
REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2z9

Stavba: Mš  Prokopa Veliké ho - sanace 1.PP

KSO:

Mí sto:

Zadavatel:

Město Tachov

Uchazeč :
SVS 2000 spot. s r.o.

Projektant:

lng. Mitoš  Vatí č ek

CC-C7:

Datum: 24.02.2021

25241753

c225241753

65564618

lč :

Dlč :

lč :
Dlč :

lČ :

Dlč :

Poznámka:

Soupis prací  je sestaven s využ ití m Cenové  soustavy Úns. potož ky, které  pochází  z té to cenové  soustavy, jsou ve stoupci 'Cenová

soustava' označ eny popisem 'cs ÚRs'a ú rovní  pří stuš né ho katendářní ho pototetí . Veš keré  datš í  informace vymezují cí  popis a

podmí nky použ ití  těchto potož ek z Cenové  soustavy, které  nejsou uvedeny pří mo v soupisu prací , jsou neomezeně dátkově k

dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové  a technické  podmí nky.

Cena bez DPH 9OO 579,23

DPH záktadni

sní ž ená

iazba daně

21,00%

1 5,00%

Záktad daně

9OO 579,23

0,00

Výš e daně

189 121,64

0,00

Cena s DPH v czK 1 089 700,87
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REKAPITULAcE oBJEKTŮ sTAVBY A souPlsŮ pmcí
Kód:

Stavba:

Mí sto:

Zadavatel:

Uchazeč :

229

Mš  Prokopa Veliké ho - sanace í .PP

Město Tachov

SVS 2000 spol. s r,o.

Datum:

Projektant:

24.02.2021

lng' Mitoš  Vatí č ek

Kód objekt' Soupis prací Cena bez DPH [CZK]  Cena s DPH [CZK]  Typ

Náklady stavby celkem

0í  Stavební  práce

900 579,23

900 579,23

1 089 700,87

1 089 700,87 STA
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KRYCí  LlsT souPISU

Stavba:
Mš  Prokopa Veliké ho - sanace 1'PP

Objekt:

0í  - Stavební  práce

KSO:

Mí sto:

zadavatel:

Město Tachov

Uchazeč :

SVS 2000 spol. s r.o.

Projektant:

lng' Miloš  Vatí č ek

Poznámka:

CC.CZ:
Datum: 24.02.2021

25241753

c225741753

65564618

lČ :

Dlč :

lč :

Dlč :

lč :

Dlč :

Cena bez DPH 9OO 579,23

DPl- záktadní

sní ž ená

Záktad daně

900 579,73

0,00

Sazba daně

21,00%

1 5,00%

Výš e daně

189 121,64

0,00

Cena s DPH V CZK 1 O89 700,87
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REKAPITULAcE č lrNĚNí  souPtsU pnncí

Stavba:
Mš  Prokopa Vetiké ho - sanace í .PP

Objekt:

0í  - Stavební  práce

Mí sto:

Zadavatel:

Uchazeč :

Město Tachov

SVS 2000 spol. s r.o.

Datum: 24.02,2021

Projektant 
lng. Mitoš  Vatí řek

Cena celkem [CZK]

900 579,23

677 513,94

Kód dí tu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní  práce 1'15 871 ,89

2 - Zaktádání 6 089,32

3 - Svisté  a kompletní  konstrukce 153 933,67

5 _ Komunikace pozemní 9 507,51

6 - Úpravy povrchů , podtahy a osazování  ýptní zo9 379,48

9 - ostatní  konstrukce a práce, bourání 96 963,29

997 - Přesun sutě 78 950,93

998 - Přesun hmot 6 817,85

PSV - Práce a dodávky PSV 223 065,29

7'l1 - lzolace proti vodě, vlhkosti a ptynů m 73 350,73

7ó3 - Konstrukce suché  ýstavby 'r 0s9,84

771 -Podtahyzdtaž dic 32 955,92

77ó - Podtahy povlakové 3'l 441 ,47

781 - Dokonč ovací  práce - obktady 51 959,52

784 - Dokonč ovací  práce - matby a tapety 32297,81
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Mš  Prokopa Veliké ho - sanace 'l 'PP

Objekt:

0í  - Stavební  práce

Mí sto:

Zadavatet:

Uchazeč :

Město Tachov

SVS 2000 spol. s r.o.

Datum: 24,02.2021

Projektant lng. Mitoš  Vatí č ek

PČ  
Ty

D
Kód Popis MJ Množ ství

J.cena
tczKl

Cena cetkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem

HsV Práce a dodávky HSV

Zemní

PSC

Poznómko k souboru cen:

1 ' ceny jsou urč eny pro rozebróní  dlaž eb vč etně odstraněni lož e.

2' ceny nelze použ it pro rozebróní  dlož eb ulož ených do betonové ho lož e nebo do

cementové  malty, které  se oceňují  cenomi pro odltronění  podkladtt nebo krytú  z
betonu prosté ho souboru cen 1l3 10-7' Pro volbu těchto cen Je rozhodujÍ cí

tlouš t'ka bouroné  dlož by vč etně lož e nebo podklodu.

3. v cenách nejsou zopoč teny nóklody no popř' nutné  oč iš těni:

a) dlaž ební ch nebo mozaikovlch kostek, které  se oceňuje cenomi souboru cen 979

07- l1 oč iš těni vybouraných d\ož ební ch kostek ě6ti c01'
b) betonowch, komeninových nebo komenných desek nebo dlož dic, které  se

oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . oč 'í ění  wbouraných obrubniki! ' krgjní kú '
desek nebo dilcú  č ósti C01.

