 - vlevo" 8*1 8,000
w ’N4 km 0,455 - vlevo" 8*1 8,000
w "M8 km 0,686 - vlevo” 11*1 11,000
w "M9 km 0,686 - vpravo" 8*1 8,000
w ‘ N10 km 0,961 -vlevo" 27*1 27,000
w "M13 km 1,001 -vpravo"16*1 16,000
w ” H14 km 1,038 - vlevo" 8*1 8,000
w "M15 km 1,143 - vlevo” 8*1 8,000
w “N16 km 1,254 - vpravo" 8*1 8,000
w ’ NI7 km 1,254 - vlevo" 8*1 8,000
w "M20 km 1,633 - vpravo" 8* 1 8,000
w " M22 km 1,826 - vlevo” 8*1 8,000
w “ M24 km 1,972 - vpravo" 14*1 14,000
w ‘ M28 km 2,220 - vlevo" 18*1 18,000
YV "N29 km 2,284 - vpravo" 10*1 10,000
w " N30 km 2,325 -vlevo" 8*1 8,000
w "N31 km 2,534 - vpravo" 8*1 8,000
w " M32 km 2,534 - vlevo" 8*1 8,000
w ’ M33 km2,583 - vpravo" 8*1 8,000
w ‘ H34 km 2,908 - vpravo" 8*1 8,000
w * M35 km 2,935 - vlevo" 25*1 25,000
w "N36 km 2,938 - vpravo" 10*1 10,000
w Mezisoučet 263,000
w Součet 12 781,500

K 573231108 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 m2 25 268,000 8,16 2,46 268 346,16 CS ÚRS 2018 01

W “Cesta"
W ’ C3 km 0,000 • 2,950 "(4,08+4,18)*2950 24 367,000
w Mezisoučet 24 3 67,000
w "Výhybny"
w ■V1 km 2,178 • 2,193 - vpravo" 3*15*2 90,000
w Mezisoučet 90,000
w "Sjezdy"
w " M6 km 0,564 • vlevo" <16+3)72*15*2 285,000
w Mezisoučet 285,000
w ‘NI km 0,272 • vlevo" 10*1*2 20,000
w ’N2 km 0,272 ■ vpravo" 10*1*2 20,000
w *N3 km 0,420 -• vlevo" 8*1*2 16,000
w " M4 km 0,455 • vlevo" 8*1*2 16,000
w " M8 km 0,686 - vlevo" 11*1*2 22,000
w " M9 km 0,686 • vpravo" 8*1*2 16,000
w " M10 km 0,961 - vlevo" 27*1*2 54,000
w ’ H13 km 1,001 - vpravo" 16*1*2 32,000
w " M14 km 1,038 - vlevo" 8*1*2 16,000
w ‘ N15 km 1,143 - vlevo" 8*1*2 16,000
W " NI6 km 1,254 • vpravo" 8*1*2 16,000
W ‘ N17 km 1,254 • vlevo" 8*1*2 16,000
VY * N20 km 1,633 - vpravo" 8*1*2 16,000
VY * M22 km 1,826 - vlevo" 8*1*2 16,000
W " M24 km 1,972 - vpravo" 14*1*2 28,000
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Cenová
soustava

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

w ■ H28 km 2,220 vlevo" 18* 1*2 36,000
w * N29 km 2,284 vpravo" 10*1*2 20,000
w " H30 km 2,325 vlevo’ 8*1*2 16,000
w "N31 km 2,534 vpravo" 8*1*2 16,000
w ■tm km 2,534 vlevo" 8*1*2 16,000
w " N33 km 2,583 vpravo" 8*1*2 16,000
w " H34 km 2,908 • vpravo" 8*1*2 16,000
w “ M35 km 2,935 • vlevo” 25*1*2 50,(H)0
w ’ H36 km 2,938 vpravo" 10*1*2 20,000
vv Mezlsoucet 526,000
w Součet 25 268,000

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězmné • OKS) s 12 634,000 251,50 51,13 3 823 427,42 CSÚRS 2018 01
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Poznámko k souboru cen:
1. ČSNEtl 13108-1 připouStl pro ACP 16 pouze tl. 50ai 80 mm.

W "Cesta"
W " C3 kmO,000 - 2,950 " 4,13*2950 12 183,500
W Mezlsoucet 12 183,500
W "Výhybny”
VY "VI km 2,178 - 2,193 - vpravo" 3*15 45,000
W Atezísoučet 45,000
W "Sjezdy"
W "N6 km 0,564 • vlevo" (16+3)/2‘15 142,500
W Mezlsoucet 142,500
W " Ml km 0,272 - vlevo" 10*1 10,000
W "N2 km 0,272 - vpravo" 10*1 10,000
VY " N3 km 0,420 - vlevo" 8*1 8,000
w " N4 km0,455 -vlevo"8*f 8,000
w " N8 km 0,686 - vlevo" 11*1 11,000
w " N9 km 0,686 - vpravo" 8*1 8,000
W " M10 km 0,961 - vlevo" 27*1 27,000
W "N13 km 1,001 - vpravo" 16*1 16,000
W "H14 km 1,038 - vlevo" 8*1 8,000
W "1115 km 1,143 - vlevo" 8*1 8,000
W "N16 km 1,254 - vpravo" 8*1 8,000
YV " N17 km 1,254 - vlevo" 8*1 8,000
W " N20 km 1,633 - vpravo" 8*1 8,000
VY "N22 km 1,826 - vlevo" 8*1 8,000
W "M24 km 1,972 - vpravo" 14*1 14,000
VY " N28 km 2,220 - vlevo" 18*1 18,000
VY "1129 km 2,284 - vpravo" 10*1 10,000
W " M30 km 2,325 - vlevo" 8*1 8,000
W " H31 km 2,534 - vpravo" 8*1 8,000
W "1132 km 2,534 - vlevo" 8*1 8,000
W "N33 km 2,583 - vpravo” 8*1 8,000
W ’ N34 km 2,908 - vpravo" 8*1 8,000
W "M35 km 2,935 - vlevo’ 25*1 25,000
W ” N36 km 2,938 - vpravo" 10*1 10,000
W Mezlsoucet 263,000
VY Součet 12 634,000
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39 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. 1, po zhutnění tl. 40 mm

m2 12 368,500 186,43 53,57 2 968 440,00 CSÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. ČSNEN 13108-1 připouStl pro ACO 11 pouze tl. 35 ož 50 mm.

W "Cesta"
W ’ C3 km 0,000 - 2,950 "4,04*2950 11 918,000
W Mezisoučet 11 918,000
W "Výhybny"
W "VI km 2,178-2,193 - vpravo" 3*15 45,000
W Mezisoučet 45,000
W "Sjezdy"
VY ” N6 km 0,564 - vlevo" (16+3)/2*15 142,500
W Mezisoučet 142,500
W ‘Ml km0,272 -vlevo" 10*1 10,000
W ’ M2 km 0,272 - vpravo" 10*1 10,000
W " N3 km 0,420 - vlevo’8*1 8,000
W "H4 km 0,455 - vlevo’8*1 8,000
W " M8 km 0,686 ■ vlevo" 11*1 11,000
W " N9 km 0,686 - vpravo" 8*1 8,000
VY " M10 km 0,961 - vlevo" 27*1 27,000
W "H13 km 1,001 - vpravo" 16*1 16,000
W ‘ M14 km 1,038 - vlevo" 8*1 8,000
W " M15 km 1,143 - vlevo’ 8*1 8,000
W "N16 km 1,254 - vpravo" 8*1 8,000
W " H17 km 1,254 - vlevo’8*1 8,000
W " M20 km 1,633 - vpravo" 8*1 8,000
W " N22 km 1,826 - vlevo" 8*1 8,000
VY * N24 km 1,972 - vpravo" 14*1 14,000
W "H28 km2,220 -vlevo"18*1 18,000
W " M29 km 2,284 - vpravo" 10*1 10,000
W " M30 km 2,325 - vlevo" 8*1 8,000
W "M31 km 2,534 - vpravo" 8*1 8,000
W " H32 km 2,534 - vlevo" 8*1 8,000
W " M33 km 2,583 - vpravo" 8*1 8,000
W " M34 km 2,908 - vpravo" 8'1 8,000
W " M35 km 2,935 - vlevo" 25*1 25,000
W " M36 km 2,938 - vpravo" 10*1 10,000
W Mezisoučet 263,000
VY Součet 12 368,500

11 K 1569903311 [zřízení zemních krajnic z hornin Jakékoliv třídy se zhutněním | m3 1 472,000|

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tlouUku krajnice. 2. V cenách nejsouzapolteny náklady na 
opatřeni zeminy a její přemístěni k místu zabudování, které se oceňuji podle ustanoveni £1. 3111 
Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalo$u.

117 867,84 CS URS201801

W "KZ1 km 0,000 - 2,950 -obě strany" 0,4*2950,0,2*2 472,000
W______  _________Součet_____________________________________ ____ ________________________________ _________ 472,000

41 K 569831111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 
štěrkodrtí tl. 100 mm

m2 1 770,000 56,91 29,04 152 131,50 CSÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZKJ J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 51-M až 55-11 jsou započteny 1 náklady no prohozeni zeminy. 2. V cenách 51-11 až 55-

PSC 11 nejsou započteny náklady na: a) opatřeni zeminy a její přemístění k místu zabudováni, které 
se oceňují podle či. 3111 Vleobecnýcb podmínek části A 01 tohoto katologu, b) odklizeni odpadu 
po prohozeni zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

w ' KZ1 km 0,000 - 2,950 - obě strany" 0,3*2950*2 1 770,000
w Součet 1 770,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 205 022,33

42 K 919551112 Zřízeni propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s 
hrdlem DN 400 mm

m 38,000 0,00 111,22
4 226,36 jcS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady no: o) zhotoveni otevřené stavební jámy, zemní konstrukce 
přesýpaného objektu ze vhodných zemin hutněných po vrstvách 150 až 200 mm na minimum 95 % 
Proctor Standard, které se oceňuji podle katalogu 800-1 Zemní práce, b) podkladní a vyrovnávací

PSC
f

mhy, které se oceňuji souborem cen 451.. - .. Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty nebo 
souborem cen 452 .. -.. Podkladní konstrukce z betonu, části A01 katalogu 827-1 Vedeni trubní, 
dálková a přípojná - vodovody o konolízace, c) dodávku trúbo spojek, které se oceňuji zvfdlfve 
specifikaci, ztratné lze dohodnout ve smčrné výíí 1,5 X. Součásti dodávky trub je 1 jejich úprava 
podle konkrétních podmínek stavby ('seříznutí, zkoseni, vytvořeni otvorů, apod.).

w ’ HP2 km 0,686 -vtevo*12 12,000
w * HP3 km 1,038 - vlevo" 8 8,000
w " HP4 km 1,143 - vlevo" 9 9,000
vv " HP5 km 2,325 - vlevo" 9 9,000
w Součet 38,000

M 5624lll( trouba HDPE flexibilní 8 kPA d = 400 mm m 38,570 675,00 2Í 034,75 CS ÚRS 2018 01
w 38*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 38,570

44 K RP51
Čelo propustku z betonu vodostavebního C30/37 - XF3, pro propustek z trub 011 400

kus 8,000 0,00 10 500,00 84 000,00

Poznámka k položce:
P Položka vycházlzpol. č. 919411131, je zde změna materiálu ■ beton pro základy vč. ocelové 

výztuže, nadzákladového zdívo, bednění a odbednění, zkosení hran (dle výkresu v PD).
w " HP2 km 0,686 - vlevo" 2 2,000
w " HP3 km 1,038 - vlevo" 2 2,000
w "HP4 km 1,143 -vlevo"2 2,000
W " HP5 km 2,325 - vlevo" 2 2,000
w Součet 8,000

45 K 919551114
Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s 
hrdlem DN 600 mm

m 88,000 0,00 130,13 11 451,44 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1, V cenách nejsou započteny náklady na: a) zhotoveni otevřené stavební Jámy, zemni konstrukce 
přesýpaného objektu ze vhodných zemin hutněných po vrstvách 150 oi 200 mm na minimum 98 %
Proctor Standard, které se oceňuji podle katalogu 800■ I 2emnlpráce, b) podkladní a vyrovnávací 

PSC vrstvy, které se oceňují souborem cen 451.. - .. Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty nebo
souborem cen 452.. -.. Podkladní konstrukce z betonu, části A01 katalogu 827-1 Vedení trubní, 
dálková a přípojná - vodovody a kanalizace, c) dodávku trúbo spojek, které se oceňují zvfákť ve 
specl/lkad, ztratné lze dohodnout ve směrné výii 1,5 X. Součásti dodávky trub je I Jejich úprava 
podle konkrétních podmínek stavby (seříznutí, zkoseni, vytvoření otvorů, opod.).

W ‘ HP1 km 0,564 - vlevo" 8 8,000
W ' TP1 km 0,837 "8 8,000

Strana 27 z 32

Pí Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
W "TP2 km 0,919 “ 8 8,000
W * TP4 km 1,265 " 8 8,000
w “TP5 km 1,506 "10 10,000
w ’ TP6 lan 1,720 "8 8,000
w " TP8 km 1,833 "8 8,000
w " TP10 km 2,020 "7 7,(XX)
w " TP13 km 2,255 "9 9,000
VY "TP15 km 2,540 * 8 8,000
W "TP16 km 2,746 * 6 6,000
W Součet 88,000

4(P M 5624(1(3 troubo HOPE /íexíbiini 8 kPA d= 600 mm m 82,320 1 590,00 142 018,80 CS ÚRS 2018 01
w 88*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 89,320

47 919551116
Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s
hrdlem DN 800 mm

m 12,000 0,00 156,29 1 875,48 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zhotoveni otevřené stavební jámy, zemni konstrukce 
přesýpaného objektu ze vhodných zemin hutněných po \rshách 150 až 200 mm na minimum 98% 
Procter Standard, které se oceňují podle katalogu £00-1 Zemni práce, b) podkladní o vyrovnávací

PSC mhy, které se oceňuj) souborem cen 451..... Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty nebo 
souborem cen 452 . Podkladní konstrukce z betonu, části A01 katalogu 827-1 Vedeni trubní,
dálková a přípojná - vodovody a kanalizace, c) dodávku trub a spojek, které se oceňuji zvídířve 
specifikaci, ztratné lze dohodnout ve smérné výíl 1,5 %. Součástí dodávky trub je 1 Jejich úprava 
podle konkrétních podmínek stavby fceříznutí, zkosení, vyhoření otvorů, apod.).

w " TP14 km 2,281 " 12 12,000
w Součet 12, (XX)

48 M 56241(15 trouba HDPE flexibilní 8 kPA d ° 600 mm m 12, tso 2 800,00 ' 34 (04,00 CSÚRS 2018 01
w 12*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 12,180

49 K RP50 Jímka propustku z betonu vodostavebního C30/37 - XF3, pro propustek z trub DN 600 
mm

kus 7,000 0,00 10 500,00 73 500,00

p Položka vy cházlzpol. 919413221, Je zde změno materiálu - beton C30/37 XF3 pro základy 1
vyzdčnl Jímky vč. ocelové výztuže (ocel. tmy, kari sítě), zřízení 1 odstraněni bednění, zkosení 
hran.

w "TP2 km 0,919" 1 1,000
w "TP4 km 1,265 “1 1,000
w "TP5 km 1,506" 1 1,000
w “TP6 km 1,720" 1 1,000
w “TP8 km 1,833 "1 1,000
w “TP15 km 2,540 "1 1,000
w " TP16 km 2,746‘1 1,000
w Součet 7,000

50 K RP52
Čelo propustku z betonu vodostavebního C30/37 • XF3, pro propustek z trub DN 600 až 
800 mm

kus 14,000 0,00 22 000,00 308 000,00

Položka vychází z pot. 919411121, je zde změna materiálu - beton C30/37 XF3 prozákiodyi 
vyzděni čela vč, ocelové výztuže (ocel. trny, kari sítě), zřízeni I odstraněni bednění, zkosení 
hran.

W "HP1 km 0,564 • vlevo" 2 2,000
w "TP1 km 0,837 *2 2,000
w "TP2 km 0,919" 1 1,000
w "TP4 km 1,265 "1 1,000
w " TP5 km 1,506 " 1 1,000
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W “ TP6 km 1,720" 1 1,000
w " TP8 km 1,833 " 1 1,000
w ' TP10 km 2,020 "2 2,000
w “ TP13 km 2,255 " 1 1,000
w " TP15 km 2,540" 1 1,000
w " TP16 km 2,746 "1 1,000
w Součet 14,000

51 RP53
Čelo propustku z betonu vodostavebniho C30/37 - XF3, pro propustek z trub DN 800

kus 2,000 0,00 25 000,00 50 000,00
VoznomKo k položce:
Položka vychází z pot. 919411121, Je zde zrnina materiálu - beton C30/37 XF3 pro základy i 
vyzděnl léta vl. ocelové výztuže (ocet. trny, karí sítě), zřízeni I odstraněni bedněni, zkoseni

"TP14 km 2,281 "2

[obetonováni trubního propustku betonem vodostavebním C30/37 - XF3

2,000
2,000

77,4001 2 500,00 193 500,001

w ■ HP1 km 0,564 • vlevo" 8*0,61 4,880
w " TP1 km 0,837 "8*0,61 4,880
w "TP2 km 0,919 "8*0,61 4,880
w “ TP4 km 1,265 “8*0,61 4,880
w ” TP5 km 1,506 "10*0,61 6,100
w ” TP6 km 1,720 "8*0,61 4,880
w “ TP8 km 1,833 "8*0,61 4,880
w "TP10 km 2,020‘7*0,61 4,270
w " TP13 km 2,255 "9*0,61 5,490
w ’ TP14 km 2,281 "12*0,71 8,520
w “ TP15 km 2,540 "8*0,61 4,880
w " TP16 km 2,746 "6*0,61 3,660
w Mezisoučet 62,200
w "HP • potrubí"
w " HP2 km 0,686 • vlevo" 12*0,4 4,800
w ‘HP3 km 1,038 -vlevo" 8*0,4 3,200
w " HP4 km 1,143 • vlevo" 9*0,4 3,600
w " HP5 km 2,325 - vlevo" 9*0,4 3,600
w Mezisoučet 15,200
w Součet 77,400

53 K 936561111 Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo pře kopů cest z kameniva drceného m3 184,190 537,17 312,83 156 561,50 CS ŮRS 2018 01

TP • potrubí"
VY "HP1 km 0,564 - vlevo" 8*1,02 8,160
w " TP1 km 0,837 "8*1,02 8,160
w "TP2 km 0,919 "8*1,02 8,160
w " TP4 km 1,265 "8*1,02 8,160
w "TP5 km 1,506 "10*1,02 10,200
w ’ TP6 km 1,720" 8*1,02 8,160
w " TP8 km 1,833 "8*1,02 8,160
w "TP10 km2,020"7*1,02 7,140
w "TP13 km 2,255 "9*1,02 9,180
w "TP14 km2,281 "12*1,1 13,200
w " TP15 km 2,540 "8*1,02 8,160
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w "TP16 km2,746"6*1,02 6,120
w Mezisoučet 102,960
w
w

"HP - potrubí"
" HP2 km 0,686 • vlevo" 12*1,96 23,520

W " HP3 km 1,038 - vlevo’8*1,96 15,680
w " HP4 km 1,143 - vlevo" 9*1,96 17,640
w " HP5 km 2,325 - vlevo’9*1,96 17,640
w Mezisoučet 74,480
W
W

"Zasyp po vybouryných TP’
"TP7 km 1,725 "7*0,25 1,750

W "TP9 km 1,985 "6*0,25 1,500
W "TP11 km 2,051 "7*0,25 1,750
W ’ TP12 km 2,215 "7*0,25 1,750
W Mezisoučet 6,750
W Součet 184,190

H | K |RPt 6 [Dodávka + montáž ocelové závory • typ Znojmo - půlená | kus j 2,000 [ o.ooj 27 500,001 55 000,001

P

Poznámka k položce:
V rámci položky Je dodávka a montáž závory, vl. zemnkh prací, základové patky, dvojnásobného 
základové a krycího nátěru a osazeni 4 te reflexních odrazek. Zároveň musí být objízdná pro 
cyklisty.

w ‘ ZA1 km 0,010 "2 2,000
w Součet 2,000

55 | K [RP20 |Dopravní značení B11, dodávka včetně montáže | kus | i,ooo| 0,001 1 850,001

P
Poznámka k položce:
Obsahem této potožky Je kompletní dodávko, vletně montáže. V položce Je zahrnuto: zemni 
práce, betonová patko, sioupek, znalenl, nátěr.

W "C01 km 0,001 - vpravo" 1 1,000
VY Součet 1,000

| 56) K |rP21 |Dopravní značeni El 3, dodávka včetně montáže | kus | 2,000 [ 0,Qo| 1 950,00| 3 900,00|

Poznámka k položce:
Obsahem této položky Je kompletní dodávka, vletně montáže.

W ‘ C03 km 0,010 (Pozor závora!) "2 2,000
YV___________________Součet___________________________________________________________________________  2,000__________________________ _________________________ _________________

| 57 | K [RP22 |Dopravni značeni B11, dodávka včetně montáže | kus | 2,000 | 0,00| 1 750,00 | 3~500,001

Poznámka k položce:
P Obsahem této potožky Je kompletní dodávka, vlétni montáže. V položce Je zahrnuto: zemni

práce, betonová patka, sloupek, znalenl, nátěr.

W ’ C03 km 0,010'2 2,000
W_____________________ Součet___________________________________________________________________________ _________ ______ 2,000_________________________ _________________________ _________________________

58 K RP60
Likvidace vybouraných hmot v souladu se zk. 0 odpadech č 185/2001 Sb. v platném 
znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace s vybouranými hmotami a kpl 1,000 0,00 45 000,00 45 000,00
poptatkv za uložení sutě na skládku.

P
Poznámka k potožce:
■ odvoz sutě na skládku vletně poplatku za skládku 
- předpokládá se odvoz na skládku ve vzdálenosti do cca 30 km

w TP * potrubí (m)"
w " HP 1 km 0,564 • vlevo" 8 8,000
w "TP2 km 0,919 "7 7,000
w " TP5 km 1,506 "8,5 8,500
w "TP7 km 1,725 "7 7,000
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Cenová
soustava

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

w " TP8 km 1,833'6 6,000
w " TP9 km 1,985 "6 6,000
w ' TP10 km 2,020’ 7 7,000
w " TP11 km 2,051 * 7 7,000
w “ TP12 km 2,215 “7 7,000
w " TP13 km 2,255 "9 9,000
w "TP14 km 2,281 " 11 11,000
w Mezisoučet 83,500
w TP - čela (ks)"
w "HP1 km 0,564 - vlevo" 2 2,000
w "TP14 km 2,281" 1 1,000
w Mezisoučet 3,000
w TP • beton, dílce (ks)"
vv " TP3 km 0,982 " 10 10,000
w Mezisoučet 10,000
w Součet 96,500
w 1 1,000
w Součet 1,000

59 K RP61
Bouráni trubních propustů jakékoliv světlosti, vč. nosných konstrukci, čel a jímek s 
odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s kpl 1,000 0,00 10 500,00 10 500,00
naložením na dopravní prostředek.
Poznámka k položce:
Bouráni trubních propustůJakékoliv světlosti, vl. nosných konstrukci, lei o jímek,

w TP - potrubí ím)"
w “ HP1 km 0,564 • vlevo" 8 8,000
w ”TP2 km 0,919 " 7 7,000
w "TP5 km 1,506 " 8,5 8,500
w " TP7 km 1,725 ‘ 7 7,000
w "TP8 km 1,833 "6 6,000
w "TP9 km 1,985" 6 6,000
w "TP10 km 2,020 "7 7,000
w "TP11 km 2,051 "7 7,000
w "TP12 km 2,215 ’ 7 7,000
w "TP13 km 2,255 * 9 9,000
w "TP14 km 2,281 “11 11,000
w Mezisoučet 83,500
w TP • čela (ks)’
w "HP1 km 0,564 - vlevo" 2 2,000
w "TP14 km 2,281" 1 1,000
w Mezisoučet 3,000
w TP - beton, dílce (ks)"
w "TP3 km 0,982 " 10 10,000
w Mezisoučet 10,000
w Součet 96,500
vv 1 1,000
w Součet 1,000

D 998 Přesun hmot

60 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délkv objektu

t 4 162,708 0,00 5,00 20 813,54
CSÚRS201801 |
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

PSC Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použil 1 pro plochy lefiJfs krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

61 K 998225192
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 2000 m

4 1 62,708 0,00 5,00 20 813,54 CSÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo žMlným.
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krycí list soupisu

Stavba:
LC a cyktotrasa Na Velkou Javorinu 

Objekt:
17101-14XC-BJ-S001 • LC Na Velkou Javorinu (km 0,000-2,950) 

Soupis:
17101-14XC-BJ-S001-1 - Investice 

Úroveň 3:

-1.1 - Investice - sanace komunikace

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Strání Datum: 9. 11. 2017

Zadavatel: tč: 42196451
Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Zlín DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00220078
Regioprojekt Brno, s.r.o DIČ: CZ00220078

Poznámka:

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

1 739 518,34
2 190 587,25

3 930 105,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 930 105,60 21,00% 825 322,18

snižená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 755 427,78
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

LC a cyklotrasa Na Velkou Javorinu
Objekt:

17101 -14XC-BJ-S001 - LC Na Velkou Javorinu (km 0,000-2,950)
Soupis:

17101-14XC B J-S001 -1 - Investice 
Úroveň 3:

-1.1 ■ Investice - sanace komunikace

9. 11. 2017

Regioprojekt Brno, 
s.r.o

Místo: k.ú. Strání Datum:

Zadavatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Zlín Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 739 518,34 2 190 587,25 3 930 105,60

HSV - Práce a dodávky HSV 1 739 518,34 2 190 587,25 3 930 105,60

1 - Zemní práce 12 904,72 1 173 519,51 1 186 424,24

5 - Komunikace pozemní 1 702 205,24 706 575,76 2 408 781,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 408,38 257 508,02 281 916,40

998 * Přesun hmot 0,00 52 983,96 52 983,96

Strana 2 z 14



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

LC a cyklotrasa Na Vetkou Javořinu
Objekt:

17101-14XC-BJ-S001 • LC Na Velkou Javořinu (km 0,000-2,950)
Soupis:

17101-14XC-BJ-S001-1 • Investice 
Úroveň 3:

-1.1 - Investice - sanace komunikace

Místo: k.ú. Strání Datum: 9. 11. 2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Zlín Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 3 930 105,60

D HSV Práce a dodávky HSV 3 930 105,60
D 1 Zemní práce 1 186 424,24

1 K 112201101
Odstranění pařezů s jejích vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 
kořenů průměru přes 100 do 300 mm

kus 18,000 95,44 205,18 5411,16 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámko k souboru cen:
1. Ceny lze použil i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 
zapoíterry 1 náklady no případné nutné odklizeni pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 
naložení na dopravní prostředek. 3. toajhll se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého 
lesního porostu, lze polet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze l. 1.4. Zásyp jam po 
nářezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této lástl katalogu. 5. Průměr pařezu se měří 
v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měřeni a následného zprůměrováni 
naměřených hodnot.

w
w PAR30

18
Součet

18,000
18,000

2 K 112201102
Odstranění pařezů s jejích vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 
kořenů průměru přes 300 do 500 mm

kus 8,000 95,44 457,12 4 420,48 CSÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
f. Ceny lze použit i pro odstraněni pařezů ze sesutá zeminy, výmatů a polomů. 2. V ceně jsou 
zapoíterry 1 náklady na případné nutné odklízení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 
noíoženl na dopravní prostředek. 3. Maji-ll se odstraňovat pařezy z pokáceného souv#síá/io 
lesnf/io porostu, lze polet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze l. 1, 4. Zásyp jam po 
pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této lástl katalogu. 5. Průměr pařezu se měří 
v místě řezu kmene na základě dvojího no sebe kolmého měření a následného zprůměrováni 
naměřených hodnot.

w
w PARM)

8
Součet

8,000
8,000

3 K 112201103
Odstranění pařezů s Jejích vykopáním, vytrháním nebo odstřetením, s přesekáním 
kořenů průměru přes 500 do 700 mm kus 2,000 190,87 704,24 1 790,22 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použit Ipro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrotů a polomů. 2. V ceně jsou 
zapoíterry i náklady no případné nutné odklizeni pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 
naloženi na dopravní prostředek. 3. MaJI-li se odstraňovat pařezy 2 pokáceného souvislého 
lesního porostu, lze polet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze l. 1. 4. Zásyp jam po 
pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této lástl katalogu. 5. Průměr pařezu se měří 
v mlsfá řezu kmene no zákřadá dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrováni 
naměřených hodnot.

w
w PAR70

2
Součet

2,000
2,000

4 K 112201104
Odstraněni pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 
kořenů průměru přes 700 do 900 mm kus 1,000 190,87 1 195,57 1 386,44 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Čerty lze použit I pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrotů o polomů. 2. V ceně jsou 
zapoiteny 1 náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 
naloženi na dopravní prostředek. 3. Mojí-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého 
lesního porostu, lze polet pařezů stonovit s přihlédnutím k tabulce v příloze l. 1.4. Zásyp jam po 
pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří 
v místí řezu kmene no zákřadá dvojího no sebe kolmého měření a následného zprůměrováni 
naměřených hodnot.

w
w PAR90

1
Součet

1,000
1,000

S 174201201
Zásyp Jam po pařezech výkopkem z horniny získané pří dobývání pařezů s hrubým 
urovnáním povrchu zasypávkv průměru pařezu přes 100 do 300 mm

kus 18,000 0,00 79,94 1 438,92 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Zásyp Jam po pařezech průměru přes 100 do 300 mm se neoceňuje v případě, že se soulasně 
provádí sejmutí ornice. 2. Nestall-U pro zasypání jámy po pařezu výkopek získaný pří dobývání 
pařezu a )e-ll projektem předepsáno, oceňuje se se doplnění Jámy do úrovně okolního terénu 
cenou 174 10-1101 Zásyp syponinou Jam, šachet, rýh nebo kolem objektů. 3. Průměr pařezu se 
měří v místě řezu.

w
w

PAR30
Součet

18,000
18,000

6 174201202 Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané pří dobývání pařezů s hrubým 
urovnáním povrchu zasypávkv průměru pařezu přes 300 do 500 mm

kus 8,000 0,00 169,96 1 359,68 CSÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Zásyp Jam po pařezech průměru přes 100 do 300 mm se neoceňuje v případě, že se soulasně 

provádí sejmuti arnice. 2. Westačf-ří pro zasypání Jámy po pařezu výkopek získaný pří dobý\ání 
pařezu a je-li projektem předepsáno, oceňuje se se doplnění jámy do úrovně okolního terénu 
cenou 174 10-1101 Zásyp sypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem objektů. 3. Průměr pořezu se 
měří v míst# řezu.

w
w

PAR50
Součet

8,000
8,000

7 K 174201203 Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobýváni pařezů s hrubým 
urovnánim povrchu zasypávkv průměru pařezu pres 500 do 700 mm

kus 2,000 0,00 327,56 655,12 CSÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. Zásyp jam po pařezech průměru přes 100 do 300 mm se neoceňuje v případě, že se soulasně 
pro\ádl sejmuti ornlce. 2. Nestati-ll pro zasypání Jámy po pařezu výkopek získaný pří dobýváni 
pařezu a je-li projektem předepsáno, oceňuje se se doplněni Jámy do ůromě okolního terénu 
cenou 174 10-1101 Zásyp sypaninou Jam, Šachet, rýh nebo kolem objektů. 3. Průměr pařezu se 
měří v místě řezu.

W 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK) J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
w Součet 2,000

8 K 174201204
Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané pří dobývání pařezu s hrubým 
urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 700 do 900 mm

kus 1,000 0,00 726,58 726,58 CSÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. Zásyp jam po pařezech průměru přes 100 do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně

PSC
provádí sejmuti ornlce. 2. NestoČI-ll pro zasypáni Jámy po pořezu výkopek získaný při dobýváni 
pořezu a je-ll projektem předepsáno, oceňuje se se doplněni jámy do úrovně okolního terénu 
cenou I7A 10-1101 Zásyp sypaninou jam, Šachet, rýh nebo kolem objektů. 3. Průměr pařezu se 
měř! v místě řezu.

