
" ' · . . J.cena CenováPC Typ Kod Popis MJ Mnozství Cena celkem [CZK]
[CZK] soustava

D PSY
D 721

60 K 721241103.TPS
VY
VY

61 K 721242805
VY
VY

62 K 998721101

Práce a dodávky PSY
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
Lapač střešních splavenin - gajgr z litiny ON 150 , kus
15
Součet
Demontáž lapaČů střešních splavenin ON 150 : kus
15
Součet

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehaý,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot pouŽit orientQčně procentní sazbu, Touto
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl vČetně nákladu na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1187 pro přesun prováděný bez pouŽiti mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze pouŽit pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemistuje.

15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000

0,464

62 960,28
47 180,28

2 833,49 42 502,28

250,00

2 000,00

3 750,00 es Urs 2018 01

928,00 es Urs 2018 01

PšC

D 764
63 K 764001901

VY

VY

64 M 13814185
VV
VY

65 M 1381381425a

66 K 998764101

Konstrukce klempířské
.Napojeni na stávající klempířské konstrukce délky spoje do 0,5 m
15
Součet
plech hladký fz jakost Dx51-ŕz275 ti 0,6mm tabule
15'0,006
Součet
pomocný materiál

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

kus

l t

15,000
15,000
15,000
0,090
0,090
0,090

15,CU)

500,00

5 000,00

15 780,00
7 500,00 es Urs 2018 01

450,00 es Urs 2018 01

kus 45QOO 6 750,00

t 0,540 2 000,00 1 080,00 es Urs 2018 01

ř<j
*
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Rekonstrukce místních komunikací ve městě Brandýs n. l. - Stará Boleslav - Na Tvrzi

objekt:
16052018_4 - Rekonstrukce místních komunikací ve městě Brandýs n.L. - Stará
Boleslav - Na Tvrzi VRN-Ostatní

KSO: 822827
Místo: Na Tvrzi
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:
Město Brandýs n.L. - Stará Boleslav

Uchazeč:
SpoleČnost STAVOKOMPLET-STAVBY DLOUHÝ

Projektant:
SunCad, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 2
Datum: 19.08.2019
CZ-CPA: 42

lC:
DIČ:

lČ: 47052945
DIČ: CZ47052945

lC:
DIČ:

Cena bez DPH 281 500,00

Základ daně Sazba daně výše daně
DPH základní 281 500,00 21,00% 59 115,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 340 615,00

Nj
-m
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

objekt:
Rekonstrukce místních komunikaci ve městě Brandýs n. l. - Stará Boleslav - Na Tvrzi

16052018_4 - Rekonstrukce místních komunikací ve městě Brandýs n.L. - Stará
Místo:

Zadavatel:
Uchazec:

Na Tvrzi

Město Brandýs n.L. - Stará Boleslav
SpoleČnost STAVOKOMPLET-STAVBY DLOUHÝ

Datum: 19.08.2019

projektant: SunCad, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejsi rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN3 Zařízení staveniště
VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

281 500,00

281 500,00
115 000,00
132 500,00
28 000,00

6 000,00

d-
ÉA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce místních komunikaci ve městě Brandýs n. L. - Stará Boleslav - Na Tvrzi

objekt:
16052018_4 - Rekonstrukce místních komunikací ve městě Brandýs n.L. - Stará

Místo: Na Tvrzi

Zadavatel: Město Brandýs n. L. - Stará Boleslav
UchazeČ: Společnost STAVOKOMPLET-STAVBY DLOUHÝ

Datum: 19.08.2019

projektant: SunCad, s.r.o.