4. Přemí stěni wbourané  dlož by vč etně materiáIu z lož e d 1Pór na vzdáIenost Přes 3

m se oceňuje cenomi soubort! cen 997 22-1 vodoromó doProvo suti o wbouraných
hmot.

1PP

5,4-0,71
'INP

(3,2+ ó,19)-0,ó+ 0,5'0,3

Souč et

D 1

900 579,23

677 513,94

115 871,89

3,834

5,784

1 K 113106123
l.zdálenost do 3 m nebo s nalož ení m na dopravní  prostředek s toŽem

z kameniva nebo ž ivice a s jakoukoliv r"ýplní  spár ruč ně ze zámkové
m2 9,óí 8 75,42

uRs 201 8
725,39

1.,

lo,

2 K '113202111 do 3 m nebo s nalož ení m na dopravní  prostředek z krajní ků

nana

m 26,450 53,91 I  425,92
cs ÚRs 2o18

02

PSC

Poznómka k souboru cei:
1. Ceny jsou urč eny:

o) pro vytrhóni obrub, obrubní kil nebo krajní kť t joké hokoliv druhu o vellkosti
ulož ených v joké mkoliv lož i popř. i s opěromi a vyspárovaných jakýmkoliv

materióIem,

b) pro obruby z dlaž ební ch kostek ulož eých v Jedné  řodě.

2. v cenó< h nejsou zopoč teny náklody na popř. nutné  oěiš tění :

a) vytrhaných obrubnikť l nebo krajnikú , které  se oceňuje cenomi souboru cen 979 0

' - ' . oč iš těni wbouraných obrubní kŮ, krojnikŮ, desek nebo dilců  ě6ti c 01 tohoto
ceniku,

b) wtrhaných dldž ební ch kostek, které  se oceňuji cenomi souboru cen 979 07.l1
ořiš těni vybouraných dlaž ebnich kostek č 6ti c 01 tohoto ceniku.

3, vytrhóni obrub ze dyou řad kostek se oceňuje jako dvojnósobné  množ stvi

Vytrhóní  obrub z jedné  řody kostek.

4' Přemí stěni vybouroných obrub, krajní ktl nebo dlož ební ch kostek vč etně

materiólu z lož e a spór no vzdólenost přes 3 m se oceňuje cenmi souborť ! cen 997

22-l vodorovná doprovd suti d wbouraných hmot.

PSC

Poznómka k souboru cen:

1. odkopóvky a prokopávky v roubených próstorech se oceňují  podle č l. 311ó

Vš eobecných podmí nek tohoto kataloýu.
2' odkopóvky o prokopávky ve strž ich při lesnicko-technickych melioracich (LTM) se

oceňují  cenomi do 100 m3 pro jakýkoliv skuteěil! objem výkopu; ostatni odkopóvky

a prokopóvky při LThl se oceňuji při jaké mkoliv objemu wlkoPu Přes l00 m3 cenami
přes l00 da l 000 m3'

3- ceny lze Použ it i pro vykopóvky odpodoých jam'

4. ceny lze použ it i pro sejmuti podornič í . Přitom se přihliž i k ustanovení  č l. 3l12
Vš eobecných podmí nek tohoto katalogu.

J K 122201101 do 3 m nebo s na(ož ení m na dopravní  prostředek V hornině tř m3 70,754 681,75 48 236,54
uRs 201 8

0,5' (1,9+ 0,6\ '2,1 4' (12,46+ 0,8+ 7,79+ 5,4\
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Pč  
Ty
p

Kód Popis MJ Množ ství
J.cena
lczKl

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

4 K 1?2201109

a proKopavxy nezapazene s prenozenlm vyKopKu na

kjÍ f} Ti
do 3 m nebo s nalož ení m na dopravní  prostředek v hornině tř m3
k ranim zr lAhi\ ,^ .t hóřňiň\ , rř 1

,o,rro|  ,r,rr|  
'o'u,''| 5iÚnszota

PSC

Poznómka k souboru cen:

1, odkopóvky o prokopávky v roubených pro1torech 5e oceňuji podle č l. 3116
Vš eobecných podmí nek tohoto katalogu.

2. odkopóvky o prokopávky ve stňich při lesnicko-technických meliorací ch (LTM) se

oceňujl cenomi do 100 m3 pro jokýkoliv skuteěný objem wkopu; ostotni odkopávky

o prokopóvky přt LTM se oceňují  při joké mkoliv objemu VlkoPu pře, l00 m3 cenami
přes l00 do l 000 m3.

3. ceny lze použ it l pro vykopóvky odpodovlch joil,
4. ceny lze použ í t i pro sejmuti podornič í . Přitom se přih| iž í  k ustanoveni č l. 31 12

Vš eobecných podmí nek tohoto katologu,

5 K 162301102

Vodorovné  přemí stění  ýkopku nebo sypaniny po suchu na obvykté m

dopravní m prostředku, bez nalož ení  ýkopku, avš ak se slož ení m bez

rozhrnutí  z horniny tř. 1 až  4 na rrzdátenost přes 500 do 1 000 m

m3 49,329
",* l

3 59ó'08
1.,

Io,

uRs 2018

PSC

Pozrulmka k souboru cen:

1. Ceny nelze použ it ' předepisuje-I i projekt přemistit Vikopek nq mí sto
nepří stupné  obwklým doprovnim prŤ tředkť tm; toto přemistění  se oceňuje

indlviduólně.
2. v cenóch jsou zopoč teny i nóhrody za j izdu lož ené ho vozidlo v teré nu ve

ýkopiš ti nebo na nósypiš ti.

3' V cenóch nejsou zopoč teny nóklody na rozhrnuti výkopku na n6yPiš ti;  toto
rozhrnuti se oceňuJe cenami souboru cen 171 .0- . . I Jlož ení  sypaniny do nósypú  a

171 20-1201 Ulož eni syponiny na sklódky.