W PAR90 1,000
W Součet 1,000

K RP63 Likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy. kus 29,000 0,00 85,00 2 465,00 .
Poznámka k položce:
Součásti položky je likvidace pařezů včetně manipulace a vodorovného přemístěni.

w PAR30 18,000
w PARM 8,000
w PAR70 2,000
w PAR90 1,000
w Součet 29,000

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných
CSÚRS 2018 0110 122202201 profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 

3 do 100 m3
m3 90,400 0,00 128,16 11 585,66

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to 1 tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 
prováděny samostatně, b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 
odkopávkaml nebo prokopávkami pro spodní stovbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnicích se 
oceňuji podle kapitoly. 3*2 Zemnfky VSeobecných podmínek tohoto katalogu, c) při zahlubovánl 
silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném 
předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vněJSiml hranami mostu se 
oceňuji: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3- při objemu přes 1000 m3 
cenoml pro množství přes 100 do 1 OOO m3. dj pro sejmuti podornlčl s přihlédnutím k ustonovenl 
čl. 3112 Víeobecrých podmínek katatogu. 2. Ceny nelze použit pro odkopávky a prokopávky v 
zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Vfeobecnýdi podmínek tohoto

w

kafořoju. 3. V cenách jsou započteny 1 náklady na vodorovné přemístění výkopku vpřlčných 
profitech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístěni se nezahrnuji do 
střední vzdálenosti vodorovného přemístěni výkopku. A. Vodorovnépřemlstěnivýkopkuz 
výkopiSti no násyplStě při jakékoliv Šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístěni výkopku 
v příčném profilu, je-ll při odkopávce nebo prokopávce mezi výkoplStěm a násypiSlěm v příčném 
profilu dopravní nebo jiný pruh, na nimž projekt vylučuje rvSenf provozu prováděním zemních 
prací. Takové přemístěni výkopku se oceňuje podle čl. 3162 VSeobecných podmínek tohoto 
katalogu. 5. Přemístěn) výkopku vpřlčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenomf 
souboru cen 162 .0-1. Vodorovné přemístěni výkopku části A 01 Společné zemni práce tohoto 
katalogu

’ P8 km 1,370 - 1,566 - vlevo" 196*0,8 156,800
w " P14 km2,281-2,311 - vlevo" 30*0,8 24,000
W ODKOP Součet 180,800
w ODKOP*0,5 90,400
w Součet 90,400

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných
CSÚRS 2018 0111 K 122202209 profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 

3 Příplatek k cenám za lepivost homínv tř. 3
m3 18,080 0,00 22,53 407,34
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-ti vykopávky příkopů 
prováděny samostatně, b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 
odkopávkaml nebo prokopávkami pro spodní stavbu jfřníc. Vykopávky v ostatních zemnicích se 
oceňuji podle kapitoly. 3‘2 Zemníky VSeobecných podmínek tohoto katalogu, c) při zahlubovánf 
silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném 
předstihu, část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějiími hranami mostu se 
oceňují: - při objemu do 1000 m3 cenoml pro množství do 100 m3- pří objemu přes 1000 m3 
cenami pro množství přes 100 do 1000 m3. d) pro sejmutí podornlčl s přihlédnutím k ustanoveni 
tl. 3112 VSeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použit pro odkopávky a prokopávky v 

PSC zapažených prostorách; tyto zemni práce se oceňují podle il. 3116 VSeobecných podmínek tohoto
katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístěni yýkopku v přllných 
profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti přliného přemístění se nezahrnují do 
střední vzdálenosti vodorovného přemístěni výkopku. A, Vodorovné přemístění výkopku z 
výkopiStě no násyplSti při Jakékoliv Šířce koruny se nepovožuje za vodorovné přemístění výkopku 
v příčném profilu, je-ll při odkopávce nebo prokopávce mezi výkoplStžm a násyplítěm v příčném 
profitu dopravní nebo jiný pruh, no němí projekt vylučuje ruSení provozu prováděním zemních 
prací. Takové přemístěni výkopku se oceňuje podle ČI. 3162 VSeobecných podmínek tohoto 
katalogu. 5. Přemístění výkopku v přllných profilech no vzdálenost přes I5mse oceňuje cenami 
souboru cen 162 .0-1. Vodorovné přemístěni výkopku části A 01 Společné zemni práce tohoto 
katatogu

W ODKOP'0,5'0,2 18,080
VV_______________ Součet________________________________________________________________________ _________ 18,080

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných
CSÚRS 2018 0112 K 122302201 profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 

4 do 100 m3
m3 90,400 0,00 351,91 31 812,66

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny ./sou určeny pro vykopávky. a) příkopů pro silnice a to I tehdy, jsou-ti vykopávky přitopil 

prováděny samostatně, b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 
odkopávkaml nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostolnlcb zemnicích se 
oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky VSeobecných podmínek tohoto katalogu, c) při zahtubovánI 
silnlcpro mimoúrovňové kříženi a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném 
předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se 
oceňuji: - při objemu do 1000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1000 m3 
cenomfpro množství přes 100 do 1000 m3. d) pro sejmutí podornlčl s přihlédnutím k ustanoveni 
čt. 3112 VSeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použit pro odkopávky a prokopávky v 

PSC zapažených prostorách; tyto zemni práce se oceňujI podle čl. 3116 VSeobecných podmínek tohoto
katalogu. 3. V cenách jsou započteny I náklady na vodorovné přemístěni výkopku v příčných 
profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnuji do 
střední vzdálenosti vodorovného přemístěni výkopku. A. Vodorovné přemístěni výkopku z 
výkopíStě na násypiSti při Jakékoliv Šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku 
v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkoplStěm a násyplítěm v příčném 
profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje ruSení provozu prováděním zemních 
prací. Takové přemístěni výkopku se oceňuje podle čl. 3162 VSeobecných podmínek tohoto 
katalogu. 5. Přemístěni výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami 
souboru cen 162 .0-1. Vodorovné přemístění výkopku Části A 01 Společné zemni práce tohoto 
katalogu

VY QDKOP‘0,5 90,400
W___________ _______ Součet___________________________________________________________________________ _________ 90,400

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silníce s přemístěním výkopku v příčných
CS ÚRS 2018 0113 K 122302209 profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 

4 Pňofatek k cenám za lepivost homínv tř. 4
m3 18,080 0,00 35,89 648,89
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZKJ J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK)
Cenová

soustava

Poznámko k souboru cen;
f. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) přikopu pro silnice a lo i tehdy, Jsou-ll \ykopdvky příkopů 
prováděny samostatně, b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 
odkopávkaml nebo prokopdvkaml pro spodní startu silnic. Vykopávky v ostatních zemnickh se 
oceňuji podle kapitoly. 3*2 Zemnily Všeobecných podmínek tohoto katalogu, c) při zahtubováni 
silnic pro mimoúrovňové kříženi a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném 
předstihu, část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se 
oceňují: - při objemu do i 000 m3 cenami pro množstvfdo 100 m3 - při objemu přes 1000 m3 
cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmuti podornlii s přihlédrutlm k ustanoveni
II. 3112 Všeobecných podmínek katalogu, 2. Ceny nelze použit pro odkopávky a prokopávky v

PSC zapažených prostorách; tyto zemni práce se oceňuji podle ČI. 3116 Všeobecných podmínek tohoto 
kotologu, 3. V cenách jsou započteny 1 náklady na vodorovné přemístěni výkopku v příčných 
srofilech na přilehlých svazích o příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezohrnufi do 
střední vzdálenosti vodorovného přemfstění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z 
výkopištěna násyplštěpři Jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístěni výkopku 
v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkoplštěm a násyplštlm v příčném 
zrofilu dopravnl nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušeni provozu prováděním zemních 
zrad. Takové přemístěni výkopku se oceňuje podle ČI. 3162 Všeobecných podmínek tohoto 
katalogu. 5. Přemístěni výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami 
souboru cen 162 .0-1. Vodorovné přemístěni výkopku části A 01 Společné zemni práce tohoto 
katalogu

vv ODKOP‘0,5*0,2 18,080
w Součet 18,080

14 K 122301103
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 1 OOO do 5 000 m3

m3 2 515,779 0,00 83,02 208 859,97 CS ÚRS2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 
podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích pň tesnkko-technkkých

PSC mellorockh (LTM) se oceňuji cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní 
odkopávky a prokopávky při LTM se oceňuji při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenomi 
přes 100 do 1000 m3. 3. Ceny lze použit Ipro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použit 1 
pro sejmuti podornlčl. Pňtom se přihlíží k ustanoveni čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto 
katalogu.

w 'Odstraněni stávajících vrstev štěrkodrtl okolo kamenného štětu'
w 'C1 km 0,000 -2,950" 2*2950*0,45 2 655,000
w ' minus odkop cesty v místě opěrné zdi km 2,239 - 2,259 " -2*(20*2*5)‘0,45 -27,000
w Mezisoučet 2 628,000
w "Celková rekonstrukce vozovky - navíc odstranění stávajícího kamenného štětu'
w ' C4 km 0,909-0,930'2,6*21*0,45 24,570
w ' C5 km 1,043 • 1,092 " 2,6*49*0,45 57,330
w " C6 km 1,380 • 1,430" 2,6*50*0,45 58,500
w ' C7 km 1,490-1,513 "2,6*23*0,45 26,910
w Mezisoučet 167,310
w ODKOPJ Součet 2 795,310
w ODKOP_1*0,9 2 515,779
w Součet 2 515,779

15 K 122401103 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdátervost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 279,531 35,24 217,52 70 654,26 CS ŮRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
Poznámka k souboru cen;
1. Odkopávky o prokopávky vroubených prostorech se oceňuji podle čl. 3116 Všeobecných 

podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnlcko-technlckých

PSC melioraclch (LTM) se oceňuji cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní 
odkopávky a prokopávky při LTM se oceňuji při Jokémkollv objemu výkopu přes 100 m3 cenami 
přes 100 do 1000 m3. 3. Ceny lze použit 1 pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použit 1 
pro sejmutí podornlčl. Přitom se přihlíží k ustanoveni čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto 
katalogu.

w ODKOP_1*0,1 279,531
w Součet 279,531

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
16 162401101 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 

na vzdálenost pres 1 000 do 1 500 m
m3 1 057,820 0,00 70,99 75 094,64 CS ŮRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použit, předepisuje-U projekt přemístit výkopek na místo nep/istupné 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 násyplštl. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnut i výkopku na násyplštl; toto rozhrnuti se oceňuje cenami souboru

PSC

cen 17f .0-.. Uloženi sypaniny do násypů a 171 20-120Í Uloženi sypaniny na skládky. 4. Je-llna 
dopravní dráze pro vodorovné přemístěni nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na Jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se foto 
lomené vodorovně přemístěni výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládáni výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládáni neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovenipozn. číslo 5. 5. PřemlstUje-tl se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, 1 když se provádí. Toto ustanoveni neplatí, 
vytučuje-liprojekt použiti dožeru. 6. Vcenách vodorovného přemístěni sypaniny nejsou 
započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

w ODKOP 180,800
w P30‘0,3 271,800
w P50*0,5 582,000
w PŘESUN Mezisoučet 1 034,600
w PAR30*0,115 2,070
w PAR50‘0,53 4,240
w PAR70‘1,45 2,900
w PAR90‘2,4 2,400
w PAR Mezisoučet 11,610
w Součet 1 046,210
w PRESUN+PAR'2 1 057,820
w Součet 1 057,820

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
17 K 162701105 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 

na vzdálenost t>řes 9 000 do 10 000 m
m3 2 515,779 0,00 204,27 513 898,18 CS ŮRS 2018 01
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Cenová
soustava

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Poznámka k souboru cen:
i. Ceny nelze použit, předeptsuje-ll projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístěni se oceňuje individuálně. 2. V cenách Jsou zapolteny i 
náhrady za Jízdu loženého vozidla v terénu ve vý&opiítl nebo na návypíšti. 3. V cenách nejsou 
zopolteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypiStl; toto rozhrnuti se oceňuje cenami souboru 
cen 17Í. O-. . Uložení sypaníny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-ll na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístěni nějaká překážka, pro kterou Je nutno překládat výkopek 
z Jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístěni \ýkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládáni \ýkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. PřemlstUJe-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládáni výkopku, í když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-ti projekt použití dožeru. 6. V cenách vodorovného přemístěni sypaníny nejsou 
zapolteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikací.

W ODKOP_1‘0,9 2 515,779
W__________________ Součet___________________________________________________________________________ _________ 2 515,779

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
CS ÚR52018 0118 K 162701155 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 

na vzdálenost ořeš 9 000 do 10 000 m
m3 279,531 0,00 264,19 73 849,29

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předeplsuje-ll projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou zapolteny i 
náhrady za Jízdu loženého vozidla v ferinu ve vyíopíífí nebo na násyplštf. 3. V cenách nejsou 
zopolteny náklady na rozhrnuti výkopku na násypiítl; toto rozhrnuti se oceňuje cenami souboru 
cen 171.0-. . UloženI slaniny do násypů o 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-ll no 
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 přistužnou cenou tohoto 
scxĚioru cen a překládáni výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. llslo 5. 5. PřemlstUje-ll se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vyluluje-li projekt použití dožeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaníny nejsou 
zapolteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikací.

W ODKOP_1*0,1 279,531
W__________________ Součet________________ __________________________________________________ 279,531

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaníny ve vrstvách a s hrubým

19 171101101
urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou 
mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále Jen PS) na 95% 
PS

m3 3 312,610 0,00 33,34 110 442,42 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál {CZK} montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Poznámko k souboru cen:
1. Ceny tze použit I pro sypaníny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít I 

pro: a) rozprostřeni zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení o zářezů 
pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, 
b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny tze použit i pro uložení sypaníny s předepsaným 
zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 ízepouiít 
ípro ukládání sypaníny z hornin nesoudržných I soudržných společně bez možností Jejich 
roztřídění. 5. Ceny -1121 a-1131 lze použít Jen tehdy, Jestliže objem násypů, oceňovaných 
těmito cenami, měřený podle ustanoveni II. 3571 Všeobecných podmínek katatosu nepřesáhne 
100 000 m3na objektu. Násypy, Jejíchž soulet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení 
Individuálně. 6. Ceny Jsou urleny pro míru zhutněni urienou projektem: o) pro ceny-1101 ož •
1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehřostf l(d), c) pro ceny -1121 
a-1131 stanovením tedino/ogíe. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaníny do hrázi; uložení 
ne tříděné sypaníny do hrázi se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných syponíndo 
hrází lástl A 03, připadni cenovými normativy podle částí A 31, b) pro uloíenf sypaníny do 
ochranných volů nebo tich jejích lásti, jejichž šířka Je menši než 3 m. Toto uložení se oceňuje 
cenomí souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů, a. Cena 20-1101 neplatí pro uíoíenf výkopku nebo 
omlce při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany vykopu, z něhož byl výkopek získán a to 
oni tehdy, Jestliže se výkopek po vyhození z výkoplště na povrch území Ještě dále přemísťuje na 
hromady. podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí taková horniny, u nichž zdrojem 
pevností Jsou moíekuíámí a chemická vazby mezí tásticemi horniny. Jde o horniny, které jsou 
schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudrinýml se rozumějí horniny, u nichž hlavním 
zdrojem pevností ve smyku Je pouze třeni mezí Jednotlivými oddělenými pevnými částicemi 
horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 
125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami 
kamenitými se rozumějí nestmelené ůlomkovité horniny skalní o sypké se zrny přes 125 mm. 
Množství zrn velikosti přes 125 mm musí byt vyííl než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení 
soudržných hornin tze použít, jestliže jejích přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyííl 
než 2 % optimální víhkosfí dle zkouííy PS na neredukovaný materiál. Je-ll vlhkost při ukládání 
sypaníny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaníny individuálně. 14. ZaJIŠťuje-tl se předepsané 
zhutnění násypu přesypánlm podle ll. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstraněni přesypané části 
cenami 122.0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách

W (PRESUN)‘0,5 517,300
w ODKOP.1 2 795,310
w Součet 3 312,610

20 K 171201101
Uloženi sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 
urovnáním nezhutněnvch z iakýchkolív hornin

m3 505,690 0,00 17,87 9 036,68 CS ÚRS 2018 01
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Cenová
soustava

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze poulit Ipro sypanlny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použil I 
pro: o) rozprostřeni zbylého výtopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedeni a zářezů 
pro podzemní vedeni; toto množství se urtl v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, 
b) uloženi výkopku do násypů pod vodou. a. Ceny lze použit I pro uloženi sypanlny s předepsaným 
zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotell a do prohlubni terénu. A. Cenu 10-1131 lze použit 
I pro uk ládánl sypanlny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich 
roztřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použit jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných 
těmito cenami, měřený podle ustanoveni čl. 3571 VSeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 
100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 naobjektu, seocenl 
individuálně. 6. Ceny Jsou určeny pro míru zhutněni určenou projektem: a) pro ceny -1101 až - 
1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehtostl l(d), c) pro ceny-1121 
a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použit: o) pro uloženi sypanlny do hrázi; uloženi 
netříděné sypanlny do hrázi se oceňuje cenami souboru cen 171 uloženi netříděných sypanln do 
hrázi části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uloženi sypanlny do 
ochranných vafů nebo těch Jejich části, jejichž šířka je mentI než 3 m. Toto uloženi se oceňuje 
cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uloženi výkopku nebo 
omlce při vykopávkách pro podzemní vedeni podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán o to 
ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhozeni z výkopfílč na povrch území Ještě dále přemisťuje na 
hromady. podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějI takové horniny, u nichž zdrojem 
pevnosti jsou molekulární a chemické vozby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou 
schopny plastických deformaci. 10. Horninami nesoudržnýml se rozumějí horniny, u nichž hlavním 
zdrojem pevnosti ve smyku Je pouze třeni mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi 
horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějI horniny III. stopiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 
125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. Í2. Horninami 
kamenitými se rozumějI nestmetené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. 
Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5% objemu. 13. Ceny pro ufofeni 
soudržných hornin lze použít, Jestliže Jejich přirozená vihkost při vkládáni do násypu není vyíil 
než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovvný moferídi. Je-li WMost při vkládáni 
sypanlny do násypu vyiif, ocenf se vloženi sypanlny individuálně. 14. Zajišťuje-tl se předepsaná 
zhutněni násypupřesypánlm podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocenf se odstraněni přesypané části 
cenami 122.0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách

W (PRESUN)‘0,5-par 505,690
W Součet 505,690

21
K Ji 81951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 6 085,900 0,00 9,33 56 781,45 CSÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnáni všech nově zřizovaných ploch (vzářezech 1 na násypech) 
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 podzpevněnl ploch jakéhokoliv druhu, pod humusovánl, Ine 
však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnováni apod. a dále, předeplše-ll projekt 
urovnáni pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použit pro urovnáni lavic (berem) šířky do 3 m 

pjC přerušujících svahy, pro urovnáni dna silničních a železničních přikopu pro jakoukoliv šířku dna;
toto urovnáni se oceňuje cenami souboru cen 182.0-1 Svrchováni. 3. Urovnáni ploch ve sklonu 
přes 1: 5 se oceňuje cenami souboru cen 182.0-11 Svahováni tnutých svahů do projektovaných 
profitů. A. Náklady na urovnáni dna o stěn při čištěni příkopů pozemních komunikaci jsou 
započteny v cenách souborů cen 938 90-2. čištěni příkopů komunikaci v suchu nebo ve vodě části 
A02 Zemni práce pro objekty oborů 821 ož 828. 5. Míru zhutněni určuje projekt. Ceny se 
zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutněni,

W ''Cesta"
W "C2 km 0,000-2,950 "2*2950 5 900,000
W MezisouČet 5 900,000
W "Cesta - celková rekonstrukce • navíc v místě, kde byl odstraněn štět"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
W " C4 km 0,909 - 0,930 "2,6*21 54,600
W " C5 km 1,043 - 1,092 "2,6*49 127,400
w " C6 km 1,380 - 1,430" 2,6*50 130,000
w " C7 km 1,490 - 1,513 " 2,6*23 59,800
w PLAŇ MezisouČet 371,800
w -PLAN‘0,5 •185,900
w MezisouČet -185,900
w Součet 6 085,900

22 K 181951104 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním m2 185,900 0,00 11,83 2 199,20 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. Ceny jsou určeny pro urovnáni všech nově zřizovaných ploch (vzářezech 1 na násypech) 
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevněni ploch jakéhokoliv druhu, pod humusovánl, (ne 
viat pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedeni), drnováni apod. a dále, předepiše-li projekt 
urovnáni pláně z Jiného důvodu. 2. Ceny nelze použit pro urovnáni tavíc (berem) Šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnáni dna silničních a železničních příkopů pro Jakoukoliv šířku dna; 
toto urovnáni se oceáufe cenami souboru cen 182.0-1 Svahováni. 3. Urovnáni ploch ve sklonu 
přes 1: 5 se oceňuje cenami souboru cen 182.0-11 Svahováni trvalých svahů do projektovaných 
profilů. 4. Náklady na urovnáni dna a stěn při Čištěni příkopů pozemních komunikaci jsou 
započteny v cenách souborů cen 938 90-2. čištěni příkopů komunikaci v suchu nebo ve vodě části 
A02 Zemni práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Mlrv zhutněni určuje projekt. Ceny se 
zhutněním Jsou určeny pro jakoukoliv míru 2hutněnl.

w PLAN‘0,5 185,900
w Součet 185,900

23 * RP120 Oprava patníků, D+M kpt 1,000 0,00 1 500,00 1 500,00
Poznámka k položce:r Položka zahrnuje očištěni stávojlckh patníků, obnovu krycího nátěru. Dále odstraněni
poškozených kusů, znovuosazeni nepoškozených (vyvrácených) patníků do betonové patky o 
výměnu ocelového lana.

w "Patníky (ks)
w " C07 km 0,958 -0,996 -vpravo" 15 15,000
w " C09 km 0,981 • 0,983 - vlevo’ 3 3,000
w Součet 18,000
w 1 1,000
w Součet 1,000

D 5 Komunikace pozemní 2 408 781,00
24 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 12 620,600 90,10 37,40 1 609 126,50 CSÚRS 2018 01

"Vyrovnáni koleji, ŠD 0/63"
" CK1 kmO,085-0,134 -vpravo" 1*49 
“ CK2 km 0,612 - 0,640 - vlevo" 1*28 
MezisouČet 
'Cesta, 50 0/63"

49,000
28,000
77,000

w " C2 km 0,000 •- 2,950 (2x)‘'2*2950*2 11 800,000
w MezisouČet 11 800,000
w "C4 km 0,909 0,930 (7x) ‘'2,6*21*2 109,200
w " C5 km 1,043 •1,092 (2x)'' 2,6*49*2 254,800
w " C6 km 1,380 • 1,430 (2x)'■ 2,6*50*2 260,000
w " C7 km 1,490 • 1,513 (2x)'■2,6*23*2 119,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
w Mezisoučet 743,600
w Součet 12 620,600

25 K 564851R 'odklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni ti. 150 mm m2 6 271,800 90,10 37,40 799 654,50

Poznámka k položce:
U položku je změněn materiál no ŠDO/32 mm

VY -Cesta, ŠDO/32"
W C2 km 0,000- 2,950"2*2950 5 900,000
VY Mezisoučet 5 900,000
vv C4 km 0,909 -0,930 "2,6*21 54,600
w C5 kml,043-1,092-2,6*49 127,400
w C6 km 1,380- 1,430 “2,6*50 130,000
W C7 km 1,490 - 1,513 "2,6*23 59,800
VY Mezisoučet 371,800
W Součet 6 271,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 281 916,40

26 K 919726203
Geotextltie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná 
pevnost v tahu pres 50 do 80 kN/m

m2 686,400 35,56 19,44 37 752,00 CS ÚRS 2018 01

W "Cesta - celková rekonstrukce"
w “ C4 km 0,909 - 0,930 "4,8*21 100,800
w " C5 km 1,043 - 1,092-4,8*49 235,200
w " C6 kml,380- 1,430"4,8*50 240,000
w ’ C7 kml,490 - 1,513 ’4,8*23 110,400
w Součet 686,400

5rofilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého

27 K 938902112
dorostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na 
dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m 
nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m

m 906,000 0,00 52,64 47 691,84 CS ÚRS 2018 01

YV “ P3 km 0,717-0,837 - vlevo" 120 120,000
W " P5 km 0,966-0,982 - vlevo" 16 16,000
W " P6 km0,982 • 1,250 -vlevo"268 268,000
W " P7 km 1,265 - 1,370 - vlevo’105 105,000
W "P11 km 2,020-2,212 - vlevo" 192 192,000
W "P12 km 2,220-2,255 • vlevo" 35 35,000
W " P13 km 2,255 - 2,281 -vlevo" 26 26,000
W " P17 km 2,746 - 2,890 - vlevo" 144 144,000
W P30 Součet 906,000

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého

28 K 938902113
porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na 
dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m 
nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m

m 1 164,000 0,00 62,79 73 087,56 CS ÚRS 2018 01

W "PJ km 0,489 - 0,564 - vlevo" 75+15+20 110,000
W " P2 km 0,568-0,717 - vlevo" 149 149,000
W " P4 kmO,837 -0,947 -vlevo"110 110,000
W " P9 km 1,566- 1,618 • vlevo" 52 52,000
W " P10 km 1,667 - 1,949 • vlevo" 282 282,000
VY "P15 km 2,311 - 2,530 - vlevo" 219 219,000
VY ’ P16 km 2,540-2,746 - vlevo" 206 206,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
W " P18 km 2,890-2,926 • vlevo" 36 36,000
VY P50 Součet 1 164,000

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na

29 K 938909111 hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně 
Dovrchu podkladu nebo krvtu štěrkového

m2 73 750,000 0,00 0,89 65 637,50 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
h Ceny jsou určeny pro očištěni: o) povrchu stávajíc! vozovky, b) povrchu rozestavěné trvalé

PSC vozovky, předeplše-ll projekt užívat nově zřizovanou vozovku po dobu výstavby ještě před 
zřízením konečného závěrečného krytu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou 
dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22• 15 Vodorovná 
doprava suti.

W “ Cl km 0,000 - 2,950 (5x) ‘ 5*2950*5 73 750,000
W Součet 73 750,000

Čištěni krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem
30 K 938909611 silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm
m2 2 950,000 0,00 18,05 53 247,50 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
PSC 1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se 

ocertufe cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.

VY ‘ K1 km 0,000 - 2,950 - obě strany" 0,5*2950*2 2 950,000
W Součet 2 950,000

b' K RPtO Čištění trubního propustku, včetně objektů kus 1,000 0,00 4 500,00 4 500,00

Poznámka fc položce:
Obsahem této položky je kompletní dodávka, včetně montáže. V položce je zahrnuto: čištěni(
potrubí, odstraněni or$onických nečistot na čele, čištěni Ytokové jímky, pročištěni výtoku a 
nátoku, vodorovná doprava materiálu včetně uloženi na skládce, atd....

VY "Očištění nátokové a výtokové zdi TP, 2x(3x13 m)"
W " C08 km 0,972 -0,985 - vpravo" 1 1,000
VY Součet 1,000

D 998 Přesun hmot 52 983,96

32 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 5 298,395 0,00 5,00 26 491,98 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka fc souboru cen:
1. Cerrylze použft 1 pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo

33 K 998225192 živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 2000 m

t 5 298,395 0,00 5,00 26 491,98 CS ÚRS 2018 01

Poznámko k souboru cen:
í. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.
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krycí list soupisu

Stavba:
LC a cyktotrasa Na Velkou Javořinu 

Objekt:
17101-14XC-BJ-S001 • LC Na Velkou Javořinu (km 0,000-2,950) 

Soupis:
17101-14XC-BJ-SOOM • Investice 

Úroveň 3:

-1.2 - Investice - opěrná zeď

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Strání Datum: 9. 11.2017

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Zlín DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00220078
Regioprojekt Brno, s.r.o DIČ: CZ00220078

Poznámka:

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

606 576,96
1 005 320,89

1 611 897,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 611 897,85 21,00% 338 498,55

snižená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 950 396,40

Strana 1 z 12

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

LC a cyklotrasa Na Velkou Javořinu
Objekt:

17101-14XC-BJ-SO01 - LC Na Velkou Javořinu (km 0,000-2,950)
Soupis:

17101-14XC-BJ-S001-1 - Investice 

Úroveň 3:
-1.2 - Investice ■ opěrná zeď

Místo: k.ú. Strání Datum: 9. 11. 2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Zlín Projektant: Regioprojekt Brno, 
s.r.o

Kód dílu - Popis Materiál [CZKJ Montáž [CZKJ Cena celkem [CZKJ

Náklady soupisu celkem 606 576,96 1 005 320,89 1 611 897,85

HSV - Práce a dodávky HSV 606 576,96 1 005 320,89 1 611 897,85

1 - Zemní práce 0,00 344 555,63 344 555,63

2 - Zakládání 13 430,64 24 428,11 37 858,74

3 - Svislé a kompletní konstrukce 588 717,30 456 774,76 1 045 492,07

8 - Trubní vedení 772,00 237,20 1 009,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 657,02 176 068,21 179 725,23

998 - Přesun hmot 0,00 3 256,98 3 256,98
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

LC a cyktotrasa Na Velkou Javorinu
Objekt:

17101-14XC-BJ-S001 - LC Na Velkou Javorinu (km 0,000-2,950)
Soupis:

17101-14XC-BJ-SO01-1 - Investice
Úroveň 3:

■1.2 - Investice - opěrná zeď

Místo: k.ú. Strání Datum: 9. 11.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Zlín Projektant: Regíoprojekt Brno, s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 1 611 897,85

D HSV Práce a dodávky HSV 1 611 897,85

D 1 Zemní práce 344 555,63
1 K 131201101

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 317,688 0,00 225,88 71 759,37 CSÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
I. Hloubeni Jam ve strřfch a jam pro základ/ pro pf líná a podélná zpevněni dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodoteči při lesnlcko-technlckých melloroclch (LTM) zejména 
vykopávkypro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdi, dlažeb, rovnanln, plůtků a hati se oceňuji cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, I 
když skutečný objem výkopu je větii. 2. Ceny lze použit I pro hloubení nezapálených Jam a 
zářezů pro podzemní vedení, Jsou-ti tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li 

PSC projekt hloubit jámy popsané vpozn. č. 1 v hornině S al7 bez použiti trhavin, oceňuje se toto
hloubeni o) v suchu nebo v mokru cenami 13840-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dotamovánl 
zápolených nebo nezapálených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její 
rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapaiených jam hloubky přes 16mse oceňuje individuálně. 
5. V cenách Jsou započteny I náklady na případné nutné přemístěni výkopku ve výkoptštl a na 
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 med okraje jámy nebo nofoiení na 
dopravní prostředek. 6. Háktady na svislé přemístěni výkopku nad 1 m hloubky se urči dle 
ustanoveni článku č. 3161 všeobecných podmínek katalosu.

w "C014 km 2,239 - 2,259 - vpravo (dl. x I. x v.)"
635,375

(((20+1+1 )+(20+5+5))/2)'(((2,7+1+1 )+(1,8+5))/2)'4,25
w JAMY Součet 635,375
w JAMY'0,5 317,688
w Součet 317,688

2 K 131201109
Hloubení nezapažených Jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu Příplatek k cenám za lepivost hornfnv tř. 3

m3 63,538 0,00 18,17 1 154,49 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
I. Hloubeni jam ve strž leh a jam pro základy pro příčná a podélná zpevněni dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodoteči při lesnlcko-technlckých melloroclch (LTM) zejména 
vy kopávkypro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdi, dlažeb, rovnanln, plůtků a hati se oceňuji cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, 1 
když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použit I pro hloubení nezapálených Jam a 
zářezů pro podzemní vedeni, Jsou-ti tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předeplsuje-tl 

PSC projekt hloubit jámy popsané vpozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použiti trhavin, oceňuje se toto
hloubeni a) v suchu nebo v mokru cenami 13840-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dotamovánl 
zapálených nebo nezapálených hloubených vykopávek; b) v tekouc! vodě při Jakékoliv její 
rychlosti individuálně. 4. Hloubeni nezapálených Jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 
5. V cenách jsou započteny I náklady na případné nutné přemístěni výkopku ve výkoplšti a na 
přehozeni výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje Jámy nebo naloženi na 
dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemísténl výkopku rad 1 m hloubky se urči dle 
ustanoveni článku č. 3161 všeobecných podmínek katalosu.

