
Dodatek č. 1
Ke smlouvě o dílo č. 243-Vy-l 1/2019
(Kocbeřslcý potok, Chroustnílcovo Hradiště)

Lesy České republiky, s. p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán 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 2/2019 Podpisový řád:

Ing. Tomáš Sajdlem, vedoucím Správy toků - oblast povodí Labe, 
ve věcech technických jedná: Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí správy toků,

č. telefonu: + ; e-mail:
echnický dozor stavebníka (TDS), 

č. telefonu: ; e-mail: 
, zastupující technický dozor stavebníka (TDS), 

ě. telefonu: ; e-mail:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel")

a

KAMPA - MARYNKA s.r.o.
IČO: 26014998 
DIČ: CZ26014998
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové - oddíl C, vložka 20071 
sídlo: Lesní 1060,514 01 Jilemnice "" - ■
statutární orgán: jednatel 1 .
zastoupený:
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:
Jiří Marynka DiS, č. telefonu:  e-mail: 
bankovní spojení: ČS Jilemnice a.s., číslo účtu: 1264721359/0800 
(dále jen „zhotovitel")

Uzavřeli dne 21. 10. 2019 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění 
smlouvu o dílo č. 243-Vy-l 1/2019, která je aktualizována tímto dodatkem:

Znění dodatku:

Během očištění opěrné zdi od vegetace byla zjištěna degradace ve větším rozsahu než předpokládala projektová 
dokumentace. V pravobřežní zdi po vyspárování zdi se projevil zvýšený průsak spodní spárou, který je nutno 
eliminovat. Během zimního přerušení prací došlo k významnému navýšení dnových nánosu v korytě vodního 
toku, které byly dodatečně po zahájení prací na jaře 2020 zaměřeny.

Popis změn
Rozpadající se opěrná zeď bude provedená nová v délce 3,5 m. Průsak spodní spárou v pravobřežní zdi bude 
řešen navrtáním zdi a osazením odvodňovacích trub (12 ks) ve výšce cca 0,3 m nad ideální niveletou dna. 
Zvýšené množství dnových nánosů bude vytěženo a odstraněno dle platné legislativy.
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Důsledkem výše uvedených skutečností bude zvýšení ceny díla, tj. víceprací o 126 115,23 Kč bez DPH. Jedná 
se o rozdíl mezi vícepracemi (129 229,20 Kč) a méněpracemi (3 113,97 Kč). Podrobný rozsah méněprací i 
víceprací je dán položkovými soupisy, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

Na základě výše uvedeného se upravuje dohodou smluvních stran ustanovení uzavřené smlouvy o dílo 
243-Vy-l 1/2019, ČI. III. Cena za dílo, odstavec 1, takto:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 4 342 377,36 Kč bez DPH, 
slovy čtyři miliony tři sta čtyřicet dva tisíc tři sta sedmdesát sedm korun českých třicet šest haléřů bez DPH. 
DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v účinném znění. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

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

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 243-Vy-l 1/2019, pokud nejsou upraveny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají 
v platnosti v plném rozsahu.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou, a stává se nedílnou 
součástí Smlouvy o dílo.

Za zhotovitele: Za objednatele:

V.................., dne:

Za zhotovitele

V Hradci Králové dne:: d 5 . ?0ZQ

Za objednatele 
Ing. Tomáš Sajdl

vedoucí Správy toků - oblast povodí Labe
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 3556vv_dodatek
Stavba: Kocbeřský potok, Choustníkovo Hradiště, ř, km 2,710 - 3,060

KSO: 833 2
Místo: Choustníkovo Hradiště

Zadavatel:
Lesy České republiky, s. p.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Povodí Labe, státní podnik, Olč, Hradec Králové

Zpracovatel:

Poznámka:
Rozpočtováno v CU 2018/II
Neomezený dálkový přistup k úvodním částem katalogů ŮRS na http:/www.cs-urs.cz. 
Ostatní informace položek ŮRS budou součásti soupisu prací.

Cena bez DPH 132 343,17

Sazba daně Základ daně Výše daně
dph zákl. přenesení 21,00% 132 343,17 0,00

sniž. přeneseni 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 132 343,17

CC-CZ: 215
Datum: 09.03.2020

IČ:
DIČ:

IČ: KAMPA MARYNKA;
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Slfarta 1
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 3556vv dodatek

Stavba: Kocbeřský potok, Choustnlkovo Hradiště,

Misto: Choustnlkovo Hradiště

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Uchazeč:

km 2,710-3,060

Datum: 09.03.2020
Povodí Labe, státní

Projektant. podnik, OIČ, Hradec
Zpracovatel: 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZKJ Typ

Náklady stavby celkem 132 343,17 132 343,17

1.
SO 01 Rekonstrukce části opěrných zdí - 
investiční část - víceoráce

68 771,74 68 771,74 STA

2.a SO 02 Oprava stávajícího opevněni - vícepráce 60 457,46 60 457,46 STA

2,b SO 02 Oprava stávajícího opevnění - méněpráce 3 113,97 3 113,97 STA

i
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;

krycí list soupisu prací

Stavba:
Kocberský potok, Choustníkovo Hradiště, ř. km 2,710 - 3,060 

Oblekl:
1, - SO 01 Rekonstrukce částí opěrných zdí - investiční část - vícepráce

KSO: 833 2 CC-CZ: 215
Místo: Choustníkovo Hradiště Datum: 09.03.2020

Zadavatel:
Lesy České republiky, s. p.

IC:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Proiektant:
Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec Králové

IC: KAMPA MARYNKA
DIČ: Vyplň údaj

IC:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

ndinrvci.
Rozpočtováno v CU 2018/11 Neomezený dálkový přístup k ůvodnim částem katalogů URS na http:Amv.cs-urs.cz. Ostatní Informace 
položek ŮRS budou součástí soupisu prací.

Cena bez DPH 68 771,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPI zákl. přenesená 68 771,74 21,00% 0,00

sniž, přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 68 771,74
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ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

/ski potok. Choustnikovo Hradiště, f. km 2,710 - 3,060

•"O O-! Rekonstrukce části opěrných zdí - investiční část - vícepráce 

Choustnikovo Hradiště

tesy České republiky, s. p. 

Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

09.03.2020 

povodí Labe, 
státní podnik, OIČ. 
Hradec Králové 

Cena celkem (CZK)

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemni práce 9 093,55

2-Zakládáni 9 250,60

3 - Svislé a kompletní konstrukce 25 052,05

9 - Ostatní konstrukce a práce-bouránl 1B 521,00

997-Přesun sutě 5 854,66

998-Přesun hmot 376,20

PSV - Práce a dodávky PSV 623,68

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 623,68

68 771,74 

68 148,06
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>d0' ^HCbefský potok, Choustnikovo Hradiště, ř. km 2,710 - 3,060

. SO 01 Rekonstrukce části opěrných zdi - investiční část - vicepráce 

Choustnikovo Hradiště

zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:

Projektant

Zpracovatel:

09.03.2020

Povodí Labe, 
státní podnik, OIC, 
Hradec Králové

Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem ÍCZKJ Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 68 790,94

o HSV Práce a dodávky HSV 68 167,26

p 1_______pí~[irrÍ2090lÍ22
PP

pse

w
w
w________

\~2 | K~fl31201201
PP

PSC

Zemní práce______________________________________________________________________ |_____ )_____
[Bourání zdivá z betonu prostého prokládaného kamenem v odkopávkách nebo prokopávkách ručně | m3~~] 1,08s|

Bourání toaslnjkcf v odkopávkách a prolcpávkácd, korytech vodoíeár, fneíoračnřcft kanálech- rvčna a přemístěním suti na hromady na
vzdáto/wst do 20 m nebo s natořínkn na dopravní wostfedek i tetanu ptcsíěho prokládaného kamenem 
ťotnamko h souooru cen;
ř. Cenyjscu určeny pouze pmbourirj konstrukci ze zrřva nebo z betonu ve vjkopišh pň prováděn/ zemních prací, jsou-H zdivá nebo beton 
obUopenyhominou nebo sypanou řsJt ie ft n <m není bez vykopivky pňstvp.
2. Ceny nelze poviti pro bouráni konstrukci ze zcCva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci i když/sou bourané konstrukce pod 
í/ouTÍ terénu, jaká napf. zeb. stropy b klenby v suterénu.
3. Vodorovné přemístěni materiálu nad 20 m z rozbouraných konstrukci vs výkopštl se oceňuje j$ko přemístěni výkopho z hornin tř. S ai 7 
cenami souboru cerj J62. <M. Vodorovné přemístěni vjiopku.
4. Svistě přemístěni materiálu z rozbouraných konstrukci ve výkopisf/se oceňujo jako ptůmhtint vjkcpkj z hornin tř. Sni? cenami souboru 
cen 161 10-11 Svisti přemístěni výkopku.
5 Ceny nelze použit pro bouráni konstrukci pod vodou
a/ za zďva nebo z hetom prostého. zahazuýe-ti projeli použiti trhavin;
b) z betonu železového nebo přadpjstěho a ocelových konstrukcí: teto bourání se c cení indtviduitoě.
6. Bouráni konstrukce ze zdrre nebo i telonu prostého pod vodou se oceňuje eenou 127 40-1112 V/v.cpávka pod vodou vhornhě tř. 5s 
použitím trhavin
7. Objem vybouraného materiálu pro přemístěni se rovná objemu konstrukci před rozbouráním
8. Vzdálenou vodorovného přemístěni se určuje od téiJUÓ původní konstrukce do féiiálé sWádky