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

j.cena CenováPopis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZ K]
[CZK] soustava

281 500,00

D VRN
D VRN1

1 K 012103000
2 K 3500
3 K 013254000
4 K 013294000

VY
VY

VV

D VRN3
5 K 030001000

VY
VY

6 K 034303000

VV

VY

D VRN6
7 K 065002000

VY

D VRN7
ř<j 8 K 070001000
('3

Vedlejší rozpočtové náklady
Průzkumné, geodetické a projektové práce
Geodetické práce před výstavbou
Geodetické práce po výstavbě
Dokumentace skutečného provedení stavby
Ostatní dokumentace
"dokumentace DlO"
1
Součet

Zařízeni staveniště

Zařízení staveniště
1
Součet
Dopravní značení na staveništi
1
Součet

Územní vlivy
MimostaveniŠtní doprava materiálů
1

kus 1,000 40 500,00
kus 1,000 47000,00
kus 1,000 7 500,00

kus 1,000 20000,00

1,000
1,000

kus 1,000 115000,00
1,000
1,000

i kus 1,000 17500,00
1,000
1,000

! kus 1,000 28000,00

1,000

281 500,00
115 000,00

40 500,00 es Urs 2018 01

47 000,00
7 500,00 es Urs 2018 01

20 000,00 es Urs 2018 01

Provozní vlivy
Provozní vlivy kus 1,000 6 000,00

132 500,00
115 000,00 es Urs 2018 01

17 500,00 es Urs 2018 01

28 000,00
28 000,00 es Urs 2018 01

6 000,00
6 000,00 es Urs 2018 01
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:
16052018_Tv

Rekonstrukce místních komunikaci ve městě Brandýs n.L. - Stará Boleslav - Na Tvrzi

KSO: 822827 CC-CZ: 2
Místo: Na Tvrzi Datum: 19.08.2019
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel:
Město Brandýs n.L. - Stará Boleslav

Uchazeč:
Společnost STAVOKOMPLET-STAVBY DLOUHÝ

Projektant:
SunCad, s.r.o.

Poznámka:

lČ:
DIČ:

lČ: 47052945
DIČ: CZ47052945

-lC:
DIČ:

Zpracováno dle metodiky Urs s maximálním zatříděním položek (popisu Činností) dle Třidníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze
směrných cen Položky, které databáze neobsahuje, oceněný dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou
uvedeny pouze pro určeni technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navrŽená zařízení, která mají
podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použiti, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické
normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH 9 262 361,11

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základní 21,00% 9 262 361,11 1 945 095,83

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 11 207 456,94

~M
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód

16052018Tv

Rekonstrukce místních komunikací ve městě Brandýs n.L. - Stará Boleslav - Na Tvrzi

Na Tvrzi

n .ěsto Brandýs n.L. - Stará Boleslav
SDolečnost STAVOKOMPLET-STAVBY DLOUHÝ

Datum: 19.08.2019

Projektant: SunCad, s.r.o.

objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

9 262 361,11 11 207 456,94

Typ

Náklady stavby celkem

1605201 Rekonstrukce místních komunikací ve městě
8 1 Brandýs n.L. - Stará Boleslav - Na
" Tvrzi Komunikace

1605201 Reko")strukce místních komunikací ve městě
8_2 Brandýs n.L. - Stará Boleslav - Na Tvrzi_Vodovod

1605201 Rekonstrukce místních komunikací ve městě
8 3 Brandýs n.L. - Stará Boleslav - NaTvrzi Kanalizäc¢? . . , ,
1605201 Rekonstrukce mistních komunlkac1 ve meste
8 4 Brandýs n.L. - Stará Boleslav - Na Tvrzi_VRN-Ostaťni

4 252 839,69 5 145 936,02 STA

380 749,99 460 707,49 STA

4 347 271,43 5 260 198,43 STA

281 500,00 340 615,00 STA

=
<Sj
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Rekonstrukce místních komunikaci ve městě Brandýs n. L. - Stará Boleslav - Na Tvrzi

objekt:
16052018_ 1 - Rekonstrukce místních komunikaci ve městě Brandýs n.L. - Stará
Boleslav - Na Tvrzi Komunikace

KSO: 822827 CC-CZ: 2
Místo: Na Tvrzi Datum: 19.08.2019
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: lČ:
Město Brandýs n.L. - Stará Boleslav DIČ:

UchazeČ: lČ: 47052945
Společnost STAVOKOMPLET-STAVBY DLOUHÝ DIČ: CZ47052945

Projektant: lČ:
SunCad, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 252 839,69