W JAMY'0,5*0,2 63,538
W Součet 63,538

3 K 131301101
Hloubení nezapažených Jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 317,688 0,00 311,55 98 975,70 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubeni Jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodoteči při lesnlcko-technlckých melloroclch (LTM) zejména 
vykopávkypro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů o pro základy 
zdi, dlažeb, rovnanln, plůtků a hati se oceňuji cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, 1 
když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použit i pro hlouben 1 nezapažených jam a 
zářezů pro podzemní vedeni, Jsou-ll tyto práce prováděny z povrchu území. 3. PředepisuJe-ll

PSC projekt hloubit Jámy popsané vpozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použiti trhavin, oceňuje se toto 
hloubeni o) v suchu nebo v mokru cenami 13840-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dotamovánl 
zapařených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucI vodě při jakékoliv její 
rychlos tl individuálně. 4. Hloůbenl nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje Individuálně.
5. V cenách jsou započteny 1 náklady na případné nutné přemístěni výkopku ve výkoplšti na 
přehozeni výkopku no přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje Jámy nebo naložen na 
dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístěni výkopku nad í m hloubky se urči dle 
ustanoveni článku č. 3161 všeobecných podmínek katalosu.

w JAMY'0,5 317,688
w Součet 317,688

4 131301109
Hloubeni nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu Příplatek k cenám za lepivost horninv tř. 4

m3 63,538 0,00 38,53 2 448,12 CS ÚRS 2018 01
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Cenová
soustava

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Poznáml.a k souboru cen:
1. Hloubeni jam ve stržích a Jam pro základy pro příčná a podélná zpevněni dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při tesnkko-technických melioraclch (LTM) zejména 
vykopávkypro konstrukce těles, stupňů, boků, předprohů, prahů, podhánék, výhonů a pro základy 
zdi, dlažeb, romanln, plůtků a hati se oceňuji cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 
když skutečný objem výkopu Je větíl. 2. Ceny lze použit I pro hlouben I nezapažených Jam a 
zá/ezů pro podzemní vedeni, Jsou-ll tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-ti 

PSC projekt hloubit jámy popsané v pozn. i. t v hornině 5 až 7 bez použítf frhovín, oceňuje se toto
hloubeni a) v suchu nebo v mokru cenami 13840-1101, 138 50-1101 a 138 60-Í10I Dotamovánl 
zapařených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v teAcucf vodí při jakékoliv její 
rychlostí individuálně. 4. Hloubeni nezapažených jam híoubíy přes 16 m se oceňuje Individuálně. 
5. V cenách Jsou započteny i náklady na případné nutné přemístěni sýkopkuve výkopíStia na 
přehození iýlkopAu no přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naloženi na 
dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístěni výkopku nad I m hloubky se uril dle 
ustanoveni (lánku (. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

w JAMY’0,5*0,2 63,538
w Součet 63,538

K 174101101
Zásyp sypanlnou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rvh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 510,483 0,00 82,49 42 109,74 CS ÚRS2018 01

Poznámka k souboru cen:
1, Ceny 174 fO-.. jsou uríeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutněni: o) z homín soudržných do 
100 % PS, b) z hornin nesoudržrrých do t(dj 0,9, cj z hornin kamenitých pro Jakoukoliv míru 
zhutněni. 2. Je-ll projektem předepsáno vyšši zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky 11., ocení 
se zásyp Individuálně. 3. Ceny nelze použit pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnlcko- 
technické mellorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
částí A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovaclch kanálů z 
betonových a železobetonových trub v polních a luínlch tratích se oceňuje cenou-1101 Zásyp 
sypanlnou 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 vzdáleností Wmod kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, 
měřeno A těžlffí 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 konstrukci nebo uložených vedeni i s jejich obklady a 
podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukci). Objem potrubí do DN 
180, příp. i s obolem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanoveni objemu zásypu se od objemu 
výkopuodeiitá I objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 
přicházl-li v ůvvhu. 7. Odklizeni zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami 
pro podzemní vedení nebo zásypu Jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-(i objem zbylého 
výkopku: a)do 1 m3na I m vedení a Jedná se o výkopek neulebíý • cenomí souboru cen 167 10- 
110 Nakládáni výkopku nebo sypaniny a 162.0-1. Vodorovné přemístěni výkopku. V případě, že 
se Jedná o výkopek ulehlý - rozpojeni a naloženi výkopku cenomí souboru cen 122.0-1. souboru 
cen 162.0-1. Vodorovné přemístěni výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedeni, Jestliže projekt 
předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístěni 
výkopku cenami souboru cen 162.0-1. Vodorovné přemístěni výkopku. Pfí zmíněném objemu 
zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek 
neodíiíízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka l. 8. 8. Rozprostřeni 
zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedeni zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedeni 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 Utoženl sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 
předepsáno zhutněni rozprostřeného zbytého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky 
č.6, příp. zmeníeněm o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutněni předepisuje 
projekt.

W JAMY 635,375
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
W 'áezísoučet 635,375
W -BET PODKLAD •5,858
w -BET •93,384
w -BET.RIMSA -1,800
w •DŘEN -23,850
w Mezisoučet -124,892
w ZASYP Součet 510,483

1 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
CS ÚRS2018016 K 162401101 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 

na vzdálenost ořeš 1 000 do 1 500 m
m3 1 656,341 0,00 70,99 117 583,65

Poznámka k souboru cen;
1. Ceny nelze použít, předepisuje-ll projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístěni se oceňuje Individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopištl nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku no násypišti; toto rozhrnuti se oceňuje cenami souboru

PSC

cen 171.0-,. Uloženi syponinydonásypůa 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-ll na 
dopravní dráze pro vodorovné přemlsténí nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z Jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístěni výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládáni výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neuíehíého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanoveni pozn. číslo 5. 5. PřemfstUJe-íí se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládáni výkopku, 1 když se provádí. Toto ustanovení nepíotl, 
vylučuje-ti projekt použití dožeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou 
započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

w JAMY 635,375
w ZASYP‘2 1 020,966
w Součet 1 656,341

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým

171101101
urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou

m3 124,892 0,00 33,34 4 163,90 CSŮRS 2018 01
mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % 
PS
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Cenová
soustava

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro sypaníny odebírané z hald, pro Mulinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i 
pro: o) rozprostření zbylého vy kopu na místě po zásypu Jam a rýh pro podzemní vedeni a zářezů 
pro podzemní vedeni; toto množství se určivm3 uloženého výkopku, mířeného v rostlém stavu, 
b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít Ipro uložení sypaníny s předepsaným 
zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodoteči a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít 
I pro ukládání sypaníny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich 
roztřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použit jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných 
těmito cenami, měřený podle ustanovení čt. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 
100000m3na objektu. Násypy, jejíchž součet objemů přesáhne 100000 m3 na objektu, se ocení 
individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až - 
1105 v % výsledku zkoulky PS, b)pro ceny -1111 0-1112 relativní otehlostlt(d), c) pro ceny -1121 
a-1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uloženi sypaniny do hrází; uloženI 
netříděné sypaníny do hrázi se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanln do 
hrází částí A 03, případně cenovými normativy podie části A 31, b) pro uloženi sypaníny do 
ochranných volů nebo těch jejich částí, jejichž iířka je měnil než 3 m. Toto uložení se oceňuje 
cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo 
ornice pří vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to 
oni tehdy, jestliže se výkopek po vyhozeni z výkopiitě no povrch území JeStě dále přemísťuje na 
hromady. podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí tahově horniny, u nichž zdrojem 
pevností Jsou molekulární a chemické vazby mezí částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou 
schopny plastických deformaci. 10. Horninami nesoudržnýml se rozumějí horniny, u nichž hlavním 
zdrojem pevnosti ve smyku je pouze třeni mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi 
horniny. 11. Horninami sypkými se rozuměji horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 
125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm můře být ne/výře 5 % objemu. 12. Horninami 
fcomenítýml se rozuměji nestmetené úlomkovité horniny skalní o sypké se zrny přes 125 mm. 
Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšil než 5 % objemu. 13. Ceny pro uiořenf 
soudržných hornin lze použit, Jestliže Jejích přirozená vihkost při ukládání do násypu není vyiií 
než 2 % optimální vlhkostí dle zkoulky PS na neredukovoný materiál. Je-ll vlhkost při ukládání 
sipanlny do násypu vyšlí, ocení se uložení sypaníny Individuálně. 14. Zojíiťuje-lí se předepsané 
zhutnění násypupřesypáním podle či. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstraněni přesypané části 
cenami t22.0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách

W JAMY-ZASYP 124,892
W __________________ Součet____________________________________________________________________________ _________ 124,892

8 182101101
Svahováni trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku 
pří svahování v záře7ech v hornině tř. 1 až 4

m2 159,375 0,00 39,91 6 360,66 CSÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahováni všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu 
přes 1:5a pro úpravu lavic fberem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevněni 
ploch, pod humusování, drnováni apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních přil.opů a 

PSC pro úpravy dna šiřky do 1 m melloračnkh íandlů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnáni
stěn příkopů při čištěni; toto urovnáni se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů 
komunikací v suchu nebo ve vodí A02 Zemni práce pro objekty oborů 821 ož 828. 3. Úprava ploch 
vodorovných nebo ve sklonu do 1: S s výjimkou ustanovení v poznámce l. 1 se oceňuje cenami 
souboru cen 181 ‘0-11 Úprava ptáně vyrovnáním výškových rozdílů.

• C014 km 2,239 - 2,259 - vpravo (dl. x v.)’
(((20+1+1 )+{20+5+5))/2)*4,25+(((2,7+1 +1)+{1,8+5))/2)‘4,25*2 ’

W Součet 159,375

d 2_____________ Zakládání____________________________________
[ 9 [ K |274315223 [základové konstrukce z betonu pasy prostého tř. C 12/15 m3 | 5,858

___________ 37 858,74____________
709,39 [ 17 586,24|CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

PSC

w
w BET PODXLAD

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použit i pro beton pod dlažbou dna vývaru. 2. Pro výpočet přesunu hmot se u položek 
5122 až -5124 pro konstrukce z betonu prokládaného kamenem celková hmotnost položky sníží 0 
hmotnost betonu, příp. 1 kamene, pokud Jsou dodávány přímo no místo zabudován f nebo do 
prostoru technologické manipulace.

" C014 km 2,239 -2,259 • vpravo (2)’20,2*2,9*0,1
Součet

5,858
5,858

10 * R30 Trativody z kameniva hrubého drceného fr. 32/63 mm m3 23,850 0,00 850,00 20 272,50

p

w
w DŘEN

Poznámka k položce: 
výchozí položka 2Í2532IÍI
- změna kameniva na fr. 32/63 mm
- protimrazový klín

' C014 km 2,239 -2,259 - vpravo (3)“ 20*((0,5+0,4)/2)*2,65
Součet

23,850
23,850

0 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 045 492,07
11 K R150

Bedněni mostních zdi a říms konstantního průřezu ze systémového bedněni Příplatek 
k ceně za latě do bednění do 30/30 mm

m 66,400 0,00 450,00 29 880,00

P

w
w
w
w

Poznámta k položce:
Položka vychází z pol. 334353928.
'délka říms" 20*2 
‘Iířka říms" 0,6*4 
'svislé hrany" 3*2*4
Součet

40,000
2,400

24,000
66,400

« * 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37 m3 1,800 3 288,17 1 605,98 8 809,47[CS ÚRS 2018 01

PSC

w
w BET.RIMSA

Poznámka k souboru cen:
í. V cenách jsou započteny náklady na: a) kontrolu výztuže a bednění s potřebným krytím 
výztuže, b) uhlazení horního povrchu římsy, ošetřeni čerstvě uloženého betonu požadované 
certifikované kvality. 2. Souborcen nelze použít pro římsy, které Jsou betonovány Jako součást 
desky mostovky.
“ C014 km2,239 - 2,259 - vpravo - římsa' 20*0,6*0,15
Součet

I I

13 K 321321116

Konstrukce z betonu vodnich staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodnf stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věži a výpustných zařízení, opěrných 
zdí, šachet, lachtíc a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly 
tř

m3 93,384 3 758,03 2 053,55 542 708,59 CSÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Pozndmfo k souboru cen:
. Ceny lze použít i pro: a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dottačných klínů, vtoků

PSC

hrází a vodních elektráren, Injekčních, revizních a komunikačních Jící a základových výpusti 
hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru, b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou 
výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny neplatí pro: o) předsádkový beton; tento se 
oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukci vodních staveb, b) betonový 
podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 45131-51 Podklodní a výplňové vrstvy z 
betonu prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnící nebo upevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami 
souboru cen 457 31* Těsnicí vrstva z betonu odolného proti asresivnímu prostředí, d) betonové 
zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňuji cenami
souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukci, různých dutin apod.. 3. V 
cenách Jsou započteny I náklady na: a) úpravu, opracování a ošetřeni pracovních spár tlakovou 
vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, b) spojovací vrstvu na pracovních spárách, 
c) ošetření a odíránu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání, d)
odstranění drátů z líce konstrukce o na úpravu líce v místě po odstraněných drátech, e) osazeni 
kotevních želez při betonováni konstrukce, f) ztíženi práce u drážek otvorů, kapes, Injekčních
rubek apod.. 4. Objem se stanoví v m3 betonová konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 
e od celkového objemu neodečítá.

w ' C014 km 2,239 - 2,259 • vpravo - záklaď 20*2,7*1 54,000
w " C014 km 2,239 - 2,259 - vpravo - zeď 20*((0,5+0,8)/2)*3 39,000
w " C014 km 2,239 - 2,259 - vpravo - patky" 0,4*0,4*0,8*3 0,384
w BET Součet 93,384

K 317353121 Bedněni mostní římsy zřízení všech tvarů m2 8,270 619,00 920,31 12 730,09]CS ÚRS 2018 01 j
w “ C014 km 2,239 - 2,259 - vpravo' 20*(0,15+0,1+0,15)+{0,6*0,15)*3 8,270
w 3EDN RIMSA Součet 8,270

K 317353221 Jednění mostní římsy odstranění všech tvarů m2 8,270 1,02 105,54 881,25 jCS ÚRS 2018 01 |

w BEDN.R1MSA 8,270
w Součet 8,270

Jednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, Jezů a
16 K 321351010 plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtíc a ostatních konstrukcí zřízení ploch
m2 173,950 531,14 718,86 217 437,50 CSÚRS 2018 01

w ' C014 km2,239 - 2,259 - vpravo - záklaď (20*1)*2+(2,7*1)*3 48,100
w ‘ C014 km 2,239 - 2,259 - vpravo - zed” (20*3)*2+<«0,5+0,8)/2)*3)*3 125,850
w BEDNENI Součet 173,950

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, Jezů a
17 K 321352010 plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, Jader přehrad, odběrných věží a 

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtíc a ostatních konstrukcí odstranění pl
m2 173,950 92,83 177,39 47 004,77 CS ÚRS 2018 01

W BEDNENI 173,950
W Součet 173,950

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, Jezů a plavebních

18 K 321366111
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věži a výpustných 
zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtíc a ostatních konstrukcí Jednotlivé pruty 
orůměru do 12

t 1,389 24 4 50,27 15413,32 55 370,53 CS ÚRS 2018 01

w
' C014 km 2,239 - 2,259 - vpravo, (5a)+(5b)+(6a)+(6b)+20% (prostřih, přesah)’ 
(1,1*133*0,395+19,9*99*0,395+1,9*99*0,888+1,76*99*0,888)/1000*1,2

1,389

w Součet 1,389
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

19 321366112

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných 
zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtíc a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty pres 12 
do 32

0,619 23 327,50 12 209,70 21 997,53 CSÚRS 2018 01

w ' C014 km 2,239 - 2,259 - vpravo, (7)+20% (prostřih, přesah)’3,3*99*1,580/1000*1,2 0,619

w Součet 0,619
Výztuž železobetonových konstrukci vodních staveb přehrad, jezů a plavebních

20 K 321368211
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných 
zařízeni, opěrných zdí, šachet, šachtíc a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty 
svařované sítě

2,617 26 668,10 14 857,44 108 672,34 CSÚRS 2018 01

w
"C014 km 2,239 - 2,259 - vpravo, (4a)+(4b)+20% (prostřih, přesah)'
(7,6*20,6+2,9*41,2)7,'90/1000*1,2

2,617

w Součet 2,617

p 8 Trubní vedení 1 009,20
l« « R31 Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 65 m 3,200 5,00 0,00 16,00 .

Pozndmto k položce:
• výchozí položka 212792311
- změna na DII 65
- prostupy přes opěrnou zeď

w ’ C014 km 2,239 -2,259 - vpravo (9)’0,8*4 3,200
w Součet 3,200

|a * R32 T-kus pro drenážní trubky D 65 mm h 4,000 84,00 336,00
w " C014 km 2,239-2,259 - vpravo'4 4,000
w Součet 4,000

23 K 871218113
Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z flexibilního PVC, 
průměru do 65 mm

m 20,000 0,00 11,86 237,20 CS ÚRS 2018 01

w ’ C014 km 2,239 -2,259 - vpravo (8)'20 20,000
w Součet 20,000

l« « 286112210 trubky z potyvínylchlorldu drenážní flexibilní D 65 mm m 20,000 21,00 420,00 CSÚRS 2018 01

w ' C014 km 2,239 - 2,259 - vpravo (8)’20 20,000
w Součet 20,000
0 9 Ostatní konstrukce a práce, bourán? 179 725,23

125 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm rn2 4,740 117,60 78,67 930,32|CS ÚRS 2018 01

w ' C014 km 2,239 -2,259 • vpravo • záklaď 2,7*1 2,700
w ' C014 km 2,239 - 2,259 - vpravo - zed” (0,5+0,8)/2*3 1,950
w ' C014 km 2,239 - 2,259 - vpravo • římsa'0,6*0,15 0,090
w Součet 4,740

26 K 931994106
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, 
spáry dilatační

m 3,750 241,78 187,04 1 608,08 CSÚRS 2018 01

w ’ C014 km 2,239 - 2,259 - vpravo' 4,15-0,2-0,2 3,750
w Součet 3,750

27 K 931994142
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry 
dilatační do 4,0 cm2

m 16,200 108,72 92,73 3 263,49 CS ÚRS 2018 01

w
w
w
W SPARA

"C014 km 2,239 - 2,259 - vpravo • záklaď 2,77+1*2 
* C014 km 2,239-2,259 - vpravo - zeď 0,540,8+3*2 
"C0I4 km 2,239-2,259 - vpravo • římsa" 0,6*2+0, Í5‘2 
Součet

7,400
7,300
1,500

16,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

28 K 931994151 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu20/20 mm
m 16,200 10,49 27,52 615,76 CSŮRS 2018 01

W
W

SPARA
Součet

16,200
16,200

29 * R28 Lešení řadové trubkové s podlahami kPi 1,000 0,00 15 000,00 15 000,00

P

Poznámka k položce:
■ montáž a demontáž leženi
•podobu nezbytnou pro prováděni stavby - předpoklad f-2 měsíce 
• předpokládané rozměry 

- opěrná zeti 20*3 m

w
w

‘ C014 km 2,239 -2,259 - vpravo" 1
Součet

1,0001,000
30 « RP18 D+M Dřevoocelových svodidel m 24,000 0,00 4 800,00 115 200,00

p

Poznámka k položce:
Dodávka a montáž dřevoocelových svodidel, včetně povrchové úpravy dřeva a osazeni ocelových 
sloupku, dodáni náběhu, atd. Svodidla budou osazena do nové opěrné betonové zdi. Svodidla 
budou splňowt podmínky uvedené v TP 140/2011. Schváleno MD - OPKaÚP čj. 390/2011-910- 
IPK11 ze dne 30.5.2011 s účinnosti od 1.6.2011.

w
w

" SD2 km 2,241 - 2,257 - vprayo (+ náběhy)" 16+(2*4)
Součet

24,000
24,000

31 K 966005311

Rozebráni a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem 
jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou 
Dásn

m 18,000 14,54 262,27 4 982,58 CS ÚRS2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny-5111 a -53 f f Jsou určeny pro odstraněni sloupků zábradlí nebo svodidel upevněných 
záhozem zeminou, uklínovaných kamenem nebo obetonovaných, popř. zoberaniných. 2. Ceny • 
5W a -521 1 Jsou určeny pro odstraněni zábradlí Jakéhokoliv druhu se sloupky z Jakéhokoliv 
materiálu a při Jakékoliv vzdálenosti sloupků. 3. Cena -5311 Je určena pro odstraněni svodidla 
Jakéhokoliv druhu při Jakékoliv vzdálenosti sloupků. 4. Přemístěni vybouraného silničního 
zábradlí a svodidel na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 
doprava vybouraných hmot.

’ SD1 km 2,240-2,258 - vpravo-18 
Součet
Bouráni konstrukcí z kamenného zdivá, betonu a asfaltu dle zvolené technologie. 
Součástí položky Je kompletní manipulace se sutí až po naložení na dopravní 
prostředek___________________________________________________________________

18,000
18,000

8,750 0,00

W ‘Odstranění stávající kamenné zdf
W ‘C014 km 2,239-2,259 -vpravo' 5*3,5*0,5 8,750
W __________________Součet___________________________________________________________________________ _________ 8,750

33 K RP60
Likvidace vybouraných hmot v souladu se zk. 0 odpadech č 185/2001 Sb. v platném 
znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace s vybouranými hmotami a kpl 1,000 0,00 25 000,00 25 000,00
DoulatkY za uložení sutě na skládku.
Poznámka k položce:

P - odvoz sutě na skládku včetně poplatku za skládku

W
• předpokládá se ochvz na skládku ve vzdálenosti do cco 30 Am 

‘Ocelová svodidla (m)"
w ‘ SD1 km 2,240 - 2,258 • vpravo’ 18 18,000
w Součet 18,000
w 1 1,000
w Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

D 998 Přesun hmot 3 256,98

34 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délkv oblektu 325,697 0,00 5,00 1 628,49 CS ÚRS 2018 01

PSC Poznámka A souboru cen:
1. Ceny lze použit 1 pro plochy letISťs krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

35 K 998225192
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 2000 m

325,697 0,00 5,00 1 628,49 CSÚRS 2018 01

Pozndmí.0 k souboru cen:
1. Ceny lze použit I pro plochy letliť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.
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krycí list soupisu

Stavba:
LC a cyktotrasa Na Velkou Javořínu 

Objekt:
17101-14XC-BJ-S001 * LC Na Velkou Javořínu (km 0,000-2,950) 

Soupis:

17101-14XC-BJ-S001-3 - VRN

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Strání Datum: 9. 11. 2017

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Zlín DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00220078
Regioprojekt Brno, s.r.o DIČ: CZ00220078

Poznámka:

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

220 920,21 
828 712,00

1 049 632,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1049 632,21 21,00% 220 422,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 270 054,97
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

LC a cyktotrasa Na Velkou Javořínu
Objekt:

17101-14XC-BJ-SO01 • LC Na Velkou Javořinu (km 0,000-2,950)
Soupis:

17101-14XC-BJ-S001-3 - VRN

9. 11. 2017

Regioprojekt Brno, 
s.r.o

Místo: k.ú. Strání Datum:

Zadavatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Zlín Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Materiál {CZK] Montáž {CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 220 920,21 828 712,00 1 049 632,21

HSV - Práce a dodávky HSV 220 920,21 145 392,00 366 312,21

1 - Zemní práce 0,00 35 519,31 35 519,31

5 - Komunikace pozemní 220 920,21 109 872,69 330 792,90
998 - Přesun hmot 0,00 7 197,90 7 197,90

Ostatní - Ostatní 0,00 683 320,00 683 320,00

999 - Ostatní náklady 0,00 683 320,00 683 320,00
9996 - Zajištění všech zkoušek pro řádné provedení pláně vozovky dle CSN 73 6133 a dle CSN 72 1006 0,00 113 500,00 113 500,00
9998 - Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 7. 0,00 135 000,00 135 000,00
9999 * Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 7. 0,00 185 800,00 185 800,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

LC a cykíotrasa Na Velkou Javorinu
Objekt:

1710M4XC-BJ-S001 ■ LC Na Velkou Javorinu (km 0,000-2,950)
Soupis:

17101-14XC-BJ-S001-3 - VRN

Místo: k.ú. Strání Datum: 9. 11. 2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Zlín Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž {CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 1 049 632,21

0 HSV Práce a dodávky HSV 366 312,21

D 1 Zemní práce 35 519,31
1 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 3 807,000 0,00 9,33 35 519,31 CS ÚRS2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech tnanásypech) 
vodorovných nebo ve sklono do 1:5 pod zpevněni plod> Jokéhokoffv druhu, pod humusováni, (ne 
víak pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedeni), drnováni opod. o ddle, předeplíe-li projekt 
urovnání pláně z Jiného důvodu. 2. Ceny nelze použit pro urovnáni lavic (berem) šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnáni dna silničních a železničních příkopů pro Jakoukoliv šířku dno 
toto urovnáni se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnáni ploch ve sklonu 
ořeš 1: 5 se oceňuje cenami souboru cen 182.0-11 Svahováni trvalých svahů do projektovaných 
orofitů. 4. Náklady na urovnáni dna a stěn při čištěni příkopů pozemních komunikaci Jsou 
započteny v cenách souborů cen 938 90-2. čištění příkopů komunikaci v suchu nebo ve vodě části 
A02 Zemni práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míruzhutninl určuje projekt. Ceny se 
zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutněni.

p

w
w
w

Poznámka k položce:
Oprava stávajíc! přístupové cesty mezi státní silnicí 1/54 a Kamennou boudou PO UKONČENI 
STAVBY.

'Přístupová cesta - státní silnice 111/05418 (45% plochy)"
2820*3*0,45
Součet

3 807,000 
3 807,000

D 5 Komunikace pozemní 330 792,90
2 564831111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění ti. 100 mm m2 3 807,000 58,03 26,97 323 595,00 CS ÚRS 2018 01

P

w
w

Poznámko k položce:
Oprava stávající přístupové cesty mezi státní silnici 1/54 a Kamennou boudou PO UKONČENI 
STAVBY.

'Přístupová cesta - státní silníce 111/05418 (45% plochy)"
2820*3*0,45 3 807,000

Strana 3 z 6

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
W Součet 3 807,000

D 998 Přesun hmot 7 197,90
3 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m Jakékoliv délkv objektu

719,789 0,00 5,00 3 598,95 CS ÚRS 2018 01

PSC Poznámka k souboru cen:
í. Ceny lze použit i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

4 998225192
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 2000 m

719,789 0,00 5,00 3 598,95 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použit i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

D Ostatní Ostatní 683 320,00

D 999 Ostatní náklady 683 320,00
5 K R60

Zajištění umístění šítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o záhajení oblastnímu 
Inspektorátu práce na vídítělním místě u vstupu na staveniště

kpl 1,000 0,00 2 520,00 2 520,00

6 K R61 Vytýčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství, dle PD kpl 1,000 0,00 11 500,00 11 500,00
7 K R69 fotodokumentace stavby kpl 1,000 0,00 5 000,00 5 000,00

P
Poznámka k položce:
Fotodokumentace před zahájením stavby, fotodokumentace průběhu stavby, postportizace 
místních komunikaci (včetně stavebních a konstrukčních detailů) vrozíiíenf a kvalitě pro tisk.

8 « R70 Vyhotovení plánu bezpečností a ochrany zdraví • pro celou stavbu m 1,000 0,00 10 000,00 10 000,00)

P

Poznámko k položce:
Vyhotoveni plánu bezpečnosti a ochrany zdraví pň práci na staveništi ve smyslu 5 15 odstavce 2 
zákona č. 309/2006 Sb., který předá zhotovitel objednateli k odsouhlaseni při předáni o převzetí 
staveniště. ZojlŠtinl plněni povinnosti dle zákona (. 309/2006 Sb.

9 R71
Zpracování a předáni geodetického zaměření skutečně provedené stavby (3 paré + 1 
elektronícké)dte platné whláškv

kpl 1,000 0,00 45 000,00 45 000,00

P

Poznámka k položce:
Zpracováni a předáni geodetického zaměřeni skutečné provedené starty cxňoorně způsobilou 
osobou v oboru zeměměřictví (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli, které bude obsahovat 
polohopisné a výškopisné zaměřeni stavby a jejich Jednotlivých objektů (situace, podélrrýprofil, 
příčné profity) s návaznosti na katastr nemovitosti a projektovou dokumentaci

10 R72
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) objednateli - 
pro celou stavbu dle platné whláškv kpl 1,000 0,00 65 000,00 65 000,00

11 R76 Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s Jeho zřízením, provozem, 
zabezpečením a likvidaci

kpl 1,000 0,00 100 000,00 100 000,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje:
zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidaci; z/fzenl 
a projednáni potřebných ploch pro zařízeni staveniště, skládky ma terlálu, mezldeponle, včetně 
úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště.

« R79 Provedení opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody kpl 1,000 0,00 5 000,00 5 000,00|

Poznámka k položce:
Před zahájením stavebních prací bude proveden záchranný slov zvláště chráněných druhů 

P živočichů a jejich transfer do neJblIiSI vhodné lokality, kterou určí pověřený pracovník Správy
CHK0 Bílé Karpaty (viz závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, 
konkrétní Správy CHKO Bílé Karpaty).
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK) J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

13 K R80 Zajištění přechodného dopravního značení v místě pnstupu/vjezdu na staveniště kpl 1,000 0,00 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k polořce:
Umístěni přechodného dopravního značeni vč. jeho následného odstraněni.
Umístěni bude provedeno v rozsahu dle zásad pro přechodné dopravní značeni na pozemních 
komunikacích TP-66.

D 9996 Zajištění všech zkoušek pro řádné provedení pláně vozovky dle ČSN 73 6133 a dle ČSN 72 1006 113 500,00
14 K R41 Šířka zemní piáně po 50 m kus 59,000 0,00 500,00 29 500,OOj

w 59 59,000
w Součet 59,000

15 R44 Zkouška míry zhutnění po 100 m kus 30,000 0,00 2 300,00 69 000,00|

p

w

w
w

Poznámka k položce:
Zkovlko bude provedena lehkou dynamickou deskou /LDD) podle ČSU72 1006
'Zkouška bude provedena na upravené zemní pláni (Mvd = min. 15 MPa; Edef2 = min.
10 MPa)"
30
Součet

30,000
30,000

| 16 I K |R23 jPlocha upravené zemní pláně. | kpl | 1,000] 0,00 [ 15 000,00| 15 000,00) |

P Poznámka k položce:
Plocha zemni pláně bude deklarováno geodetickým zaměřením.

w 1 1,000
w Součet 1,000

D 9998 Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 73 6121 135 000,00
| 17 | K R11 |Houšťka konstrukčních vrstev v profilu po 100 m, 3 body na profil | kus | 30,0001 o,ooj 2 500,001 75 000,00| [

P Poznámka k položce:
Pozn. Tlouitka vrstev bude deklarována geodeticky

w "Zkouška bude provedena na vrstvě ACO 11 (ACP 16 a ACO 11, celkem 90 mm)"
w 30 30,000
w Součet 30,000

| 18 I K |R12 [odchylka od příčného sklonu po 100 m | kus | 30,000 J 0,00 j 1 500,00] 45 000,00] j

w "Zkouška bude provedena na vrstvě ACO 11 (ACP 16 a ACO 11)"
w 30 30,000
w Součet 30,000

1 19 I K |R13 [plocha položené konstrukční vrstvy | kpl | 1,000] o,oo| 15 000,OOj 15 000,00| ]

Poznámko k položce:P Plocha konstrukční vrstvy bude deklarována geodetickým zaměřením.
w 'Zkouška bude provedena na vrstvě ACO 11"
w 1 1,000
w Součet 1,000

D 9999 Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 736126-1 185 800,00
j 20 j K |R02 [Odchylka od příčného sklonu po 100 m | kus | 30,000| 0,00 j 1 500,00| 45 000,00 j I

w "Zkouška bude provedena na 4. vrstvě štěrkodrti (ŠO 0/32)'
w 30 30, (XX)
w Součet 30,000

| 21 j K |R03 [plocha položené konstrukční vrstvy | kpl j i,ooo| o,oo| 15 000,00| 15 000,00|
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
Poznámka k položce:

p Plocha konstrukční vrstvy bude deklarována geodetickým zaměřením.
w 'Zkouška bude provedena na 4. vrstvě štěrkodrti (ŠD 0/32)"
w 1 1,000
w Součet 1,000

22 S K |R04 (Zkouška míry zhutnění 1x na 1000 m2 | kus 31,000 j o,oo| 2 500,001 77 500,00|

Poznámka k položce:P Zkouika bude provedena statickou zatěžowci zkoulkou podle ČSN 72 1006
"Zkouška Ujde provedena na všech vrstvách štěrkodrti • celkem 4 (2 x ŠD 0/32 a 2 x ŠD

w
0/63)'

w •1. vrstva, SD 0/32 (Mvd = min. 20 MPa; Ede(2 = min. 20 MPa)" 6 6,000
w "2. vrstva, ŠD 0/63 (Mvd = mfn. 30 MPa; Edef2 = min. 35 MPa)' 6 6,000
w "3. vrstva, ŠD 0/63 (Mvd = min. 40 MPa; Edef2 = min. 65 MPa)" 6 6,000
w "4. vrstva, ŠD 0/32 (Mvd = min. 60 MPa; Edef2 = min. 100 MPa)' 13 13,000
w Součet 31,000

23 I K |R05 [Posouzení obsahu Jemných částic 1x na 1000 m3 | kus 7d»S] o,ooj 2 300,001 16 100,001

Poznámka k položce:P Zkouika se bude provádět dle ČSN EN 13285 a ČSN EN 933-1.

w 7 7,000
w Součet 7,000

24 | K |R06 [Hodnota ekvivalentu písku (SE) 1x na 1000 m3 | kus f 7,0001 o,oo] 2 300,00| 16 100,00|

Poznámka k položce:P Zkouika se bude provádět dle ČSN EN 933-8.
w 7 7,000
w Součet 7,000

25 | K |R07 [Zkouška zrnitostí kameniva 1x na 1000 m3 j kus "| 7,0001 o,oo| 2 300,00| 16 100,00j

Poznámko k položce:
Zkouika se bude proudit dle ČSN EN 13285 a ČSN EN 933-1.