“základ zdi, viz příloha D.1, D.3"
1B“
3,5*0,31________________________________________________________________________________________________________ 1.085

[Hlouběňrjam zapažených v hornině tTŠ^bjemu do 100 m3___________________________________________  | m3 | 1>43s[

Mcubsnízapaienýtrh Jam a zářezu s urt»/nin'm dna do fledcpcanéha prolito a spádu v hornině tř 3 do IDO m3 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách Jsou zapoitenyl náklady na případně nutné přemístěni výkppku ve vykopli (i o na přehození výkapku na pfdehtim terénu na 
vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní ptosl/edek.
2. Hloubeni zapažených jam hloubky přes 1$mse oceňuje Individuálně
3. Náklady na svislé přemístěni Výkcpku nad 1 m hloubky se urči dle ustanoveni článku £.3161 všeobecných podmínek katalogu.
4. Výpočet objemu vy kopírky v pažených prostorách se stanovuje ďa přílohy č. 4 tohoto ceníku

________ 9 093,55_____________
4 260,00[ 4 622/Iq]csORS 2018 02

665,00 954,28jcS ŮRS 2018 02 |

'láma za zdmi. viz příloha D. 1, D.3'*
'1B-'
3,6*0.41

3 [ K [132201201 [Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornina iř. 3 objemu do 100 m3 437,00 428.26 CS ŮRS 2018 02

PP
Htouben! zapsiefiých lnezapažených ryti šlíVy přea 600do 2000 mm s urovnáním dna do předepsaného proftu a spádu v hornině ti. 3 do 100
m3
Poznámka k souboru cen.
t, V cenách jsou započteny i náklady ni případně nutná přemístěni vykopku ve výkopíili na vzdálenost do 3 mana přehozeni výkopku na 
pň!eh'ém terénu na vzdálenost do 5m od oírrsjQ jámy nebo pa'oient na dopravní prostředek.
Z Hlouben/rýh přilesnkka-tůchnšckých melhtaáchse oceňuje:
a) ve sUilch cenami psinými pro objem výkopu do 100 m3. i když skutečný objem výkopu je vitil,
b} mimo strže pro příčné a podélná zpa mění dna a břehu pod obrysem výkopu pro ketyla vodoteči, zejména pro konstrukce těles, stopnu, 
boku. předpraior, prahu, odhinék výhonu a pro základy zcS. dlažeb, rovnanin. plutíru s hafl. pro jakoukclrv V/ku rýhy, pň objemu do 100 ml

PSC cenami příslušnými pru objem výkopu do 1C0m3a pfí jakémkoliv objemu výkopu pjtes ÍO0 m3 censml pňshriným pro objem výkopu ptos 100 
tfa 1 000 ro 3.
3 tláklsdy na svislé přemístěni vykopla nad 1 m hloubky se určí dis ustanoveni člinkit č. 3151 všeobecných podmínek kstelogv.
4. Predsp!$vje-li projekt hloubit rýhy 6sl 7bezpouži« trhavin, oceňuje se toto hloubeni;
a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201,128S0-1201 a 13880-1201 Dot=mcvinl hbubených vykepávek.
b) v tekoucí vodé pňJekékdivJejl rjchhstl ineCvidirátoš.
5. Ceny nelze použit pro hloubeni rýh ahtoubkyp/es 16m Tylo práca se oceňuji md.víditiíni

w "pro opěrnou zerf, viz příloha D.1, D.3"
w •LB”
w 3.5*0.28 0,980

; 4 [ K |l30001101 j Příplatek za znienTvykopávky v blízkosti podzemního vedení 0,9801 488,00 458,64 CS ŮRS 2018 02

PP Přptetek k cenám hloubeních vykopáveV za zlíienl vyVopávky v blízkosti podzemního vedeni nebo výbulnin pro jakcukokv Iřidu horniny
ručila lina n suuuuju ven.
1. Cena je určena:
a) i pro soubor cen 123.0-21 Vykopivky zářezu ss š^nrjml stěnamipm podzemní vadění části A 02.
b) pro podzemní vedeni procházející hloubenou Yitopivkou nebo uložené věstěné výkopu při jakákoliv Houbce veden! pod původním 
týdnem nebo Jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedeni ke stranám výkopu:
ejpro iýšmimnynezaložené dodavatelem.
2. Cenutio použit I tehdy, narajl-ltsena vedeni nebo výbušninu ažpňvykopévcealopio zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo 
investorem označen, v nimi by toto nebojiné nepředvídané vedeni nebo Výbušnina mohlo býl uloženo. Toto ustanoveni nepleli ptó objem 
hornin tř. 6 a 7.
3. Cenu nelze použit pro ztíženi vykopivky v bPzkosb podzemních veden! nebo výbušnin. u nichž jo projektem zskátáno použit pň vykopáno 
ko-vové nástroje nebo nárarS,
4. Množství ztížení sykopávky V blízkosti
a) podzemního Vedeni jehož půdorysná a výšková poloha
■js v projektu uvedena, se vrtl jako objem myVeněho hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obé sdzlě 

PSC strany jsou vo vzdťenosti 0.5 m á dolní vodorovná hrana ve vzdAtenostf 1 modpřř/ehíébo vnějšího Hee vednnt, pňp. jeho obalu a dílko se
rovná osové délce vedeni ve výkoplšti něha dí'co vadění va slěné výkopu. Vymezl-ti projekt vélil prostor, v němž jo nutno pň vykopávci 
postupoval opatrné, lze použil cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedeni Is pňp. se 
vyskytujícím obalem.
■ není V projektu Uvedena, avšak Metá podře pra/eMimebo sdíleni investora jscu pravděpodobně vs v/kcp'M tiblena. se rovní objemu 
výkopu, který je pro/ckíin!emnebo investorem označen.
b) výbušniny, určí vidy projektant nebo investor, atje v projektu uvedeno čí neuvedeno.
5. Js4i vedení utočeno ve v/kopiititak ícse Vykopávka v celém výše pofsšaném objemu nevykopává, např. břízko stěn nebo dna výkopu, 
oceňuje se ztíženi vykopivky jen pro tu ěůsl objemu, v niž se ztíženi vykopivka provádí.
6‘. Jsou-lt ve výkop-ffítíVi vedeni pobíena tak blízko sebo. iesovýie uvedené objemy pro obé vadění peomirej/. určí se rmolstvř ztíženi 
vykopá vby řak, aby se pronA započetíýen jednou
7. Objem ztížen! Vykopivky se od celkového objemu výkopu neodečítá.
8, Dočasné zaýitóní různých podzemích vedeni ve výkoptitise oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasně zsj<šlént podzemního 
polnrbí nebo vedeni Ve výkoprlfí.

W
W___________

| 5 | K [13B40Í2Q1

PP

PSC

"v prosforu mezi opěrnými zdmi, viz příloha D,1, D^
3,5*0,2B_____________________________ ______________________________________________________________ _____ °'980

ypolamovánl hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5_____________________j m3 ~j 0,455)

Ddamovánl zapaiených nebo rezapažených h’oubEnýcti vykopávek v horninách tf, 5 až 7 s použtlm pneum s příp. nutným pfemls‘én'm výkopku
ve výteoííU. beznalaiail rýh. ve VTSWé ti, do 500 mm v hornin* tř. 5 
Poznérrka k souboru cen:
f. Ceny Ue použit pauze tehdy, předepisuje-li projekt že dna nebo boky hloubené Vykopivky se musí dotámst bez pouMírhavin, aby so 
nepomhta ckdnt hornina v bocích nebo pcdlolíd) vykopivky a dála potíte čl, 3U5 Všeobecných podmínek tohoto katstogu
2. V cenbjsou započteny i náklady na přehození výknpkjj na přilehlém terénu na vzdálenost. 
e) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu.
bjdoSm od osy rýhy, 
c) do Srn od hrany šachty.
3. Půdorysná pbthy Šachty so Určuje v ůtovnípiilúhtého terénu

TTW0|cS ÚRS 2018 0Ž I

W "pro základ zdi, víz pfitoha D.1, D.3“
W "LB‘
W ___________ 3,5*0,13________________________________________________________

^ 6 j K [<62301101 (Vodorovné přemístění do~5Q0m výkopkufeypanínyz horninyť. 1 až 4

pp Vodorovná přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na cdjvyVtómdopm-mimprojl/edktJ.fcej nstoženi V/V.opku,
rozhrnuti z horniny tf. 1 bž 4 na vzdáterost oies £0 do SCO m