Základ daně Sazba daně výše daně
DPH základní 4 252 839,69 21,00% 893 096 33

snížená 0,00 15,00% O 00

Cena s DPH v CZK 5 145 936,C'2

*
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce místních komunikaci ve městě Brandýs n.L. - Stará Boleslav - Na Tvrzi

objekt:
16052018_1 - Rekonstrukce místních komunikací ve městě Brandýs n.L. - Stará

Místo: Na Tvrzi

Zadavatel: Město Brandýs n. L. - Stará Boleslav
Uchazeč: Společnost STAVOKOMPLET-STAVBY DLOUHÝ

Datum: 19.08.2019

Projektant: SunCad, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu cel Kern

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
2 - Zakládání
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace pczemní
8 - Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
997 - Přesun sute
998 - Přesun hmot

PSY - Práce a dodávky PSY
711 - Izolace prot" vodě, vlhkosti a plynům

4 252 839,69

4 227 425,29
923 421,75

89 163,50

11 560,00
6 930,00

2 022 075,73

99 349,80
383 282,03
496 863,28
194 779,20

25 414,40
25 414,40

e-'
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

objekt:

Místo:

Rekonstrukce místních komunikací ve městě Brandýs n.L. - Stará Boleslav - Na Tvrzi

16052018_ 1 - Rekonstrukce místních komunikací ve městě Brandýs n.L. - Stará

Zadavatel:
Uchazeč:

Na Tvrzi

Město Brandýs n.L. - Stará Boleslav
Společnost STAVOKOMPLET-STAVBY DLOUHÝ

Datum: 19.08.2019

Projektant: SunCad, s.r.o.

J.cena CenováPC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK]
[CZK] soustava

Náklady soupisu celkem 4 252 839,69

D HSV
D 1

1 K 111111311

Práce a dodávky HSV
Zemní práce

Odstranění ruderálního porostu z plochy do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na mechanické naloženi shrabu s odvozem do 20 km a jejich
následným složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uloženi shrabu na skládku. 3. Ceny
jsou určeny pro odstraněni souvislého bylinného porostu: a) neupraveném terénu, b) upravených,
ale neudržovaných plochách popř. upravovaných nejvýše lx za vegetační období. Další odstranění
ve stejném vegetačním období se oceňuje příslušnými cenami části C02 souboru cen 111 15-1
Pokoseni trávniku nebo cenami části A02 souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení
kultury. 4. V položkách jsou započteny pouze náklady na odstraněni nadzemní části porostu. 5. V
cenách o sklonu svahu přes l: 1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použiti
lezeckých technik. V případě pouŽiti lezeckých technik se tyto náklady oceňuji individuálně.

m2 34,000 13,00

4 227 425, 29
923 421, 75

44z,00 es Urs 2018 01

PSČ

VY
VY

2 K 111301111

34
Součet
Sejmutí drnu ti. do 100 mm, v jakékoliv ploše

34,000
34,000

m2 898,000 45,00
l

40 410,00 es Urs 2018 01

PŠC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na nařezáni, vyrýpnuti, vyzvednutí, přemístěni a složeni
sejmutého drnu na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravni prostředek. 2. V ceně nejsou
započteny náklady na zálivku před sejmutím drnu. Pro tyto práce (ze pouŽit ceny části CO2
souboru cen 185 80-43 Zaliti rostlin vodou. 3. Ceny jsou určeny jen pro sejmutí drnu pro drnování.
4. Sejmutím drnu se rozumí sejmutí plástvi nebo pásů drnu v takové jakosti, aby se jich mohlo
použit pro další drnování. 5. Ceny nejsou určeny k pokládce travního drnu (koberce). Tyto práce se
oceňuji cenami souboru cen 181 4.-11 Založeni trávniku 6. Ceny lze použit při zakládáni záhonů
pro výsadbu rostlin z důvodu sníženi profilu terénu.
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PČ Typ Kód