W 7 7,000
W Součet 7,000
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krycí list soupisu

Stavba:
LC a cyklotrasa Na Velkou Javořínu 

Objekt:
1710M4XC-BJ-S002 - Cyklotrasa Na Velkou Javořinu (km 2,950 - 5,499) 

Soupis:

17101-14XC-BJ-S002-1 - Investice

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Strání Datum: 9. 11. 2017

Zadavatel: ÍČ: 42196451
Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Zlín DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ:
DÍČ:

Projektant: IČ: 00220078
Regioprojekt Brno, s.r.o DIČ: CZ00220078

Poznámka:

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

6 672 903,56
3 851 484,77

10 524 388,29

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 10 524 388,29 21,00% 2210 121,54
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 734 509,83
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC a cyklotrasa Na Velkou Javořinu

Objekt:
17101-14XC-BJ-S002 - Cyklotrasa Na Velkou Javořinu (km 2,950 - 5,499)

Soupis:
17101-14XC-BJ-SO02-1 - Investice

Místo: k.ú. Strání Datum: 9. 11. 2017

Zadavatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Zlín
Uchazeč:

Projektant: Regioprojekt Brno, 
s.r.o

Kód dílu • Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náktady soupisu celkem 6 672 903,56 3 851 484,77 10 524 388,29

HSV - Práce a dodávky HSV 6 672 903,56 3 851 484,77 10 524 388,29

1 - Zemní práce 79,86 842 217,80 842 297,65

2 - Zakládání 129 939,68 34 064,74 164 004,42

4 ■ Vodorovné konstrukce 135 025,68 201 755,79 336 781,46

5 - Komunikace pozemní 6 085 622,49 2 053 118,54 8 138 741,01

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 322 235,85 695 033,00 1 017 268,85

998 • Přesun hmot 0,00 25 294,90 25 294,90
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

LC a cyklotrasa Na Velkou Javořlnu
Objekt:

1710M4XC-BJ-S002 ■ Cyklotrasa Na Velkou Javořinu (km 2,950 ■ 5,499)
Soupis:

17101-14XC-BJ-S002-1 - Investice

Místo: k.ú. Strání Datum: 9. 1t. 2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Zlín Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 10 524 388,29

D HSV Práce a dodávky HSV 10 524 388,29

D 1 Zemní práce 842 297,65

1 K RP59 Převedení vody vč. čerpání, pohotovost čerpací soustavy. kpl 1,000 0,00 25 000,00 25 000,00
Poznámka k potoice:
Položka Je za kompletní dodávku.

W "TP (počet dnů x počet hodin)’
W “ TP17 km 2,955 "14*10 140,000
W ' TP18 km 3,159 "14*10 140,000
W "TP19 km 3,345 "14*10 140,000
w ’ TP20 km 3,464 "14*10 140,000
w " TP22 km 3,665 "14*10 140,000
vv " TP23 km 3,765 "14*10 140,000
vv " TP24 km 3,990 "14*10 140,000
w “ TP25 km 4,277 "14*10 140,000
w "TP26 km 4,498 ’ 14*10 140,000
w “ TP28 km 4,825 "14*10 140,000
w "TP29 km 5,146" 14*10 140,000
w Součet 1 540,000
w 1 1,000
w Součet 1,000

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním
2 113107324 hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nafožením na dopravní prostředek 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm
m2 253,450 0,00 92,88 23 540,44 CS ÚRS2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvořuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 
podkladu stejného druhu samostatně. Odstroňuje-ti se několik vrstev vozovky najednou, 
jednotlivé vrstvy se oceňuj i koidd samostatně. 2. Ceny a) -7111 až-7113, -7151 až -7153, -7211 
až -7213 a -7311 ož -7313 (ze použít i pro odstraněni podkladů nebo krytů ze Štěrkopísku, Škváry, 
strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b)-7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až *7225 o - 
732 í až -7325 lze použít 1 pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, 
c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použit i pro odstraněni

PSC dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové motty nebo 
podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít 1 pro odstranění podkladů nebo 
krytů opatřených živičnými postřiky nebo náféry. 4. Ceny odlišené podle tlouštky (např. do 100 
mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukci. 5. V cenách nejsou 
započteny náklady no zarovnáni styčných ploch betono\ých 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 zarovnáni styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. 
Přemístění vybouraného materiálu véfíl vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů 
cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny-714 ., -718 ., -724 . o-734 . nelze poulit pro 
odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

w "TP - část mimo štět"
w " TP17 km 2,955" (8-2,5)‘3,7 20,350
w " TP 18 km 3,159" (8-2,5)‘3,7 20,350
w " TP19 km 3,345 ‘ (9-2,5)‘3,7 24,050
w " TP20 km 3,464 " (10-2,5)*3,7 27,750
w " TP22 km 3,665 ’ (10-2,5)‘3,7 27,750
W " TP21 km 3,765 "(9-2,5)* 3,7 24,050
VY " TP24 km 3,990" (9-2,5)‘3,7 24,050
w " TP25 km 4,277 " (9-2,5)‘3,7 24,050
w "TP26 km 4,498 " (9-2,5)‘3,7 24,050
w "TP28 km 4,825" (7-2,5)‘3,7 16,650
w "TP29 km 5,146" (8-2,5)*3,7 20,350
w Podkladl Součet 253,450

Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním
3 113107326 hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva hrubého drceného se štětem, o ti. vrstvy přes 250 do 450 mm
m2 101,750 0,00 92,48 9 409,84 CS ÚRS2018 01
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PC Typ Popis MJ božství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK)
Cenová

soustava

Poznámko k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množstvi se uvažuje kaidá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-ll se několik vrstev vozovky nojednou, 
jednotlivé vrstvy se oceňuji kaidá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až-7113, -7151 až -7153, -7211 
až -7213 a-7311 až -7313 (ze použit I pro odstraněni podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, ikváry, 
strvskynebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a 
7321 až -7325 lze použit 1 pro odstraněni 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 odstraněni 
dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo 
podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použit I pro odstraněni podkladů nebo 
krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 
mm, do 200 mm; jsou určeny vidy pro celou tlouítku jednotlivých konstrukci. 5. V cenách nejsou 
započteny náklady na zarovnáni styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, 
které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnáni styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. 
Množství suti získané ze zarovnáni styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. 
Přemístěni 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 použit pro 
odstraněni podkladu nebo krytu frézováním.

w TP • část se štětem"
w ” TP17 km 2,955 " 2,5*3,7 9,250
w " TP18 km 3,159 "2,5*3,7 9,250
w " TP19 km 3,345 "2,5*3,7 9,250
w " TP20 km 3,464'2,5*3,7 9,250
w "TP22 km 3,665 "2,5*3,7 9,250
w " TP23 km 3,765 "2,5*3,7 9,250
w ” TP24 km 3,990 "2,5*3,7 9,250
w " TP25 km 4,277 "2,5*3,7 9,250
w " TP26 km 4,498 "2,5*3,7 9,250
w ’ TP28 km 4,825 "2,5*3,7 9,250
w " TP29 km 5,146 "2,5*3,7 9,250
W Podklad2 Součet 101,750

K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 42,075 0,00 122,01 5 133,57 CS ŮRS 2018 01

Poznámko k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňuji podle čl. 3116 Všeobecných 
podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve strikh pň lesnlcko-technlckých

PSC
melloraclch (LTM) se oceňuji cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní 
odkopávky a prokopávky při LTM se oceňuji při Jakémkoliv objemu \ýkopu přes 100 m3 cenami 
přes 100 do 1000 m3. 3. Ceny lze použit 1 pro vykopávky odpadových jom. 4. Ceny lze použit 1 
pro sejmuti podornlčl. Přitom se přihlíží k ustanoveni čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto 
katalogu.

W "Prúlehy"
w " PR3 km 4,248 - vlevo" 3*6*0,45 8,100
w " PR4 km 4,765 - vpravo" 3*6*0,45 8,100
w Mezisoučet 16,200
w "Rigoly"
w ' R6 km 3,390 - vlevo'3*1,4 4,200
w “ R7 km 3,515 - vlevo" 3*1,4 4,200
w " R8 km 3,580 - vlevo" 3*1,4 4,200
w " R9 km 3,805 - vlevo" 3*1,4 4,200
w " R10 km 3,890 - vlevo" 3*1,4 4,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
W "R11 km4,085 - vlevo" 3*1,4 4,200
W Mezisoučet 25,200
w 'Rozšíření v oblouku, výhybna - konstrukce vozovky"
w ’ Rozšířeni v oblouku Y838" 45*0,45 20,250
w " V3 km 4,660 - 4,680 - vpravo" 2,5*20*0,45 22,500
w Mezisoučet 42,750
w ODKOP 100 Součet 84,150
w ODKOP 100*0,5 42,075
w Součet 42,075

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m
CSÚRS 2018 015 K 122201109 nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 

hominv tř. 3
m3 8,415 0,00 25,94 218,29

Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky o prokopávky v roubených prostorech se oceňuji podle čl. 3116 Všeobecných 
podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnlcko-technlckých

PSC melloraclch (LTM) se oceňuj! cenami do 100 m3 pro Jakýkoliv skutečný objem sýkopu; ostatní 
odkopávky a prokopávky při LTM se oceňuji při Jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami 
přes 100 do i 000 m3. 3. Ceny lze použít 1 pro vykopávky odpodových Jam. 4. Ceny lze použit 1 
pro sejmuti podornlčl. Přitom se přibliž 1 k ustanoveni čí. 3112 Všeobecných podmínek tohoto 
katalogu.

w ODKOP 100*0,5*0,2 8,415
w Součet 8,415

6 122301101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s prohozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 33,660 0,00 260,23 8 759,34 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňuji podle čl. 3116 Všeobecných 
podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnlcko-technlckých 
melloraclch (LTM) se oceňuji cenami do 100 m3 pro Jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní 
odkopávky a prokopávky při LTM se oceňuji při Jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami 
přes 100 do 1000 m3. 3. Ceny lze použit i pro \ykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použit i 
pro sejmutí podornlčl. Přitom se přihlíží k ustanoveni čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto 
katalogu.

w ODKOP 100*0,4 33,660
w Součet 33,660

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m
7 K 122301109 nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 

hominv tř. 4
m3 6,732 0,00 27,04 182,03 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňuji podle čl. 3116 Všeobecných 
podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnlcko-technlckých 
melloraclch (LTM) se oceňuji cenami do 100 mš pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní 
odkopávky a prokopávky při LTM se oceňuji při jokémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami 
přes 100 do 1000 m3. 3. Ceny lze použit i pro sykopávky odpadových Jam. 4. Ceny lze použit I 
pro sejmuti podornlčl. Přitom se přihlíží k ustanovenI čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto 
katalogu.

W ODKOP_100*0,4*0,2 6,732
W_______________ Součet________________________________ __________________________________________ _________ ______ 6,732

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 3 386,80 CSÚRS 2018 01
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 do 100 m3

W OdkopJOO‘O.1 8,415
W Součet 8,415
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Pí Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

9 K 131201101 Hloubení nezapažených jam a zářezu s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 m3 305,900 0,00 225,88 69 096,69 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1, Hloubeni jam ve stržích a Jam pro záklacfypro přllná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryto vodoteči při lesnicko-technických meilorodch (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce téles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů o pro základy 
zdi, dlaieb, rovnanln, plůtků a hati se oceňuji cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, 1 
Když skutečný objem výkopu Je vStši. 2. Ceny lze použit 1 pro hloubeni nezapažených Jam a 
zářezů pro podzemní vedeni, jsou-ll tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předeplsuje-ll

PSC projekt hloubit Jámy popsané v pozn. 1. 1 v hornině 5 až 7 bez použiti trhavin, oceňuje se toto 
hloubeni o) v suchu nebo v mokru cenami 13840-1101, f38 5£MI0fa 138 60-1101 Dolomováni 
zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při Jakékoliv Její 
rychlosti índ/vídudíně. 4. Hloubeni nezapažených Jam hloubky přes 16 m se oceňuje Individuálně.
5. V cenách Jsou započteny i nókiody na připadni nutné přemístěni výkopku ve výkopíítio no 
přehozeni výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naloženi na 
dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístěni výkopku nad 1 m hloubky se určldle 
ustanoveni {lánku č. 3161 vieobecrrých podmínek katalogu.

w ROV 80 2,500
w ROV 200.3PLU5 81,500
w Mezisoučet 84,000
w "TP - potrubí"
w "TP17 km 2,955 "8*3,55 28,400
w 'TP18 km 3,159 "8*3,55 28,400
w ‘ TP19 km 3,345 "9*3,55 31,950
w " TP20 km 3,464 "10*3,55 35,500
VY " TP22 km 3,665 "10*3,55 35,500
w " TP23 km 3,765 ‘ 9*3,55 31,950
w ‘ TP24 km 3,990‘9*3,55 31,950
w " TP25 km4,277* 9*3,55 31,950
w " TP26 km 4,498 "9*3,55 31,950
w " TP28 km 4,825'7*3,55 24,850
w " TP29 km 5,146 "8*3,55 28,400
w Mezisoučet 340,800
w "TP • jímky"
w "TP17 km2,955" 17 17,000
w "TP18 km 3,159 “17 17,000
w ’ TP19 km 3,345 "17 17,000
w ’ TP20 km 3,464 "17 17,000
w " TP22 km 3,665 *17 17,000
w ’ TP23 km 3,765 "17 17,000
w " TP24 km 3,990 "17 17,000
w " TP25 km 4,277 "17 17,000
w " TP26 km 4,498 "17 17,000
w " TP28 km 4,825 "17 17,000
w “TP29 km 5,146"17 17,000
w Mezisoučet 187,000
w JAMY Součet 611,800
w JAMY'0,5 305,900
w Součet 305,900

10 K 131201109 Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu Příplatek k cenám za lepivost hornlnv tř. 3 m3 61,180 0,00 18,17 1 111,64 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

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 vodoteči při lesnicko-technických mettoracich (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů o pro základy 
zdi, dlažeb, rovnonin, plůtků o hati se oceňuji cenami přisluSnými pro objem výkopů do J00 m3, 1 
když skutečný objem výkopu Je větií. 2. Ceny lze použit 1 pro hloubeni nezapožených jam a 
zářezů pro podzemní vedení, jsou-ll tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-/!

PSC projekt hloubit Jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto 
hloubení o) v suchu nebo v mokru cenami 13840-1101, 13850-IIOIa f38 6O-í!0f Do/amovdnl 
zapažených nebo nezapožených hloubených vykopávek; b) v tekoucf vodě při Jakékoliv její 
rychlosti Individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje Individuálně. 
5. V cenách jsou započteny 1 náklady na případné nutné přemístěni výkopku ve výkopištl a na 
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje Jámy nebo naložen na 
dopravní prostředek. 6, Náklady na svislé přemístěni výkopku nad i m hloubky se urči dle 
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

w JAMY*0,5*0,2 61,180
w Součet 61,180

11 131301101
Hloubeni nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 305,900 0,00 311,55 95 303,15 CS ÚRS 2018 01

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 vodoteči při lesnicko-technických melloraclch (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prohů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanln, plůtků a hoff se oceňuji cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, 1 
když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených Jam a 
zářezů pro podzemní vedeni, Jsou-ll tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předeptsuje-ll

PSC projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použiti trhavin, oceňuje se toto 
hloubeni a) v suchu nebo v mokru cenami 13840-1101, 13850-1101a 138 60-1101 Dolamováni 
zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; frj v tekoucí vodě při jakékoliv Její 
rychlosti individuálně. 4. Hloubeni nezapažených Jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
S. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístěni výkopku ve výkoplštiana 
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naloženi na 
dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístěni výkopku nad 1 m hloubky se urči dle 
ustanoveni článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

w JAMY'0,5 305,900
w Součet 305,900

12 131301109
Hloubení nezapažených Jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu Příplatek k cenám za lepivost hornínv tř. 4 m3 61,180 0,00 38,53 2 357,27 CS ÚRS 2018 01
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Cenová
soustava

PČ Typ Kód Popis Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] [CZK]

Poznámka k souboru cen:
1. Htoubeni Jam ve strifcft a Jam pro základy pro příčná a podélná zpevněni dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodoteči při lesnlcko-technlckých melloraclch (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podhánék, výhonů o pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hati se oceňujI cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 mi, I 
když skutečný objem výkopu Je větší. 2. Ceny lze použit I pro hloubení nezapálených jam a 
zářezů pro podzemní vedeni, }sou-ll tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předeplsu)e-ll

PSC projekt hloubit Jámy popsané vpozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použiti trhavin, oceňuje se toto 
hloubeni o) v suchu nebo v mokru cenami I38AO-1101, 138S0-l101a 138 60-1101 Dolamovónl 
zápolených nebo nezapálených hloubených vykopávek; bj v tekoucí vodě při Jakékoliv jej! 
rychlosti individuálně. A. Htoubeni nezapálených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuální1.
5. V cenách Jsou započteny i náklady na případné nutné přemístěni výkopku ve výkopištl a na 
ařehozenl výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje Jámy nebo naloženi na 
dopravnf prostředek. 6. Náklady na svislé přemístěni výkopku nad 1 m hloubky se urči dle 
ustanoveni článku č. 3161 všeobecných podmínek katalosu.

w JAMY’0,5'0,2 61,180
w Součet 61,180

13 132201201
Hloubeni zapařených 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 276,830 0,00 348,79 96 555,54 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou zapolteny i náklady no případné nutné přemístěni výkopku ve výkoplítl na 
vzdálenost do 3 m a na přehozeni výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 
jámy nebo naloženi na dopravní prostředek. 2. Hloubeni rýh při lesnkko-technických melloraclch 
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 zpevněni dna a břehů pod obrysem výkopu 
pro koryta vodoteči, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, 

PSC výhonů a pro základy zdi, dlažeb, rovnanin, plůtků o hati, 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 
přemístěni výkopku nad I m hloubky se urči dle ustanoveni článku č. 3161 všeobecných podmínek 
katalosu. A. Předeplsuje-lt projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použiti trhavin, oceňuje se toto 
hloubeni: a) v suchu nebo mokru cenami 138A0-1201, 138 50-1201a 138 60-1201 Dolamován  I 
hloiAefých vykopávek, b) v (eí.oucl vodě při jakékoliv její rychlostí individuálně. 5. Ceny nelze 
použit pro hloubenI rýh a hloubky přes 16 m. Týto práce se oceňuji individuálně.

W "TP • čela"
W ' TP17 km 2,955 ‘'5*5,08 25,400
w " TP18 km 3,159 1'5*5,08 25,400
w "TP19 km 3,345'' 5*5,08 25,400
w "TP20 km 3,464'' 5*5,08 25,400
w " TP22 km 3,665'' 5*5,08 25,400
w ’ TP23 km 3,765'‘5*5,08 25,400
w ‘ TP24 km 3,990'•5*5,08 25,400
w “TP25 km 4,277'• 5*5,08 25,400
w “TP26 km 4,498'■ 5*5,08 25,400
w ’ TP28 km 4,825 •5*5,08 25,400
w ’ TP29 km 5,146 ■5*5,08 25,400
w Mezisoučet 279,400
w ’HP - potrubí"
w " HP6 km 3,261 • vlevo" 9*2,86 25,740
w ‘ HP7 km 3,390 • vlevo" 9*2,86 25,740
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

W ■ HP8 km 3,515 • vlevo" 9*2,86 25,740
W ” HP9 km 3,580 • vlevo" 9*2,86 25,740
w * HP10 km 3,805 • vlevo" 9*2,86 25,740
w " HP11 km 3,890 • vlevo" 9*2,86 25,740
w " HP12 km 4,085 • vlevo" 9*2,86 25,740
w "HP13 km 4,540 - vlevo" 3*2,86 8,580
w Mezisoučet 188,760
w "HP - cela"
w " HP6 km 3,261 - vlevo" 2*4,5 9,000
w " HP7 km 3,390 - vlevo" 2*4,5 9,000
w " HP8 km 3,515 - vlevo" 2*4,5 9,000
VY “ HP9 km 3,580 - vlevo" 2*4,5 9,000
w “ HP10 km 3,805 - vlevo’2*4,5 9,000
w " HP11 km 3,890 - vlevo’2*4,5 9,000
w " HP12 km 4,085 - vlevo" 2*4,5 9,000
w "HP13 km 4,540 - vlevo" 2*4,5 9,000
w Mezisoučet 72,000
w "Rigoly"
w " R6 km 3,390 - vlevo" 5*0,45 2,250
w " R7 km 3,515 - vlevo" 5*0,45 2,250
w " R8 km 3,580 - vlevo" 5*0,45 2,250
w " R9 km 3,805 - vlevo" 5*0,45 2,250
w "R10 km 3,890 - vlevo" 5*0,45 2,250
w "R11 km 4,085 - vlevo" 5*0,45 2,250
w Mezisoučet 13,500
W RYHY Součet 553,660
w RYHY’0,5 276,830
w Součet 276,830

Hloubeni zapařených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
14 132201209 do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 3
m3 55,366 0,00 22,91 1 268,44 CS ÚRS201801

Poznámka k souboru cen:
I. v cenách Jsou započteny I náklady na případné nutné přemístěni \ýkopku ve výkopiStí na 
vzdálenost do 3 mana přehozeni výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 
jámy nebo nořoženf no dopravní prostředek. 2. Hloubeni rýh při lesnlcko-technlckých melloraclch 
se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3,1 když skutečný objem 
výkopu je větší, bj mimo strže pro příčná a podélná zpevněni dna a břehů pod obrysem výkopu 
pro koryta vodoteči, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, 

PSC výhonů a pro základy zdi, dlažeb, rovnanin, plůtků a hati, pro Jakoukoliv íffku rýhy, při objemu
do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při Jakémkoliv objemu výkopu přes 
100 m3 cenomf příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady no svislé 
přemístěni výkopku nad 1 m hloubky se urči dle ustanoveni článku č. 3161 všeobecných podmínek 
katalosu. A. Předepísuje-ti projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použiti trhavin, oceňuje se foto 
hloiAenl: a) v suchu nebo mokru cenami I38AO-120I, 13850-1201a 138 60-1201 Dolamovónl 
hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při Jakékoliv Její rychlost! Individuálně. 5. Ceny nelze 
použit pro hřoiAenf rýha hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňuji individuálně.

W RYHY*0,5*0,2 55,366
w Součet 55,366

15 K 132301201
Hloubení zapařených 1 nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 276,830 0,00 746,21 206 573,31 CS ÚRS 2018 01
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PC Typ Popis Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Poznámko k souboru cen:
f. V cenách jsou započteny t náklady na případné nutné přemístěni výkopku ve vytopili/ no 
vzdálenost do 3 mana přehozeni výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 mod okraje 
Jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnlcko-technlckých melloraclch 
se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, I když skutečný objem 
výkopu je větSI, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevněni dna a břehů pod obrysem výkopu 
pro koryta vodoteči, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, 

PSC výhonů a pro základy zdi, dlažeb, rovnanin, plůtků a hati, pro jakoukoliv llřku rýhy, při objemu
do 100 m3 cenami přís/uínýmf pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 
100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1000 m3. 3. Náklady na svislé 
přemístěni výkopkunad i m hloubky se urči dle ustanoveni článku č. 3161 všeobecných podmínek 
katalogu. 4. Předeplsuje-li projekt hloubit rýhy 5 až? bez použiti trhavin, oceňuje se toto 
hloubeni: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolomováni 
hloubených vykopávek, b) v te/.oud vodě při jakékoliv Jeji rychlos ti Individuálně. 5. Ceny nelze 
použít pro hloubeni rýh o hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňuji Individuálně.

W RYHY‘0,5 276,830
W__________________Součet____________________________________________________________________________ __________ 276,830

Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šířky pres 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
16 K 132301209 do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 4
m3 55,366 0,00 150,00 8 304,90 CS ÚRS2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístěni výkopku ve výkoplšti na 
vzdálenost do 3 mana přehozeni výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do Srn od okraje 
jámy nebo naloženi na dopravní prostředek. 2. Hloubeni rýh při lesnlcko-technlckých mefforocfcb 
se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, I když skutečný objem 
výkopu Je vitíl, bj mimo strže pro příčná a podélná zpevněni dna a břehů pod obrysem výkopu 
pro koryta vodoteči, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odhánlk, 

PSC výhonů a pro základy zdi, dlažeb, rovnanin, plůtků a hati, 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 1000 m3. 3. Náklady na svislé 
přemístěni výkopkunad I m hloubky se urči dle ustanoveni článku č. 3161 všeobecných podmínek 
katalogu. 4. Předeplsuje-lf projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použiti trhavin, oceňuje se toto 
hloubeni: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamovánl 
hloubených vy kopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv Jeji rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze 
použit pro hloubeni rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňuji Individuálně.

W RYHY'0,5'0,2 55,366
W_____________ Součet_____________________________________________________________________________ 55,366

17 K 162401101
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složenim bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 m3 2 104,860 0,00 70,99 149 424,01 CS ÚRS 2018 01
na vzdálenost ořeš 1 000 do 1 500 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použit, předeplsuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístěni se oceňuje Individuálně. 2, V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkoplšti nebo na násyplštl. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násyplštl; toto rozhrnuti se oceňuje cenomí souboru 
cen 171.0-.. Ufoienl sypanlrry do násypů a 171 20-1201 Uloženi sypantny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístěni nijaká překážko, pro kterou Je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístěni výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládánl výtoptu cenami souboru cen 167 10-3. MakMddnl neuíehíého výkopku z 
hromads ohledem na ustanovenipozn. číslo 5. 5. Přemlstúje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládáni výkopku, I když se provádí. Tofo ustanovení neplatí, 
vylučuje-ti projekt použiti dožeru. 6. V cenách vodorovného přemístěni sypanlny nejsou 
započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňuji ve specifikaci.

JAMY
RYHY
Mezisoučet 
ZASYP *2

611,800 
553,660 

1 165,460 
939,400

18 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složenim bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 m3 222,903 0,00 204,27 45 532,40 CS ÚRS 2018 01
na vzdálenost ořeš 9 000 do 10 000 m

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použit, předepisuje-ll projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístěni se oceňuje Individuálně. 2. V cenách Jsou započteny! 
náhrady za Jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopifří nebo na násypfšti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnuti výkopku na násyplštl; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171.0-. . Uloženi sypanlny do násypů a 171 20-1201 Uloženi sypanlny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístěni nějaká překážko, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na Jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomená vodorovné přemístěni výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen o pře Hádáni výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládáni neulehiáho výkopku z 
hromad s ohledem no ustanovení pozn. číslo 5. 5. PřemlstUje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládáni výkopku, I když se provádí. Toto ustanoveni neplatí, 
vylučuje-ll projekt použiti dožeru. 6. V cenách vodorovného přemístěni sypanlny nejsou 
započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

ODKOP__100‘0,9 
Podkfad1*0,4 
Podklad2’0,45 
Součet

75,735
101,380
45,788

19 162701155
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 m3 8,415 0,00 264,19 2 223,16 CS ÚRS 2018 01
na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
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Cenová
soustava

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž {CZK] Cena celkem [CZK]

Poznámka k souboru cen;
1. Ceny nelze poulit, předeptsuje-ll 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 výkopišll nebo na násyplitl. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady no rozhrnuti výkopku na násyplitl; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171.0-.. Uložení sypaníny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypanlny na skládky. A. Je-ll na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístěni nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené wdorovné přemístěni výkopku v každém úseku samostatně přisluSnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z 
hromads ohledem na ustanovení pozn. (islo 5. 5. PřemlstUJe-tl se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládáni výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vytučuje-ll projekt použitI dožeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaníny nejsou 
zopolteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikoci.

W ODKOP_100'0,1 8,415
W____________________ Součet___________________________________________________________________________ _________ 8,415

Uložení sypanlny do násypů s rozprostřením sypanlny ve vrstvách a s hrubým

20 K 171101101
urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou 
mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % 
PS

m3 814,048 0,00 33,34 27 140,36 CSÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen;
1. Ceny lze použít i pro sypaníny odebírané z hald, prohluilnuapod. 2. Cenu 20-1101 ize použít I 
pro; a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu Jam o rýh pro podzemní vedení a zářezů 
pro podzemní vedení; toto množství se urči v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, 
bj uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použit I pro uloženi sypaníny s předepsaným 
zhutněním no trvalé sJ/ádfiy, do koryt vxxtoteči a do prohlubní terénu. 4. Cenu ÍO-M3Í lze použit 
i pro uk hádání sypanlny z hornin nesoudriných i soudržných společně bez možnosti Jejich 
roztřídění. 5. Ceny -1121 a-1131 lze použít Jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných 
těmito cenami, měřený podle ustonovenl ČI. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 
100 000 m3na objektu. Násypy, Jejichž součet objemů přesáhne 100000 m3 na objektu, se ocení 
individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro miru zhutněni určenou projektem; o) pro ceny -1101 až- 
1105 v % výsledku zkoušky PS, bj pro ceny-1111 a-1112 relativní ulehlostl l(dj, cj pro ceny-1121 
a-1131 stonovenim technologie. 7. Ceny nelze použit: a) pro uloženi sypanlny do hrázi; uloženi 
netříděné sypanlny do hrází se oceňuje cenomí souboru cen 171 uloženi netříděných syponín do 
hrázi části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, bj pro uložení syponirtydo 
ochranných volů nebo těch jejich části, Jejichž šířko je měnil než 3 m. Toto uíořen) se oceňuje 
cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Ceno 20-1101 neplotipro uloženi výkopku nebo 
ornke při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany vykopu, z něhož byl výkopek získán a to 
ani tehdy, Jestliže se výkopek po vyhozeni z výkcplitě na povrch územI jeStědále přemisťuje na 
hromady. podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem 
pevnosti Jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které Jsou 
schopny plastických deformaci. 10. Horninami ne soudržnými se rozumují horniny, u nichž hlavním 
zdrojem pevnosti ve smyku je pouze třeni mezi jednotlivými oddělenými pevnými Částicemi 
horniny. íí. Horninami sypkými se rozumějí horniny lil. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 
125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm můře být nejvýfe 5 % objemu. 12. Horninami 
kamenitými se rozumějí nestmelené ůtomkovjté horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. 
Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšil než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení 
soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládánI do násypu není vyíií 
než 2 X optimální vlhkosti dle zkouJky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládáni 
sypanlny do násypu vyííf, ocení se uložení sypanlny Individuální. 1A. Zajlšťuje-ll se předepsané 
zhutněni násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesyponé části 
cenami 122.0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
W PRESŮM *0,5 582,730
W ODKOP 100 S4.150
w PodkladťO,4 101,380
w Podklad2*0,45 45,788
w Součet 814,048

21 K 171201101
Uloženi sypaníny do násypů s rozprostřením sypanlny ve vrstvách a s hrubým 
urovnáním nezhutněnÝch z jakýchkoliv hornin

m3 113,030 0,00 17,87 2 019,85 CSÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
i. Ceny lze použít I pro sypanlny odebírané z hald, pro hlušinu opod. 2. Cenu 20-1101 lze použit i 
pro: o) rozprostřeni zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedeni a zářezů 
pro podzemní vedení; toto množství se urči v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, 
b) uloženi výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použit I pro uloženi sypanlny s předepsaným 
zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodoteči a do prohlubni ferinu. 4. Cenu 10-1131 lze použit 
i pro ukládáni sypanlny z hornin nesoudriných I soudržných společně bez možnosti jejich 
roztříděni. 5. Ceny-1121 a-1131 lze použít Jen tehdy, Jestliže objem násypů, oceňovaných 
těmito cenami, mířený podle ustanoveni čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 
100000 m3no objektu. Násypy, Jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení 
Individuálně, 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny-1101 až - 
1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 o-1112 relativní uíehlostl Ifd), cj pro ceny -1121 
a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: aj pro uloženi sypaníny do hrázi; uložení 
netříděné sypanlny do hrází se oceňuje cenomí souboru cen 171 uloženi nefřídíných sypanln do 
hrázi části A 03, případní cenovými normativy podle části A 31, b) pro uloženi sypanlny do 
ochranných mjIů nebo těch jejich části, jejichž šířka je mění) než 3 m. Toto uloženi se oceňuje 
cenomí soiAoru cen 175 JO-110bsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uloženi výkopku nebo 
omlce při vykopávkách pro podzemní vedeni podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to 
ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhozeni z výkoplitě na povrch území ještě dále přemisťuje na 
hromady. podét výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem 
pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezí částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou 
schopny plastických deformaci. 10. Horninami nesoudržnýml se rozumějí horniny, u nichž hlavním 
zdrojem pevností ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi 
horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle Č5N 72 1002 se zrnem do 
125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami 
kamenitými se rozumějí nestmelené ůlomkovlté horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. 
Množství zrn veííkostf přes 125 mm musí být vyšli než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení 
soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší 
než 2 * optimální vlhkosti dle zkouSky PS no neredukovaný materiál. Je-ll vlhkost při ukládání 
sypanlny do násypu vyšší, ocení se uložení sypanlny Individuálně. 14. ZojISťuje-li se předepsaní 
zhutnění násypu přesypdnfm podle II. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstraněni přesyponé částí 
cenomí 122.0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách

W (PRESU M‘0,5-ZASYP) 113,030
W____________Součet______________________________________________ ____________________________________________ 113,030

22 174101101
Zásyp sypanínou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
lam. šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 469,700 0,00 82,49 38 745,55 CS ÚRS 2018 01
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PC Typ Popis Množství J. materiál [CZK] J. montáž (CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
I. Ceny 174 10-. . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mhou zhutnění: o) z hornin soudržných do 
100% PS, b) z hornin nesoudriných do l(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro Jakoukoliv míru 
zhutněni. 2. Je-lt projektem předepsáno sySSi zhutněni, podle bodu o) a b) poznámky č I., ocení 
je zásyp Individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trattvodypro lesnlcko- 
lechnkké mellorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemni práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovaclch kanálů z 
betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou-1101 Zásyp 
sypaninourýh bez ohledu no ilřku 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 přemístěni syponlny ze vzdálenosti lOmod kroje výkopu nebo zasypávaného prostoru, 
měřeno k těžlíti skládky, 5. V ceně 10-1102 Je započteno přemístěni syponlny ze vzdálenosti 15 m 
od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu Je rozdíl objemu 
výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukci nebo uložených vedeni I s Jejich obklady a 
podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukci). Objem potrubí do DN 
180, přtp. I sobolem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanoveni objemu zásypu se od objemu 
výkopu odečítá I objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 
přicházi-ll v úvahu. 7. Odklízeni zbylého výkopku po pro vedení zásypu zářezů se Šikmými stěnami 
pro podzemní vedení nebo 2ásypujam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, Je-tl objem zbylého 
výkopku; a) do I m3na 1 m vedeni a Jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10- 
110 Nakládáni výkopku nebo sypanirry a 162.0-1. Vodorovné přemístěni výkopku. V případě, že 
se Jedná o výkopek ulehlý - rozpojeni a naložení výkopku cenami souboru cen 122.0-1. souboru 
cen 162,0-1. Vodorovné přemístěni výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedeni, Jestliže projekt 
předeplSe, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístěni 
výkopku cenami souboru cen 162,0-1. Vodorovné přemístěni výkopku. Při zmíněném objemu 
zbylého výkopku se neoceňuje oni naloženi ani rozpojeni výkopku. Jestliže se zbylý výkopek 
neodkllzl, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostřeni 
zbylého výkopku podél výtopu a nad výtopem po provedeni zásypů zářezů se Šikmými stěnami pro 
podzemní vedeni nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 17120-1101 
Uloženi syponlny <h nezhutněných násypů, nenl-ll projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 
zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uloženi syponlny do násypů z hornin sypkých, Je-li 
předepsáno zhutněni rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky 
i.6, přtp. zmenSeném o objem výkopku, který byl Již odklizen. 9. Míru zhutněni předepisuje 
projekt.