0.455_______________ _______ _
~___________ I m3 | ».43n| ~_____________ 70.70|

i stoženlm bez

242,5Ó]csOfis20l8 02 ~|
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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P5C

PoznsmJta k eouďotu cen:
1. Ceny ne/zo použil předepisuje-h projekt plemlsR výkopek na mltlonBpfíslupnéobvyHý-m dopravním pnsl/e&um loto přemístěni se 
oceňuje Mviduibiě.
Z V cenách jsou xepočtenylnáhiůtiý 2a pidu loieného vozidla v letěnu ve výkopiili nebo na násyptiti,
3. V cenách nejsou započteny náklady.na rozhrnuti výkopku na nisyp&ti. toto mihmull se oceňuje cenami souboru cen 171.0-.. Uíožénl 
sypaniny dů násypu a 171 20-1201 Uloženi sypaniny na sklácfty.
4. Je-H na dopravní driizapiovodoiOYni pčemíslénl nijaká překiíka, pro kletou je nutno pfeklédai v/kopek z jednoho obvyMěho dopravního 
prostředku na jiný obvyklý doptá vnt pro st/odak. oceňuje se toto hmsné vodorovné přetmslčnl výkopku v kaidim ríssfcu samostatné plhtuinou 
cenou tohoto souboru ccn a p/ektédán! výkopku cerwrrí souboru cen 167 10-3. Nakládáni nculehlého výkopku z hromad s ohledem na 
ustanoveni pozn. čisto 5.
5. Přemlstuje-ti se výkopek z dočasných skládek vzdálených doSOm. neoceňuje so nakládáni vjkopku, I krtyi seprovárS Teto ustanoveni 
neptali, vytutuje-d projekt použiti dožeru.
6 V cenách vodorovného přeirnstint sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tylo se oceňuji ve specifikaci.

"vtz příloha 0.1"
"materiál z výkopu na mezlskládku"
1,435+0,95
"materiál z mezlsktšdky zpět do zásypu, viz pol zásyp"
0,735
"materišlzmeziskládkyzpětdo násypu, vtz pol násyp"
0.23
Součet________________________________________ _______________________________________________________________ _______

{Nakládán! výkopku z hornin tf, 1 až 4 do 100 m3_______________________________________________________________ | m3 j

Nskládání, sklidin! a překBdánl neuteHéha výkopku nebo sypaniny nakládáni, množslvl do 100 m3, z homn M. 1 až 4
Poznámka k-souboru cen:
1. Ceny-1101.-1151,-1102. -1152 -1103, ~f Í53. jsou určeny pro nakládaní, skiédénl a přeldádinlna obvykly nebo Z obvyklého dopravního 
proslrěďnu. pro naPJádén! z lodi nebo naloď jsou určeny ceny-1105 a-1155,
2. Ceny-1t05á-1155 jsou urienypm nakládáni, překládáni a vykládáni na vzdálenost
e) do 20 m vodorovně, vodorovná vzdá'énosl se měň od tiinkeloék těimd druhé hdl. nebo ktětiSli hromady na hfehu nebo ktětlíti 
dopravního prostředku na suchu,
b) do-4 rn svislo; svislá vzdálenost su tréri od pracovní Iňadny vody k úrovni srovnaného terénu v nésti hromady nebo v mistá dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 mlze tvilílt. a lo r.ejvýio do6m,jttthleje vodorovná vzdá'enost 
uvedené v bodu a) hatit než 20 m nejméně o trojnásobek zvětient výikyp/es 4 m.
3. NnoisMmémých jednotek ve urit v rostlém stavu hemhy

'viz příloha D.1"
"materiál z mezlskládky zpět do zásypu"
0,735
"materiál z mezlskládky zpět do násypu"
0,28
Součet_________________________________________________ ________________________________________________________ _______

[Uložení sypaniny z hornin nasoudržných a soudržných stfiďavě do násypů zhutněných | m3 j

Utožeri sypsrény do násypu a iozprostíervm sypanhy ve vrstvách a a hrubým utcrvnánlm zhutněných 5 uzavřením povrchu násypu z homVi
pesoudriných e soudržná dři dávě ukládaných 
Poznámka k souboru cen:
I. Ceny lze poulil i pro sypaniny odebírané z hald. proNukmu spod 
Z Cenu 20-1 (Ot řzo poulit Ipro:
e) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu Jam a rýh pro podzemní vedeni a zářezu pro podzemní voděni; toto množství se urttvm3 
uhleného výkopku. měřeného v rostlém stavu, 
b) uloženi yýkopku do násypu pod vodou
3. Ceny (za použit í pru utaženi sypaniny s předepsaným zhutněním na frvalě skládky, do korylvadoteíl a do prohlubni terénu.
4. Cenu 10-1131 lze poulit i pro vkládáni sypaniny z hornin nesoudrtných I soudržných společně bez motnostijejrch roztříděni.
5. Ceny-1121 a-1131 lze použil jen tehdy, fasčiia objem násypu, oceňovaných těmtio cenami, měřený patle ustanoven! tí 3571 
Všeobecných podmínek kslstocpj nepřesáhne tQOOOOmOna objektu Násypy, jeýcht součet objemu přesáhne 100 OOOmTna objektu, se 
ccení M-vidoélné.
6. Ceny jsou urtenypro míru zhutněni uticnoaprojotíem: 
s) pro ceny-1101 el-1105 v 5é yýstoeftu zkoušky PS. 
bjpro ceny-1111 a-11)2 relativníulohfostll(dj,
cj pro ceny-1121 a -1131 stanovením Itchnolo&B.
7. Cenymlie poulit
a) pro utotenl sypaniny do hrázi; ukzte.nl net/ldiné sypaniny do hrázi se oceňuje cenami souboru cen 111 uloženi netříděných sypardn do 
htázičástí A 03,případně cenovými nomatívypodle částí A 31.
b) pro ublenlsypervny do ochranných vatu nebo lěchjepchtěsii. jejichž ihka je mánii nei 3 m Toto uloženi so cccňirje cenami souboru cen 
17510-1tObsypebjektu.
8. Cena 20-1101 neplatí pro utožanl výkopku nebo omice pň vykcpivkách pro podzemní vedeni podél hrany výkopu, z něhot byl výkopek 
získán a to ani tehdy, jesthie se výkopek po Vyhozeni z výkoplité na povrch Ureml/ešlá dále p/emlsřúje na hromady. poděl výkopu
9. Horninami soudržnými s e rozumějí lakově horniny, u nlcht zdrojem pevnosti jsou molekuli mř a chemické vazivy mezi částicemi horniny, Jde 
o humny, fderů jsou schopny plastických deformací.
10. Horninami nesoudtinýrrl se rozumějí horniny. U mohl hlavním zdrojem pevnosti ve smyto je pouze lioni mezi jednotlivým/ odděleným 
pevnými ťásficemí horniny.
II. Hornin orrJ sypkými se rozumějí horniny tíl skupiny pode ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm Množství zm velikosti přes 125 mm muže býí 
nejvýše 5 % objemu
12. HanlnarrJ karventýmisa rozumějí nesřmeřeni tř/omkoviíá horniny skeW a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zm velkosti přes 125 mm 
musí být Vyšší než 5 % objemu.
13. Ceny pro ulolerd soudržnýoh hornin lze použit, jestliže jej-kh přirozená vlhkostpňulJidini donásypunenl vyšil nel 2% opřmáW 
vlhkosti dla zkoušky PS na neradukovený materiál Je-k vlhkost pň ukládáni sypsnmy do nési-puvyiil, ocení se uloženi sypontny inďviduélná
14. Zeýitbje-ll se předepsaná zhutněni násypu přesypánlm pode tl 120 ČSN 73 3050, ocení sa odstraněni přesypsné části cenami 122.0- 
71 Odkopévky nebo prokopirky pň pozemkových Úpravách

2,415

0,735

O.2B0
3,4.30

IToTs]

0,735

0,260 
1,016 _
0,2601

196,001 197,93 ICS QRS 2018 02 1
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"nás^ypza zdmi, viz příloha D.1, C.3"
TS"
3,5*0,06 _____________________________________________________________________________________________________ _______________0,260

[zásyp Jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním _______________ | m3 | 0,?3S[

Zásyp syfenlnou z jakékoliv hornin)' s vložením výkepku ve vtslvách se zhunínirri|srn, iachtl, rýh ncfca kc/cm ob^cklu v těchto vykopivkách 