VY
VY

3 K 113106142

Popis MJ

898
Součet
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo Živice a s
jäkoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo
kameninových dlaždic. desek nebo tvarovek

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebráni dlažeb včetně odstraněni lože. 2. Ceny nelze použit pro
rozebráni dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňuji
cenami pro odstraněni podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu
těchto cen je rozhodujici tloušt'ka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na popř. nutné očištěni: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se
oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištěni vybouraných dlažebních kostek části COl, b)
betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru
cen 979 O . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části COl. 4.
Přemístěni vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje
cenami souborů cen 997 22- 1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

163
Součet

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek z kameniva hrubého drceného, o ti. vrstvy přes 200 do 300 mm

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé
vrstvy se oceňuji každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -
7311 až -7313 lze pouŽit i pro odstraněni podkladů nebo krytú ze Štěrkopísku, Škváry, strusky nebo
z mechanicky zpevněných zemin. b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325
(ze pouŽít i pro odstraněni podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, C) -7130 až -
7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 (ze 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 (ze 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 vŽdy pro celou tloušt'ku jednotlivých konstrukcí. 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 . ne(ze použít pro odstranění
podkladu nebo krytu frézováním.

J.cena Cenová
Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

898,000
898,000

m2 163,000 60,00 9 780,00 es Urs 2018 01

PSČ

VY
VY

163,000
163,000

4 K 113107163 m2 163,000 70,00 11 410,00 es Urs 2018 01

pse

VY 163 163,000
vy Součet 163,000
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J.cena CenováPC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK"
[CZK] " soustava

5 K 113107221
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním
hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
z kameniva hrubého drceného, o ti. vrstvy do 100 mm

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé
vrstvy se oceňuji každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -
7311 až -7313 lze pouŽít i pro odstraněni podkladů nebo krytú ze Štěrkopísku, Škváry, strusky nebo
z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325
lze pouŽit i pro odstraněni podkladů nebo krytú ze zemin stabilizovaných vápnem, C) -7130 až -
7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze pouŽit i pro odstraněni dlažeb uložených
do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin
stabilizovaných cementem. 3. Ceny (ze použit i pro odstraněni podkladů nebo krytů opatřených
živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tlouŠt'ky (např. do 100 mm, do 200 mm)
jsou určeny vŽdy pro celou tlouŠťku jednotlivých konstrukci. 5. V cenách nejsou započteny náklady
na zQŕovnáni styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytú, které se oceňuje
cenami souboru cen 919 73- Zarovnáni styČné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti
získané ze zarovnání 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.

1449

Součet

Odstraněni podkladů nebo krytŮ strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním
hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
z kameniva hrubého drceného, o ti. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 1 449,000 25,00 36 225 _00 es Urs 2018 01

pse

VY
VY

1 449,000
1 449,000

6 K 113107222 m2 1 449,000 38,00 55 062, 00 es Urs 2018 01

_>
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j.cena CenováPC Typ Kód Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK][CZK] soustava

PŠC

VY
VY

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska mnoŽství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotúvé
vrstvy se oceňuji každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 aŽ -7153, -7211 až -7213 a -
7311 až -7313 lze použit 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 a -7321 až -7325
lze použit i pro odstraněni podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, C) -7130 až -
7134. -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 aŽ -7334 lze pouŽit j pro odstranění dlažeb uložených
do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin
stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstraněni podkladů nebo krytú opatřených
živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušt'ky (např. do 100 mm, do 200 mm)
jsou určeny vždy pro celou tloušt'ku jednotlivých konstrukci. 5. V cenách nejsou započteny náklady
na zarovnáni styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytú, 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.

1449
SouČet
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním
hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
živičných, o ti. vrstvy přes 50 do 100 mm

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé
vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -
7311 až -7313 lze použit i pro odstraněni podk(adů 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 použit j pro odstraněni podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, C) -7130 až -
7134. -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použit j 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 podk(adů nebo krytů opatřených
živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tlouŠt'ky (např. do 100 mm, do 200 mm)
jsou určeny vždy pro celou tloušt'ku 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 zarovnání styčných ploch podkladu nebo krytú 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.