4. Je-li no doprovni dráze pro vodorovné  přemistěni nějokó překóž ka, pro kterou je
nutno překlódat vykopek z jednoho obvyklé ho dopravniho prostředku no j iný

obwklý doprdvní  prostředek, oceňuje se toto lomené  vodorovné  přemí stění

ýkopku v kož dé m ú seku samostotně pří sluš nou cenou tohoto souboru cen a
překlódóní  ýkopku cenomi souboru cen 167 10-3 . Noklódóni neulehlé ho výkopku 2

hromad s ohledem no ustanoyeni pozll. č islo 5.

5' Přemisn!)e-I i se vykopek z doč 6ú ch skládek vzdólených do 50 m, neoceňuje se

noklódóni ýkopku, i když  se provádi. Toto ustanoveni neploti, vyluč uje-li projekt
použ iti dozeru.

6' v cenách vodorovné ho přemí stění  spaniny nejsou zopoč teny nóklody na dodóvku

moteriólu, tyto se oceňují  ve speci| ikaci.

6 K 162701109
prostředku, bez nalož ení  ýkopku, avš ak se slož ení m bez

rozhrnutí  z horniny tř' 1 až  4 na yzdálenost Pří ptatek k ceně za kaž dých
m3 986,580 17,46 17 225,69

cs uRs 2018

0z

PSC

Poznómka k souboru cen:

1 ' ceny nelze použ í t, předepisuje-I i projekt přemistit Vykopek na misto
nepřistupné  obwklým doprdvní m prŤ tředkť lm; toto přemistění  se oceňuje

lndivIduólně.

2. V cenóch jsou započ teny i nóhrady za j izdu lož ené ho vozidla v teré nu ve

výkoplš ti nebo na nóil'/ piš ti'

3. v cenóch ne)sou zoPoč teny nóklody na rozhť nuti výkopku na náswiš ti;  toto
rozhrnutl se oceňuje cenami souboru cen 171 ' o- . . Ulož eni sypaní ny do ncypú  o
171 20-1201 Ulož ení  syponiny no skládky.

4' Je-li na doprovní  dróze pro vodorovné  přemí stěni nějokó překóž ka, pro kterou je
nutno překládat výkopek z jednoho obvyklé ho dopravní ho prostředku no j iný

obvyklý dopravní  prostředek, oceňuje se toto lomené  vodorovné  přemistěni

ýkopku v kaž dé m ú seku samostatně pří sluš nou cenou tohoto souboru cen o

překlódóni ýkopku cenoml souboru cen 1ó7 10-3 . Nakládání  neulehlé ho ýkopku z
hromgd s ohledem na ustdnoveni pozn. ěí slo 5.

5. Přemí sť u)e-t|  se ýkopek z doč cných skládek vzdólených do 50 m, neoceňuje se

nokládóní  ýkopku' i když  se provódi. Toto ustanovení  nePlatí , wluč uje.li Projekt
použ iti dozeru.

6' v cenách vodorovné ho přemí stěni sypaniny nejsou zopoč teny nóklady na dodavku

moteriólu, tyto se oceňu)í  ve speciÍ ikaci.

329'.20

Poznómka k souboru cen:

1' ceny -1l0l, -l151, -110z, -1152' -1103, -1153, jsou Urč eny pro noklódóní ,

skládóni o překlódóni no obwkly nebo z obvyklé ho doprovní ho prostředku' Pro
naklódáni z lodi nebo no Ioď jsou urč eny ceny -1105 a -ll55.
2. ceny -l105 a -l l55 jsou urč eny pro naktódóni' překlódání  o vyklódóní  na

vzdóIenost

d) do 20 m vodorovně; vodorovnó vzdólenost se měří  od těž nice lodi k těž nici druhé

Iodi' nebo k těž iš ti hromady na břehu nebo k těž iš ti doprdvní ho prostředku na

suchu,

b) do 4 m svisle;  svisló vzdólenost se měří  od prdcovni hlddiny vody k ú rovni

srovnoné ho teré nu v mí stě hromady nebo v mistě doprovní  plochy pro dopravní
prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdóIenost 4 m lze zvětš it, o to nejufie do 6

m, jeltliž e je vodorovnó vzdólenost uvedenó v bodu o) kratš i než  20 m nejmé ně o

trolnÚobek zvětš ení  ýš ky přes 4 m.

3. llnož stvi měrných jednotek se urč i v rostlé m stovu horniny,

7 K 167101't01
Naktadanr, sl(tadan! a prektadanr neutehteho vykopku nebo sypaniny
naklárliní  mnnjství  rln 1í lÓ ml Ž h^ rní ^  tř 1 

^ i 
Á

m3 49,329 6 215,4512ó,ooI

PSC
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Pč  Ty
p

Kód Popis MJ Množ ství
J.cena

tczKl
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

8 K 171201211
Poplatek za ulož eni stavební ho odpadu na skládce (sktádkovné ) zeminy a

kameniva zatří děné ho do Katalogu odpadů  pod kódem 170 504
t 98,ó58 3Or,OO 

I

30 485,32
cs ÚRs 2o18

o?