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10-.. jsou určeny pzu zhutněné zásypy snvrou zhutněni:
a) z hornin soudržných do 100 % PS,
b) z hornin nesoudrinýoh do l(d) 0.9.
c) z hornin kameru fých pro jakoukoliv m/ru zhi/ínání.
2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutněni, podle hodu a) a bj poznámky i 1. oesn/se zásyp Individuálně.
3. Ceny nelze poulit pro zásyp rýh pro dreniinl Iretívoéy pro lesnitko-lechnlcké metíoraca a zemědělské. Zásyp těchto rýh so oceňuje cenami 
souboru cen 174 20-3. části A 03 Zemi!práce pro cbjekty oboru 831 až 833. Nezhutněný zásyp odrodňovadch kanálu z betonových a 
železobetonových trub v polních a krinhh tratích sa oceňuje eenoií-1101 Zásyp sypankiou rýh bez ch Wj na iirto kenélu, cena obsahuje i 
néídaé/na rvčnl nezhutněný zásyp výiky do 200 mm nad vrchol potrubí.
4. V cenách 10-1101,10-1103. 20-1101 a 20-1103 Je zapeHeno přemístěni sypaniny ze vzdáleností 10 m od kraje vykopu nebo 
zasypávaného prostoru, měřeno k Uitití skládky.
5. V ceně tU-7102/e započteno přemístěn! sypatihry ze vzdálenosti I5 med hrany zasypávaného prasforu, mé/enok lěliiti skládky.
6. Objem zásypu Je tozcfl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukci nebo uloienýtfi vedeni Isjepch obklady a podklady 
(tento objem sa nazývá objemem homby vyilaienó konslrukci). Objem poltubi do ON ISO.ptíp. ísebslem. se od objemuiésypu neodečítá.
Pro stanoveni objemu zásypu se odokjemtz výkopu odeiilá I objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Uk-11 Obsyp pohubl, 
přkhézk-h v úvahu.
7. Odklízeni zbylého výkopSu po provedení zásypu zářezu so Ukmýn5 stěnami pro podzemní vedeni nebo zásypu jame rýh pm podzemní 
vedeni so oceňuje, je-tiobjem zbylého výkopku’
o) do 1 mj na 1 m vedeni o jedni se o výkopek neuJeHý-cenami souboru cen 167 10-110 Nakládáni výkopku nebo sypaniny o 162.0-1.
Vodorovné přemístěni výkopku. V připadá, žo se jedná o výkopek ulehly- rozpojení a naloženi výkepku cenami souboru cen 122.0-1, 
souboru cen 162.0-1 , Vodorovné pfmilslénl výkopku,
bj přes 1 m3na 1 m vedeni jestlde proJeM předeplio. že sazbjlý výkopek bude odklízel zároveň s prováděním vykopávky. pouze přemístěni 
výkopto cenami souboru cen 162.0-1. Vodorovné přemístění výkopku Pri zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naloženi ani 
rozpojeni výkopku. Jestliže so zbylý výkopek neodkňil. nybti rozproslírá podíl výkopu a nad výkopem, plat! poznámka i. 8.
8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedeni zásypu zářezu se Hkrn/rri slinami pro podzemní vadanl nebo 
zásypu jam a rýh pm podzemní Vedení se ocerluje
«J cenou 17120-1101 Uloženi sypamny do nezhulnžhých násypu, neni-ti projektem předepsáno zhutněni rozprostřeného zbylého výkopku. 
bj cenou 17110-111 f Uloženi sypaniny do násyp-j z homh sypkých, je-ň předepsáno zhutněni rozprostřeného zbylého výkopku, a lov 
objemi vypočteném pode poznámky 6.6. pňp. zmonšenám o objem výkopto, který byl Již ccňkzen,
9. Míru zhutněni předepisuje projekt.

7 V ,22 ješ QRS 2018 02 I
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"zásyp rýhy vědné materiálem z •výkopu, viz příloha D.1, D 38"
"tB"
3,5*0.21 0,735

(lň| K [r. 10101 [Likvidace výkopku ze sypaniny dle platné legislativy I I 1,4001 600,001 700,00 j |

pp
w
w

likvidace výkopku ze sypartny dle fřatré legšlelrvy včetně nataženi, dopravy, ukaleni a případného pejřatku za UoJenl
"přebytečný materiál z úpravy dna koryta, z výkopu - lam a rýh (odpočet materiálu pro zásyp a násyp)" 
I1.43S+0.98M0,28+0.735) 1,400

pňjK |R * 102 [ Likvidace výkopku z kamene dle platné legislativy I m3 | 0,455| 620,001 282,10| |

pp
w
w

LWrdaca výkopku z kamene dle píatné legislativy včetně naloženi, děravý, utaženi a pRpadného paptalku za utaženi
"materiál z dolamovánr
0.455 0,455

D 2 Zakládání 9 269,80

PÍ5JT |211S21111 [Výplň odvodňovaclch zeber nebo trallvpdů kamenivem hrubým drceným frakce 66 až 125 mm I m3 | 0,4201 I 200,00 j 504,00 [CSÚRS 2018 02 |

Vjplfl MmeM-rarn dg rýh odvodrtevadch Žeber netra lrsth‘odu bez zhojněni, s úpravou ponchu výptoě kamenivem hrubými drceným frakce 65 až



Popis MJ Množství J.cena{CZK] Cena celkem {CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Vcené $1-11(1 jsou započteny i náktetíy na průduchy vytvořené i ternového kamene.
2. Vesnách $2-jl/1 al Svítit nejsou zepotteny nékísdyna zřízen!pniduchu. tylo práces 
o) souboru ten 21271-11 Tra tivody z trub i prostého betonu bez toie,
b) souboru cen 212 75-5. TraVvod/hei lote z áenátnith t/ubek.
3. Množství mémýdijednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru Objem potrubí a toie.

oceňují cenami'

1 do vyplňovaného postaru nezapočítává

yv "drán za rubem 2dl, vt2 příloha D.i, D.3, D.4"
W “typ zdi G"
W TJ3 Bt 306,0 - 309.5 m (3,6 m)"

3.6*0.12 0.420
[ÍÍT K |211571111 [výplň odvodňovacích žeber nebo tratlvodú Štěrkopískem tříděným [ m3 | 0,5251 1 237,00| 649,43jcS ŮRS 201B 02 |

PP

PSC

Výplň kamstwem do fjh cdvodfiovsclch žeber noto Iralfrodj bez zhutněni, 6 úpravou povrchu vjpWt {IřiVopIsVem líltiěným 1
Poznámka k souboru červ
1. V ceně 61-1111 jsou započteny i rtěkJady na průduchy vytvořeni zlomového kamene.
2. V cenětb 52-1111 až 53-1111 nejsou započteny náldedy na zfítenl průduchu; fylopršco se oceňují cenami. 
e) souboru cen 212 71-11 Tratiwdy z trub z prostého betonu bez toie.
b) souboru cen 212 75-5. fraůvedy bez teze z drenážních hubek.
3. Afnoisfvf tr.čmýth jednotek se určuje vm3 vyplovaného prostoru. Ob/empoírvW a lote se do vyplňovaného prostoru nezapočítává

w
w

'“mrazový klín za zdi ze štěrkopísku, viz příloha D.1, D.3‘*
"LBJ

0,625
| 14 | K (211971121 [Zňzenl opláštění žeber nebo tradvodů geotexlilil v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 Š do 2,5 m | m2 | 3.500 [ 137,00| 479,50 |CS ŮRS 2018 02 |

PP

PSC

Zřízeni epSiiin! vjptoězgeotaxt/e odvcdňovaaleh žefcar r>abo traSvodu v rýze nebo zářezu se slinami svislými nebo Šikmými o sklonu přes 1:2
pň rozVnuté šlfce c-ofábléní do 25 m
Poznámka k souboru cen
te Ceny jsou Urierry.
a) pro jakékoliv druhy a rozměry gepleUbrí.
b) 1 pro zřízeni svislého dránu z Jedná nebo více vrstev geoterhtle přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu, 
cj pro tpusob spojování geofexůrf p/éisfiy.
2. Ceny nelže použít
oj pro zřízení cptoitoní Výplni vzapaierých rýhách: toto o/ááblěnlsa oceňuje řnávidjibě.
bjpio hiátová dřiny (geodrěny). tyto drány so oceňují cenami souboru cen 21107-21 Vptehovánl svislých konsolidačních prefabrikovaných 
drápu.
c) pro zňzenl vrstev z gaeteitti; toto zneenř vrstev t gioleitilil io oceň! cenami souborů cen 213 )42fizenl vrsNyz jieo/evWe.
3. V cenách/sou započteny! náklady na zřízení předepsaných přesahu a na potřebně zatěžováni nebo připevňovaní gaoíaítóe ks stěnám 
výkopu pň prováděni.
4. V cenách nejsou započteny náklady na dodán! geateititře, toto dodáni se oceňuje ve specifikaci. Ztrsiné lze dohodnout ve výší 2 %
5. Mnolshi měrných Jednotek
a) se určuje vm2 rozWneté plochy opíišlěnl bezjskýchkn-W přesahu Pň opláštění z i-fce vrstevgecteitii! st pro určeni rrmbžshd měrných 
jednotek oceňuje katdi vrstva samostatné,
b) pro dodání gooteztAě oceňované ve specifikaci se uriívm2 geotestíte vielnó přesahu a prořezu stanovených projektovou dokumentaci

w
w
w
w

‘■překrytí kamenného fitlru, víz příloha D.1, D.3, D.4"
'typ zdi G“
“13 st 309.0 - 309,6 m (3,5 m)“
3.5*1.0 3.500

| 15 | M |$93/1005 |geořexh'//e tkaná PP 15kN/m \ ml | 3,5701 35,70 | 117,45 |CS ŮRS 1018 02 |