1 449,000
1 449,000

7 K 113107242 m2 1 449,000 60,00 86 940,00 es Urs 2018 01

PŠC

VY 1449 1 449,000
vy Součet 1 449,000

Š'
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J.cena CenováPC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
[CZK] soustava

8 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3
m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubnikŮ stojatých

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou urČeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti
uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro
obruby z dkžebnich kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady no popř.
nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 O
. - . . Očištěni vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b)
vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňuji cenami souboru cen 979 07-11 Očištěni
vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrháni obrub ze dvou řad kostek se
oceňuje jako dvojnásobné množství vytrháni obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístěni vybouraných
obrub, krajníků nebo dlažebních kostek vČetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se
oceňuje cenQmi souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

34

Součet
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině
tř. 3 do 100 m3

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to j tehdy, jsou-li vykopávky příkopu
prováděny samostatně, b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemniky přímo souvisejí s
odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnicích se
oceňuji podle kapitoly. 3'2 Zemníky všeobecných podmínek tohoto kotalogu. c) při zahlubováni
silnic pro 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 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro
množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorniči s přihlédnutím k ustanovení ČI. 3112
všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použit pro odkopávky a prokopávky v zapažených
prostorách; tyto zemni práce se oceňuji podle ČI. 3116 všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3.
V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístěni výkopku v příčných profilech na
přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístěni se nezahrnuji do střední
vzdálenosti vodorovného přemístěni výkopku. 4. Vodorovné přemístěni výkopku z výkopiště na
násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístěni výkopku v příčném
profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu
dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušeni provozu prováděním zemních prací.
Takové přemístěni yýkopku se oceňuje podle ČI. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5.
Přemístěni Yýkopku 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

"v zast obl"
153*0,5
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině
tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m 34,000 58,30 1 982,20 es Urs 2018 01

PSČ

VY

VY
34,000
34,000

9 K 122202201 m3 76,500 125,00 9 56z,50 es Urs 2018 01

PSČ

VY
W 76,500

10 K 122202209 m3 38,250 16,00 61z,00 es Urs 2018 01

'ŠŠ
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j.cena Cenová
PC Typ Kód Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK][CZK] soustava

PSČ

VY
VY

P.3známka k souboru cen:
1 Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů
p "ováděny samostatně, b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemniky přímo souvisejí s
odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se
oreňuji podle kapitoly. 3"2 Zemníky všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubováni
Si lnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném
p"edstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšimi hranami mostu se oceňuji: -
p"i objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 při objemu přes 1 000 m3 cenami pro
n-nožstvi přes 100 do 1 000 m3 d) pro sejmuti podorniči s přihlédnutím k ustanoveni ČI 3112
všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze pouŽít pro odkopávky a prokopávky v zapažených
p-ostorách: tyto zemni práce se oceňuji podle ČI. 3116 všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3.
V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístěni výkopku v příčných profilech na
p"ilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístěni se nezahrnuji do střední
vzdálenosti vodorovného přemístěni 'výkopků. 4. Vodorovné přemístěni yýkopku z výkopiště na
näsypiŠtě při jakékoliv Šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném
profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu
dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací.
Takové přemístěni výkopku se oceňuje podle ČI. 3162 všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5.
Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen
162 .O- 1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu

76,5*0,5
Součet
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině
tř. 4 do 100 m3

38,250
38,250

11 K '122302201
r

m3 76,500 145,00 11 092,50 es Urs 2018 01
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j.cena CenováPC Typ Kód Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK"
[CZK] " soustava