W TP • potrubí"
w ‘ TP17 km 2,955'"8*1,7 13,600
w ■ TP18 km 3,159'’8*1,7 13,600
w ’ TP 19 km 3,345''9*1,7 15,300
w ’ TP20 km 3,464'' 10*1,7 17,000
w " TP22 km 3,665'TO* 1,7 17,000
w “ TP23 km 3,765'■9*1,7 15,300
w ‘ TP24 km 3,990’'9*1,7 15,300
w " TP25 km 4,277'' 9*1,7 15,300
w " TP26 km 4,4981"9*1,7 15,300
w *TP28 km 4,8251■7*1,7 11,900
w °TP29 km 5,146'■8*1,7 13,600
w Mezlsoučet 163,200
w TP - čela*
w " TP17 km 2,955'' 5*(5,08-1,46) 18,100
w " TP18 km 3,159'’5*(5,08-1,46) 18,100
w " TP 19 km 3,345'' 5*(5,08-1,46) 18,100
w " TP20 km 3,464'“ 5*(5,08-1,46) 18,100
w " TP22 km 3,665'’ 5*(5,08-1,46) 18,100
w "TP23 km 3,765 ’ 5*(5,08-1,46) 18,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál fCZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
w " TP24 km 3,990 “ 5*{5,08-1,46) 18,100
w ‘TP25 km4,277*5*(5,08-1,46) 18,100
w * TP26 km 4,498" 5*(5,08-1,46) 18,100
w * TP28 km 4,825 "5*(5,08-1,46) 18,100
w “ TP29 km 5,146 ‘ 5*(5,08-1,46) 18,100
w Mezlsoučet 199,100
w TP - jímky*
w " TP17 km 2,955 *17-2*2*1,9 9,400
w * TP18 km 3,159 * 17-2*2*1,9 9,400
w * TP19 km 3,345 *17-2*2*1,9 9,400
w * TP20 km 3,464 * 17-2*2*1,9 9,400
w * TP22 km 3,665 * 17-2*2*1,9 9,400
w " TP23 km 3,765 * 17-2*2*1,9 9,400
w "TP24 km 3,990 * 17-2*2*1,9 9,400
w "TP25 km 4,277 "17-2*2*1,9 9,400
w " TP26 km 4,498" 17-2*2*1,9 9,400
w "TP28 km4,825* 17-2*2*1,9 9,400
w * TP29 km 5,146 *17-2*2*1,9 9,400
w Mezisoučet 103,400
w 'HP - čela*
w " HP6 km 3,261 - vlevo" 2*{4,5-4,25) 0,500
w * HP7 km 3,390 - vlevo* 2*{4,5-4,25) 0,500
w * HP8 km 3,515 • vlevo* 2*(4,5-4,25) 0,500
w * HP9 km 3,580 - vlevo" 2*(4,5-4,25) 0,500
w " HP10 km 3,805 • vlevo* 2*(4,5-4,25) 0,500
w * HP11 km 3,890 - vlevo* 2*(4,5-4,25) 0,500
w * HP12 km 4,085 • vlevo" 2*(4,5-4,25) 0,500
w " HP13 km 4,540 • vlevo* 2*{4,5-4,25) 0,500
w Mezlsoučet 4,000
W ZASYP Součet 469,700

23 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 925,250 0,00 9,33 17 962,58 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny Jsou určeny pro urovnáni všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) 
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevněni plod) jakéhokoliv druhu, pod humusováni, (ne 
však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnováni apod. a dále, předeplíe-li projekt 
urovnáni pláně z Jiného důvodu. 2. Ceny nelze použit pro urovnáni iavic fberem) 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 Svahováni. 3. Urovnáni ploch ve ítlonu 
přes 1: 5 se oceňuje cenami souboru cen 182.0-11 SvahovánI trvalých svahů do projektovaných 
profitů. 4. Náklady na urovnáni dna o jfěn při čištěni příkopů pozemních komunikací Jsou 
započteny v cenách souborů cen 938 90-2. čištěni příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části 
A02 2emnl práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutněni určuje projekt. Ceny se 
zhutněním Jsou určeny pro Jakoukoliv míru zhutnění.

W "Cesta”
w * Rozšíření v oblouku VB38 * 45 45,000
W PLAH Mezlsoučet 45,000
W -PLAN‘0,1 -4,500
w Mezlsoučet -4,500
w 'Výhybny*
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Cenová
soustava

PČ Typ Kód Popis Mi Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

w ’ V2 km 3,380 • 3,405 • vlevo" 6*25 150,000
w " V3 km 4,660 • 4,680 • vpravo" 2,5*20 50,000
w Mezisoučet 200,000
w "Sjezdy"
w " N38 km 3,261 • vlevo" (6+3)/2*15 82,500
w " N39 km 3,261 • vpravo" {8*3)/2*10 55,000
w “ N40 km 3,320 ■ vpravo" (8*3)/2‘15 82,500
vv " H41 km 3,390 • vlevo" (8+3)/2*10 55,000
w " N42 km 3,515 • vlevo" (8+3)72*15 82,500
w ’ N43 km 3,580 • vlevo" (8+3)72*15*2 165,000
w " N44 km 3,805 • obě strany" (8+3)/2*15*2 165,000
w " N45 km 3,890 • vlevo" (8+3)/2‘15 82,500
w " M46 km 4,085 • vlevo" (8+3)/2*15*2 165,000
w “1147 km 4,248 - vlevo" (10+3)/2*10 65,000
w ' M48 km 4,765 • vpravo" (12*3)/2*15 112,500
w ° M49 km 5,456 • vpravo’(1H3,5)/2*45 326,250
w "M50 km 5,484 • vpravo' (18+10)72*15 210,000
w Mezisoučet 1 648,750
w "Průlehy"
w ' PR3 km 4,248 - vlevo’3*6 18,000
w "PR4 km 4,765 - vpravo" 3*6 18,000
w Mezisoučet 36,000
w "Rigoly
w Mezisoučet 0,000
w Součet 1 925,250

24 181951104 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním m2 4,500 0,00 11,83 53,24 CSÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
f. Ceny jsou určeny pro urovná nl všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i no násypech) 
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevněni ploch Jakéhokoliv druhu, pod humusováni, (ne 
však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnováni apod. a dále, předeplle-ti projekt 
urovnáni pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použit pro urovnáni lavic (berem) šířky do 3 m

PSC ořervšujicich svahy, pro iffovnáni dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 
toto urovnáni se oceňuje cenami souboru cen 182.0-1 Svahováni. 3. Urovnání ptodi ve sAfonu 
ořeš 1: 5 se oceňuje cenami souboru cen 182.0-11 Svahováni trvalých svahů do projektovaných 
oropiů. 4. tlóktody na urovnáni dna a stěn při čištěni příkopů pozemních komunikaci jsou 
započteny v cenách souborů cen 938 90-2. čištěni příkopů komunikaci v suchu nebo ve vodě části 
A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutněni určuje projekt. Ceny se 
zhutněním Jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutněni.

w PLAN‘0,1 4,500
vv Součet 4,500

25 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku 
při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

m2 75,000 0,00 39,91 2 993,25 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis Mi Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny Jsou určeny pro svahování všedi nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu 
přes f: 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění 
ploch, pod humusováni, drnováni apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a 

PSC pro (pravý dna Šířky do 1 m melioralnlch kanálů a vodoteli. 2. Ceny nelze použit pro urovnáni
stěn příkopů při dštění; toto urovnáni se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2. čištěni příkopů 
komunikaci v suchu nebo ve vodě A02 Zemni práce pro objekty oborů 821 až 628. 3. Oprava ploch 
vodorovných nebo ve sklonu do 1: 5 s výjimkou ustanoveni v poznámce (. 1 se oceňuje cenami 
soubcrvcen 181 ‘0-1 i Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů.

W "Rigoly"
w "R1 km 1,254 - vlevo” 3*5 15,000
w " R2 km 1,660 - vlevo" 3*5 15,000
w “ R3 km 1,826 - vlevo" 3*5 15,CKX)
w "R4 km 1,949 - vlevo" 3*5 15,000
w " R5 km 1,973 - vlevo" 3*5 15,000
w Součet 75,000

D 2 Zakládání 164 004,42
j 26 | K [274315223 (základové konstrukce z betonu pasy prostého tř. C 12/15 | m3 | 35,4Hj 2 292,701 709,391 106 316,02(CS ÚRS 2018 01 |

PoznámAa A souboru cen:
1. Ceny lze použit 1 pro beton pod dlažbou dna vývaru. 2. Pro výpočet přesunu hmot se u položek •

PSC 5122 až -5124 pro konstrukce z betonu prokládaného komenem celková hmotnost položky sníží o 
hmotnost betonu, přip. 1 kamene, pokud Jsou dodávány přímo na místo zabudováni nebo do 
prostoru technologické manipulace.

w "TP - potrubí"
w ’TP17 km 2,955’8*1,2*0,1 0,960
w ’ TP18 km 3,159’8*1,2*0,1 0,960
w ’ TP19 km 3,345 ’ 9*1,2*0,1 1,080
w ’ TP20 km 3,464'10*1,2*0,1 1,200
w "TP22 km 3,665'10*1,2*0,1 1,200
w “ TP23 km 3,765 ’9*1,2*0,1 1,080
w ’TP24 km 3,990" 9* 1,2*0,1 1,080
w 'TP25 km 4,277 "9*1,2*0,1 1,080
w "TP26 km 4,498’9*1,2*0,1 1,080
w “TP28 km 4,825 "7*1,2*0,1 0,840
w ’TP29 km 5,146’ 8*1,2*0,1 0,960
w Mezisoučet 11,520
w "TP - čela"
w ' TP17 km2,955" 5*1,1*0,1 0,550
w ’ TP18 km 3,159 “ 5*1,1*0,1 0,550
w ’ TP19 km 3,345 “ 5*1,1*0,1 0,550
w ’ TP20 km 3,464'5*1,1*0,1 0,550
w " TP22 km 3,665 ’5*1,1*0,1 0,550
w ’ TP23 km 3,765'5*1,1*0,1 0,550
w ‘ TP24 km 3,990’5*1,1*0,1 0,550
w ’TP25 km4,277 “5*1,1*0,1 0,550
w "TP26 km4,498’5*1,1*0,1 0,550
w ’TP28 km4,825 ’5*1,1*0,1 0,550
w ’ TP29 km 5,146’5*1,1*0,1 0,550
w Mezisoučet 6,050
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK) Cenova
soustava

w TP • jímky'
w " TP17 km 2,955'4,04*0,1 0,484
w ’ TP18 km 3,159 ’ 4,84*0,1 0,484
w “ TP19 km 3,345'4,84*0,1 0,484
w "TP20 km 3,464'4,84*0,1 0,484
w -TP22 km 3,665'4,84*0,1 0,484
w ” TP23 km 3,765 ”4,84*0,1 0,484
w ” TP24 km 3,990 - 4,84*0,1 0,484
w " TP25 km 4,277 ’ 4,84*0,1 0,484
w " TP26 km 4,498‘4,84*0,1 0,484
w “ TP28 km 4,825 “4,84*0,1 0,484
w ' TP29 km 5,146 “4,84*0,1 0,484
w Mezisoučet 5,324
w “HP • potrubí"
w “ HP6 km 3,261 • vlevo” 9* 1 *0,1 0,900
w ‘ HP7 km 3,390 • vlevo" 9*1*0,1 0,900
VY ' HP8 km 3,515 • vlevo-9*1*0,1 0,900
w - HP9 km 3,580 - vlevo* 9T0.1 0,900
W - HP10 km 3,805 - vlevo’9*1*0,1 0,900
w ’ HP11 km 3,890 - vlevo'9*1*0,1 0,900
w ■ HP12 km 4,085 - vlevo" 9*1*0,1 0,900
w ' HP13 km 4,540 • vlevo' 3* 1*0,1 0,300
w Mezisoučet 6,600
W 'HP - čela'
VY " HP6 km 3,261 • vlevo' {{2,45-0,8)*1+2,05*1)‘2*0,1 0,740
W ' HP7 km 3,390 • vlevo'({2,45-0,8)*H2,05*1)*2*0,1 0,740
W ‘ HP8 km 3,515 • vlevo" ((2,45-0,8)*1+2,05*1)*2*0,1 0,740
W ' HP9 km 3,580 - vlevo" ((2,45-0,8)*H2,05‘1)*2*0,1 0,740
W " HP10 km 3,805 - vlevo" ((2,45-0,8)*1+2,05*1)*2*0,1 0,740
W ' HP11 km 3,890 - vlevo" {(2,45-0,8)‘1+2,05*1)*2*0,1 0,740
W - HP12 km 4,085 - vlevo" ({2,45-0,8)*1+2,05*1)*2‘0,1 0,740
VY “ HP13 km 4,540 - vlevo' ((2,45-0,8)*1+2,05* 1 >*2*0,1 0,740
W Mezisoučet 5,920
W Součet 35,414

| 27 | K |274362021 |Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI |~ t 1 0,7611 27 247,20 j 9 510,44] 27 972,56|CS ÚRS2018 01

VY TP - potrubí"
VY "TP17 km2,955‘8*1,2*4,44/1000 0,043
W - TP18 km 3,159‘8*1,2*4,44/1000 0,043
W " TP19 km 3,345-9*1,2*4,44/1000 0,048
w ’ TP20 km 3,464'10*1,2*4,44/1000 0,053
w ' TP22 km 3,665 "10*1,2*4,44/1000 0,053
W "TP23 km 3,765'9*1,2*4,44/1000 0,048
VY ■ TP24 km 3,990 - 9*1,2*4,44/1000 0,048
VY ’TP25 km4,277-9*1,2*4,44/1000 0,048
W ‘ TP26 km 4,498 "9*1,2*4,44/1000 0,048
VY ’ TP28 km 4,825'7*1,2*4,44/1000 0,037
W " TP29 km 5,146'8*1,2*4,44/1000 0,043
VY Mezisoučet 0,512
VY 'HP • potrubí"
W " HP6 km 3,261 - vlevo' 9*0,85*4,44/1000 0,034
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
W ' HP7 km 3,390 • vtevo'9*0,85*4,44/1000 0,034
W " HP8 km 3,515 • vlevo' 9*0,85*4,44/1000 0,034
VY " HP9 km 3,580 • vlevo" 9*0,85*4,44/1000 0,034
VY ' HP10 km 3,805 - vlevo'9*0,85*4,44/1000 0,034
W " HP11 km 3,890 - vlevo'9*0,85*4,44/1000 0,034
VY ' HP12 km 4,085 - vlevo'9*0,85*4,44/1000 0,034
W " HP13 km 4,540 - vlevo’ 3*0,85*4,44/1000 0,011
W Mezisoučet 0,249
VY Součet 0,761

28 K 291211111 Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva m2 36,000 26,08 47,36 2 715,84 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládáni objektů mechanizmy o hmotnosti přes 201.
2. V ceně jsou započteny / náklady na: a) kamenivo frakce 0 - 32 mm, b) rozprostřeni podkladu, c)

PSC osozenf silničních panelů. 3. V ceně nejsou zapoíteny náklady na dodávku silnllnidi panelů; tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci s dvojnásobnou obrotovosti. Předeplíe-ll projekt ponechat 
tento materiál jako tnvle zabudovaný i po zaloien 1 objektu, oceňuje se loto dodáni bez 
obrotovosti.

w "Průlehy"
w " PR3 km 4,248 - vlevo" 3*6 18,000
W “ PR4 lun 4,765 - vpravo" 3*6 18,000
W Mezisoučet 36,000
VY Součet 36,000

29 M 59381338 panei silniční 300x200x21,5 cm kus 6,000 4 500,00 27 000,00 CSŮRS 2018 01

VY "Průlehy"
VY "PR3 km 4,248 - vlevo’3 3,000
W ~PR4 km 4,765 - vpravo'3 3,000
W Součet 6,000

D 4 Vodorovné konstrukce 336 781,46

30 K 462511161
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha 
nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer

m3 29,000 949,96 584,91 44 511,23 CS ÚRS 2018 01

PSC Poznámka k souboru cen:
1. V příplatcích Jsou zapoíteny náklody na urovnáni líce záhozu do projektovaného profilu,

w "Erozní rýha - zához"
VY " C024 km 3,602 - vpravo’1*5*1 5,000
VY ’ C038 km 5,237 • vpravo" 1,5*16*1 24,000
W Součet 29,000

Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha
31 K 462511169 nebo do vody tříděného, hmotnost Jednotlivých kamenů do 80 kg Příplatek k cenám za 

urovnání líce záhozu
m2 29,000 0,00 118,65 3 440,85 CS ÚRS 2018 01

PSC Poznámka k souboru cen:
1. V příplatcích jsou zapoíteny náklody no urovnáni ffce záhozu do projektovaného profilu.

W 'Erozní rýha • zához'
VY "C024 km 3,602 - vpravo" 1*5 5,000
W "C035 km 5,237 - vpravo’1,5*16 24,(KW
VY Součet 29,000

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné í příčné objekty objemu do
32 463211141 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene 

hmotnost jednotlivých kamenů do 80 ka
m3 2,500 1 032,66 1 099,74 5 331,00 CS ÚRS 2018 01

Strana 20 z 29



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

PSC

w
w
w ROV_80

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách-1144,-114S, -1146,-1154, -1155, -1156 a- 1157 jsou započteny 1 náklady na uloženi 
Atestu 0 no vykopávku Miny a její přemístěni ze vzdálenosti do 20 m.

'Opevnění příkopu"
" C031 km 4,594 - vlevo" 5*0,5
Součet

2,500
2,500

33 463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné 1 příčné objekty objemu 
pres 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklinovánfm spár úlomky kamene 
hmotnost lednotlivých kamenů ořeš 80 do 200 ks

m3 81,500 1 073,69 1121,63 178 918,58 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
PSC 1. V cenách - i 144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a- 1157 jsou započteny I náklad/ na uložení

klestu a na vykopávku hlíny a Její přemístěni ze vzdálenosti do 20 m.

W TP"
VY " TP17 km 2,955'2,5*2+1,5 6,500
w "TP18 km 3,159‘2,5*2+1,5 6,500
w " TP19 km 3,345 "2,5*2+1,5 6,500
VY ’ TP20 km 3,464 "2,5*2+1,5 6,500
VY " TP22 km 3,665'2,5‘2*2+1,5 11,500
W “TP23 km 3,765"2,5*2‘2+1,5 11,500
W " TP24 km 3,990 "2,5*2+1,5 6,500
w " TP25 km 4,277" 2,5*2+1,5 6,500
w " TP26 km 4,498'2,5*2+1,5 6,500
w "TP28 km 4,825'2,5*2+1,5 6,500
w " TP29 km 5,146 "2,5*2+1,5 6,500
W ROV_200_3PLUS Součet 81,500

Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami 0 od
CS ÚRS 2018 0134 467951230 150 do 190 mm, délky od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 do 3 m 

dvoiitv z kulatinv 0 Dřeš 290 do 400 mm
m 65,000 267,53 1 341,39 104 579,80

Poznámka k souboru cen:
PSC I. V cenách Jsou započteny I náklady na vykopávku rýhy pro práh. 2. V cenách nejsou započteny

náklady na zpevněni dna a břehů u prahů. 3. Směrné výkresy - příloha č. 3.

W "TP"
W " TP 17 km 2,955 "5 5,000
w " TP18 km 3,159 " 5 5,000
w "TP19 km 3,345" 5 5,000
w " TP20 km 3,464" 5 5,000
w " TP22 km 3,665'5*2 10,000
w "TP23 km 3,765-5*2 10,000
w "TP24 km 3,990'5 5,000
w " TP25 km 4,277 "5 5,000
VY " TP26 km 4,498 "5 5,000
W " TP28 km 4,825 "5 5,000
W "TP29 km 5,146 "5 5,000
w Součet 65,000

D 5 Komunikace pozemní ___________________ ________ 8138 741,01

35 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 280,000 90,10 37,40 35 700,00 CS ÚRS 2018 01

VY 'Cesta, ŠD 0/63"
W " Rozšíření v oblouku VB38 (2x)" 45*2 90,000
YV Mezisoučet 90,000
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Cenová
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W "Výhybny, ŠD 0/63“
VY ' V3 km 4,660 - 4,680 - vpravo (2x)" 2,5*20*2 100,000
VY Mezisoučet 100,000
VY 'Rigoly'
VY ' R6 km 3,390 - vlevo" 3*5 15,000
W “ R7 km 3,515 - vlevo" 3*5 15,000
VY " R8 km 3,580 - vlevo' 3*5 15,000
W ’ R9 km 3,805 - vlevo" 3*5 15,000
W " R10 km 3,890 ■ vlevo" 3*5 15,000
W ' R11 km 4,085 - vlevo" 3*5 15,000
W Mezisoučet 90,000
VY Součet 280,000

36 K 564851R Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl. 150 mm m2 95,000 90,10 37,40 12112,50

Poznámko k položce:
U položku je změněn materiál na ÍO 0/32 mm 
'Cesta, ŠD 0/32'
' Rozšíření v ofatouku VB38 ’ 45
Mezisoučet
“Výhybny, ŠD 0/32“
“V3 km 4,660 - 4,660 - vpravo" 2,5*20 
Mezísoučet 
Součet

45,000
45,000

50,000
50,000
95,000

37 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 1 809,750 122,50 47,50 307 657,50 CS ÚRS 2018 01

'Výhybny, ŠD 0/63"
VY ‘ V2 km 3,380 • 3,405 - vlevo" (6-1 )*25 125,000
W Mezisoučet 125,000
W ■Sjezdy, 50 0/63"
VY ’ U38 km 3,261 - vlevo" (8+3)/2*15 82,500
W " N39 km 3,261 • vpravo" (8+3)/2*10 55,000
W "N40 km 3,320 • vpravo' (8+3)/2*J5 82,500
W " N41 km 3,390 - vlevo" (8+3)/2*10 55,000
W ‘ M42 km 3,515 - vlevo' (8+3)/2*15 82,500
W " H43 km 3,580 - vlevo" (8+3)/2*15‘2 165,000
W ’ N44 km 3,805 • obě strany" (8+3)/2*15*2 165,000
W "H45 km 3,890 • vlevo" (8+3)/2*15 82,500
W "1146 km 4,085 • vlevo" (8+3)/2*15*2 165,000
W " M47 km 4,248 • vlevo" (10+3)72*10 65,000
VY "N48 km 4,765 - vpravo" (12+3)/2*15 112,500
W ‘N49 km 5,456 - vpravo" (11+3,5)/2*45 326,250
w " M50 km 5,484 - vpravo'(18+10)/2*15 210,000
W Mezisoučet 1 648,750
VY 'Průlehy*
W ' PR3 km 4,248 • vlevo" 3*6 18,000
VY 'PR4 km 4,765 - vpravo" 3*6 18,000
VY Mezisoučet 36,000
W Součet 1 809,750

38 K 564861R Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 11 259,620 122,50 47,50 1 914 135,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Poznámf.o A položce:
U položku je změněn materiál na ŠDO/32 mm

w "Cesta, ŠD 0/32"
w ’ C3 km 2,950 - 5,499 " 4,38*2549 11 164,620
w " Rozšíření v oblouku VB38 * 45 45,000
w Mezísoučet 11 209,620
w "Výhybny, ŠD 0/32“
w " V3 km 4,660 • 4,680 • vpravo" 2,5*20 50,000
w Mezísoučet 50,000
w Součet 11 259,620

39 I K |573191111 (Postřik iníiltraČní katfonaktívní emulzí v množství 1,00 kg/m2 ml ^ Í0~880,820] 5,4tT 9,701 165 062,04|CS ÚRS 2018 01

Poznámka A souboru cen:
PSC I. V cen# nejsou započteny náklady na popř. projektem předepsané očištěni vozovky, které se

oceňuje cenou 938 90-8411 Očištění povrchu saponátovým roztokem části C 01 tohoto katalogu,
w "Cesta"
w “ C3 km 2,950- 5,499 “4,18*2549 10 654,820
w " Rozšíření v oblouku VB38 " 45 45,000
w Mezísoučet 10 699,820
w "Výhybny"
w " V3 km 4,660 - 4,680 - vpravo" 2,5*20 50,000
w Mezísoučet 50,000
w "Sjezdy"
w " N38 km 3,261 -vlevo" 8*1 8,000
w " N39 km 3,261 -vpravo" 8*1 8,000
w " H40 km 3,320 - vpravo" 8*1 8,000
w " N41 km 3,390 - vlevo" 8*1 8,000
w "N42 km 3,515 - vlevo" 8*1 8,000
w "N43 km 3,580 - vlevo* 8*1 8,000
w "M44 km 3,805 - obě strany" 8*1*2 16,000
w "1145 km 3,890 - vlevo" 8*1 8,000
w " M46 km 4,085 - vlevo" 8*1 8,000
w "1147 km 4,248 - vlevo" 10*1 10,000
w “ N48 km4,765 - vpravo’12*1 12,000
w "1149 km5,456 -vpravo"11*1 11,000
w " H50 km 5,484 - vpravo" 18*1 18,000
w Mezísoučet 131,000
w Součet 10 880,820

573231108 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 m2 21 506,740 8,16 2,46 228 401,58 CS ÚRS 2018 01

W "Cesta*
W “ C3 km 2,950 - 5,499 “ (4,08*4,18)*2549 21 054,740
w " Rozšíření v oblouku VB38 (2x)" 45*2 90,000
w Mezísoučet 21 144,740
w "Výhybny"
w ’ V3 km 4,660 - 4,680 - vpravo (2x) ’ 2,5*20*2 100,000
w Mezísoučet 100,000
w "Sjezdy"
vv " N38 km 3,261 - vlevo" 8*1*2 16,000
w " H39 km 3,261 - vpravo" 8*1*2 16,000
w " 1140 km 3,320 • vpravo" 8*1*2 16,000
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w " N41 km 3,390 - vlevo" 8*1*2 16,000
w " N42 km 3,515 - vlevo" 8*1*2 16,000
w " N43 km 3,580 - vlevo" 8*1*2 16,000
w " N44 km 3,805 - obě strany" 8*1 *2*2 32,000
w "N45 km 3,890 - vlevo" 8*1*2 16,000
w "1146 km 4,085 -vlevo" 8*1*2 16,000
w " H47 km 4,248 - vlevo" 10*1*2 20,000
w " H48 km 4,765 • vpravo" 12*1*2 24,000
w “ H49 km5,456 • vpravo" 11*1*2 22,000
w " N50 km 5,484 • vpravo" 18*1*2 36,000
w Mezísoučet 262,000
w Součet 21 506,740

41 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězmné • OKS) s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky pres 3 m, po zhutněni tl. 50 mm

m2 10 753,370 201,50 51,13 2 716 623,86 CS ÚRS 2018 01

PSC Poznámka k souboru cen:
1. ČSH EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až SO mm.

w "Cesta"
w "C3 km 2,950 -5,499 "4,13*2549 10 527,370
w " Rozšíření v oblouku VB38 " 45 45,000
w Mezísoučet 10 572,370
w "Výhybny"
w “ V3 km 4,660 - 4,680 - vpravo" 2,5*20 50,000
w Mezísoučet 50,000
w "Sjezdy"
w "N38km3,261 -vlevo" 8*1 8,000
w ” N39 km 3,261 - vpravo" 8*1 8,000
w " 1140 km 3,320 • vpravo" 8*1 8,000
w ’ H41 km 3,390 - vlevo" 8*1 8,000
w “ H42 km 3,515 - vlevo" 8*1 8,000
w “1143 km 3,580 - vlevo" 8*1 8,000
w "N44 km 3,805 • obě strany" 8*1*2 16,(KW
w " N45 km 3,890 - vlevo" 8*1 8,000
w "N46 km 4,085 - vlevo" 8*1 8,000
w " H47 km 4,248 - vlevo" 10*1 10,000
w "H48 km 4,765 - vpravo" 12*1 12,000
w "1149 km 5,456 - vpravo" 11*1 11,000
w " N50 km 5,484 - vpravo" 18*1 18,000
w Mezísoučet 131,000
w Součet 10 753,370

42 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná AC0 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky pres 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 10 523,960 186,43 53,57 2 525 750,40 CS ÚRS 2018 01

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

w "Cesta"
w " C3 km 2,950 - 5,499 * 4,04*2549 10 297,960
w " Rozšíření v oblouku VB38 " 45 45,000
w Mezísoučet 10 342,960
w "Výhybny*
w " V3 km 4,660 • 4,680 - vpravo" 2,5*20 50, (KW
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
vv Mezisoučet 50,000
w 'Sjezdy"
w N38 km 3,261 - vlevo" 8*1 8,000
w N39 km 3,261 - vpravo" 8*1 8,000
w N40 km 3,320 - vpravo" 8*1 8,000
w N41 km 3,390 - vlevo" 8*1 8,000
w N42 km 3,515 -vtevo"8*1 8,000
w H43 km 3,580 - vlevo" 8*1 8,000
w N44 km 3,805 - obě strany" 8*1*2 16,000
vv 1145 km 3,890 - vlevo" 8*1 8,000
w N46 km 4,085 - vlevo" 8*1 8,000
w " N47 km 4,248 -vtevo"10*1 10,000
W ’ N48 km4,765 - vpravo" 12*1 12,000
w M49 km 5,456 - vpravo" 11‘1 11,000
w N50 km 5,484 - vpravo" 18*1 18,000
w Mezisoučet 131,000
w Součet 10 523,960

• 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním m3 407,840 0,00 249,72 101 845,80jCS ÚRS 2018 01 j

Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Ceny jsou určeny pro JokoukotSv tloušťku krajnice. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
opatřeni zeminy a její přemístění k místu zabudováni, které se oceňuji podle ustanoven čl. 3111 
Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu.

w " KZ1 km 2,950 - 5,499 • obě strany" 0,4*2549*0,2*2 407,840
vv Součet 407,840

44 K 569831111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 
štěrkodrtf tl. 100 mm

m2 1 529,400 56,91 29,04 131451,93 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 51-11 aí55-11 jsou započteny 1 náklady na prohozeni zeminy. 2. V cenách 51-11 ai 55-

>sc 11 nejsou započteny náklady na: a) opatřeni zeminy a její přemístěni k místu zabudováni, které
se oceňuji podle G. 3111 Všeobecných podmínek Části A 01 tohoto katalogu, bj odklizeni odpadu
po prohození zeminy, které se oceňuje cenami Části A 01 katatogu 600-1 Zemni práce.

w “ KZ1 km 2,950 - 5,499 - obě strany" 0,3*2549*2 1 529,400
w Součet 1 529,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 017 268,85

45 K 919551112
Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s 
hrdlem DN 400 mm

m 66,000 0,00 111,22 7 340,52 CSÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zhotoveni otevřené stavební Jámy, zemni konstrukce 
přesýpaniho objektu ze vhodných zemin hutněných po vrstvách 150 až 200 mm na minimum 98 % 
Proctor Standard, které se oceňuji podle katalogu 800-1 Zemni práce, b) podkladní a vyrovnávací