PP
w
w

geoícxtže Uzná PP 15kNAr(
'Viz pol. opláštění žeber (zlralně 2 %)"
3.50-1,02 3.570

| 16 I K (274315512 [základové pasy z betonu pro prostředí s mrazovými cykly Iř. C 25/30 | m3 [ 1,7051 3 280,001 5 B54,80[CS ÚRS 2018 02 |

PP

PSC

Základové konslnikee z ketonu pasy prostého pro proflředi s mazovými c/tíyd.C ZSHO
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny Izo poulili pro belon pod cHaibou dna vývaru.
2. Pro výpcietpřesunu hmot se u potoieft -3122 sl -5124 pro konstrukce z betonu prokládaného kamenem cenová hmotnost potožhy sníží o 
hmcínosí befonu, p/íp./kamene, pokud jsou dodávány přímo na místo zabudování nsbo do prostem technologické manipulace.

w
w
w
w

"základ zdi z betonu C 26/30 XF3, viz příloha 0,1, D.4” 
r1ypzdiG"
' IB st 306,0 - 309,6 m (3.5 m}''
3,5*0,51 1,705

| 17I K (274356021 [Bedněni základových pasů ploch rovinných zřízení | m2 | 2,100| B50,00| 1 365,00|CS ŮRS 2018 02 |

PP
w
w
W
w

Bedněni zákfadu z bělenu prošlého nebo žlázového pasu pro plochy rovinné zřízeni
"l!czákladu, viz příloha D.1. D.3'
‘‘typ zdi G”
”L8 st 306.0 - 309,5 m (3,5 m)'"
3.6*0,6 2,100

I 1B | K [274356022 [Bedněni základových pasů ploch rovinných odstraněni | m2 ] 2,100| 92,201 193,62jcS OŘS 2018 02 |

PP
W
w

Bedněni základu z betonu prostého nebe železového pasu pro plochy rovinné odstrsninl
"odbednění základu, viz příloha D.1. D.3*
Z1 2.100

| 19I K |R-9001 [Trativody z trubek plastových D 80 mm bez lože m | 0,640 [ 120,00[ 76.80| |

PP
w
w
w
w

Trslfvtody i trubek ptosto/ých D BO mm haz toie
“pro odvodněni rubu zdi (pokládka vřetně dodávky materiálu), viz příloha D.1, OA'
'lypzdi G"
'1B st 306.0 - 309.5 m (3,5 mP
1*0,64 0,640

0 3 Svislé a kompleiní konsl/ukce 25 052.05

| 20 | K (321222111 [Zděni obkladnlho zdivá vodnici slavéb řádkového 1 m3 1 0,9801 6110,001 6 987,8o|cS ŮRS 2018 02 |

PP

PSC

Zděni cbkiadnlho zdrva vodnkh staveb přehrad, jaru a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odblinjth váži a výpustných 
zafizenl, opěrných zdi, šachet, Sachllc a ostatních konvtnrkd řádktrrěho hrubého i calého na matu cemafito/ou tl od 250 do 450 mm

Foz/jěrnfta k souboru cen:
1. Ceny-2311. -2312 lze poulili pro:
a) osazení kamenných desek největší tl. přes 300 mm.
b) zdívo kvádrové z šablonových kvádru.
2. Ceny neplatí pro obklady zdí kamennými deskám tylo se oceňuji cenám/ katalogu BOO-7B2-Obklady z kámene.
3. Pro volbu cen -2311 a-Z.JíZjarozAodujTcíci/emncjmenšfto pravoúhlého rovnoběžnostěnu opsaného jednotlivým šablonovým kvádrům.
4. V cenách /sou započteny 1 náWady na vypracováni llcrJcb ploch.
5. Objem se stano\i:
a) učeny -2111 v mSzcůvas Omte objsm dutin do 0.20 mi jednotlivé so neo dočítá, 
bj u cen -2311, -2312 v m3 součinem sf uteMho objemu kvádru a součinitele 1.057,
6. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kamene a kvádru. Tyto se oceňuj! va speeiSkacL Zlrslnó lze dohodnout u řádková ba zdivá 
hrubého va výši B%.u řádkového zdna čistého ve výší 10% au zdivá kvádrového ve výi/0,75 S

w
w
w
w

"Viz příloha D.1. D.3, D.4"
"obklad zdr 
"typ zdí G"
"LB st 306.0-309,5 m (3.5 m)"
3.5*0,28 0,980

| 21 I M jR-20111 j hrubé kopáky pro řádkové zdivo 1 rn3 | 1,0581 4 600,00 ( 5 078,401 |

PP
W
W

hrubé kcpáky pro řádkové zdivo
"kopáky pro obklad zdi tl. 0,30 m, ztratné 8 %, viz příloha D.1, D.3, D.4"
“cena (e vřetně naloženi a dopravy"
0,98*1.08 1.058

( 22 I K (321311115 [Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdomého tř, C 25/30 1 m3 1 1,120 ( 4 870,001 5 454.40[CS ŮRS 2018 02 |

PP Konsl/ukce vodních staveb z btlonu píehrad, jezu a plavebních komor, spc-dnl slsvty vodnkh eteklráren, jztíc-r přehrad, odběrných věží a
VÝPUsInvchzaFizení, co-ěmvch zdi, éachet. šschlto a osfstnlch konstiukel crostého ort) pteslředi s mrazovými cyklvlf. C 25/30
Poznámka k souboru cen. 
í. Ceny fa použit I pro:
a) konstrukce těsnicích ostruh, vývaru, pifek, dotlátných Mnu, vfof.u hrázi a vodních elektráren, Injekčních, revizních a komunikačních Hol a 
základových výpusti hrází, podklad pod tííůibu ctoa vývant,
6) betony navodos/avebná a ňemrazus-zdomě, pokud jsou výjimečně poutřtyviisisch konstrukci
2. Ceny neplatí pro:
al pfedsádkovýbeton, tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43-. t P/edsidkový beton konstrukci vodních staveb,
b) balonový podklad pod dlažbu: tento sa oceňuja cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňově vrsfvy z betonu prostého pod dlažbu.
c) betonovou Ušnici nebo opavňovael vrstvu, lato se oceňuje cenarrJ souboru cen 45731- Tésnid vrstva t betonu odolného proti eg/esřvnímu 
pmlfetfi.
d) halenová liKvhy kotevních Houbu, ocelových konstrukcí, různých dutin spod: tyto se oceňují cenami souboru cen 936 4S-71 Zálivka

PSC kotelních štoubu, ocelových kenstrvket. různých duím spod.
3. V cenách jsou započteny i náklady r.a:
a) Opavu, opracováni a aSeirentpraccwicb spé/(takovou irdou, vzduchem nebo odstraněním halenově vrstvy.
b) spojovací vrstvu na pracovních spirich.
c) oteUeni a ochrano tersMho betonu proti povětrnostním ví/vum a proti vysýchání,
d) odstraněni drátu z Ike konstrukce ona úpravu líce v místě po edslranéných drátech
e) osazeni kole vnlch tetel pit betonováni konstrukce,
7) rtílenlpráce U drážek oboru, kapes. Injekčních trubek spod.
-f. V cenách z betonu pro Kens//uliceb,7ýc/i van 321 32-12 nejsou upolteny náklady na těsněni dilatačních a pracovních spař, tyto so oceňuji 
cenami souboru cěn 053 33 části A0$ katalogu SOl-i Budovy a haly - zděná a mencktiekó.
5. Objem se stanoví v ml betonová konstrukce. objem rřu/,n jec/rtolliVě do 0,20 m3 so cd celkového objemu neodečítá.
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem JCZK] Cenová soustava

"tub zdi z betonu C 25/30 XP3, víz ofíloha 0.1. D.3, D.4"
"tYP zdi G"
"LB st. 306,0- 309.5 m (3.5 mr
3,5*0,32 1,120