PŠC

VY
VY

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: Q) příkopu pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů
prováděny samostatně, b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s
odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnicích se
oceňuji podle kapitoly. 3*2 Zemniky všeobecných podmínek tohoto katalogu. C) při zahlubování
silnic pro mimoúrovňové kříženi a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném
předstihu. část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranQmi mostu se oceňuji: -
při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cemmi pro
množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmuti pc'dorniči s přihlédnutím k ustanoveni ČI. 3112
všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použit pro odkopávky q prokopávky v zopažených
prostorách; tyto zemni práce se oceňují podle ČI. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3.
V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístěni výkopku v příčných profilech na
přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístěni se nezahrnuji do střední
vzdálenosti vodorovného přemístěni výkopku. 4. Vodorovné přemístěni výkopku z yýkopiště na
násypiŠtě při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístěni výkopku v příčném
profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi ŕýkopištěm a násypištěm v příčném pro/ilu
dopravní nebo jiný pruh, na němŽ projekt vylučuje rušeni provozu prováděním zemních prací.
Takové přemístěni yýkopku 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 YýkQpku části A 01 Společné zemni práce tohoto katalogu

76,5

Součet
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině
tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

76,500
76,500

12 K 122302209 m3 38,250 16,00 612 00 es Urs 2018 01

-gg
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J.cena Cenová
PC Typ Kód Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK][CZK] soustava

PŠC

Fôznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro yykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů
prováděny samostatně, b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemniky přímo souvisejí s
odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnicích se
Qcěňuji podle kapitoly. 3"2 Zemniky všeobecných podmínek tohoto katalogu. C) při zahlubováni
silnic pro mimoúrovňové kříŽení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném
předstihu Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšimi hranami mostu se oceňuji:
při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 při objemu přes 1 000 m3 cenami pro
množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorniči s přihlédnutím k ustanoveni Č(. 3112
Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze pouŽit pro odkopávky a prokopávky v zapažených
prostorách: tyto zemni práce se oceňuji podle ČI. 3116 všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3.
V cenách jsou započteny i náklaQy na vodorovné přemístěni výkopku v příčných profilech na
přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnuji do střední
vzdálenosti vodorovného přemístěni výkopku. 4. Vodorovné přemístěni výkopku z výkopiště na
násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístěni výkopku v příčném
profilu. je (i při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu
dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje ruŠeni provozu prováděním zemních prací.
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 .O-l . Vodorovné přemístěni výkopku části A 01 Společné zemni práce tohoto katalogu

VV 38,25 38,250
vy Součet 38,250

13 K 131203101
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození ¶kopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3
m od okraje jámy nebo naloženi na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou
započteny i nákladý na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

0,2
0,5*0,5*0,8*3
Součet
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám
za lepivost horniny tř. 3
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehozeni výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3
m od okraje jámy nebo naloženi na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 aŽ 40-3102 jsou
započteny j náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

0,4

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

m3 0,800 520,00 416,00 es Urs 2018 01

PŠC

VY
VY
VY

0,200
0,600
0,800

14 K 131203109 m3 0,400 45,00 18,00 es Urs 2018 01

PŠC

VY
VY

0,400
0,400

15 K 162701105 m3 1 097,100 185,00 202 963,50 es Urs 2018 01

C'
C"
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" · . Y , J.cena CenováPC Typ Kód Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK"
[CZK] " soustava

PŠC

VY
VY
VY
VY
VY

16 K 167101101

VY
VY

17 K 171201211

PŠC

VY
VY
VY
VY

18 K 175111101

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit Yýkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístěni se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i
náhrady za jízdu loženého vozidk v terénu ve výkopišti nebo na násypiŠti. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na rozhrnuti výkopku na násypišti; toto rozhrnuti se oceňuje cenami souboru
cen 171 . o- . . Uloženi sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uloženi sypaniny na skládky. 4. je-li 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 výkopku v kaŽdém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto
souboru cen a překládáni výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládáni neulehlého výkopku z
hromQd s ohledem na ustanoveni pozn. číslo 5. 5. Přemisťuje-li se výkopek z dočasných skládek
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládáni výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí,
vylučuje-li projekt pouŽití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístěni sypaniny nejsou zopočteny
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňuji ve specifikaci.