9 K 174101101
Zásyp sypaninou z jaké kotiv horniny s ulož ení m ýkopku ve Vrstvách se

zhutnění m jam, š achet, ýh nebo kolem objektů  v těchto vykopávkách
m3 49,329 5 904,ó8I  19,?Ol

uRs 2018

P5C

PSC

DZ

Poznómka k souboru cen:

1. ceny uvedené  v \ ouboru cen lze po dohodě uprovit podle mistní ch podmí nek,

k souboru cen:

1. ceny 174 10- , . jsou urž eny pro zhutněné  z6ypy s mirou zhutnění :
a) z hornin soudrž ných do 100 %  Ps'
b) z hornin nesoudrž ných do l(d) 0'9,
c) z hornin komenitých pro jokoukoliv miru zhutnění .
2. Je-li Projektem předepsóno vyš š i zhutněni, podle bodu a) o b) poznómky ě l.,
oceni se zósyp individuálně.
3' Ceny netze použ í t pro z6yp rýh pro drenóž ni trotivody pro lesnicko-technické

meliorace o zemědělské . z6yp těchto Úh se oceňuje cenomi souboru cen 174 20-3

. č 6ti A 03 zemní  próce pro objekty oborŮ 831 až  833. Nezhutněný zósyp

odvodňovací ch konólŮ z betonoých a ž elezobetonoých trub v polnich o luč ní ch

trotich se oceňuje cenou .1101 Zásyp syponinou rýh bez ohledu na š í řku kanálu;

ceno obsohuje i nóklody na ruč ni nezhutněný zásyp ýš ky do 200 mm nad vrchol

potrubí .

4. V cenách l0-ll01, lo.ll03,20-1l01 a20.1l03 je započ teno přemistěni syponiny

ze v2dólenosti 10 m od kroje ýkopu nebo zasypóvané ho prostoru, měřeno k těž iš ti
sklódky'

5. v ceně l0-1 l02 je započ teno přemistěni sypaniny ze vzdólenosti 15 m od hrony

ztwóvoné ho prostoru, měřeno k těž iš ti sklódky.

6. objem zósypu je rozdí l objemu ýkopu o objemu do něho vestavěných konstrukci

nebo ulož ených vedení  i s jejich obklody o podklody (tento objem se nozývó

oblemem horniny wtloč ené  konstrukcí )' objem potrubi do DN 180, pří P. i s
obalem, se od objemu zcypu neodeč í tó. Pro stanoveni objemu zósypu se od

obJemu ýkopu odeč itó i objem obsypu potrubi oceňovaný cenomi souboru cen 175

t0-l1 obsw potrubi, přichózi-li v ú vahu .

7. odklizení  zbylé ho v; 'kopku po provedeni zcypu zářezit se š ikmými stěnomi pro
podzemní  vedeni nebo z6wu jam a rih pro podzemni vedeni se oceňuje, je-li
objem zbylé ho wkopku:
o) do 1 m3 na 1 m vedeni o jedná se o Ylkopek neulehlÝ ' cenmi souboru cen 1ó7

10-l10 Naklódóni ýkopku nebo 
'ypaniny 

d 1ó2 . 0"1 . vodorovné  přemí stění

výkopku. v PřiPadě' ž e se jednó o ýkopek ulehlý - rozpojeni a nolož ení  uj'kopku

cenomi souboru cen l22 . o-1 - souboru cen 162.0-1 . vodorovné  přemi'těni

výkopku;

b) přes 1 m3 no l m vedeni, jestliž e projekt předepí š e, ž e se zbylý výkopek bude

odklí zet zóroveň s prováděnim vykopóvky, pouze přemistěni výkopku cenomi

sotlhoru ren t(1? . n-t . vodorovhé  ĎřPňí Š tění  wjkrbktt. Při zmí něné m obiemtt

70,754
-5,555

-15,87

Souč et

Zaktádání

70,754
-5,555

-1 5,870

49,329

ó 089 32
L5 UK5 lu-| ó
ia10 K 21157',t 11'l m3 5,555 81 3,60 4 519,55

PSC

Poznáfrko k srubÓru cen:

1, v ceně 51-l 1 l 1 jsou zapoěteny i náklddy na prů duchy wtvořené  z lomové ho

komene.

2' v cenóch 52-ltl1 dž  58-1ll1 nejsou započ teny nóklady na zřizeni prú duchŮ; tyto
próce se oceňují  cenomi:

o) souboru cen 212 7l- l 1 Trativody z trub z prosté ho betonu bez lož e,

b) souboru cen 2l2 75-5 . Trotivody bez tož e z drenóž nich trubek,
3. Množ ství  měrných jednotek se urřuje v m3 vyplňovoné ho prostoru- objem
potrubí  a lož e se do vt1plňované ho prostoru nezopoč í tóvó.

Pozruinks k souboru cen:

1 ' ceny jlou urč eny pro ulož ení  drenóž ní ch trubek do ýkopu bez lož e a obsypu.

2. Trotivody vč etně lož e a obsypu třubek se oceni cenomi souboru cen 212 75-2 
'

Trdtivody z drenáž nich trubek kotalogu 827-1 Vedení  trubní  dálkovó a pří pojnó .

vodovody a kanalizoce.

PSC

1 071,2326,4501 4o,sol11 K 212755214
ITrativodv 

bez tož e z drenáž ní ch trubek ptasto\ ^ ich ftexibitní ch D 'loo mm m

8+ 7

't2 K 21314't 111 IZří zení  vrstvy z geotextilie í ittrač ní , separač ní , odvodňovací , ochranné ,

Iu2tu:né  nebo protierozní  v rovině nebo ve sktonu do'l:5, š í řky do 3 m
m2 13,225 17,10 726,15

cs uRs 2018

0z

Poznómko k souboru cen:

1. ceny jsou urč eny pro zří zeni vrstev na upravené m povrchu.

2. V cenách jsou započ teny i nóklady no polož ení  a spojení  geotextilií  vč etně
přesahú .

3. V cenóch nejsou zaPoč teny nóklddy na dodóvku í eotextilii, kteró se oceňuje ve

speciÍ ikaci. Ztratné  vč etně přesahi! lze stonovit ve v!š i 15 ož  20 % -

4. ceny -1 l3l ož  - 1 l33 lze použ it i pro vyvedeni 3eotextilie no svislou konstrukci.