Bedněni konstrukci vodních staveb rovinné - zřízeni 4 468,00 CSURS 2018 02

B^nínl konstrukci z batonu prostého nsbo Železového vodních staveb přehrad, jezu a plavebních komor, spodní stavby vodních e'ek!ráren. jader 
přehrad. odběrných věži a vypíraných zaFzonl, opěrných íd, šachet, lachtd o ostatních konstrukci zfizert ploch rovinných 
Koznamna x soucofu cen;
}, Ceny jsou určeny pra:
a) bednění prováděné v prostorách zapájených nebo nezapíjených.
b) bedněniplech vodorovných, svislých rcfco skleněných.
c) bedněni v prostoru bez výztuže nebo s výztuž! jakékoli! hustoty.
d) bedněniprováděná Uženou Silou, leženým bedněním, ptelshnkovanýmbedtiánlm appd. kromě belon&.ého prefabrikovaného bednění.
2. Cíny nepletl pro:
a) bedněni pohledových betenu. TýtonáUedyse oceňupIrďviduálně;
bj bedněn/konstrukcí spirál s jjvek. Tylo náklady so oceňuji cenami souboru cen 321 35-6 í ř f al -6240 Obedněni a cdbednánl spirál a 
saveft.
c) bedněni likljdových pasu. tylo prica lze oterul cenami 27.35 katalogu B 01-1.
3. V cenách jsou započteny / náklady na:
a) podlí bednění otvoru, kapes, rýh, prostupu, výklenku spod objemu jednodvě do 1 m3.
b) bedněni v provedeni, Heré nevyžaduje dalil úpravu betonových a ietezobotonových kenstrvket.
4. Vcapíth ne/sou zepoiteny náklady na podpimé konstrukce: tyto se oceňuji tenani katalogu 600-3 telení
5. Hocha se stanoví ym2 rozvinutá plochy obedňovani konsbukte.
6. Pfi výpadu rozvinuté plochy obedi)ovani konstrukce ss neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod objemujednotiňá do 
Im3-

W
w
w
w

"rub zdi, viz příloha D.1, D 3, D.4"
"typ zdi G"
"LB st 305,0 - 309,5 m (3,5 m>"
35*1.1. 3.850

I”24 | K (321352010 (Bedněni konstrukci vodních slaveb rovinné - odstraněni | m2 | 3,8501 307,001 1 181,95|csŮRS2018 02 |

PP

pse

8«fr«nlkonstrukcf Z betonu prostého nexr žebrového vadiťch staveb přehrad, jszuap/3vBbn.’chken»r, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věži á výpustných ísíizenl, opěrných zdi, šachet, šaehhfl a ostatních konstrukci odstranění ploch rovinných 

poznámka k souooru cen:
1. Cenyjsou uritnyp/o:
sj bedněni prováděné vptosíorich zapsienýth nebo nezapálených,
b) bedněni plach vodorovných, svislých nebo skbnéných,
c) bedněni v prostoru bez výztuže nebo s výztužijakéfcoAV hustoty.
d) bedněni prováděné taženou Ušlou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neptali pro:
s) bedněni pohledových pelonu. Tyto náklady ss oceňuji mdwfc/tóiá,
b) bedněni konstruktl spirit s savek. Tyro náklady sé oceňuji cenami souboru cen 321 35-6111 až -6340 Obedněni a cdbetínání spirář a 
savek.
cj bedněni záMadových pasu. tyto práce lze ocan<t cůnacra 2735 katalogu 601-1,
3. V cenách jsou započteny I náklady ns:
a) potěl bedněni otvoru, kapes. rýh. prostupu, výklenku spod. ob/emj/ednoBiVá do 1 m3.
b) bedněn! v provedeni, kleté nevyžaduje dštil úpravu balonových a ie/ezobefonovýeh konstrukci
4. V cenách nejsou započteny náklady na pqdpémá konstrukce; tyta se oceňujI cenám! katalogu SŮO-3 Leženi
5. Plocha se stanout v m2 rozvinuté plochy obedňavaní konstrukce.
6 Pň vypatlu rozvinuté plochy obedňoveně konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod objemu jednotlivě 
1 m3.

w
w

"otibednén! tubu zdi. vtz ool. bednšnt”
3.85 3,850

| 25 I K 1321368211 | Výztužželezobetonových konstrukci vodních slaveb ze svařovaných šiti j t | 0,0731 39 500,001 2 883.50|CS CIRS 2018 02 |

PP

PSC

Výztuž železobetonových konstrukci vodních staveb přehrad, jezu a plavebních komor, spodní stavby vodních etsktráren, jader přehrad,
odběrných víil a výpustných zařízeni, opěrných zdí, šachet, šachbí a ostatních konstrukci je-ánotřvé prUy svařované sflě z ocelových tažených 
drátu iakáhokottv druhu octí Ěak.éhoktív průměru a rozteči
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze poulit i pro.
aj výztuž prováděnou v obedněných prostorách
b) výztuž koster obalených sílí potažen’ kostry hustým pletivem se oceňuje imfvtduitnS.
c) výztuž z armokoiu.
2. V cenách jsou započteny t náklady na bodové svafovánlnahrazujíclvizanldritem
3. V cenách nejsou zapaitany náklady na provedeni nosných svém a na provedeni svaru pfeniiejrdch tahová napěli pnp/epravě a montáži 
výztuže z vyztužených koster, tyto se ccchujTccnsmi ccobcnr cen 320 36-0 Svařované nosné tpoje.
4 IdnolttviJednotek so slanod v thmotnosb výztuže bez prostřihu.

w
w
w
w
w

"viz příloha 0.1, 0.3, 0.4"
"podélné výztuž rubu zdi (svislá). Kari síť prum. drátu 10 mm, velikost ok 100 * 100 mm (včetně.překryli)"
"typ zdi G fsylsíá)"
"LB st- 306,5 - 309.5 m (3,5 m). nv=12,35 kq/m2‘
3.4*1.75*12,35/1000 0,073

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourán! 18 521,00

| 26 | K [931976112 [Oprava dilatafini spáry z asfaltově lepenky dvojité [ m2 | 1,100| 438,001 481.80[CSÚRS201802 |

PP

PSC

Úprava tístačnlcpáry konstrukci z prošlého nebo železového betonu a použitím asfaíové lepenky dvoíiés oboustrannými asfsBovými nátěry 

Poznámka * souboru cen:
1. Cenyjsou Určeny.
a) pro spáry vodorovné, svislé I ikmé, jakéhokoli'! tvém,
bjpro těsněni ploch pod doVainým kilnam z prostého nebo železového betonu.
2. V cenách jsou započteny 1 náklady na!
a) oětiiinl ploch spár pléd úpravou,
b) oiritěnl okatí spáry po úpravě.
X //mistři měrných jednotek
e) pfachs se stanoví vm2 rozvinuté plochy upravované spáry, 
b) Ivrotrost sg stanoví v kg zářivky a plechu, 
e) dé&a se stanoví v m upravované spáry.

w
w
w
w

"dltalace zdi, viz příloha D.1"
"t¥P Zdi G“
"LB st. 306,0-309,5 m (3.5 m)'*
2*Í.1’Ď.5 1,100

I 27 | K [981813113 [Demolice konstrukci objektu z kamenného zdivá těžkou mechanizaci | m3 j 2.9401 1 180,00 ( 3 469,20(CS ŮRS 2018 02 |

PP

PSC

Demol cB korjslrukcl objektu lětkýrrl mechsnlzaÉnlnd prostředky ziíva na ma’tu cementevou z kamene
Poznámka k souboru cen:
1, Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemrukortsirukcl,
Z Skutečný objem konstrukci se urči soudem objemu obvodových, schodištovýct}. st/ednkh nosný-ch zdi, schcď-šřa sbopu. Odcetkovéha 
ob,'e/nu se neodeMá objem okennkh e dvebťch efvcro, parapetních ústupku. Vanilka stropní Aonsímkc# se uril vésfněpoďahoiých 
konstrukci a podhledu- Ttouilka klcnb/ se určuje v pnrmemětlouifee jako arOmatícký průmět Ihuitky vpsti a va vrcholu klenby až k 
náilapnáplole podlahové konstrukce, která na ni spočívá- U sbepu svidtebýml trámy se objem trámu jednelivě pfipofílávd k Objemu stropu 
Totéž platí pro pruvlaky a samostatně trámy, Objem stropu schoditě ss započítává objemem danýmzoutínem půdorysné plochy schcdílé o 
tloušťky patrové podesty

w
W
w

"bouráni kamenného kvádrového zdivá zdi, víz příloha 0.1, 0.3"
“LB"
3.5*0.84 2,940

| 28 I K |r - 20002 [Řezání konstrukcí z kamene M do 680 mm stěnovou pitou j m | 2.3501 6 200,00) 14 870,001 |

PP

PSC

Řezáni konstrukci z kamene hl do 680 mm stěnovou p tou
Poznámka k souboru cen:
J. V cenách jsou započteny 1 náklady na Spotřebu vody
2. V cenách nejsou započteny náklad/ na vybouráni železobetonové konstrukce: tyta náklady sa oceňují cenami katalogu EOf-3 Budovy o 
haly-bourán! konstrukci.

w
w
w

"stávající kamenně zdivá v místě navázáni nové zdi (v místě navázáni pro dilataci). viz příloha D.1“
“typzdlG"
1,1+1,25 2,350

D 997 Přesun suté 5 854.66
[«1 klRHgo2 [Likvidace betonové suti a kamenných kvádrů dle platné legislativy |TT 0,443 f 620, OOj 5 654.66/ |

PP

w
w
w
w
w
w

Ukvtfice betonová suli a kamenných kvádro rfe p'air.o tegslallvy včetně naloženi, svislé a vodorovně dopravy, uložení a případného poplatku za 
utaženi
"materiál z bourání"
“vybouraný prokládaný beton zakladu zdi"
1,085*2,2
"vyboutaně kamenné kvádrově zdivo"
2,94*2,4
Součet

2,387

7,056
9,443

o 990 Přesun hmoi 376,20

| 30 | K [998332011 [Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály j tt 1,368] 275.00| 37e.20|csÚRS2010 02 I
PP

PSC

Přesun hmot píu úplavy vodních toku a kanily, hláze r>bniku apod, dopravní vzd-ilenosl do 500 m
Poznámka k jauboro cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konsttvkiněmaleriá'oveu charakteristiku
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Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK) Cenová soustava

Práce a dodávky PSV 

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
[Provedeni Izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená 2x nátěr tekutou lepenkou

Provedeni íiolace proti zemni vliVosii rtal Žrádly a (mely za studená na píoie svislé S dvojnásobným nálc-rem leVutou lepenkc/u
Poznimfcj k souboru c?n.‘
1. llctace platbyjednotlivé do 10 se cceAup skladebné cenou pfiskiiněliotace a cenou 711 IS-903S Ptlplalek :a p'ocfio do 10 mS.