898
76,5"2
0,8
45,3
Součet
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládáni,
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 m3

302*0,15
Součet
poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.
898*1,6
76,5*2*1,8
0,8*1,8
Součet
Obsypání potrubí ruČně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv m3
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu no 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího
průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím.
Pro odečítáni objemu potrubí se započitávaji všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedeni i
s jejich obk(ady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukci). 2.
Miru zhutněni předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu.
Tato se oceňuje ve specifikaci.

200
Součet
kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t

898,000
153,000

0,800
45,300

1 097,100

45,300 64,00

45,300
45,300

1 713,640 125,00|

1 436,800
275,400

1,440
1 713,640

200,000 320,00

2 899,20 es Urs 2016 01

214 205 ,00 es Urs 2018 01

64 000,00 es Urs 2018 01

PŠC

VY

_ \ VY
,L) 19 M 58343930

200,000
200,000
500,000 231,00 115 500,od es Urs 2018 01
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PČ Typ Kód

VY
VY

20 K 181111112

Popis MJ
J.cena Cenová

Mnozstvi Cena celkem [CZK][CZK] soustava
500,000
500,000

302,000 25,00 7 550,00 es Urs 2018 01

PSČ

VY
VY

21 K 181301102

302,000
302,000

302,000 25,00 7 550,00'cs Urs 2018 01

PŠC

22 K 181411131

200*2,5
Součet
PloŠná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice
souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm na svahu přes m2
1:5 do1:2

Fbznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovnosti neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 2.
Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládáni trávniku. 3. V cenách nejsou započteny náklady
na hutněni, tyto nákladý se oceňuji cenami souboru cen 215 90- 1.. Zhutněni pod(oži pod násypy z
rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemni práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou
uvaŽovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez pouŽiti lezeckých technik. V případě použiti
lezeckých technik se tyto náklaW oceňují individuálně.

302
Součet
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše
do 500 m2, ti. vrstvy přes 100 do 150 mm m2

Fbznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístěni hromad nebo dočasných skládek
na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získáni ornice;
toto získáni se oceňuje cenami souboru cen 121 10- 11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání
ornice, v souvislosti s pozn. Č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládáni, skládáni a
překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. jsou-li hroma@ nebo dočasné skládky ornice
umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístěni
cenami souboru cen 162 . O-l . Vodorovné přemístěni výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m,
uvedená v popisu cen, neodečítá.

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

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklaQy na pokoseni, naloženi a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až - 1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovaci textilii. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňuji ve specifikaci,
C) vypleti a zaléváni; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypleti a 185
80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnáni terénu, tyto práce se oceňuji souborem cen 181 1.-. .Plošná
úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes l: 1 jsou uvaŽovány podmínky pro svahy běžně
schůdné: bez použiti lezeckých technik. V případě pouŽiti lezeckých technik se tyto náklady
Qcěňuji individuálně.

302,000 25,00 7 550,00 es Urs 2018 01

PŠC

23 M 005724100
VY

VY

24 K 181951101

Osiva pícnin směsi travní baleni obvykle 25 kg parková
302*0,025
Součet

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění

302
Součet

kg 7,550
7,550
7,550

m2 302,000|

302,000
302,000

155,00'

5,00

1 170,25 es Urs 2016 01

1 510,00 es Urs 2016 01

VY

VY
c-j

r'-
- '"
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PČ Typ Kód Popis MJ

25 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

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 humusováni, (ne
však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedeni), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt
urovnáni 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 dna;
toto urovnáni se oceňuje cenami souboru cen 182 .O-l Svahováni. 3. Urovnáni ploch ve sklonu přes
1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahováni trvalých svahů do projektovaných
profihi. 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 částj
A02 Zemni práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Miru zhutněni určuje projekt. Ceny se
zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv miru zhutněni.

m2

Ý , J.cena CenováMnozstvi Cena celkem [CZK"