PSC vrstvy, které se oceňuji souborem cen 451.. -.. Loie pod potrubí, stoky a drobné objekty nebo 
souborem cen 452 .. •.. PodModnJ fconstrutce z betonu, části AOI katalogu 827-1 Vedeni trubní, 
dálková a přípojná - vodovody a kanalizace, c) dodávku trub a spojek, které se oceňuji zvlášť ve 
specifikaci, ztratné lze dohodnout ve smírné výši 1,5 %. Součástí dodávky trub Je i jejich úprava 
podle konkrétních podmínek stavby (seříznuti, zkoseni, vytvořeni otvorů, opod.).

w ’ HP6 km 3,261 - vlevo" 9 9,000
w ‘ HP7 km 3,390 - vlevo" 9 9,000
w "HP8 km 3,515 - vlevo" 9 9,000
w "HP9 km 3,580 - vlevo" 9 9,000
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w " HP10 km 3,805 - vlevo’9 9,000
w " HP11 km 3,890 - vlevo’9 9,000
w " HP12 km 4,085 - vlevo" 9 9,(XX)
w " HP13 km 4,540 - vlevo" 3 3,000
w Součet 66,000

M 56241111 trouba HDřC flexibilní BkPAd-400 mm m 66,990 675,00 45 216,25 CSÚRS 2018 01

w 66*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 66,990

47 RP51
Četo propustku z betonu vodostavebního C30/37 - XF3, pro propustek z trub OH 400

kus 16,000 0,00 10 500,00 168 000,00
mm
Poznámka k položce:

p Položka vychází z pot, č. 919411131, Je zde změna materiálu - beton pro základy vč. ocelové 
výztuže, nadzáklodoYého zdivo, bedněni a odbednínf, zkosení hran (dle výkresu v PD).

w " HP6 km 3,261 • vlevo" 2 2,000
w " HP7 km 3,390 - vlevo’2 2,000
w ’ HP8 km 3,515 - vlevo’2 2,000
w ’ HP9 km 3,580 - vlevo" 2 2,000
w " HP10 km 3,805 - vlevo" 2 2,000
w "HP11 km 3,890 • vlevo" 2 2,000
w " HP12 km 4,085 - vlevo" 2 2,000
w " HP13 km 4,540 - vlevo" 2 2,000
w Součet 16,000

48 919551114
Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s 
hrdlem DN 600 mm

m 96,000 0,00 130,13 12 492,48 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zhotoveni otevřené stavební jámy, zemni konstrukce 
přesýpaného objektu ze vhodných zemin hutněných po vrstvách 150 až 200 mm na minimum 98% 
Proctor Standard, které se oceňují podle *atalosu 800- i Zemní práce, b) podkladní a vyrovnávací

PSC vrstvy, které se oceňují souborem cen 45 i., -.. Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty nebo 
souborem cen 452.. -.. Podkladní konstrukce z betonu, částí AOI katalogu 827-1 Vedení trubní, 
dálková a přípojná-vodovody a kanalizace, c) dodávku trub a spojek, které se oceňují zvlášť ve 
specifikaci, ztratné lze dohodnout ve směrní výíl 1,5 %. Součásti dodávky trub Je i JeJ/eh úprava 
podle konkrétních podmínek stavby (seříznuti, zkoseni, vytvořeni otvorů, apod,).

w " TP17 km 2,955 “8 8,000
w "TP18 km 3,159 "8 8,000
w ’ TP19 km 3,345‘9 9,000
w " TP20 km 3,464 "10 10,000
w ’ TP22 km 3,665 "10 10,000
w ‘ TP23 km 3,765 "9 9,000
w "TP24 km 3,990 "9 9,000
w “TP25 km 4,277 "9 9,000
w "TP26 km 4,498 "9 9,000
w " TP28 km 4,825 "7 7,000
w ’ TP29 km 5,146 "8 8,000
w Součet 96,000

* 56241113 troubo HDP£ flexibilní 8 kPA d = 600 mm m 97,440 1 590,00 154 929,60 CSÚRS 2018 01

w 96*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 97,440

50 K RP50
Jímka propustku z betonu vodostavebního C30/37 - XF3, pro propustek z trub DN 600 11,000 0,00 10 500,00 115 500,00
mm

Strana 26 z 29



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
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Koznamro x potocce:
Položka vychází z pot. 919413221, je zde změna materiálu - beton C30/37XF3 pro zák lady 1

w

vyzdénl Jímky ví. ocelové výztuže (ocel. trny, kari sítě), zřízeni 1 odstronžnt bedněni, zkoseni 
bran.
" TP17 km 2,955 “1 1,000

w • TP18 km 3,159’ 1 1,000
w ’ TP19 km 3,345 ’1 1,000
w " TP20 km 3,464'1 1,000
w ’ TP22 km 3,665 ’ 1 1,000
w ’ TP23 km 3,765 ’ 1 1,000
w ’ TP24 km 3,990 ’ 1 1,000
w ' TP25 km 4,277 ’ 1 1,000
w ’ TP26 km 4,498’ 1 1,000
w ’ TP28 km 4,825 ’1 1,000
vv ’ TP29 km 5,146" 1 1,000
w Součet 11,000

51 K R.P52
Čelo propustku z betonu vodostavebního C30/37 - XF3, pro propustek z trub DM 600 
mm

kus 11,000 0,00 1 500,00 16 500,00

P

W

rozno/rua k potozce:
Položka vychází z pot. 919411121, je zde změna moteríáfu • beton C30/37XF3 pro základy í 
vyzdénl lela ví. ocelové výztuže (ocel. tmy, kari sítě), zřízeni i odstroněnl bedněnl, zkosení 
bran.
' TP17 km 2,955-1 1,000

w " TP18 km 3,159-1 1,000
w " TP19 km 3,345 -1 1,000
w ■ TP20 km 3,464 -1 1,000
w ■ TP22 km 3,665 -1 1,000
w “ TP23 km 3,765'1 1,000
w " TP24 km 3,990’1 1,000
w " TP25 km 4,277-1 1,000
w ’ TP26 km 4,498-1 1,000
w " TP28 km 4,825-1 1,000
w ’ TP29 km 5,146-1 1,000
w Součet 11,000

| 52 I K |RM3 |Obetonování trubního propustku betonem C30/37 - XF3 1 m3 I 84,960[

w TP • potrubr
w ’ TP17 km 2,955 "8*0,61 4,880
w ’ TP18 km 3,159 "8*0,61 4,880
w ’ TP 19 km 3,345 "9*0,61 5,490
w ‘ TP20 km 3,464 ’ 10*0,61 6,100
w " TP22 km 3,665 " 10*0,61 6,100
w ‘ TP23 km 3,765 ’ 9*0,61 5,490
w ’ TP24 km 3,990 "9*0,61 5,490
w ’ TP25 km 4,277 ”9*0,61 5,490
w ’ 7P26 km 4,498‘9*0,61 5,490
w ‘ TP28 km 4,825 "7*0,61 4,270
w ’ TP29 km 5,146 "8*0,61 4,880
w Mezísoučet 58,560
w ‘HP • potrubf
vv ’ HP6 km 3,261 • vlevo” 9*0,4 3,600
w ’ HP7 km 3,390 - vlevo’ 9*0,4 3,600
w ’ HP8 km 3,515 - vlevo” 9*0,4 3,600
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w ’ HP9 km 3,580 - vlevo” 9*0,4 3,600
w ’ HP10 km 3,805 - vlevo’9*0,4 3,600
w ‘ HP11 km 3,890 - vlevo’9*0,4 3,600
w ’HP12 km 4,085 - vlevo* 9*0,4 3,600
w " HP13 km 4,540 - vlevo’3*0,4 1,200
w Mezísoučet 26,400
w Součet 84,960

53 K 936561111 Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo prekopů cest z kameniva drceného m3 227,280 537,17 312,83 193 188,00 CSÚRS20J8 01

W TP - potrubr
w "TP17 km 2,955 ”8*1,02 8,160
w " TP18 km 3,159 "8*1,02 8,160
w "TP19 km 3,345 "9*1,02 9,180
w ’ TP20 km 3,464 "10*1,02 1Q,20Q
w ’ TP22 km 3,665’10*1,02 10,200
w ’ TP23 km 3,765 ’ 9*1,02 9,180
VY ’ TP24 km 3,990 "9*1,02 9,180
w ’ TP25 km 4,277-9*1,02 9,180
w ’ TP26 km 4,498 ’ 9*1,02 9,180
w ■ TP28 km 4,825 "7*1,02 7,140
w ” TP29 km 5,146 “8*1,02 8,160
w Mezísoučet 97,920
w 'HP • potrubr
w “ HP6 km 3,261 • vlevo" 9*1,96 17,640
w "HP7 km 3,390 ■ vlevo" 9*1,96 17,640
w " HP8 km 3,515 - vlevo" 9*1,96 17,640
w " HP9 km 3,580 - vlevo" 9*1,96 17,640
w * HP10 km 3,805 - vlevo" 9*1,96 17,640
w ’ HP11 lun 3,890 - vlevo’9*1,96 17,640
w ’ HP12 km 4,085 - vlevo’9*1,96 17,640
w " HP13 km 4,540 • vlevo’3*1,96 5,880
w Mezísoučet 129,360
w Součet 227,280

| 54 | K |RP16 [Dodávka + montáž ocelové závory • typ Znojmo - půlená j kus | 2,000 [ o,oo| 27 500,00| 55 000,OOj

P

Poznámka k položce:
V rámci položky je dodávka a montáž závory, vč. zemních prací, základové patky, dvojnásobného 
základové a krycího nátěru a osazeni 4 ks reflexních odrazek. Zároveň musí být objízdná pro 
cyklisty.

W ‘ ZM km 5,430 - vpravo’ 2 2,000
W Součet 2,000

pn^TT |RP20 |Dopravni značeni B11, dodávka včetně montáže | kus | i,ooo| o,oo| 1 850, ooj 1 850,001

p
Poznámta k položce:
Obsahem této položky je kompletní dodávka, vietně montáže. V položce Je zahrnuto: zemní 
práce, betonová patka, sloupek, znalenl, nátěr.

w ’ C039 km 5,430 - vpravo" 1 1,000
w Součet 1,000

| 56 I K |RP2t [Dopravní značení E13, dodávka včetně montáže | kus | 3,0Q0| o,oo| 1 950,00| 5 850,00|

P Poznámka k položce:
Obsahem této položky Je kompletní dodávka, vietně montáže.

w ’ C039 km 5,430 • vpravo {Mimo dopravní obsluhy)" 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
W "C039 km 5,430 - vpravo (Pozor závora!)" 2 2,000
W Součet 3,000

K RP22 [Dopravní značení BII, dodávka včetně montáže kus 2,000 0,00 1 750,00 3 500,00

Poznámka k položce:
P Obsahem této položky je kompletní dodávka, včetně montáže. V položce je zahrnuto: zemni 

práce, betono\á patka, sloupek, 2noření, nátěr.
YV " C039 km 5,430 - vpravo" 2 2,000
YV Součet 2,000

Likvidace vybouraných hmot v souladu se zk. 0 odpadech č 185/2001 Sb. v platném
58 K RP60 znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace s vybouranými hmotami a 

poplatky za uložení sutě na skládku.
kpl 1,000 0,00 15 000,00 15 000,00

Poznámka k položce:
P ■ odvoz sutě na skládku včetně poplatku za skládku

■ předpokládá se odvoz na skládku ve vzdálenosti do cca 30

W "TP - potrubí (m)’
W " TP18 km 3,159 "7 7,000
W " TP20 km 3,464 "10 10,000
W Součet 17,000
W 1 1,000
W Součet 1,000

Bourání trubních propustil jakékoliv světlosti, vč. nosných konstrukcí, čel a jímek s
59 RP61 odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek.
kpl 1,000 0,00 10 500,00 10 500,00

Poznámka k položce:r Bouráni trubních propustil jakékoliv světlosti, vč. nosných konstrukci, Čet a Jímek.
W TP - potrubí (m)"
VY ' TP18 km 3,159 "7 7,000
W ’ TP20 km 3,464 "10 10,000
W Součet 17,000
W 1 1,000
W Součet 1,000

D 998 Přesun hmot 25 294,90

60 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky obiektu

2 529,490 0,00 5,00 12 647,45 CS ÚRS201801

PSC Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použit 1 pro plochy letliťs krytem monolitickým betonovým nebo živičným.
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo

CSÚRS 2018 0161 K 998225192 živičným Příplatek k ceně za zvětlený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 2000 m

2 529,490 0,00 5,00 12 647,45

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použit I pro plochy letlíts krytem monolitickým betonovým nebo žMčným.
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krycí list soupisu

Stavba:
LC a cyklotrasa Na Velkou Javořinu 

Objekt:
17101-14XC-BJ-S002 • Cyklotrasa Na Velkou Javořinu (km 2,950 • 5,499) 

Soupis:
17101-14XC-BJ-S002-1 - Investice 

Úroveň 3:

■1.1 - Investice - sanace komunikace

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Strání Datum: 9. 11. 2017

Zadavatel: ič: 42196451
Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Zlín DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 00220078

Regioprojekt Brno, s.r.o DIČ: CZ00220078

Poznámka:

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

1 393 212,08
1 862 957,29

3 256 169,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 256 169,36 21,00% 683 795,57
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 939 964,93
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

LC a cyklotrasa Na Velkou Javořinu

Objekt:
1710M4XC-BJ-S002 * Cyklotrasa Na Velkou Javořinu (km 2,950 * 5,499)

Soupis:
17101-14XC-BJ-S002-1 - Investice

Úroveň 3:

■1.1 ■ Investice ■ sanace komunikace

9. 11. 2017

Regioprojekt Brno, 
s.r.o

Místo: k.ú. Stráni Datum:

Zadavatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Zlín Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu • Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 393 212,08 1 862 957,29 3 256 169,36

HSV - Práce a dodávky HSV 1 393 212,08 1 862 957,29 3 256 169,36

1 - Zemní práce 11914,97 998 091,76 1 010 006,72

5 - Komunikace pozemní 1 381 297,11 573 532,89 1 954 830,00

9 • Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 248 360,18 248 360,18

998 - Přesun hmot 0,00 42 972,46 42 972,46
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

LC a cyklotrasa Na Velkou Javorinu
Objekt:

17101-14XC-BJ-S002 - Cyklotrasa Na Velkou Javorinu (km 2,950 ■ 5,499)
Soupis:

1710M4XCBJS002-1 - Investice 
Úroveň 3:

-1.1 - Investice - sanace komunikace

Místo: k.ú. Strání Datum: 9. 11. 2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Zlín Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 3 256 169,36

D HSV Práce a dodávky HSV 3 256 169,36
D 1 Zemní práce 1 010 006,72

1 K 112201101 Odstranění pařezu s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 
kořenů průměru přes 100 do 300 mm kus 27,000 95,44 205,18 8 116,74 CSÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny (ze použit Ipro odstraněni pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně Jsou 
započteny 1 náklady na případné nutné odklizeni pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 
naloženi na dopravní prostředek. 3. Majl-ti se odstraňovat pořezy z pokáceného souvislého 
lesního porostu, lze polet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze l. 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 no jebe kolmého měřeni a následného zprůměrovánl 
naměřených hodnot.

w
w PAR30

27
Součet

27,000
27,000

2 112201102 Odstranění pařezů s jejích vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 
kořenů průměru přes 300 do 500 mm kus 10,000 95,44 457,12 5 525,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použit ipro odstraněni pařezů ze sesuté zeminy, sývratů 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. Majl-ll se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého 
lesního porojtu, l2e počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze l. 1.4. Zásyp jam po 
pořezech 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 měřeni a následného zprůměrovánl 
naměřených hodnot.

w
w PARM

10
Součet

10,000
10,000

3 K 112201103 Odstraněni pařezů s jejích vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 
kořenů průměru přes 500 do 700 mm kus 1,000 190,87 704,24 895,11 CSÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny ize použit ipro odstraněni pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 
započteny í náklady na případné nutné odklizeni pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 
naloženi na dopravní prostředek. 3. Majl-ll se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého 
lesního porostu, lze palet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze l. 1.4. Zásyp jam po 
pařezech se oceňuje cenoml souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří 
v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měřeni o následného zprůměrovánl 
naměřených hodnat.

W
w PAR70

1
Součet

1,000
1,000

112201104
Odstranění pařezů s jejích vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 
kořenů průměru přes 700 do 900 mm kus 1,000 190,87 1 195,57 1 386,44 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
f. Ceny lze použit ipro odstraněni pařezů ze sesuté zeminy, \ývratů a polomů. 2. V ceně jsou 
započteny 1 náklady na přtpodné nutné odklizeni pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 
naloženi na dopravní prostředek. 3. Majl-ll 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 měřeni a následného zprůměrovánl 
neměřených hodnot.

w
w PAR90

1
Součet

1,000
1,000

5 174201201
Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané pří dobývání pařezů s hrubým 
urovnáním povrchu zasypávkv průměru pařezu pres 100 do 300 mm kus 27,000 0,00 79,94 2 158,38 CSÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Zásyp Jam po pařezech průměru přes 100 do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně 
provádí jejmuti orníce. 2. Nestaií-tl pro zasypán) jámy po pařezu výkopek získaný při dobýváni 
pařezu a je-ll projektem předepsáno, oceňuje se se doplněni jámy do úrovně okolního terénu 
cenou 174 10-1101 Zásyp sypanlnou jam, Šachet, rýh nebo kotem objektů. 3. Průměr pařezu se 
měří v místě řezu.

w
w

PAR30
Součet

27,000
27,000

174201202
Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým 
urovnáním povrchu zasypávkv průměru pařezu přes 300 do 500 mm kus 10,000 0,00 169,96 1 699,60 CSÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Zásyp jam po pařezech průměru přes 100 do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně 

pros-ádl sejmutí orníce. 2. Nestačl-tl pro zasypáni jámy po pařezu \ýkopek získaný při dobývání 
pařezu a Je-li projektem předepsáno, oceňuje se se doplněni jámy do úrovně okolního terénu 
cenou 174 10-1101 Zásyp sypanlnou Jam, Šachet, rýh nebo kolem objektů. 3. Průměr pařezu se 
měří v místě řezu.

w
w

PAR50
Součet

10,000
10,000

K 174201203
Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané pří dobývání pařezů s hrubým 
urovnáním povrchu zasypávkv průměru pařezu přes 500 do 700 mm kus 1,000 0,00 327,56 327,56 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
I. Zásyp jam po pořezech průměru přes 100 do 300 mm se neoceňuje v případě, ie se souíasně 

pjC provádí sejmutí orníce. 2. Neítaíf-H pro zasypáni Jámy po pořezu výkope k ztskoný při dobýván!
pařezu o je-tl projektem předepsáno, oceňuje se se doplněni jámy do úrovně okolního terénu 
cenou 174 10-1101 Zásyp sypanlnou jam, jachet, rýh nebo kotem objektů. 3. Průměr pařezu se 
měří v mhti řezu.

W PAR70 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
W Součet 1,000

8 K 174201204
Zásyp Jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým 
urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 700 do 900 mm

kus 1,000 0,00 726,58 726,58 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. Zásyp jam po pařezech průměru přes 100 do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně

PSC provádí sejmuti ornlce. 2. Uestoči-tl pro zasypáni jámy po pařezu výkopek zlskorrý při dobýváni 
pařezu a je-ll projektem předepsáno, oceňuje se se doplněni Jámy do úrovně okolního terénu 
cenou Í7A 10-1101 Zásyp syponinou Jam, lachet, rýh nebo kolem objektů. 3. Průměr pařezu se 
měří v místě řezu.

w PAR90 1,000
w Součet 1,000

K RP63 Likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy. kus 39,000 0,00 85,00 3 315,00
Poznámka k položce:1 Součásti položky je likvidace pařezů včetně manipulace a vodorovného přemístěni.

w PAR30 27,000
w PARM 10,000
w PAR70 1,000
w PAR90 1,000
w Součet 39,000

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných
10 122202201 profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 

3 do 100 m3
m3 99,200 0,00 128,16 12713,47 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
I. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silníce a to f tehdy, jsou-ti vykopávky příkopů 
provádény samostatně, b) v zemnících na sudiu, Jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 
odkopávkaml nebo prokopávkami pro spodní stavbu silníc. Vykopávky v ostatních zemnících se 
oceňují podle kapitoly. 3‘2 Zemníky Vleobecných podmínek tohoto Aata/oju. c) při zahlubování 
sítnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném 
předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se 
oceňuji: - při objemu do I 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 • při objemu přes 1 000 m3 
cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmuti podorničI s přihlédnutím k ustanovení 
čl. 3112 Vleobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použit pro odkopdvky a prokopávky v 

PSC zapařených prostorách; tyto zemni práce se oceňuji podle Čl. 3116 Vleobecných podmínek tohoto
katalogu. 3. V cenách jsou zapoíteny i náklady na vodorovní přemístěni výkopku v příčných 
profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdáleností příčného přemístění se nezohrnuji do 
střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. A. Vodorovně přemístěni výkopku z 
výkopiítě na násypiítěpři jakékoliv Šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku 
v příčném profitu, je-U při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopiStěm a násyplítěm v příčném 
profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje ruSení provozu prováděním zemních 
prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Vleobecných podmínek tohoto 
katalogu. 5. Přemístěni výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes ISmse oceňuje cenami 
souboru cen 162 .0-1. Vodorovné přemístěni výkopku části A 01 Společné zemni práce tohoto 
katalogu

W -P22 km 3,990 -4,238 -vlevo' 248*0,8
W ODKOP Součet
W ODKOP‘0,5
W Součet

198,400
198,400
99,200
99,200

11 K 122202209
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 
profilech na vzdálenost do 15 m nebos naložením na dopravní prostředek v hornině tř. m3 19,840 0,00 22,53 447,00 CS ÚRS 2018 01
3 Příplatek k cenám za lepivost homínv tř. 3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
I. Ceny Jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silníce a to I tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 
prováděny samostatně, b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 
odkopávkaml nebo prokopávkami pro spodní stavbu silníc. Vykopávky v ostatních zemnicích se 
oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Vleobecných podmínek tohoto katalogu, c) při zahlubování 
silníc pro mimoúrovňové kříženi a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném 
předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se 
oceňují: - při objemu do í 000 m3 cenami pro množství do 100 m3~ při objemu přes 1000 m3 
cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmuti podorniči s přihlédnutím k ustanoveni
II. 3112 Vleobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použit pro odkopdvky a prokopávky v

PSC zapažených prostorách; tyto zemni práce se oceňuji podle Q. 3116 Všeobecných podmínek tohoto
katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných 
profitech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezohrnuji do 
střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. A. Vodorovné přemístění výkopku z 
výkopiítě na násypíltě při jakékoliv ilřce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístěni výkopku 
v příčném profilu, Je-ll při odkopávce nebo prokopávce mezi výkoplltim a násyplítěm v příčném 
profilu dopravní nebo jiný pruh, na nimž projekt vylučuje rvlení provvzu prováděním zemnfch 
prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Vleobecných podmínek tohoto 
katalogu. 5. Přemístěni výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami 
souboru cen 162 .0-1. Vodorovné přemístěni výkopku částí A 01 Společné zemni práce tohoto 
katalogu

W ODKOP’0,5‘0,2 19,840
W _____________ Součet___________________________________________________________________________ _________ 19,840

12 122302201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. m3 99,200 0,00 351,91 34 909,47 CS ÚRS 2018 01
4 do 100 m3

Poznámka k souboru cen:
f. Ceny Jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, Jsou-ll vykopávky příkopů 
prováděny samostatně, b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 
odkopávkaml nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se 
oceňuji podle kapitoly. 3*2 Zemníky Vleobecných podmínek tohoto kafaloju. c) pří zahlubování 
silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném 
předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vrějíiml hranami mostu se 
oceňuji: - pří objemu do 1000 m3 cenami pro množství do 100 m3 • při objemu přes 1000 m3 
cenami pro množství přes 100 cb 1000 m3. d) pro sejmuti podorniči s přihlédnutím k ustanoveni 
čí. 3112 Vleobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použit pro odkopávky a prokopávky v 

PSC zapažených prostorách; tyto zemni práce se oceňuji podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto
katalogu. 3. V cenách jsou započteny I náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných 
profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do 
střední vzdáleností vodorovného přemístěni výkopku. A. Vodorovné přemístěni výkopku z 
výkopiítě na násypíltě pří jakékoliv Ilřce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku 
v příčném profilu, je-U při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopiítěm a násypiítlm v příčném 
profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje tulení provozu prováděním zemních 
prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Vleobecných podmínek tohoto 
katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami 
souboru cen 162 .0-1. Vodorovné přemístěni výkopku části A 01 Společné zemni práce tohoto 
katalogu

W ODKOP‘0,5 99,200
VV_____________________Součet_____________________________________________________________________________________ 99,200

13 K 122302209
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 
profitech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. m3 19,840 0,00 35,89 712,06 CS ÚRS 2018 01
4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK) J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK)
Cenová
soustava

Peznámto k souboru cen:
I. Ceny Jsou určeny pro vy kopávky: o) příkopů pro silnice a to I tehdy, Jsou-ll vykopávky příkopů 
prováděny samostatně, b) v zemnicích na suchu, Jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 
odkopávkami nebo prokopávkoml pro spadni stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnicích se 
oceňuji podle kapitoly. 3'2 Zemnily Všeobecných podmínek tohoto katalogu, c) při za/i/ubowlnl 
silnic pro mimoúrovňové kříženi a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném 
předstihu. Část \ykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se 
oceňuji: - při objemu do 1000 m3 cenami pro mnoistvi do 100 m3 - při objemu přes 1000 m3 
cenami pro mnoistvi přes 100 do 1000 m3. d) pro sejmuti podornlčl s přihlédnutím k ustanoveni
II. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použit pro odkopávky a prokopávky v

PSC zopažených prostorách; tyto zemni práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto
katalogu. 3. V cenách Jsou započteny / náklady na vodorovné přemístěni výkopku v příčných 
profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístěn i se nezahrnuji do 
střední vzdálenosti vodorovného přemístěni výkopku. 4. Vodorovné přemístěni výkopku z 
výkoplště na násyplště pří Jakékoliv Šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístěni výkopku 
v příčném profitu, Je li při odkopávce nebo prokopávce mezí výkopištěm a násypíštžm v příčném 
profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušeni provozu prováděním zemních 
prací. Takové přemístěni výkopku se oceňuje podle il. 3162 Všeobecných podmínek tohoto 
katalogu. 5. Přemístěni výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami 
souboru cen 162 .0-1. Vodorovně přemístěni výkopku části A Ol Společné zemni práce tohoto 
katalogu

W
W

ODKOP*0,5*0,2
Součet

19,840
19,840

14 122301103
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 2 043,630 0,00 83,02 169 662,16 CSÚRS 2018 01

PSC

w
w

w

w
w
w
w

ODKOPJ

Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňuji podle Čl. 3116 Všeobecných 
podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesntcko-technhkých 
metioraclch (L.TM) se oceňují cenami do 100 m3pro Jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní 
odkopávky a prokopávky při LTM se oceňuji při Jakémkoliv objemu výtopu přes 100 m3 cenami 
přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použit Ipro vykopávky odpadových Jom. 4. Ceny lze použit i 
pro sejmuti podornlčl. Pňtom se přihlíží k ustanoveni čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto 
katalogu.
“Odstranění stávajících vrstev štěrkodrtl okolo kamenného štětu”
"C1 km 2,950 • 5,499 ’ 2'2549*0,45
" mínus odkop cesty v místě opěrné zdi km 4,730 - 4,739 a čela propustku TP27 km 
4,739 - 4,746“ -2*(16+2‘5),0,45
Mezísoučet
Součet
ODKOP_1‘Q,9
Součet

2 294,100

-23,400

2 270,700 
2 270,700 
2 043,630 
2 043,630

15 122401103 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 227,070 35,24 217,52 57 394,21 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
I. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňuji podle čl. 3116 Všeobecných 

podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnkko-technických 
psc melhrackh (LTM) se oceňuji cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní

odkopávky a prokopávky při LTM se oceňuji při Jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami 
přes 100 do I000m3. 3. Ceny lze použit I pro vykopávky odpadových Jam. 4. Ceny lze použit I 
pro sejmuti podornlčl. Přitom sepříhřižf k ustanoveni II. 3112 Všeobecných podmínek tohoto 
katalogu.

W ODKOPJ'0,1 227,070
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
W Součet 227,070

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaníny po suchu na obvyklém dopravním
16 162401101 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 

na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m
m3 1 127,160 0,00 70,99 80 017,09 CSÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předeplsuje-ll projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístěni se oceňuje Individuálně. 2. V cenách Jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vvzktfa v terénu ve výkoplštl nebo na násyplštl. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnuti výkopku na násyplštl; toto rozhrnuti se oceňuje cenami souboru

PSC

cen 171.0-.. Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-ll 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 přemístěni výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládáni výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanoveni pozn. číslo 5. 5. Přemístúje-ll se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do50m, neoceňuje se nakládáni výkopku, 1 když se provádí. Toto ustonovení neptat!, 
vylučuje-ll projekt použiti dožeru. 6. V cenách vodorovného přemístěni sypaniny nejsou 
započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňuji ve specifikaci.

w ODKOP 198,400
w P15‘0,15 50,550
w P30‘0,3 50,700
w P50‘0,5 803,000
w PŘESUN Mezísoučet 1 102,650
w PAR30‘0,115 3,105
w PAR 50*0,53 5,300
w PAR70‘1,45 1,450
w PAR90‘2,4 2,400
w PAR Mezísoučet 12,255
w Součet 1 114,905
w PRESUM+PAR‘2 1 127,160
w Součet 1 127,160

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaníny po suchu na obvyklém dopravním
17 K 162701105 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 2 043,630 0,00 204,27 417 452,30 CSÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použit, předeplsuje-tl projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístěni se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za Jízdu loženého vozidla v ferěnu ve výkopišti nebo na násyplštl. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnuti výkopku no násyplštl; toto rozhrnutf se oceňuje cenoml souboru 
cen 171.0-.. Uložení sypaníny do násypů a 171 20-1201 Uloženi sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

psc dopravní dráze pro vodorovné přemístěni nějaká překážka, pro kterou Je nutno překládat výkopek
z Jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístěni \ýkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládáni výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nabádání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanoveni pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-ll se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, I když se provádí. Toto ustanoveni neplatí, 
vylučuje-ll projekt použiti dožeru. 6. V cenách vodorovného přemístěni syponíny nejsou 
započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňuji ve specifikaci.