623,68

623,68
262,I9|CS URS2Q18 02

"rub zdi. proti zemni vlhkosti (2 vrstvy), viz příloha D.1. D.4’’ 
"typzdl G"
"LB st 306,0 - 309.5 m {3,5 my 
3,5*1,1

[~32 jM [24551030 Jnólěr hydroizolační - tekutá lepenka

nilír hydídzolačnS - isi.vta lepenka 
Poznámka kpobtce 
Snolfeba: 1 vtsíi/a 1,5kQtn2 
3,85*1,65 ‘Přepočtené koeficientem množství

| kg | ŘŠŠJT 36/,49 \CSŮRS201B02 |
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kocbeřský potok, Choustníkovo Hradiště, ř. km 2,710 - 3,060 

Objekt:
2.a - SO 02 Oprava stávajícího opevněni - vícepráce

KSO: 833 2 CC-CZ: 215
Místo: Choustníkovo Hradiště Datum; 09.03.2020

Zadavatel: IC:
Lesy České republiky, s. p. DIČ:

Uchazeč: IC: KAMPA MARYNKA
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Prolektant: IC:
Povodí Labe. státní podnik. OIČ, Hradec Králové DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

iidinrvd.
Rozpočtováno v CU 2018/11 Neomezený dálkový přistup k ůvodnim částem katalogů URS na http:/w\w/.cs-urs.cz. Ostatní informace 
položek ŮRS budou součásti soupisu prací.

Cena bez DPH 60 457,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPI zákl. přenesená 60 457,46 21.00% 0,00

sniž. přenesená 0,00 15.00% 0,00

Cena s DPH v CZK 60 457,46

1 Z 3Slrans



kapitulace členění soupisu prací

plavba:
Kocbefský potok, Choustníkovo Hradiště, ř. km 2,710 - 3,060

Obiekt:
2.a - SO 02 Oprava stávajícího opevnění - vícepráce

Místo; Choustníkovo Hradiště Datum: 09.03.2020

Zadavatel. Lesy České republiky, s. p.

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Projektant:

Zpracovatel:

Povodi Labe, 
statni podnik, OIČ, 
Hradec Králové

Cena celkem (CZKJ

60 457,46

60 457,46

1 - Zemni práce 54 024,13

2 - Zakládáni 6 363,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 67,80

998 - Přesun hmot 1,93

Strana 22 3



^UPIS PRACÍ

fs tavba:

Oblekl:
Kocbelský potok, Chouslnikovo Hradiště, ř. km 2,71 D - 3,060 

2,a - SO 02 Oprava stávajícího opevněni - vicepráce
Místo: Chouslnikovo Hradiště Datum: 09,03,2020

Zadavatel;

Uchazeč;

Lesy České republiky, s. p.

Vyplň údaj

Projektant;

Zpracovatel;

Povodí Labe, 
státní podnik, OIČ,

Hradec Králové

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena {CZKJ Cena celkem (CZK) Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 60 457,46

d HSV Práce a dodávky HSV 60 457,46

D 1 Zemni práce 54 024,13
1 | K |129203101 [čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 6 m hl do 2.5 m v hornině Iř. 3 | m3 54,6251 450,00 24 58I,25|CS ŮRS201802

PP

PSC

Cárán! ctevřerr/ch koryt vodoteči s pfeříuenim rozpěněného nánosu do 3 m nebo s na'oíenlm na dopravní prostředek pň iffce původního dna do 
5mahbii>ee koryta do 2.5 m v liwňné lf, 3
Paznamka H souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čiitčnl vodnic,1 koryt upravených 1 neupravených na suchu naho pň hloubce vod/ da 300 mm nad původním dnem
2. Ceny nelze poulit pro:
a) čtktént vodních koryt, Meri nejsou omezeny po obou stranách zdmi phprůměrné ítoulfee nánosu přes 550 mm, íj-fo práce se oceňují poďa 
st‘d povahy čertem! souboru cen 12-1.0-31 Vykopá\ky pro koryta vodoteči nebo 127.0-32 Vykopávkypod vodou lA/ezu pro shybky a jriá 
podzemní voděni části A OS;
b) tištěni vodních koryi pň hloubce vody přes 300 mne tylo práce so oceňuji cenami souboru cen 127.0-32 Vykopávkypod vodou zá/ezu pro 
shybky a jiná podzemní vedeni části A 0t tohoto Msíoflur
c) tiiUrí uzavíoných koryt vodoteči, tyta zemní práce se oceňuji lndvidaé'né;
d) shrabáni organických nspíaren/nnS břehových plochách p>o velké vodi: tyto pláce so oceňují cenami souboru cen 185 60-3/ Shrabání 
pokoseného porostu a organických naplavením a spálení po zaschnuti.
3. Čištěn! otovfených koryt vodotečí př, siřen dna do 5m a hloubce koryta přes 2.5 m a přiůVte dnapfss S m 0 hloubce koryta přes 5mse 
oceňuje lek. že k cenám tohoto souboru cen se vidy připočRévá za kaidých tSaliich i započatých 1.5 m hloubky jedno přehozeni výkopku 
pfísluinou cenou souboru cen 1€6 10-U Přehozeni neidehUhový^epku čisti A 01 tohoto katsfogu
4. V cenách jsou započteny I náklady na svislé přehozeni výkopku.
5. hlpolstvl jednotek se Uiiujs v m3 nánosu z anorgankkých nebo organlchýchirmot.

w
w

"Oprava dna koryta v úseku pod klenbovým mostkem, viz příloha 0. 1“
54,625 54,625

2 | K 1162301101 ] Vodorovné přemístěni do 500 m výkopku/sypanlny z horniny tř. 1 až 4 | m3 64,6251 39,00 2130,38|CS ŮRS 201802

PP

PSC

Vodorovně přemístěni výkopku nebo sypanriy po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nioíenl v ýkopku, avísk ee staJaním bez
rozhrnuti z horninv Iř, 1 si 4 na vzdálenost přes 60 do 600 m
Poznercka k souboru cen;
1. Cenynntza poulil, plědepřsvje-fi projekt pře mi slit výkopek na místo nepffsfupné obvyklým dopravním prosVedkvm: to/o přemístěni se 
oceňuje Indhlduélné.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu toiénihavazUSa v terénové yýkopíífinehons nisypiitl.
3. V cenách nejsou započteny náklady ne rozhrnuti v/kopku na nisypišti toto rozhrnuli sn oceňuje censmi souboru cen 171 O-. Ulolenl 
sypanriy do násypu a 171 20-1201 Ulolenl sypamhy na sUádky.
1. le-b na dopravní dráze pm> vodorovná přemíslóní nějaká piekJžka. pro kterou je nutno překládat Yýkopekzjedncho obvyklého dopravního 
ptostfecSa} na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto temeně vodorovná pferrdslinl výkopku vketdém úseku samostelné pňslnšnou 
cenou tohoto souboru cen a prékfádán' výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládáni nelitehléhovýkOfAu 2 hromad s ohledem na 
ustanoveni pozn. číslo 5.
5. Přerrísfuje-H se vykopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m. neoceňuje so nakládán! výkopku. Ikdyt se provádí Toto ustsnownl 
nepláli, vytučvjeii projeli poviti dožeru.
6. V cenách vodorovného přemisténl s/ps/wiy nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují vespecííJraci.

w
w
w

"Viz příloha D.1”
''materiál z koryta k místu vysáknutr
54.625 54,625

| 3 | k |r- 10101 (Likvidace výkopku ze sypaniny dle platné legislativy m3 64,6251 500,00 27 312,501

PP
w
W

bkvídace výkopku za sypanhy dto platné legfetebvy včetně naloženi, doprav/, uložen! a případného pepterku za 1/ožení 
‘'přebytečný materiál, viz příloha DT
54,625 54,625

D 2 Zakládání 6 363,60
| 6 | K |R-90013 jTratlvody z drenážních trubek plastových flexibilních D 32 mm bez lože m 5,160j 120,00 619,201