P5C

13 tÁ 69311081 lceotextilie netkaná PEs 300glm2 mz 15,209 17,91 272,39

13,225
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PČ  
Ty
p

Kód Popis MJ Množ ství
J.cena
tczKl

Cena cetkem [CZK]
Cenová

soustava

D

13,225'1,15 koeficÍ entem 15,209

3 Svisté  a konstrukce

Poznómka k souboru cen:

1. lylnož stvÍ  měrnlch jednotek se urěuJe v m dé lky izolovoné ho zdivo.

2. V cenách jsou zapoěteny i náklody vyvrtání  otvorŮ (8 kusÚ lm)' jejich wč iš těni a
provedeni inJektáž e vč etně dodóvky injektáž ni hmoty,

3. v cenóch nejsou započ teny nóklady na uzavření  povrchu zdivo před injektovóní m
- otluěení  omitek, spárovóní , zoplnění  dutin, penetroci, stěrku opod.

vodorovná
'l ,81+ 1 ,7+ 7,0+ 1 ,62

0,6+ 1 ,3+ 0,78+ '1,2

1,4

Souč et

153 93 67

P5C

ó'630

3,880

1,400

11 910

14 K 319207111 m 11,910 8't46,44684,OOl

15 K 319202112
uodatecna lzotace zdlva lnJeKtaz! nlzKottal(ou metodou srtrl{ onovou

mikrnemttlzi t lnttit 'ka zdiva nřps í 5o dn 10o mm
m 5,200 1 296,00 6 739,20

C5 URs ZOlE
a7

Poznámka k souboru cen:

1. Množ ství  měrných jednotek se urč uje v m dé lky izolovoné ho zdivo'
2. v cenóch jsou započ teny i nóklady vwrtóni otvorú  (8 kuiú  lm)' )ejtch wč tš těni a
provedení  injektóž e vč etně dodóvky injektóž ní  hmoty.

3. V cenóch nejsou započ teny náklady na uzovřeni povrchu zdivo před injektovónim
- otluč ení  omitek, spórovóni, zaplnění  dutin, penetroci, stěrku opod.

vodorovná

PSC

200

tb K 319202113
uodatecna lzotace zdtva inJel(tazt nlzl(ottal(ou metodou sitll(onovou
mikrnpmlll: í  f lnttit 'ka zrliva nřp<  10o rln 4{ o mm

m ó,880 1755,00 12 074,40
c5 uRs Z01E
Ó7

Poznómko k souboru cen:

1. Množ ství  měrných jednotek se urěuje v m dé Iky izolované ho zdiva.
2. v cenách jsou zopoěteny i náklody Yyvrtóni otvorŮ (8 kusť , lm)' jejich vyč iš těni o
provedeni injektóž e věetně dodóvky injektáž ni hmoty,

3. v cenlich nejsou započ teny ruiklady no uzovření  povrchu zdivo před injektovóní m
- otluč eni omitek, spórovátti' zoplnění  dutin' penetroci, stěrku opod,

vodorovná

PSC

17 K 319202125
Dodatecna rzotace zdrva inJel(tazr nrzl(ottal(ou metodou l(remicitym
rnzfnkpm t lntlět'ka urlive nřp<  Áoo rln QÍ lo mm

m 48,870 
|

z 430,00 118 754,10
c5 uRs 2018
n7

Poznómka k souboru cen:

1. lvlnož ství  měrných jednotek se urč uje v m dé lky izolované ho zdivo'
2. v cenóch jsou započ teny i nóklady vwrtónl otvort) (8 kusť , lm), jejich vyč iš tění  d
provedeni injektóž e vč etně dodávky í njektóž ni hmoty.

3, V cenóch nejsou započ teny náklady na uzavření  povrchu zdivd před injektovánim
- otluč eni omí tek, spárováni, zoplnění  dutin, penetraci, í těrku opod.

11

PSC

vodorovná

3,í  + 0'33+ 2,91 + 0'6+ 1,93+ 0,53+ 1,48+ 0, 1 1 + 1,75+ 0,33+ 1,31 + 0,1 4+ 3,4+ 0,55+

1,04+ 0,47 + 1,36+ 2,38+ 1,23+ 0,37 + 1,69+ 0,96+ 7,3

3,42+ 2,38

0,62

0,72

svislá

4'.0,6

3"2,03

1'2,47

1-0,5

souč et

30,770

5,800

0,620

0,720

7,400

ó,090

2,470

0,500

18 K Ptoš ná dodateč ná izolace zdÍ va Í oztokem m2 170 508 8 Z'tg

D

0, 5+ 2,05+ 0,ó8+ 0, 34+ 0'83+ 0'ó4+ 0'3 + 0'48+ 4'43+ 0,6

z'2,66
Souč et

'10,850

5,320

16,170

5 Komunikace 9 507 51

70 K 596211110

I  

Ktadení  dtaž by z betonoých zámkoých dlaž dic komunikací  pro pěš í

I s 
tož em z kameniva těž ené ho nebo drcené ho t[ . do 40 mm, s vyptnění m

I spár 
s dvojitým hutnění m, vibrování m a se smetenim přebyteč né ho

ImaterÍ átu na krajnici t[ . ó0 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 15,870 305,10 4 841,94
cs uRs 20't8

0z

870

19 K 564851111
Podktad ze sterl(odrti 5D s rozprostrenrm a zhutnenim, po zhutneni tt.
1{ n mm

mz 15,870 145,80 2 31 3,85
cs uRs 2018
(n
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Kód Popis MJ Množ ství
J.cena

tczKl
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

PSC

Poznómka k souboru cen:

1 . Pro volbu cen dlož eb plati toto rozděIeni :  Skupino A: dlož by z prvkú  stejné ho
tvaru, skupina B: dlaž by z prvkú  dvou a vice tvorfl nebo z obrazci! o ploš e

jednotlivě do 100 m2, skupina c: dldž by obloukovitých tvorů  (obloukY, kruhy,

opod. ).
2. v cenách jsou započ teny i nóklddy na dodání  hmot pro lož e o na dodónl

materiólu na ulplň spár.