W ODKOP_1'0,9 2 043,630
W Součet 2043,630
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

18 162701155
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 5 až 7 m3 227,070 0,00 264,19 59 989,62 CSŮRS 2018 01
na vzdálenost ořeš 9 000 do 10 000 m

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předeplsuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístěni se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny I 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkoplíti nebo na násyplltl. 3. V cenách nejsou 
zapolteny náklady na rozhrnuti výkopku na násyplíti; toto rozhrnuti se oceňuje cenami souboru 
cen 171. O-.. Uloženi sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uloženi sypanlny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístěni nijaká 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 přislulnou cenou tohoto 
souboru cen a překládáni výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládáni neulehtého výkopku z 
hromads ohledem na ustanovenipozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládáni výkopku, i když se provádí. Toto ustanoveni neplatí, 
vytučuje-ll projekt použiti dožeru. 6. V cenách vodorovného přemístěni sypaniny nejsou 
započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

W ODK0P_1‘0,1 227,070
W Součet 227,070

K 171101101

Uložení sypaniny do násypu s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 
urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou 
mírou zhutněni v procentech výsledku zkoušek Proctor-Standard (dále Jen PS) na 95 % 
PS

m3 2 822,025 0,00 33,34 94 086,31
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
I. Ceny lze použít Ipro sypanlny odebírané z hald, prohlulinuapod. 2. Cenu 20-1101 lze použít I 
pro: a) rozprostřeni zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů 
pro podzemní vedeni; toto množství se urči v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, 
b) uloženi výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použit i pro uloženi sypanlny s předepsaným 
zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodoteči a do prohlténi terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít 
i pro ukládání sypanlny z hornin nesoudržných I soudržných společně bez možnosti jejich 
roztříděni. 5. Cerry-1121 a -1131 lze použit jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných 
těmito cenami, měřený podle ustanoveni či. 3571 VJeobecnýdi podmínek katalogu nepřesáhne 
100 000 m3na objektu, Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení 
individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutněni imčenou projektem: a) proceny-1101 až - 
1105 vX výsledkuzkoulky PS, b) pro ceny -lili a-1112 relativní ulehiostll(d), c) pro ceny-1121 
a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uloženi sypanlny do hrází; uloženi 
netříděné sypaniny do hrázi se oceňuje cenami souboru cen 171 uloženi netříděných sypanlndo 
hrázi části A 03, případně cenovými normativy podle Části A3l,b) pro uloženi sypanlny do 
ochranných volů nebo těch jejich částí, jejichž lířka Je měnil než 3 m. Toto uložení se oceňuje 
cenami souttorucen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo 
orníce při vykopávkách pro podzemní vedeni podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to 
ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhozeni z výkoplltě na povrch území jeltě dále přemisťuje na 
hromady. podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nfc/tř zdrojem 
pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které Jsou 
schopny plastických deformaci. 10. Horninami nesoudržnýml se rozumějí bomfny, u nichž hlavním 
zdrojem pevnosti ve smyku je pouze třeni mezi Jednotlivými oddělenými pevnými částicemi 
horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny lil. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 
125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýle 5% objemu. 12. Horninami 
kamenitými se rozumějí nestmelené ůtomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. 
Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vylil než 5 X objemu. 13. Ceny pro uložení 
soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vylil 
než 2 % optimální vlhkosti dle zkoulky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání 
sypaniny do násypu vylil, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zojllťuje-li se předepsané 
zhutněni násypu přesypánlm podle ČI. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části 
cenami 122.0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách

W (PŘESUN )*0,5 551,325
w ODKOP 1 2 270,700
w Součet 2 822,025

20 K 171201101
Uložení sypaniny do násypu s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 
urovnáním nezhutněnvch z Jakýchkoliv hornin

m3 539,070 0,00 17,87 9 633,18 CSÚRS2018 01
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Cenová
soustava

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiát [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Poznámka & souboru cen:
I. Ceny lze použil i pro sypanlny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít I 
pro: a) rozprostřeni zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů 
pro podzemní vedení; toto množství se urtivmí uloženého \ýkopku, měřeného vrostlém stavu, 
b) uloženi rfkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použit i pro uíoiení sypanlny s předepsaným 
zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodoteči a do prohlubní terénu. A. Cenu 10-1131 lze použit 
Ipro ukládáni sypanlny z hornin nesoudriných I soudržných společně bez možnosti jejích 
roztříděni. 5. Ceny -1121 a-1131 lze použil jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných 
těmito cenami, měřený podle ustanoveni ČI. 3571 Všeobecných podmínek katatosu nepřesáhne 
100000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 no objedu, je ocení 
Individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutněni určenou projektem: a) pro ceny-1101 až - 
1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 refoífvnl ulehlosti Ifd), c) pro ceny -1121 
a -1131 jřonovením technologie, 7. Ceny nelze použit: a) pro uloženi sypanlny do hrázi; uloženi 
netříděné sypanlny do hrázi se oceňuje cenami souboru cen 171 uloženi netříděných syponin do 
hrázi části A 03, případně cenovými normathy podle části A 31, b) pro uloženi sypanlny do 
ochranných vatu nebo těch jejich části, Jejichž ilřka je menSi než 3 m. Toto uložení se oceňuje 
cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 6. Cena 20-1101 neplatí pro uloženi výkopku nebo 
ornice při sykopávkách pro podzemní vedeni podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek zfsfcán a to 
oni tehdy, jestliže se výkopek po vyhozeni z sýkopiStě na povrch území Jeitědále přemistúje na 
hromady. podél výtopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí tátové horniny, u nlchí zdrojem 
pevnojff jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horník, které jsou 
schopny plastických deformaci. 10. Horninami nesoudržnýml se rozumějí horniny, u nichž híovním 
zdrojem pevnosti ve smykuje pouze třeni mezi jednotlivými odděleným) pevnými částicemi 
horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 
125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami 
kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. 
Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uloženi 
soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládáni do násypu není vyšší 
než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukowný materiál. Je-li vlhkost při ukládáni 
sypanlny do násypu vyšší, ocení se uloženi sypanlny Individuálně. 14. 2a)lšťuje-ll se předepsané 
zhutněni násypu přesypánim podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstraněni přesypané části 
cenami 122.0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemko\ých úpravách

W (PRESUN'0,5-PAR) 539,070
W __________________ Součet______________________________________________________________________ _______________ 539,070

21 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 4 588,200 0,00 9,33 42 807,91 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnáni všech nově zřizovaných ploch (v zářezech I na násypech) 
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevněni ploch jakéhokoliv druhu, pod humusová ni, (ne 
však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedeni), drnčeni apod. a dále, předeplše-ll projekt 
urovnáni pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použit pro urovnáni lavic (berem) šířky do3m 
přerušujících svahy, pro urovnáni dna silničních a železničních příkopů pro Jakoukoliv šířku dna; 
toto urovnáni se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahováni. 3. Urovnáni ploch ve sklonu 
přes 1: 5 se oceňuje cenami souboru cen 182.0-11 Svahovaní trvalých svahů do projektowných 
profitů. 4. Náklady na urovnáni dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikaci jsou 
započteny v cenách souborů cen 938 90-2. Čištěni příkopů komunikaci v suchu nebo ve vodě části 
A02 Zemni práce pro objekty oborů 82! až 828. 5. Míru zhutněni určuje projekt. Ceny se 
zhutněním jsou určeny pro Jakoukoliv míru zhutněni.

W "Cesta"
W " C2 km 2,950 - 5,499 " 2*2549
W PLAM Mezlsoučet
W -PLAN'0,1

5 09S, 000 
5 098,000 
•509,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
W Mezlsoučet -509,800
W Součet 4 588,200

22 K 181951104 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním m2 509,800 0,00 11,83 6 030,93 CS ÚRS 2018 01

Poznámta k souboru cen:

PSC

f. Ceny Jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech 1 na násypech) 
wdorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevněni ploch Jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 
však pro ptodiy zásypu rýh pro podzemní vedeni), drnování opod. a dále, předeplše-tl projekt 
urovnáni pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použit pro urovnáni lavic (berem) šířky do 3m 
přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro Jakoukoliv šířku dna; 
toto urovnáni se oceňuje cenami souboru cen 182.0-1 Svahování. 3. Urovnáni ploch ve st/onu 
přes 1: 5 se oceňuje cenami souboru cen 182.0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných 
profilů. 4. Náklady na urovnáni dna a stěn při čištěni přitopil pozemních komunikaci Jsou 
započteny v cenách souboni cen 938 90-2 . čištění přikopá komunikaci v suchu nebo ve vodě části 
A02 Zemni práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutněni určuje projekt. Ceny se 
zhutněním jsou určeny pro Jakoukoliv míru zhutněni.

w PLAH'0,1 509,800
w Součet 509,800

D 5 Komunikace pozemní 1 954 830,00

23 K 564831111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 57,000 58,03 26,97 4 845,00 CS ÚRS 2018 01

W "Vyrovnání koleje vlevo, ŠD 0/63"
w "CK3 km 5,360 - 5,417 - vlevo" 1*57 57,000
w Součet 57,000

24 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 10 196,000 90,10 37,40 1 299 990,00 CS ÚRS 2018 01

w "Cesta, ŠD 0/63"
w " C2 km 2,950-5,499 (2x)'2*2549*2 10 196,000
w Mezlsoučet 10 196,000
w Součet 10 196,000

25 K 564851R Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 5 098,000 90,10 37,40 649 995,00

Poznámka k položce:1 U položku je změněn materiál na ŠD 0/32 mm
w "Cesta, ŠD 0/32"
w ’ C2 km 2,950 • 5,499 “ 2*2549 5 098,000
w Mezlsoučet 5 098,000
w Součet 5 098,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 248 360,18
Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého

26 K 938902111
porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a $ naložením na 
dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m 
nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu do 0,15 m3 /m

m 337,000 0,00 32,34 10 898,58 CS ÚRS 2018 01

W -P25 km 5,048 - 5,146 -vlevo" 98 98,000
W - P27 km 5,260 - 5,499 • vlevo" 239 239,000
W P15 Součet 337,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [C2K] J. montáž [CZK] Cena celkem (CZK)
Cenová

soustava

Profilace a čištění příkopu komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého

27 K 938902112
porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profitu a s naložením na 
dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m 
nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m

m 169,000 0,00 52,64 8 896,16 CS ÚRS 2018 01

VY ■ P20 km 3,295 ■ 3,464 - vlevo’ 169 169,000
W P30 Součet 169,000

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého

28 K 938902113
porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na 
dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m 
nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m

m 1 606,000 0,00 62,79 100 840,74 CS ÚRS 2018 01

W ' P19 km 2,955 • 3,295 - vlevo’340 340,000
w ’ P21 km 3,464 • 3,990 - vlevo’ 526 526,000
w ° P23 km 4,277 - 4,680 - vlevo’403 403,000
w ’ P24 km 4,825 - 5,048 - vlevo’223 223,000
VY ’ P26 km 5,146 - 5,260 • vlevo’ 114 114,000
W P50 Součet 1 606,000

Čištěni vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na
29 938909111 hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně 

povrchu podkladu nebo krvtu Štěrkového
m2 63 725,000 0,00 0,89 56 715,25 CS ÚRS 2018 01

PSC

W

Poznámko k souboru cen:
1. Ceny Jsou určeny pro očištěni: a) povrchu stávajíc! 'vozovky, b) povrchu rozestavěné trvalé 
vozovky, předeplše-ll projekt užívat nově zřizovanou vozovku po dobu výstavby ještě před 
zřízením konečného závérečnébo krytu. 2. V cenách nejsou započteny náklady no vodorovnou 
dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 99722-15 Vodorovná 
doprava sutí.
’C1 km 2,950- 5,499 (5x)’ 5*2549*5 63 725,000

W Součet 63 725,000

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem
CS ÚRS 2018 0130 K 938909611 silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm
m2 2 549,000 0,00 18,05 46 009,45

PSC
Poznámka k souboru cen:
í. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se 
oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.

W ’ K1 km 2,950- 5,499 • obě strany" 0,5*2549*2 2 549,000
YV Součet 2 549,000

31 K RP46
Oprava čel a jímek ze zdivá z lomového kamene, včetně celkového přespárování 
konstrukce

kus 1,000 0,00 25 000,00 25 000,00

Poznámka k poloice:
V rámci poloiky Je vybourán) ‘uvolněni konstrukce' na zdravé Jádro vl. odvezeni sutě na 
skládku. DozdinI konstrukce čel a jímek z betonu prostého vodostavebnlho C30/37 - XF3. Položka 
Je uvažována na trubní propust Jako I kus.

W 'Nová betonová římsa na nátokovém čele (m3)“
W ’TP27 km 4,744 " 3*0,6*0,15
W Součet
W 1
W Součet

0,270
0,270
1,000
1,000

d 998 Přesun hmot 42 972,46
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

32 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo
živičným dopravní vzdálenost do 200 m Jakékoliv délky objektu

4 297,245 0,00 5,00 21 486,23 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použit I pro ptochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo žřvfřným.
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo

CS ÚRS 2018 0133 K 998225192 živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 2000 m

t 4 297,245 0,00 5,00 21 486,23

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použit i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo žMlným.
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krycí list soupisu

Stavba:
tC a cyklotrasa Na Velkou Javořinu 

Objekt:
17101-14XC-BJ-S002 - Cyklotrasa Na Velkou Javořinu (km 2,950 * 5,499) 

Soupis:
17101-14XC-B J-S002-1 • Investice 

Úroveň 3:

-1.2 - Investice - opěrná zeď

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Strání Datum: 9. 11. 2017

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Zlín DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

00220078
Regioprojekt Brno, s.r.o CZ00220078

Poznámka:

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

357 099,88 
789 650,19

1 146 750,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 146 750,09 21,00% 240 817,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 387 567,61
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

LC a cyktotrasa Na Velkou Javořinu
Objekt:

17101-14XC-BJ-S002 • Cyklotrasa Na Velkou Javořinu (km 2,950 - 5,499)
Soupis:

17101-14XC-BJ-S002-1 * Investice 

Úroveň 3:
-1.2 - Investice - opěrná zeď

9. 11. 2017

Regioprojekt Brno, 
s.r.o

Místo: k.ú. Strání Datum:

Zadavatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Zlín Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu • Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 357 099,88 789 650,19 1 146 750,09

HSV - Práce a dodávky HSV 357 099,88 789 650,19 1 146 750,09
1 - Zemní práce 0,00 306 244,16 306 244,16

2 - Zakládání 8 217,04 13 604,35 21 821,39

3 - Svislé a kompletní konstrukce 326 378,85 266 893,56 593 272,44

4 - Vodorovné konstrukce 9 390,33 15 119,18 24 509,50

8 - Trubní vedení 687,00 189,76 876,76

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 426,66 184 126,22 196 552,88

998 - Přesun hmot 0,00 3 472,96 3 472,96
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

LC a cyklotrasa Na Velkou Javořinu
Objekt:

1710M4XC-BJ-S002 - Cyklotrasa Na Velkou Javořinu (km 2,950 - 5,499)
Soupis:

1710M4XC-BJ-S002-1 - Investice

Úroveň 3:
-1.2 - Investice - opěrná zeď

Místo: k.ú. Strání Datum: 9. 11. 2017

Zadavatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Zlín Projektant: Regíoprojekt Brno, s.r.o
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 1 146 750,09

D HSV Práce a dodávky HSV 1 146 750,09
D 1 Zemní práce 306 244,16

1 K RP59 Převedení vody vč. čerpání, pohotovost Čerpací soustavy. kpl 1,000 0,00 25 000,00 25 000,Ooj

Poznámka k položce:
Položka Je za kompletní dodávku.

W TP (počet dnů x počet hodin)"
W "TP27 km4,744 * 28*10 280,000
W Součet 280,000
W 1 1,000
W Součet 1,000

2 131201101
Hloubeni nezapálených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 254,465 0,00 225,88 57 478,55 CS ÚRS 2010 01

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubeni Jam ve stržích a Jam pro základy pro příčná a podélná zpevněni dna o břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodoteli při lesnlcko-technlckých melloracich (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce tiles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podhánik, výhonů a pro základy 
zdi, dlažeb, rovnanln, plůtků a hati se oceňuji cenamf příslufnýmř pro objem výtopů do tOO m3, i 
když skuteírrý objem výkopu Je větší. 2. Ceny lze použit Iprohloubeni nezapálených Jam a 
zářezů pro podzemní vedení, Jsou-ll tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předeplsuje-U

PSC projekt hloubit Jámy popsané vpozn. i. f v hornině 5 až 7 bez použiti trhavin, oceňuje se toto
hloubeni a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Oolamovánl 
zapažených nebo nezapažených hloubených vykopá vsk; b) v tekoucí vodě při Jakékoliv její 
rychlosti Individuálně. 4. Hloubeni nezopažených jam hloubky přes 16 mseoceňuje Individuálně.
5. V cenách jsou započteny I náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopiíti a na 
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje Jámy nebo naložení na 
dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístěni výkopku nad 1 m hloubky se urli dle 
ustanovení článku (. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

W ROV 7,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

w

w

"C035 km 4,730 • 4,739 - vpravo, zeď (dl. x $. x v.)* 
(((9,15t1)+(9,15+5))/2)'((2,2+1+1)+{1,5+5)/2)'3,75 
" C035 km 4,730 • 4,739 - vpravo, čelo (dl. x š. x v.)’
(((6,85+1 )+{6,85+4))/2)'{(1,7+1+1)+{1,2+4)/2)‘2,75

339,441

161,989

w JAMY Součet 508,930
w JAMY‘0,5 254,465
w Součet 254,465

3 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnánfm dna do předepsaného profilu a
spádu Příplatek k cenám za lepivost hornfnv tř, 3

m3 50,893 0,00 18,17
924,73|cSÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení Jam ve strifdi a Jam pro základy pro přilná a podélná zpevněni dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodoteči při lesnlcko-technlckých melloracich (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů o pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanln, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výtopů do 100 m3, I 
když skuteírrý objem výkopu Je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubeni nezapažených Jam a 
zářezů pro podzemní vedeni, jrou-íí tyto práce prováděny z povrchu území. 3. PředeplsuJe-11 

PSC projekt hloubit Jámy popsané vpozn. I. I v hornině 5 až 7 bez použiti trhavin, oceňuje se toto
hloubeni a) v suchu nebo v mokru cenami 13840-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování 
zapažených nebo nezapažených hloubených vy kopávek; b) vlekoucí vodě při jakékoliv její 
rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených Jam hloubky přes 16 m se oceňuje Individuálně. 
5. V cenách Jsou zopočteny I náklady no případné nutné přemístěni výkopku ve výkoplští a na 
přehozeni výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 
dopravní prostředek. 6. Náklady na sváslé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se urli dle 
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

W JAMY*0,5*0,2 50,893
W__________________ Součet____________________________________________________________________________ _________ 50,893

4 K 131301101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v homíne tř. 4 do 100 m3

m3 254,465 0,00 311,55 79 278,57 CS ÚRS 2018 01

Poznám to k souboru cen:
t. Hloubení Jam ve stržích a Jompro základy pro přiíná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopupro koryta vodotečí pří fesnícko-fechniekých melloracich (LTM) zejména 
vy kopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro záklody 
zdí, dlažeb, rovnanln, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 
když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použit f pro hloubení nezapažených jam a 
zářezů pro podzemní vedení, Jsou-ll tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předeptsuje-tl 

PSC projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto
hloubeni a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Oolamovánl 
zopalených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při Jakékoliv její 
rychlosti Individuálně. 4. Hloubení nezopažených jam hloubky přes 16 mseoceňuje Individuálně. 
5. V cenách Jsou započteny I náklady na případné nutné přemístěni výkopku ve výkoplští a na 
přehozeni výkopku no přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje Jámy nebo naložení no 
dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístěni výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 
ustanoveni článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

W JAMY‘0,5 254,465
W Součet ____________ _________________________________ 254,465

5 K 131301109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 50,893 0,00 38,53 1 960,91 CS ÚRS 2018 01
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Cenová
soustava

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK) Cena celkem [CZK]

Poznámko k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a Jompro základy pro příčná a podélná zpevněni dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodoteči při lesnkko-technlckých metloracich (LTMj zejména 
vykopdvkypro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podhánik, sahanů a pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanln, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, I 
když skutečný objem výkopu Je vitil. 2. Ceny lze použít I pro hloubení nezapálených jam a 
zářezů pro podzemní vedeni, Jsou-tl tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předeplsuje-ll

PSC zrojekt 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 13840-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamováni 
zapažených nebo nezapažených hloubených vykopá vel; b) v tekoucí vodě při Jakékoliv její 
rychlostí Individuálně. 4. Hloubení nezapažených Jam hloubky přes 16 m se oceňuje Individuálně.
5. V cenách Jsou započteny i náklady no případné nutné přemístění výkopku ve výkopištl a na 
ořehozenl výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje Jámy nebo noloženf no 
dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístěni výkopku nad 1 m hloubky se urči dle 
ustanoveni čiáníu č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

w JAMY'0,5‘0,2 50,893
w Součet 50,893

6 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam. šachet, rvh nebo kolem objektů v těchto wkopávkách

m3 438,726 0,00 82,49 36 190,51 CSÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10-..Jsou určeny pro zhutněné zásypy s mlrouzhutněnl: a) z hornin soudržných do 
100 % PS, bj z hornin nesoudriných do l(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro Jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-ll projektem předepsáno vyšli 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 melicroce a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemni práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovackh kanálů z 
betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou ■ 1101 Zásyp 
sypanlnou rýh bez ohledu na Šířku kanálu; cena obsahuje I náklady no ruční nezhutněný zásyp 
výtky do 200 mm nad vrchol potrubí, 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 o 20-1103 Je 
započteno přemístění sypanlny ze vzdáleností 10mod kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, 
měřeno k tižiSti skládky. 5. V ceně 10-1102 Je započteno přemístěni sypanlny ze vzdálenosti 15 m 
od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžiSti skládky. 6. Objem zásypu Je rozdíl objemu 
výkopu a objemu do něho vestavných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 
podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukci). Objem potrubí do DN 
180, přlp. I sobolem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu 
výkopu odečítá I objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 17S 10-11 Obsyp potrubí, 
přicházi-ti v úvahu. 7. Odklizení 2bylého výkopku po provedení zásypu zářezů se Šikmými stěnami 
pro podzemní vedeni nebo zásypu Jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-ll objem zbylého 
výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedeni a Jedná se o výkopek neulehlý • cenami souboru cen 167 10- 
110 Nakládáni výkopku nebo sypanlny a 162.0-1, Vodorovně přemístěni výkopku. V případě, že 
se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naloženi výkopku cenami souboru cen 122.0-1. souboru 
cen 162.0-1. Vodorovné přemístění výkopku; b) přes I m3 na I m vedeni, 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 
zbytého výkopku se neoceňuje oni naloženi ani rozpojeni výkopku. Jestliže se zbylý výkopek 
neodkllzi, 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 vedeni se oceňuje: o) cenou 171 20-1101 
Uloženi sypanlny do nezhutněných násypů, nenl-ll projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 
zbylého výkopku, b) cenou 171 JO-Jí II Uložení sypanlny do násypů z hornin sypkých, Je-ll 
předepsáno zhutněni rozprostřeného zbylého výkopku, o to v objemu vypočteném podle poznámky 
č.6,přlp. zmenSeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutněni předepisuje 
projekt.

W JAMY 508,930
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
W Mezisoučet 508,930
W •BET_PODKLAD -3,584
w •BET •52,166
w •BET_RIMSA -1,440
w -DŘEN -13,014
w Mezisoučet -70,204
w ZASYP Součet 438,726

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
CS ÚRS2018 017 162401101 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 m3 1 386,382 0,00 70,99 98 419,26

na vzdálenost Dres 1 000 do 1 500 m

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použit, předeplsuje-U projekt přemístit výkopek no místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístěni se oceňuje Individuálně. 2. V cenách Jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkoplšti nebo no nósypištl. 3. V cenách nejsou 
započteny ňákladý no rozhrnuti výkopku na nósypištl; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru
cen 171.0-.. Uložení sypanlny do násypů a 171 20-1201 Uloženi sypanlny na skládky. 4. Je-ll na

PSC dopravní dráze pro vodorovně přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z Jednoho obvyklého dopravního prostředku na Jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístěni výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen o překládán  1 výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládán 1 neu/ehlěho výkopku z 
hromad s ohledem no ustanoveni pozn. číslo 5. 5. PřemlstUJe-ll se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, 1 když se provádí. Toto ustonovenl neplatí, 
vylučuje-íl projekt použiti dožeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypanlny nejsou 
započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

w JAMY 508,930
W ZASYP‘2 877,452
w Součet 1 366,382

Uložení sypanlny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým

8 171101101
urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou 
mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % 
PS

m3 70,204 0,00 33,34 2 340,60 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
5. Ceny lze použit i pro sypaniny odebírané z bald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze poulit I 
pro: o) rozprostřeni zbylého výkopu na místě po zásypu Jam a rýh pro podzemní vedeni a zářezů 
pro podzemní vedeni; toto množství se urii v m3 uloženého výkopku, měřeného v rosttém stovv, 
b) uloženi výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použit Ipro uloženi sypaninys předepsaným 
zhutněním na tnuli skládky, do koryt vodoteči a do prohlubní terénu, 4, Cenu 10-1131 lze použít 
I pro ukládáni sypanlny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich 
roztříděni. 5. Ceny -f Í2t a -1131 lze použit jen tehdy, Jestliže objem násypů, oceňovaných 
těmito cenami, měřený podle ustanoveni čt. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 
100 000 m3na objektu. Násypy, jejíchž součet objemů přesáhne 100000 m3 na objektu, se ocení 
Individuálně. 6. Ceny Jsou určeny pro míru zhutněni uzřenou projektem: o) pro ceny • 110! až - 
1105 v % výsledku zkouiky PS, bjpro ceny-1111 a-1112 relativní ulehlostil(d), cj pro ceny-1121 
a-1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použit: a) pro uloženi sypáním/do hrází; uloženi 
netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uloženi netříděných sypanindo 
hrázi částí A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, bj pro utaženi sypaniny do 
ochranných volů nebo těch Jejich části, jejichž šířka je měnil než 3 m. Toto uloženi se oceňuje 
cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. B. Cena 20-1101 neplatí pro uloženi výkopku nebo 
ornřce při vykopávkách pro podzemní vedeni podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán o to 
ani tehdy, Jestliže se výkopek po vyhozeni z vykopiítě na povrch území Ještě dáte přemísťuje na 
hromady. podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem 
pevnosti jsou molekulární o chemické vozby mezi Částicemi horniny, Jde o horniny, kteří Jsou 
schopny plastických deformaci. 10. Horninami nesoudržrrýmí se rozuměj! horniny, u nichž hlavním 
zdrojem pevnosti ve smyku je pouze třeni mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi 
horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny lil. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 
125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami 
kamenitými se rozumějí nes tmelená úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. 
Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uloženi 
soudržných hornin lze použit, Jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládáni do násypu není vyiíl 
než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-ll vlhkost při ukládáni 
s^poniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny Individuálně. 14. 2oJI1tUje-U se předepsané 
zhutněni násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstroněni přesypané části 
cenami 122.0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách

W JAMY-ZASYP 70,204
W___________________Součet_____________________________________________________________________ 70,204

9 K 182101101
Svahováni trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku 
při svahováni v zářezech v hornině tř. 1 ai 4

m2 116,538 0,00 39,91 4 651,03 CSÚRS 2018 01

Poznámko k souboru cen:
I. 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 
ptoch, pod humusování, drnování apod., pro ípravý dna a stěn silničních a železničních přikopá a 

PSC pro úpravy dna šířky do I m melloračních konálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použit pro urovnáni
stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceáuje cenami souboru cen 938 90-2. čiíténl příkopů 
komunikaci v suchu nebo ve vodě A02 Zemni práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch 
vodorovných nebo ve sk/onudo 1: 5 s výjimkou ustanoveni v poznámce č. I se oceňuje cenami 
souboru cen ISI "0-11 Úpraw pláně vyrovnáním výškových rozdílů.

W “C035 km 4,730 • 4,739 - vpravo, zeď (dl. x š. x v.)'
(((9,15+1 )+(9,15+5))/2)*3,75+((2,2+1+1 )+(1,5+5)/2)*3,75

73,500

w ' C035 km 4,730 - 4,739 • vpravo, čelo (dl. x š. x v.)"
(((6,85+1 )+(6,8S+4))/2)>2,75+((1,7+1+1)+{1,2+4)/2 )*2,75

43,038

w Součet 116,538

D 2 Zakládání
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál {CZK) J. montáž [CZK) Cena celkem [CZK)
Cenová

soustava
,0 « 274315223 Základové konstrukce z betonu pasy prostého tř. C 12/15 m3 3,5M 2 292,70 709,39 10 759,39

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použit i pro beton pod dlažbou dna vývaru. 2. Pro výpočet přesunu hmot se u položek -

PSC 5122 až -5124 pro konstrukce z betonu prokládaného kamenem celková hmotnost položky sníží o 
hmotnost betonu, příp. i kamene, pokud jsou dodávány přímo no místo zabudování nebo do 
prostoru technologické manipulace.

w ’ C035 km 4,730 • 4,739 - vpravo, zeď 9,35*2,4*0,1 2,244
w " C035 km 4,730 - 4,739 - vpravo, čelo’7,05*1,9*0,1 1,340
w BET PODKLAD Součet 3,584

« R30 Trativody z kameniva hrubého drceného fr. 32/63 mm m3 13,014 0,00 850,00 11 061,90

Poznámko k položce:
p výchoz! položka 212532111

- změno kamenivv na fr. 32/63 mm
- protimrazový kliň

w " C035 km 4,730-4,739 - vpravo, zeď 9,15*((0,5+0,4)/2)‘2,15 8,853
w " C035 km 4,730-4,739 - vpravo, čelo’6,85*((0,5+0,4)/2)*1,35 4,161
W DREM Součet 13,014

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 593 272,44
12 K 317321118 Řimsy ze železového betonu C 30/37 m3 1,440 3 288,17 1 605,98 7 047,58IcS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách Jsou započteny náklody na: a) kontrolu výztuže a bedněni s potřebným krytím

PSC výztuže, b) uhlazení horního povrchu římsy, ošetření čerstvě uloženého betonu požadované 
certlfikované kvality. 2. Soubor cen nelze použit pro římsy, které Jsou betonovány jako součást 
deskv mostovky.

w ’ C035 km 4,730 - 4,739 - vpravo’9,15*0,6*0,15+6,85*0,6*0,15 1,440
VY BET_RIMSA Součet 1,440

Konstrukce z betonu vodnich staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodni stavby

13 K 321321116
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízeni, opěrných 
zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly 
tř

m3 52,166 3 758,03 2 053,55 303 166,88 CSÚRS 2018 01

Poznámka fc souboru cen:
I. Ceny lze použít ipro: a) konstrukce těsntckh ostruh, vývarů, patek, dotlačných klinu, vtoků 
hrázi a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních Stol a základových výpusti 
hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru, b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdomé, pokud Jsou 
výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny neplatí pro: o) předsádkový beton; tento se 
oceňuje cenami souboru cen 313 43-. I Předsádkový beton konstrukci vodních staveb, b) betonový 
podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-S1 Podkladní a výplňové vrstvy z 
betonu prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnící nebo opevňovvcl vrstvu; tato se oceňuje cenami

psc souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí, d) betonové
zálivky kotevních Šroubů, ocelových konstrukci, různých dutin apod.; tyto se oceňuji cenami 
souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních /roubů, ocelových konstrukci, různých dutlnapod.. 3. V 
cenách Jsou započteny I náklady na: a) úpravu, opracováni a ofetřenf pracovních spár tlakovou 
vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, b) spojovací vrstvu na procovnfch spárách, 
c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýcháni, d) 
odstranění drátů z líce konstrukce a na úpravu líce v ml stě po odstraněných drátech, e) osazení 
kotevnfch želez pří betonováni konstrukce, f) ztíženi práce u drážek otvorů, kapes, injekčnkh 
trubek apod.. 4. Objem se stanová v m3 betonoví konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 mí 
se od cefkovího objemu neodečítá.

W “ C035 km4,730-4,739 - vpravo, zeď 9,15*2,2*1+9,15*((0,5+0,8)/2)*2,5 34,999
W " C035 km4,730-4,739 - vpravo, čelo' 6,85*1,7*0,8+6,85*«0,5+0,7)/2)*1,7 16,303
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
W ■ C035 km 4,730-4,739 - vpravo, patky" 1,35*0,4*0,87 0,864
W BET Součet 52,166

n K 317353121 Bedněni mostní římsy zřízení všech tvarů m2 6,670 619,00 920,31 10 267,20|CS ÚRS 2018 01

w
’ C035 km 4,730 -4,739 - vpravo"
9,15*(0,15+0,1+0,15)+6,85*{0,15+0,1+0,15)+(0,6*0,15)*3

6,670

w 8EDM ŘÍMSA Součet 6,670

K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů m2 6,670 1,02 105,54 710,76jcS ÚRS 2018 01

w BEDN_RIMSA 6,670
w Součet 6,670

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a
CS ÚRS 2018 0116 321351010 plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch
m2 108,330 531,14 718,86 135 412,50

"C035 km 4,730 - 4,739 - vpravo, zeď- 7J 700
(9,15'1)*2+(2,2*1)*2+(9,15*2,5)‘2+({(0,5+0,8)/2)'2,5)‘2
"C035 km 4,730-4,739 - vpravo, čelo" 36 630
(6,85*0,8)‘2+(1,7‘0,8)+(6,85'1I7)*2+((0,5+0,7)/2)’1,7 '

W BEDíiEUI Součet 108,330

17 K 321352010
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 pl

m2 108,330 92,83 177,39 29 272,93 CS ÚRS 2018 01

W BEDMEMI 108,330
W Součet 108,330

18 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukci 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

0,414 24 450,27 15413,32 16 503,53 CS ÚRS 2018 01

" C035 km 4,730 - 4,739 - vpravo, zeď, (5a)+(5b)+(6a)+(6b)+20% (prostňh, přesah)"
W (1,1*59*0,395+9*9*0,395+1,9*44*0,888+1,76*44*0,888)/1000*1,2

"C035 km 4,730 - 4,739 - vpravo, čelo, (5a)+(5b)+(6a)+(6b)+2056 (prostřih, přesah)” -
(1,1*44*0,395+6,75*9*0,395+1,7*33*0,888+1,76*33*0,888)/1000‘1,2

VY Součet 0,414

19 321366112

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věži a výpustných 
zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty pres 12 
do 32

0,347 23 327,50 12 209,70 12 331,41 CS ÚRS 2018 01

' C035 km 4,730 - 4,739 • vpravo, zeď, (7)+20% (prostřih, přesah)' 0 234
2,8*44*1,580/1000*1,2 ’
“C035 km 4,730 - 4,739 • vpravo, čelo, (7)+20% (prostňh, přesah)"
1,8*33*1,580/1000*1,2

W Součet 0,347

20 K 321368211

Výztuž Železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, Jader přehrad, odběrných věží a výpustných 
zařízeni, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí Jednotlivé pruty

1,337 26 668,10 14 857,44 55 519,65 CS ÚRS 201801

" C035 km 4,730 • 4,739 - vpravo, zeď, (4a)+(4b)+20X (prostňh, přesah)" 87Q
(6,6*10,2+2,4*10,2)*7,9/1000*1,2
"C035 km 4,730-4,739 • vpravo, čelo, (4a)+(4b)+20% (prostřih, přesah)" .

W (4,9*7,65+1,6*7,35)7,9/1000*1,2

W Součet 1,337
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Množství J. montáž [CZK]PC Typ Kód Popis MJ J. materiál [CZK] Cena celkem [CZK]
soustava

21 K R150
Bednění mostních zdí a říms konstantního průřezu ze systémového bednění Příplatek
k ceně za latě do bednění do 30/30 mm

m 51,200 0,00 450,00 23 040,00

P Poznámko k položce:
Položka vychází z pot. 334353926.