PP

PSC

TraSvody bez tožez drenáírťch trubek pastových fevSiánlch D 32 mm
Poznámka k souboru cen;
1. Ceny/sou vrtem/pro uložení drenélnlch trubek dó výkopu bez lote a obsypu
2. TraSvody 1 četně lote a obsypu trubek se ocení cencmi souboru cen 212 75-2. Ttabvody z drenltnlch trubek katalogu 827-1 Vedeni trubní 
délková a přípojná - vodovody a kanalizace

w
w
w

"pro odvodnění evbu zdi, po 2,5 m (pokládka včelné dodávky materiálu). viz příloha D,1. D3'1 
’1B st, 306,0 - 336.0 m (320 m)n
12,'*0.43 5,160

1 4 I M \6932111 IR [flexibilníprostorová polyamidová matrace m2 1,2001 352,00 422,40 |

PP
w
w
w

matrace polyamidová protiíiDznl 
“bodového rill/u zdi, viz příloha D.2, D.3“
"cena vychází z cenově nabídky výrobce''
12*0,2*0,5 1,200

1 5 | K 1224112114 [Vrty maloprofilové D do 56 mm úklon přes 45° hl do 26 m hor. III a IV m 6,000j 887,00 6322,00|CS ŮRS 201802

PP
w
w
w
w

MatoproBové vrty průběžným sacím vrtáním pruměm do 56 mm úktonii přes 45' v H 0 di 25 m v hemně Iř. III a W 
“vrty do kamenné pískovcové zdi po 2,5 m pro odvodněni rubu zdi, včetně vyčištěni, viz příloha D 1“
“vrt dl. 0,5 m“
“LB sL 306,0 • 338,0 m (32,0 m)“
12*0,5 6,000

O 6 Ooravv povrchů, podlahy a osazováni výplni 67,80
| S | K |628635512 (Vyplněni spár zdivá z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárovánim m2 0,120| 565,00 67,801

PP

PSC

Vyplněni spár dosavadních konstrukci aj.ya cementovou maltou s vycítěním spěr hloubky do 70 mm, zdivá z lomového kamene s vyspárovánim

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách ne/sou započteny náklady pa vysokánl spár. tyloprice se oceňuji cenami souboru cen 938 90-31 Dokončovací práce ní 
dosavadních konstrukcích - vysekáni spár.
2 MnoisM jednotek se stanoví vm2 rozvinuté upravované plochy.

w
w

'Vyplněni spáry po obvodu osazených hubek, 12 ks”
12*0,01 0,120

D 998 Přesun hmot 1,93
[~7 | K |998332011 (Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály 0,0071 275,00 1,93 {CS ŮRS 2018 02

PP

PSC

Přesun hmol pro úpravy vodních loku e kanály, hráza rybníku spod. dopravní vzdltonoct do 500 m
Poznámka k souboru cen;
1. Ctný jsou určeny pro Jakoukoliv konstruktnů-maleriátovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kocbeřský potok, Choustnikovo Hradiště, r. km 2,710 - 3,060 

Obiekt:
2.b - SO 02 Oprava stávajícího opevnění - ménépráce

KSO: 833 2 CC-CZ: 215
Misto: Choustnikovo Hradiště Datum: 09,03.2020

Zadavatel:
Lesy České republiky, s. p.

tC:
DIČ

Uchazeč: 
Vyplň údaj

IC: KAMPA MARYNKA
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IC:
Povodí Labe, státní podnik, Olč, Hradec Králové DIC

Zpracovatel: IC:
t á DIČ

Poznámka:
Rozpočtováno v CU 2018/11 Neomezený dálkový přistup k úvodním částem katalogů URS na http:Aww.cs-urs.cz. Ostatní informace 
položek ŮRS budou součásti soupisu prací.

Cena bez DPH 3 113,97

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPI zákl. přenesená 3 113,97 21,00% 0,00

sniž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 113,97
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■gKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

cjavba:
Kocbařský potok, Choustnikovo Hradiště, ř, km 2,710 - 3,060

Oblekl:
2.b - SO 02 Oprava stávajícího opevnění - ménépráce

Místo: Choustnikovo Hradiště

Zadavatel; Lesy České republiky, s. p.

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

09.03,2020

Povodí Labe, 
státní podnik, QIČ, 
Hradec Králová

Cena celkem {CZKj

3 113,97

3 113,97
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 1 898,40

9 - Ostatní konstrukce a práce-bouránl 1 139,04

997 - Přesun suté 39,68

998 - Přesun hmot 36,85
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ODPIS PRACÍ

Stavba;
Kocbeřský potok, Choustnlkovo Hradiště, r. km 2,710 - 3,060

Objekt:
2.b - SO 02 Oprava stávajícího opevnění - méněpráce

Místo: Choustnlkovo Hradiště Datum: 09.03.2020

Zadavatel: Lesy České republiky, s, p. Projektant:
Povodí Labe, 
státní podnik, OIČ,

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Hradec Králové

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena |CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 113,97

D HSV Práce a dodávky HSV 3 113,97
D 6 Opravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 1 898,40

1 | K |620635512 [Vyplněni spárzdlva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárovánim m2 3,3601 665,001 1 898,4ojcS ÚRS 2018 02

PP

P5C

Vypínáni spár dgsavadnkh konstrukci z£va cementovou maltou 5 vyčátěntm spár Koubky do 70 mm, zdivá i lomového kamene a vy spárováním 

Poznámka k souboru cen.
1. V cenách nejsou započteny náklady .na vysckint spár, t/to práce se ceeéu/7 cenami souboru cen $33 90-31 Dokončovací práce na 
dosavadních konsín/řce/ch - vysekání spár.
2. MnotsM jednotek se stanoví vm! rozvinuté upravované plochy

W
w
w

"odpočet plochy opěrné 2di na LB, kde se nebude dělat pfespárováni, D.T'
"LB st 309,0 - 309.5''
3,5'0,9S 3,360

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bouráni 1 139,04

2 | K 338903114 |Vysekáni spár hl do 70 mm ve zdivu kvádrovém m2 3,360[ 228,00 j 759,36 |cs ŮRŠ 2018 02

PP

PSC

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích Vysekáni spár 5 oošlěnim zdivá ncks etaíby. s naložením suli na doptaná prostředek nebo &
odklízením na hromady do vzdálenosti 50 m on hloubce soirv do 70 mm ve zdivu kvádrovém
Poznámka k souboru cerr
1. Poplatek-4911 Iza použit 1 pro dělil svislá pfemlstĚnl odstraňovaného porostu, jehož odstraněni se oceňuje cenami -2131 a-2132.
2. V cenách ne/sou započteny náklady na odstraněni porostu, suti nebo bahna na hromad/ v-a vzdálenosti pfes 50 m: tyto se oceňuji cenám/ 
souboru cen S97 32-1 Vodorovná doprava suli a Vybouraných hmot čisti B01 kalafogu.
3. Mnoishi měrných jeúiolůk so stanoví:
a) učen-1101 až-3211 Vm2rozvinutá upravovaná plochy,
b) u cen •41110 -1911 vm3 prostoru, z něhož byla odstraněno bahno,
c) u ceny-9311 v ks mezníku nebo značek.

w
w
w

"odpočet plochy opěrné zdi na LB, kde se nebude dělat pfespárováni, D. 1“
"LB$i 306,0-309,5"
3.5*0.96 3.360

3 I K 985131111 [očištěni ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 3,380) 113, OOj 379,68|

pp

PSC

OtSt&il plech stěn. rubu kleneb a podlah lískovou vodou
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny 1 náklady na dodán/ ví ech hmot.
Z V cenách 0 tiilipl plach piskem jsou započteny 1 náklady smetan! plsí.v dohromady nebo naložen! na dopravní proslfedek.
3. V cenách očištěn!ploch piskem nejscu započteny náklady na odvoz pisku, která se oceňuji tenani odvozu sutip/ístoiného katalogu pra 
objekt, na kterém se práce provádí.

w
w
w

"očištěni líce operních 2di (přespárovávané zdt). viz příloha D.1."
"LB st. 306,0-309,5"
3,5*0.96 3,360

D 997 Přesun suté 39,68

4 | K R - 002 [Likvidace betonové suti a kamenných kvádru dle platné legislativy 0,0641 620,00 39,68 [

pp

w
w

Ukvidece betonové suti a kamenných kvádru ťe platné tegalativy včetné nataženi, svislé a vodorovné dopravy, iVcienl a případného pap'atku za
uloží nl
"materiál z vysekáni spár"
0.064 0.064

D 998 Přesun hmot 36,85
jJjL 998332011 [Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály 0,1341 275,00| 36.85 |CS 0RS 2018 02

PP Přesun hmot po úpravy vwWch (oku a ksnály, hráze rybníku spod, dopravní vzdáleno^ do 500 fn
Poinárrka k souboru cen:

PSC 1. Cenyjsou určeny pro Isk.ouhotíYkonstnjktnĚ-malehálosvii charakteristiku.
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