3. v cenách nejsou započ teny nóklady na dodóni zómkové  dlož by, které  5e oceňuje

ve speciÍ ikaci;  ztratné  lze dohodnout u plochy

a) do 100 m2 ve vyš i 3 % ,

b) přes l00 do 300 m2 ve ýš i 2 % '

c) přes 30o m2 ve wš i 1 % '

4. č &t lož e přesohují cí  t louš ť ku 40 mm se oceňuje cenami ýouboru cen 451 . . -g '

Připlotek za kož dých dolš ich lo mm tlouš ť ky podklddu nebo lož e.

21 M 59245090 dlaž ba zámková 23x14x6 cm m2 ó'752 348,30 2 351,72

15,87

-9,618

Souč et

6'z5z- 1,08'Přepoč tené  koeficientem množ ství

1 5,870
-9,618

6,257

6,752

D6 a osazovant

Poznámko k souboru cen:

1. Pro ocenění  narugení  omí tek v t louš ť ce jódrové  omitky pře' 10 mm 5e použ ije
připlatek za kaž dých dalš í ch i započ atých 5 mm.

2. omí tkY stropní ch konstrukcí  narugené  na pletivo se oceňují  cenoml omí tek
ž ebrových stropú  nebo osamětých trómŮ.

3' Podklodní  a spojovaci vrstvy se oceňují  cenomi souboru cen ó1.13- 1... té to č 6ti
kotdlosu.

"m.č .0.02" 5,9
"m.č .0'03'' 14'98

5ouč et

209 379

PSC

5,900

14,980

zz K 611321141 jádrovó omí tky do 10 mm a t louš ť ky š tuku do 3 mm š tuková m2 20,880 289,80 6 051,02
cs uRs 2018

0z

cenám za kaž dých datš í ch i započ atých 5 mm t louš ť ky omí tky přes 10 mZ 61,2041,760!'

' 'u',','| 5i 

Úns zots
23 K 61 1321191

PSC

Poznómko k souboru cen:

1, Pro oceněni nanoš enl omltek v tlouš ť ce Jódrové  omí tky přes l0 mm se použ ije
pří platek za kož dých dalš Í ch i započ atých 5 mm.

2. omitky stropnich konstrukcí  nanaš ené  na pletivo se oceňuJl cenaml omí tek
ž ebrových stropú  nebo osaměIých trámi!.

3' Podklodní  o spoJovac|  vrstvy se oceňuji cenami souboru cen ól.13- 1... té to ě6ti
kotologu,

"m'č '0'02" 5,9'2
''m.č .0.03"'l4,98'2

5ouč et

1 1,800

29,960

41 760

24 K 612331121
omitka cementova Vnitrn'ich p[och nanasena řucne jednovrstva' ttousť l(y
áó 1Ó mm hl:rllri cviclrirh lrnnctrrrkrí  ctĚn

m2 1 632,396,?76|  2óo,1oI

PSC

Poznómka k souboru cen:

l. Pro oceněnl narujš eni omitky v tlouš ť ce Jódrové  omí tky pře' 10 mm se použ ije
připlotek za kaž dých dolš ich i zopoč oýh 5 mm.

2. omitky stropnich koretrukcí  nandš ené  no pletivo se oceňuJí  cenam|  omí tek
ž ebrových stropŮ nebo osomělých trómť ] .
j . Podkladni o spojovocí  yrstvy se oceňUjí  cenami souboru cen ó1 ' 13- 1..' té to č ástt

kotalogu.

pozn, 4.1
''m.č ' 0'04'' (] ,0)-0,3

pozn. 5.í
"m.č ' 0.04'' (0,83r0'3
pozn. ó
''m.č . 0.05''

(0,83+ 0,1 1 + 1,75+ 2,13+ 1,19+ 0,34+ 2,7 4+ 3,13+ 1,09+ 'l,34+ 1,1 + 1,34\0,3

Souč et

0,900

0,249

5,127

25 K 622331',t4',1
lo'í tt 

"t...
lJadrove

cementová vnějš í ch ptoch nanáš ená ruč ně dvouvrstvá, tlouš rky

omí tky do 1 5 mm a tlouš ť ky š tuku do ]  mm š tuková stěn
mz 40,998 351,90 14 427,20

cs ÚRs 2o18

02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1 ' Pro oceněni nandš ení  omitky v t louš ť ce jódrové  omí tky přes 15 mm se použ ije
připlotek za kož dých dalš ich i zapoěatých 5 mm.