W "délka říms" (9,15+6,85)7 32,000
W "šířka říms" 0,6*4 2,400
W "svislé hrany" 2,57*2+1,7*2*2 16,800
W Součet 51,200

0 A Vodorovné konstrukce 24 509,50
Rovnanlna z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu

CS ÚRS 2018 0122 463211152 pres 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínovánfm spár úlomky kamene 
hmotnost íednotllvvch kamenů ořeš 80 do 200 ke

m3 7,500 1 073,69 1 121,63 16 4 64,90

Poznámka k souboru cen:
PSC 1. V cenách-1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a • i 157 Jsou započteny i náklady na uloženi 

klestu o na vykopávku hlíny a její přemístění ze vzdáleností do 20 m.

w TP"
w -TP27 km4,744 ’ 37,5 7,500
w ROV Součet 7,500

Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištěni na vzdušné straně pilotami 0 od
23 467951230 150 do 190 mm, délky od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 do 3 m 

dvojitý z kulatiny 0 ořeš 290 do 400 mm
m 5,000 267,53 1 341,39 8 044,60 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
PSC 1. V cenách Jsou započteny í náklady na vykopávku rýhy pro práh. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na zpevniní dna a břehů u prahů. 3. Směrné výkresy • příloha č. 3.

w TP"
w " TP27 km 4,744 " 5 5,000
w Součet 5,000

D 8 Trubní vedení 876,76

24 K 871218113
Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z flexibilního PVC, 
průměru do 65 mm

m 16,000 0,00 11,86 189,76 CS ÚRS 2018 01

W " C035 km 4,730-4,739 - vpravo" 9,15+6,85 16,000
w Součet 16,000

25 M 2861(2210 trubky z polyvinyíchlorldu drenážní flexibilní D 65 mm m 16,000 21,00 336,00 \CSÚRS 201801

w " C035 km 4,730-4,739 - vpravo" 9,15+6,85 16,000
w Součet 16,000

26 « R31 Odvodněni mostní opery z plastových trub drenážní potrubí HDPE DH 65 m 3,000 5,001 0,00 15,00

Poznámka k položce:
-výchozí položka 212792311
- změno no DN 65
- prostupy přes opčrnou zeď

w " C035 km 4,730 - 4,739 - vpravo" 0,87+0,77 3,000
w Součet 3,000

l 27 M R32 T-kus pro c/rendžní trubky D 65 mm 4,000 84,00 336,00

W " C035 km 4,730 -4,739 - vpravo" 4 4,000
W Součet 4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 196 552,88
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž (CZK) Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

28 K 919521180 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DM 1000 mm m 6,000 2 071,11 1 979,37 24 302,88 CSÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro trubní propustky spádu do 10 X. 2. V cenách jsou započteny i náklady na:

PSC a) podkladní vrstvu ze Štěrkopísku a podkladní vrstvu (lože) z betonu prostého, b) utěsnění trub 
cementovou maltou. 3. Vcenách nejsou započteny náklady na: a) zemni práce, které se oceňuji 
cenami části A 01 katalogu 600-1 Zemni práce; b) dodáni trub, které se oceňuje ve specifikaci; 
ztratné lze dohodnout ve vyji f c} obetonováni trub, které se oceňuje cenou 919 53-5555.

Poznámka k položce:
Znovuosazeni stávajících trub před zhotovením opěrné zdi.

w ■ TP27 km 4,741 ' 6 6,000
w Součet 6,000

29 LL R28 Lešení řadové trubkové s podlahami kpl 1,000 0,00 35 000,00 35 000,00

Poznámka k položce:
■ montáž a demontáž leženi

P ■ po dobu nezbytnou pro prováděni sta\by ■ předpoklad 1-2 měsíce
■ předpokládané rozměry

■ opěrná zeď 9*2,5 m

W "C035 km 4,730-4,739 - vpravo" 1 1,000
w Součet 1,000

30 « RP15 Zábradlí, dodávka včetně montáže m 19,500 0,00 A 500,00 87 750,00

Poznámka k položce:
p Dřevěné zábradlí. Obsahem položky je dodávka včetně montáže dřevěného zábradlí,

včetně spojovacího materiálu ,v!ech nátěrů a připevnění k římse opěrné zdi viz Technická zpráva 
a Výkres C.2.8.b.

w "21 km 4,728 - 4,748 - vpravo" 19,5 19,500
w Součet 19,500

Bourání konstrukcí z kamenného zdivá, betonu a asfaltu dle zvolené technologie.
31 K R25 Součástí položky je kompletní manipulace se sutí až po naložení na dopravní 

prostředek
m3 3,000 0,00 1 500,00 4 500,00

w "Odstraněni stávajícího výtokového čela"
w “ TP27 km 4,744 ‘3*2‘0,5 3,000
w Součet 3,000

Likvidace vybouraných hmot v souladu se zk. 0 odpadech č 185/2001 Sb. v platném
32 K RP60 znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace s vybouranými hmotami a 

Doplatky za uložení sutě na skládku.
kpl 1,000 0,00 45 000,00 45 000,00

Poznámka k položce:
P • ochoz sutě na skládku včetně poplatku za skládku

• předpokládá se odvoz na skládku ve vzdálenosti do cca 30 km
W "Odstraněni stávajícího výtokového čela"
W ‘ TP27 km 4,744 "1 1,000
w Součet 1,000
w 1 1,000
w Součet 1,000

D 998 Přesun hmot 3 472,96
33 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m íakékoliv délkv oblektu

347,295 0,00 5,00 1 736,48 CSÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použit i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo žMlrrým.
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P Č Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž (CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

34 K 998225192
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo
živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 2000 m

t 347,295 0,00 5,00 1 736,48 CSÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
I. Ceny lze použit i pro plochy letISťs krytem monolitickým betonoxým nebo živičným.
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krycí list soupisu

Stavba:
LC a cyklotrasa Na Velkou Javořinu 

Objekt:
17101-I4XC-BJ-S002 - Cyklotrasa Na Velkou Javořinu (km 2,950 • 5,499) 

Soupis:
17101-14XC-B J-SO02-1 • Investice

Úroveň 3:

■1.3 - Investice - turistické objekty

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Strání Datum: 9. 11. 2017

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Zlín DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00220078
Regioprojekt Brno, s.r.o DIČ: CZ00220078

Poznámka:

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

50 928,76 
196 155,87

247 084,63

Základ daně Sazba daně VýSe daně
DPH základní 247 084,63 21,00% 51 887,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 298 972,40
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC a cyklotrasa Na Vetkou Javořinu

Objekt:
17101-14XC-BJ-S002 • Cyklotrasa Na Vetkou Javořinu (km 2,950 - 5,499)

Soupis:
17101-14XC-BJ-S002-1 - Investice 

Úroveň 3:
-1.3 - Investice - turistické objekty

9. 11. 2017

Regioprojekt Brno, 
s.r.o

Kód dílu • Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 50 928,76 196 155,87 247 084,63

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 137 240,81 137 240,81

1 - Zemní práce 0,00 317,22 317,22

5 - Komunikace pozemní 0,00 2 923,59 2 923,59
998 - Přesun hmot 0,00 33,59 33,59

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 134 000,00 134 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV 50 928,76 58 915,06 109 843,82

762 - Konstrukce tesařské 0,00 415,06 415,06

783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00 8 500,00 8 500,00

Místo: k.ú. Strání Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Zlín Projektant:
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

LC a cyklotrasa Na Velkou Javořinu
Objekt:

17101-14XC-BJ-S002 • Cyklotrasa Na Velkou Javořinu (km 2,950 • 5,499)
Soupis:

17101-14XC-BJ-SO02-1 • Investice

Úroveň 3:
-1.3 - Investice - turistické objekty

Místo: k.ú. Strání Datum: 9. 11. 2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Zlín Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 247 084,63

D HSV Práce a dodávky HSV 137 240,81

D 1 Zemní práce 317,22
181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 34,000 0,00 9,33 317,22 CSÚRS 2018 01

W "štěrkové lože pro odpočinkové místo"
W " C018 km 2,960 - vlevo’14 14,000
VY " C041 km 5,484 • vpravo' 14 14,000
W ' C036 km 4,744 • vlevo' 2*2M,5 6,000
W Součet 34,000

D 5 Komunikace pozemní 2 923,59
* R01 Podklad z drobného kameniva fr. 4/8 mm, tl. 100 mm m2 34,000 0,00 85,00 2 890,001

W 'štěrkové lože pro odpočinkové místo*
W " C018 km 2,960 - vlevo" 14 14,000
w 'C041 km 5,484 - vpravo* 14 14,000
w ’ C036 km 4,744 - vlevo" 2*2*1,5 6,000
w Součet 34,000

D 998 Přesun hmot 33,59
3 K 998225111

Přesun hmot pra komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m lakékoliv délky objektu 6,718 0,00 5,00 33,59 CSÚRS 2018 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 134 000,00
4 « R136 Informační tabule, montáž + dodávka kus 1,000 0,00 30 000,00 30 000,001

Poznámka k položce:
Dřevěná Informační tobole,. Obsahem položky je dodávka včetně montáže dřevěné infotabule, 
včetně spojovacího materiálu, ví ech nátěrů a připevněn) na betonové patky včetně Jejich 
zhotoveniI viz Technická zpráva a Výkres C.2.11.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál (CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
w 'C034 km 4,725 - vpravo’1 1,000
w Součet 1,000

5 j K R137 |Dřevěná lavice na kuláčfch, montáž + dodávka | kus ] žToool 0,00| 35 000,00J 70 000, OOj

Poznámka k položce:p Obsahem položky je dodávka včetně montáže dřevěné lavice na kuláčich, včetně spojovacího
materiálu, víech nátěrů a připevněn 1 na betonové patky včetně Jejich zhotoveni! viz Technická 
zpráva a Výkres C.2.12.

w "ks'
w ’ C036 km 4,744 • vlevo* 2 2,000
w Součet 2,000

6 I T R138 |Dřevěný stojan na kota - kuláČ, montáž + dodávka | kus [ 4,000| 0,00 i 8 500,00 j 34 000,00|

Poznámka k položce:
Obsahem položky je dodávka včetně montáže dřevěného stojanu na 5 ks kot, průměru 600 mm, dl.
2 m. Vřetně víech nátěrů.p
Obsahem položky Je dodávka včetně montáže dřevěného stojanu na 5 ks kol, vřetně spojovacího 
materiálu, víech nátěrů a připevněni na betonové patky včetně jejich zhotoveni! viz Technická 
zpráva a Výkres C.2.13.

w *C018 km 2,960 - vlevo" 1 1,000
w ‘C034 km 4,725 - vpravo’1 1,000
w ‘ C037 km 4,760 - vlevo" 1 1,000
w * C041 km 5,484 - vpravo" 1 1,000
w Součet 4,000

D PSV Práce a dodávky PSV 109 843,82
?fr

R30 |Montáž tesařských konstrukci | kpl I 1,000 0,001 45 000,OOj 45 000,001 '
w "ks*
w *C018 km 2,960 • vlevo’1 1,000
w *C041 km 5,484 - vpravo* 1 1,000
w Součet 2,000
w 1 1,000
w Součet 1,000

TJli R02 [Kulatinaprům. 200 mm, dl. 2200 mm (1-nosníky) | m3 I 0,5521 6 000,00 | ~T 3 312,00 \

W * C018 km 2,960 - vlevo* 0,276 0,276
W 'C041 km 5,484 - vpravo" 0,276 0,276
W Součet 0,552

? | M R03 | Trám 100 x 200 x 2500 mm (2,3-nosníky) | m3 | 0,400 j 6 500,00 I | 2 600,00 j

w "C018 km 2,960 - vlevo" 0,1+0,1 0,200
w "C041 km 5,484 - vpravo" 0,1+0,1 0,200
w Součet 0,400

10 I M KM \Kutatlna prům. 150 mm, dl. 2000 mm (4-nosniky) | m3 1 0,1421 6 500,00 j I 923,00 |

w " C018 km 2,960 - vlevo" 0,071 0,07!
w "C041 km 5,484 • vpravo" 0,071 0,071
w Součet 0,142

"I* 005 j Kulatina prům. 150 mm, dl. 2800 mm (5-nosniky) | m3 J 0,198 \ 6 500,00 |
r

1 287,00 |

w ‘ C018 km 2,960 - vlevo’0,099 0,099
w "C041 km 5,484 - vpravo* 0,099 0,099
w Součet 0,198

R06 \Fošna 50 x 200 x 2500 mm (6-kleštiny) | m3 | 0,150 j 7 500,00 j I 1 125,00 |
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PČ Typ Kód Popis MJ božství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK]
_ ,, Cenová
Cena celkem [CZK1

soustava

w ’ C018 km 2,960 • vlevo” 0,075 0,075
w " C041 km 5,484 • vpravo'' 0,075 0,075
w Součet 0,150

| 13 j M \W7 jHronoí 150 x 50 x 2200 mm (7-krokve) j m3 0,198 | 7 500,001 i í 485,001 1

YY " C018 km 2,960 - vlevo" 0,099 0,099
W " C041 km 5,484 • vpravo" 0,099 0,099
W Součet 0,198

1 14 | fA |ft08 j Prkno 20 X 200 x 3100 mm (8střecha) | m3 0,516 J 7 500,00 j | 4 095,001 |

W " C018 km 2,960 - vlevo* 0,273 0,273
W ‘ C041 km 5,484 • vpravo" 0,273 0,273
YY Součet 0,546

I 15 l AI |fW9 jpoino 50 x 550 x 2500 mm (9-tavtce opěradlo) | m3 | 0,2761 7 500,00 | | 2 070,00 j |

W “ C018 km 2,960 - vlevo" 0,138 0,138
W " C041 km 5,484 - vpravo" 0,138 0,138
W Součet 0,276

I 16 I M |/?10 |FoÍno 50 x 500 x 2500 mm (íO-řovice sedadlo) ( m3 oíior 7500,00 | j 1 875,001 |

W " C018 km 2,960 - vlevo" 0,125 0,125
W " C041 km 5,484 - vpravo" 0,125 0,125
VY Součet 0,250

J 17 J AI |/?f1 |řoino 50 x 300 x 450mm (1 Mrtvíce nohy) | m3 | íoíTp 7 500,00 | | 405,001

W " C018 km 2,960 - vlevo" 0,027 0,027
W " C041 km 5,484 - vpravo" 0,027 0,027
W Součet 0,054

1 18 | M |fií2 |Hrono/ek 70 x 50 x 1010 mm (12-lavice vzpěro) | m3 1 0,0281 7500,00 \ | 210,00 j

w ’ C018 km 2,960 - vlevo" 0,014 0,014
W ’ C041 km 5,484 - vpravo" 0,014 0,014
W Součet 0,028

I 19 I AI IfiíJ [prkno 30 x 150 x 500 mm (13-tavice výztui) | m3 "| 0,010 [ 7 500,00 | 1

W " C018 km 2,960 - vlevo" 0,005 0,005
W " C041 km 5,484 • vpravo" 0,005 0,005
VY Součet 0,010

| 20 | M |RM |folno 50 x 800 x 2500 mm (14-stůl deska) | m3 1 0,2001 7 500,00 1 1 500,001
w " C018 km 2,960 - vlevo" 0,1 0,100
w " C041 km 5,484 - vpravo" 0,1 0,100
W Součet 0,200

j 21 | M |«I5 [Fošna 50 x 350 x 750 mm (15-stůl nohy) | m3 | 0,0521 7500,00 | 390,001

w "C018 km 2,960 - vlevo" 0,026 0,026
W * C041 km 5,484 - vpravo" 0,026 0,026
W Součet 0,052

| 22 | AI |/IÍ6 |Hranol 90 x 50 x 2200 mm (16-stůl vzpěra) | m3 1 ÍojoT 7 500,00 | | 600,00 j

w " C018 km 2,960 - vlevo" 0,04 0,040
VY " C041 km 5,484 - vpravo" 0,04 0,040
W Součet 0,080

| 23 1 AI jfi!7 j Hranolek 50 x 50 x 800 mm (17-stůl výztuž) | m3 | 0,0081 7 500,001 | 60,001

W " C018 km 2,960 - vtevo" 0,004 0,004
W "C041 km 5,484 • vpravo’0,004 0,004
YY Součet 0,008

| 2-f | M jRf8 |Prkno 30 x 150 x 800 mm (18-stůl výztuž) | m3 ~] 0,0081 7 500,00 | i 60,001
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
w " C018 km 2,960 - vlevo" 0,004 0,004
w "C041 km 5,484 • vpravo" 0,004 0,004
w Součet 0,008

25 I M I28322012 |/ió/ie hydroizolační střešní mPVC, ti 1,5 mm i 1300mm šedá | m2 ] 24,8001 235,00 j j 5 828,00 jCS ÚRS 2018 01 \

W " C018 km 2,960 - vlevo" 12,4 12,400
W " C041 km 5,484 - vpravo" 12,4 12,400
w Součet 24,800

26 I M 162858002 |í/nde/ os/a/tový tvor bobrovka | m2 24^800 J 307,00 | | 7 613,60 |CS1)RS 2018 01

w "C018 km 2,960 - vlevo" 12,4 12,400
w ' C041 km 5,484 - vpravo" 12,4 12,400
YV Součet 24,800

27 | M \28318604 [pro/ff ukonřovacf ’U‘s okapnlčkou přírodní Alš25mm 1 m ] 12,4001 90,90 j | 1 I27,I6|CS!ÍRS20IS0I

w " C018 km 2,960 - vlevo’6,2 6,200
YV “C041 km 5,484 - vpravo" 6,2 6,200
W Součet 12,400

28 J M |fí3í [Oplechování, přírodní Al 1 m ] iifiOO I 851,00 | | 13 616,00 J
W “ C018 km 2,960 - vlevo" 8 8,000
W " C041 km 5,484 • vpravo" 8 8,000
W Součet 16,000

29 | M |r32 [dlaždice betonová, 500 x 500 x 50 mm { kus ] 8Í00\ 84,00 | | 672,001
w " C018 km 2,960 - vlevo" 4 4,000
w "C041 km 5,484 - vpravo'4 4,000
w Součet 8,000

30 | K |R33 Spojovad prostředky tesařských konstrukcí 1 M i i7ooor o.ooj 5 000,001 5 000,001
w "ks"
W " C018 km 2,960 - vlevo" 1 1,000
W " C041 km 5,484 - vpravo" 1 1,000
W Součet 2,000
W 1 1,000
W Součet 1,000

D 762 Konstrukce tesařské 415,06

31 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,414 0,00 1 002,55 415,06 CS ÚRS 2018 01

0 783 Dokončovací práce - nátěry 8 500,00

32 K R35 Transparentní olejový nátěr dřevěných konstrukci pro exteriéry, 2x kpl 1,000 0,00 8 500,00 8 500,00 j

w *ks"
w ’ C018 km 2,960 - vlevo" 1 1,000
w “C041 km 5,484 • vpravo" 1 1,000
W Součet 2,000
W 1 1,000
W Součet 1,000
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krycí list soupisu

Stavba:
LC a cyklotrasa Na Velkou Javořinu 

Objekt:
17101-14XC-BJ-S002 • Cyklotrasa Na Velkou Javořinu (km 2,950 • 5,499} 

Soupis:

17101-14XC-BJ-S002-2 - VRN

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Strání Datum: 9. 11. 2017

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Zlín DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00220078
Regioprojekt Brno, s.r.o DIČ: CZ00220078

Poznámka:

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

490 933,80
1 323 223,72

1 814 157,52

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základni 1814 157,52 21,00* 380 973,08

snížená 0,00 15,00* 0,00

Cena s DPH v CZK 2 195 130,60
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC a cyklotrasa Na Velkou Javořinu

Objekt:
17101-14XC-BJ-S002 • Cyklotrasa Na Velkou Javořinu (km 2,950 - 5,499)

Soupis:
17101-14XC-BJ-S002-2 - VRN

9. 11. 2017

Regioprojekt Brno, 
s.r.o

Místo: k.ú. Strání Datum:

Zadavatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Zlín Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 490 933,80 1 323 223,72 1 814 157,52

HSV - Práce a dodávky HSV 490 933,80 646 603,72 1 137 537,52

1 - Zemní práce 0,00 78 931,80 78 931,80

5 - Komunikace pozemní 490 933,80 567 671,92 1 058 605,72
998 * Přesun hmot 0,00 22 255,72 22 255,72

Ostatní - Ostatní 0,00 676 620,00 676 620,00

999 • Ostatní náklady 0,00 676 620,00 676 620,00
9996 - Zajištění všech zkoušek pro řádné provedení pláně vozovky dle ČSN 73 6133 a dle ČSN 72 1006 0,00 100 300,00 100 300,00
9998 ■ Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 1. 0,00 103 800,00 103 800,00
9999 ■ Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 7. 0,00 163 500,00 163 500,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

LC a cyklotrasa Na Velkou Javorinu
Objekt:

I7101-14XC-BJ-S002 • Cyklotrasa Na Velkou Javorinu (km 2,950 - 5,499)
Soupis:

17101-14XC-BJ-S002-2 - VRN

Místo: k.ú. Strání Datum: 9. 11. 2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Zlín Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 1 814 157,52

D HSV Práce a dodávky HSV 1 137 537,52
D 1 Zemní práce 78 931,80

K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněnim m2 8 4 60,000 0,00 9,33 78 931,80 CSÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnáni víech nově zňzovoných ploch (v zářezech I na násypech) 
vodorovných nebo ve sklonu do f:5 pod zpevnění ploch Jakéhokoliv druhu, pod humusovánl, (ne 
víak pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedeni), drnováni opod. a dále, předeplše-ll projekt 
urovnáni pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použit pro urovnáni lavic (berem) iířky do 3 m 
přeruSujldch svahy, pro urovnáni dna silnllnkh a železničních příkopů pro jakoukoliv Siřku dna; 
toto urovnáni se oceňuje cenami senátoru cen 182.0-1 Svcbovdnf, 3. Urovnáni ploch ve sktonu 
přes 1: 5 se oceňuje cenami souboru cen 182.0-11 Svahováni tnvlých nohů do projektovaných 
profilů. 4. Náklady na urovnáni dna a stěn při čištěni příkopů pozemních komunikací Jsou 
započteny v cenách souborů cen 938 90-2. čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části 
A02 Zemni práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Mru zhutnění určuje projekt. Ceny se 
zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutněni.

P

W
W
W

Poznámka k položce:
Oprava stávajíc! přístupové cesty mezf státní silníc! 1/54 <2 Kamennou boudou PŘED ZAHÁJENÍM 
STAVB/.

'Přístupová cesta • státní silnice 111/05418°
2820‘3 8 460,000
Součet 8 460,000

D 5______________Komunikace pozemní______________________________________________ _______________________________ ______________________________________ 1 058 605,72

2 R111
Vyspraveni výtluků a propadlých mist na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a 
zhutněnim štěrkodrtí 0/63

m3 423,000 0,00 750,00 317 250,00

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných Jednotek se určuje v m3 kameniva v nezhutniném stavu.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [C2K] J. montáž [CZK] Cena celkem [C2K1 Cen0Va
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ soustava

Poznámka k položce:
Položka vychází z pot. č. 572211111 
Změna:

P -materiál štěrkodrť 0/63
-původně hrubě drcené kamenivo 32/63
Opřenu stdva/fcl přístupově cesty mezi státní silnici 1/54 a Kamennou boudou PŘED ZAHÁJE/tlM 
STAVBY.

W 'Přístupová cesta • státní silnice IM/05418"
W '50% plochy" 2820*3*0,1*0,5 423,000
W Součet ________________________________________________ 423,000

3 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm ml 8 460,000 58,03 26,97 719 100,00 CSÚRS 2018 01

P

W
W
w

Poznámka k položce:
Oprava s távajlei přístupové cesty mezi státní silnici 1/54 a Kamennou boudou PŘED ZAHÁJENÍM 
STAVBY.

‘Přístupová cesta - státní silnice 111/05418"
2820*3
Součet

8 460,000 
8 460,000

D 998 Přesun hmot 22 255,72
4 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 200 m Jakékoliv délky obíektu
t 2 225,572 0,00 5,00 11 127,86 CSÚRS 2018 01

PSC Poznámka k souboru cen:
1. Čerty lze použit i pro plochy letIŠCs krytem monolitickým betonovým nebo iMčným,

5 998225192
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 2000 m

2 225,572 0,00 5,00 11 127,86 CS ÚRS 2018 01

PSC Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použit i pro plochy letlSť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

D Ostatní Ostatní 676 620,00
D 999 Ostatní náklady 676 620,00

6 R155 Zajištění bezpečných pracovních podmínek pří výstavbě opěrné zdi v km 4,730-4,738 kpl 1,000 0,00 45 000,00 45 000,00

w
w

’ C032 km 4,730 - 4,738 - vpravo" 1
Součet

1,000
1,000

R69 Fotodokumentace stavby kpt 1,000 0,00 5 000,00 5 000,00|

p
Poznámka k položce:
Fotodokumentace před zahájením stavby, fotodokumentace průběhu stavby, pastportizace 
místních komunikaci (včetně stavebních a konstrukčních detailů) vroztlíenia kvalitě pro tisk.

8 X R60
Zajištění umístění šítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o záhajení oblastnímu 
inspektorátu práce na vidltělním místě u vstupu na staveniště

kpl 1,000 0,00 2 520,00 2 520,00

R70 Vyhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví • pro celou stavbu kpl 1,000 0,00 10 000,00 10 000,00

P

Poznámka k položce:
Vyhotoven! plánu bezpečnosti a ochrany zdraví pfi prácí na staveništi ve smyslu S 15 odstavce 2 
zákona č. 309/2006 Sb., který předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení pří předání a převzetí 
stavenIUě. Zajištěni plněni povinnosti dle zákona č. 309/2006 Sb. v£. výběru koordinátora 
stovbv.

10 « RM Vytýčeni inženýrských síti a zařízení kpl 1,000 0,00 15 000,00 15 000,OOj
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

p

Poznámka k položce:
vytýčení inženýrských síti a zařízení, včetně zajištěni případné aktualizace vyjádřeni správců síti, 
která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniStěa vytyčením sítí,
Zajištěni vlech nezbytných opatřeni, jimiž bude předejito porušeni jakékoliv inženýrské sffé 
během výstavby.
PředevSIm se Jedná o vytýčeni optického kabelu a 400V napájecího kabelu stávající seismologické 
stanice, vlevo v úseku km cca 4,600 - 4,7001

11 K R71
Zpracování a předání geodetického zaměření skutečné provedené stavby (3 paré + 1 
elektronické) dle platné vyhlášky

kpl 1,000 0,00 45 000,00 45 000,00

P

Poznámka k položce:
Zpracováni a předáni geodetického zaméřenl skutečné provedené stasby odborně způsobilou 
osobou v oboru zeměměřictví (3 paré * 1 v elektronické formě) objednateli, které bude obsahovat 
potohoplsné a výSkoplsné zaměřeni stavby a jejich jednotlivých objektů (situace, podélný profil, 
příčné profily) s návaznosti na katastr nemovitosti a projektovou dokumentaci

12 K R72
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) objednateli - 
pro celou stavbu dle platné vyhlášky

kpt 1,000 0,00 65 000,00 65 000,00

13 K R61 Vytýčeni stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství, dle PD kpl 1,000 0,00 11 500,00 11 500,00

14 R76
Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem, 
zabezpečením a likvidací

kpl 1,000 0,00 100 000,00 100 000,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje:
2ařlzenl staveniště včefné víecft nákladů spojených s Jeho z/fzenfm, provozem a likvidaci; zřízeni 
a projednáni potřebných ploch pro zořfzení stovenifté, skládky materiálu, mezldeponie, včetně 
úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniílě.

r« « R79 Provedení opatření nezbytných pro ochranu zvtáště chráněných částí přírody kpl 1,000 0,00 5 000,00 5 000,OOj

P

Poznámko k položce:
Před zahájením stavebních prací bude proveden záchranný slov zvláitě chráněných druhů 
živočichů a jejich tronsfer do nejbtižíl vhodné lokality, kterou urči pověřený pracovník Správy 
CHKO Bílé Karpaty (viz závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, 
konkrétné Správy CHKO Bilé Karpaty).

16 K R80 Zajištění přechodného dopravního značení v místě přístupu/vjezdu na staveniště kpl 1,000 0,00 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:
Umístěni přechodného dopravního značeni vč. jeho následného odstraněni.
Umístěni bude provedeno v rozsahu dle zásad pro přechodné dopravní značeni na pozemních 
komunikacích TP-66.

D 9996 Zaiištění všech zkoušek pro řádné provedení pláně vozovky dle ČSN 73 6133 a dle ČSN 72 1006 100 300,00

fw « R41 Šířka zemni pláně po 50 m kus 51,000 0,00 500,00 25 500,001
w
w

51
Součet

51,000
51,000

118 « R-M ;Zkouška míry zhutnění po 100 m kus 26,000 0,00 2 300,00 59 800,001

p

w

w
w

Poznámka k položce:
ZkouSka bude provedena lehkou dynamickou deskou (IDO) podle ČSN 72 1006
‘Zkouška bude provedena na upravené zemní ptáni (Mvd = min. 15 MPa; Edef2 = min.
10 MPa)‘
26
Součet

26,000
26,000

| 19 j K |R23 (Plocha upravené zemní pláně. [ kpl l !,000| 0,00 i 15 000,00| 15 000,00| |
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

P

w
w

D 9998

Poznámka k položce:
Plocha zemni pláně bude deklarována geodetickým zaměřením.
1 1,000
Součet 1,000

Zaiištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 73 6121 103 800,00
20 | K R11 (Tloušťka konstrukčních vrstev v profilu po 100 m, 3 body na profil ( kus ( 26,000 ( o,oo| 2 300,001 59 800,00|

P Poznámka k položce:
Porn. TTouítko vrstev bude deklarována geodeticky

w ‘Zkouška bude provedena na vrstvě ACO 11 (ACP 16 a ACO 11, celkem 90 mm)'
w 26 26,000
w Součet 26,000

21 | « R12 |odchylka od příčného sklonu po 100 m j kus | 26,000| o,oo( 1 500,00f 39 000,00j

w "Zkouška bude provedena na vrstvě ACO 11 {ACP 16 a ACO 11)’
w 26 26,000
w Součet 26,000

22 1 K R13 [Plocha položené konstrukční vrstvy j kpl | 1,000| o,ooj 5 000,00| 5 000,001

Poznámka k položce:p Plocha konstrukční vrstvy bude deklarována geodetickým zaměřením.
w ‘Zkouška bude provedena na vrstvě ACO 11‘
w 1 1,000
w Součet 1,000

D 9999 Zaiištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 736126-1 163 500,00
liJT :R02 (odchylka od příčného sklonu po 100 m ( kus | 26,000 ( o,oo( 1 500,001 39 000,00|

W ‘Zkouška bude provedena na 4. vrstvě štěrkodrti (ŠD 0/32)“
W 26 26,000
w Součet 26,000

WiT R03 (Plocha položené konstrukční vrstvy | kpl | 1,000| o.ooj 15 000,00] 15 000,OOj

Poznámka k položce:
P Plocha konstrukční vrstvy bude deklarována geodetickým zaměřením.
w ‘Zkouška bude provedena na 4. vrstvě štěrkodrti (ŠD 0/32)'
w 1 1,000
w Součet 1,000

liJT !r<h (zkouška míry zhutnění 1x na 1000 m2 | kus | 30,0001 o,oo| 2 500,00| 75 000,00|

Poznámko k položce:
P ZkouSka bude provedena statickou zatěžovaci zkouSkou podle ČSN 71 1006

‘Zkouška bude provedena na všech vrstvách štěrkodrti - celkem 4 (2 x ŠD 0/32 a 2 x ŠD
** 0/63)“
w *1. vrstva, ŠD 0/32 (Mvd = min. 20 MPa; Edef2 = min. 20 MPa)‘ 6 6,000
w ‘2. vrstva, ŠD 0/63 (Mvd = min. 30 MPa; Edef2 = min. 35 MPa)‘ 6 6,000
w "3. vrstva, ŠD 0/63 (Mvd = min. 40 MPa; Edef2 = min, 65 MPa)" 6 6,000
w "4. vrstva, ŠD 0/32 (Mvd ■ min. 60 MPa; Edef2 » min. 100 MPa)‘ 12 12,000
w Součet 30,000

M K |R05 (Posouzení obsahu jemných částic 1x na 1000 m3 | kus ~| šíooó] 0,00) 2 300,001 11 500,00(

Poznámko k položce:
ZkouSka se bude provádět dle ČSN EN 13285 a ČSN EN 933-1.

W 5 5,000
W Součet 5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Čertová
soustava

27| K jR06 |Hodnota ekvivalentu pisku (SE) 1x na 1000 m3 | kus | 5,0001 o,oo| 2 300,001 11 500,001

P Poznámka k položce:
Zkouika se bude provádět dle ČSN EU 933-8.

w 5 5,000
w Součet 5,000

28 I K |R07 |zkouška zrnitosti kameniva 1x na 1000 m3 | kus ] 5,000] o,oo| 2 300,00 j 11 500,001

P Poznámto k položce:
Zkouika se bude provádět dle ČSN EU I328S a ČSN EU 933-1.

w 5 5,000
w Součet 5,000
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