. , [CZK] " soustava
2 291,300| 12,00 27 495 60 es Urs 2018 01

PSČ

VY
VY

26 K 184201111

2 291,300
2 291,300

3,000 250,00 750 00 es Urs 2018 01

PSČ

VY

VY

27 M 0265OJ05

28 K 184501121

PŠC

VY
VY

, 29 K 185802132

VY
VY

30 M 103715®0
.31 K 185803211
VY
VY

2083*1,1
Součet
výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na
svahu do 1:5, při výšce kmene do 1,8 m Ĺ kus

L

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny j náklady na montáž kůlu a spojovací materiál. 2. V cenách nejsou
započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňuji ve specifikaci. 3. Ceny -1111, -1121, -
1131 a -1141 lze pouŽit j pro keře výšky do 2,5 m. 4. výška kmene se měří od kořenového krčku k
první větvi koruny. 5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně
schůdné: bez použiti lezeckých technik. V případě použiti lezeckých technik se tyto náklady
oceňuji individuálně.

3
Součet

Javor mléč /Acer pIatanoidesl 150- 18Ocm KK kus
Zhotoveni obalu kmene a spodních části větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině

m2
nebo na svahu do 1:5
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na 50 % překryti jutou.

3
Součet
Hnojení půdy nebo trávniku na svahu přes 1:2 do 1:1 vitahumem, kompostem nebo t
chlévskou mrvou
302*0,001
Součet
Hnojiva humusová substrát pro trávniky A VL m3
Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2
302
Součet

3,000
3,000
3,000 900,00

3,000 300,00

3,000
3,000

0,302 1 500,00:

0,302
0,302
0,302 1 500,00

302,000 2,00
302,000
302,000

2 700,00 es Urs 2018 01

900.00 es Urs 2018 01

453,00 es Urs 2016 01

453,00 es Urs 2016 01
604,00 es Urs 2018 01

-=
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PČ Typ Kód

32 K 185811221

Popis

\ yhrabání trávníku souvislé plochy přes 1000 do 10000 m2 v rovině nebo na svahu do
1 :5
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s uložením shrabu na hromaQy, naložením na
dopravní prostředek, odvozem do 20 km. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu
na skládku. 3. Ceny jsou urČeny pouze pro jarní vyhrabáni. 4. V cenách o sklonu svahu přes l: 1 jsou
uvaŽovány podmínky pro svahy běžně schůdné: bez použiti lezeckých technik. V případě pouŽiti
lezeckých technik se tyto náklady oceňuji individuálně.

302
Součet

MJ

m2 ,

J.cena Cenová
Mnozstvi Cena celkem [CZK]

, [CZK] soustava302,000i 2,00 604,00 es Urs 2018 01

PSČ

VY
VY

D 2

302,000
302,000

89 163,50

33 K 212752212

VY

VY

34 K 213141111

Zakládání
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich
obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z m
trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm
572
SouČet
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné
nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, Šířky do 3 m m2

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zřízeni vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny j náklady
na položeni a spojeni geotextilii včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku
geotextilii, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve Yýši 15 až 20 %.
4. Ceny -1131 až -1133 lze jxjuŽit i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci.

915
SouČet
geotextilie netkaná PES 100 g/m2 m2
915*1,15
Součet
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C
16/20 m3

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž
pod hladinou pažici bentonitové suspenze a na průběžné odčerpáni suspenze s přepouštěním na
určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami
katalogu 800-2 Zvláštni zakládání objektů. 2. Hloubeni s použitím bentonitové suspenze se oceňuje
katalogem 800- 1 Zemni práce. Bedněni se neoceňuje.

"zn"
0,2
Součet

572,000 110,00

572,000
572,000

915,000 12,00

62 920,00 es Urs 2018 01

10 980,00 es Urs 2018 01

PŠC

VY
VY

35 M 69311225
VY
VY

36 K 275313611

915,000
915,000

1 052,250 14,00
1 052,250
1 052,250

0,200 2 660,00

14 731,50 es Urs 2018 01

532,00 es Urs 2018 01

PŠC

VY
VY
VY

D 3

0,200
0,200

Svislé a kompletní konstrukce 11 560,00

~=_
C""
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