2. Podklodní  a spojovdcí  vrstvy se oceňují  cendmi souboru cen ó2.13-1''' té to č 6tt
kotalogu,

4,75-0,1

998

0,475

0,445

26 K 627511111
omitka tenkovřstvá akrytátová VnějŠ ich ptoch probarvená, VČ etne
ňAhAřř.rA nnálullárr mnz: itznwi < třarlnĚurnni < tĚn

m2 40,998 509,40 20 884,38
c5 uRs Z0l6
tn

27 K 631312141
Doptněni dosavadnÍ ch mazanin prostým betonem s dodánim hmot' bez
natirrr nlarhw iaánntlirrĚ nih w.la< lwl.lnirh mezenin1rh m3 4,092 4140,00 16 940,88

c5 uRs 2018
n)

''m'č '0.02" ((2'1,89+ 1,81 )-0'3+ ('1'53-'l,81 ))-0'1

Strana 9 z 17
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Ty
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Kód Popis MJ Množ ství
J.cena
tczKl

Cena cetkem [CZK]
Cenová

soustava
''m'č .0'03" ((2-2,85+ 2'4'43)'0,3)'0'1

'm.č .0. 04'' (7'2,38+ 7-2,4| -0,3' 0,1

"m.č '0.05"

((0'3+ 5'67 + 0'3+ 2'53+ 0,62+ 0'93+ 0,ó2+ 2,31+ 1,93+ 0,9+ 3,0+ 1,53+ 1, 1 9+ 0,34
+ } ,]  !+ | ,j/ \ -Q,J+ (1'ó8-1,08))-0, 1

''m.č . 0.06" 2,41'0,í
"m.č .0.07'' 1,02'0,'l
''m.č . 0.08"

('l,53+ 0,óó+ 1,58+ 2 
'82+ 0,3+ 3 '43+ 1 '43+ 3,3+ 1 

,55+ 1 ,1 ó+ 0'6ó+ 1 ,óó)'0,3'0,1
"m.č ' 0.09'' (1,45+ 2,8+ 1,9'l )'0,3-0, 1

"m.č .0. 10'' (1,68+ 0,3+ 2,4+ 0,3+ 1,02+ 0,87)-0,3'0,í

"m. č '0. 1 1 " | 1,72+ 2,18| ' 0,3" 0,1

Souč et

0,437

0,287

1,004

0,241

0,102

0,602

0,185

0,197

0,117

28 K 63't362021 mazanln ze typu KARIz t 26 2 78

PSC

1 I  1000

Poznómka k souboru ten:

1 ' ceny jsou urč eny pro potěr na meoninóch nebo betonoých podklodech

připojený nebo plovouci běž ný (kryci nóš lapný), pod tenkovrstvé  podlohoviny nebo
pro prů myslové  Podlahy (u vyš š ich pevností ).

2, V cenóch jsou zopoč teny i nóklady na zókladní  strž eni povrchu potěru s
urovnóní m vibrač ni liš tou nebo dřevěným hloditkem,
3. V cenóch -l49l a -1492 jsou započ teny i nóklady za přehleeni povrchu mozoniny
ocelovlm hladitkem, v ceně -1494 nóklady no přehleení  povrchu hlddič kou
betonui..

29 K 632451425 10 do 20 mm tř. c 20Potěr tt. m2 1 80 z 599,51

30 K 637211122 m2 9 Z4't,10rs,sTol s82,30l

8+ 7

pozn. 1

"m.č . 0'01' (0,49+ 0'3)'2,03
"m.č . 0'02'' (1,51 + 0,91 + 0,33+ 0,91 +  (z'0,91| + 3,72+ 2,07)-2,03-d3
"m'č . 0.03'' (2- 4,43 + 2'3'45)-2'03 -d3

''m'č . 0.1 'l'' (1 
'69+ 0,96+ 2,3| "2,47-d3

pozn,2
"m.č . 0.0'l" | 0,96+ 1,69+ 1,1 + 1,69+ 0,49} '1,0

''m.č ' 0. 06" | z- 1,75+ z' 1,15| ' 1,0
"m.č ' 0'08" (1'ór1,0
"m.č . 0'09'' (1,38+ 3,4+ 1,91)'1,0

"m'č . 0. 1 0' (1,7 9 + 0,93 + 2,07 + 1,07\ ' 1,0

pozn. 3

"m'č ' 0.08"

((0,33+ 0'91 + 0,93+ 0'5 1 +  1 

'43+ 3,43+ 3 
,42+ 1 ,58+ 0,66+ 1 ,z3)+ ( 1 

'3ó+ 0'óó+ 0,8ó
)11,ó5
pozn, 4
''m.č . 0'04'' (2'?'38+ 3,0)-(2,04-1,3)

pozn. 5

"m.č ' 0.05" (0,8+ 'l,93+ 2,91 + 0,62+ 0,33+ 0,62+ 3,13+ 5'29\ - | z,47-1,45|
''m.č . 0. 07" | z- 1,15+ 0'83| ' | 2'47 -1'45)

pozn.7
"schodiš tě" | | z-7,52+ 1 ,98+ 1 ,1)+ (z-'l ,5+ 1 ,21\ \ '2,47
''m'č . 0.01'' (7'2,8+ 0,89\ - 1'4
pozn. 8

''m.č .0.13" (2,7910,8

Souč et

870

1,604

71,302

30,417

1 0,ó51

5,930

5,800

1,ó00

6,690

5,810

28,562

5,742

15,943

3,193

30,455

9,086

2,737

3l K S1 - sktadba dte m2 01 107 901

pozn, 4
''m.č . 0.04'' (2'2,38+ 3,0)'1,3

pozn. 5

"m.č ' 0.05" (0,8+ 1'93+ 2,91 + 0,62+ 0,33+ 0,62+ 3,13+ 5,29| ' 1,45
"m.č . 0.07'' (2t1,15+ 0,83)-1,45

Souč et

017

10,088

22,664

4,539

32 K R002 Sanač ní  omí tka 52 - sktadba dte m2 37 291 70 18

37

26,450

D9

(17,46+ 0,8+ 7 ,79+ 5,4)

ostatní  konstrukce a bourání 96 79

33 K R003 ktí n z m 5 951

34 K
Iosazení  betonové ho pří kopové ho ž tabu s vyptnění m a zatření m spár

lcementovou maltou s tož em tt. 100 mm z kameniva těž ené ho nebo

| š těrt< opí st< u z betonoých pří kopoých tvárnic š í řky do 500 mm

935111111 m 26,450 90,90 z 404,31
cs uRs 2018

07
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pČ  Ty

D
Kód Popis MJ Množ ství

J.cena
Í czK1

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

PSC

Poznómka k souboru cen:

1. v Í enóch jsou zapoěteny i nóklady na dodóni hmot pro lož e o pro vyplnění  spón

2. v cenóch nejsou zopoč teny nóklddy na dodóni přikopoých tvárnic nebo

betonoých desek, které  se oceňují  ve speci| ikoci,

3. Množ ství  měrillch )ednotek se urěuje:

a) pro přikopy z betonových tvórnic (ž labu) v n dé lky jejich podé lné  osy,

b) pro přikopy z betonoých desek v m2 rozvinuté  lí cn plochy dlož by (ž labu),

c) pro lož e 2 komenlva nebo z betonu prosté ho v cenóch - 1 9 1 1 a -29 1 1 v m2

rozvinuté  licni plochy dlož by (ž Iobu)'

4' š iřkou ž lobu přikopoých tvárnic se rozumí  největš í  světtó š í řkd tvórnice,

(12,46+ 0,8+ 7 ,79+ 5,4\ 26,450

materiát

Poznómko k souboru cen:

1 ' v ceně jsou zopoěteny i nóklady na montóž , opotřebení  a demontóž  leš ení .
2' v ceně nejsou zapoěteny nóklady na monipuloci s leš enim; tyto jsou Jlž  zohrnuty
v cenách přisluš ných stavebnich praci.

3' Množ stvi měrných jednotek se urěuJe m2 podlohové  plochy, na které  se próce

provádi.

PSC

4,76

5,9

14,98

7,14

34,19

2,4',1

1,02

61,11

6,51

9,98

21,28

13,57

Souč et

4,760

5,900

14,980

7,140

34,190

7,410

1,020

61,110

6,510

9,980

21,280

13,570

PSC

Poznómko k souboru cen:

1. cena -l1 l1 lze použ it i pro vyč iš těni pů dy a rovné  střechy budov, pokud

deÍ initivní  ú pravo

umož ňuje, aby se ploché  střechy použ ivolo jako ter6y, nebo tehdy, když  je nutno

č istit konstrukce

na těchto střechóch (světliky, dveře opod'), Do wměry se započ itávaji jednou

třetinou plochy.

2' Střeš ni plochy hol 5e světliky nebo okny se oceňuji joko podlož i cenou .1221.

3. ltnož ství  měrných jednotek se urč uje v m2 pú dorysné  plochy kaž dé ho podldž í ,

dané  vnějš í m obrysem

podlož í  budovy. Plochy bolkonť ! se přič itají .

35 K 949101111
Lesent pomocne pracovnt pro obJel(ty pozemnrch staveb pro zatlzent do
15Ó lrolm? n uič rp lpieňnvÁ nnrllahv rln 1 Q m

m2 I  82,850 44,82 8 195,34
L5 UR5 lU'lě
07

3ó K 952901111

nebo obč anské  $istavby - zametení  a umytí  pod[ah, dtaž eb, obktadů ,

schodů  v mí stnostech, chodbách a schodiš tí ch, vyč iš tění  a umytí  oken,

dveří  s rámy, zárubněmi, umytí  a Vyč iš tění  j iných zasklených a

natí raných ploch a zařizovací ch předmětů , při světté  ýš ce podtaž í  do 4

m2 1 82,850 1 00,80 18 431,28
cs ÚRs 2o15

01

37 K R004 Kontro[ní  š achty vč . napo'iení  na stávaií cí  kanalizaci kpt 't,000 24 300,00 24 300,00

38 K 96203 1 1 33
Bourání  pří č ek z cihet, tvárnic nebo pří č kovek z cihel pátených, ptných

nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tt. do í 50 mm
m2 38,925 1 05,30 4 098,80

cs uRs 2018

02

izotač ní  přizdí vky

2.46+ 7

39 K 965042141
Bouranl mazanln Detonovycn neDo z tlteno asÍ attu tt. do 1UU mm' ptocny

nřps 4 m?
m3 4,092 2 574,00 10 532,81

L5 UK5 lu]ě
07

''m.č '0.0'l'' 4,75-0, 1

"m.č .0.02" ((2-1,89+ 1'81 )'0,3+ 1'53-1'81 )'0''l
''m. č .0. 03'' Í (?-z,85 + z' 4,43)" 0'3| -0,1
"m. č . 0. 04'' (7-z,38+ 7'* 7'4)'0,3'0,1

"m'č .0.05"

((0,3+ 5,67+ 0,3+ 2,53+ 0,ó2+ 0,93+ 0,62+ 2,31 + 1,93+ 0'9+ 3,0+ 1,53+ 1, 19+ 0,34

+ 2,7 4+ 2,52)' 0,3+  1,68'1,08f 0, 1

''m'č . 0.06'' 2,41-0,1
''m'č '0'07'''l'02'0, 1

''m'č ' 0.08"

(1,53+ 0'6ó+ 1,58+ 2 
'82+ 0,3+ 3 '43+ 1 

,43+ 3,3+ 1 ,55+ 1,1 ó+ 0, óó+ 1,6ó)'0'3-0,'|

"m. č . 0'09" | 1,45+ 2,8+ 1,91)'0'3-0,1
"m.č .0.'l 0'' ('1,ó8+ 0,3+ 2,4+ 0,3 + 1,02+ 0,87l'0'3-0,1

"m.č . 0.'l 1'' (1,72+ 7,18\ ' 0'3' 0,1

Souč et

0,475

0,445

0,437

0,287

't,004

0,241

0,102

0,607

0,185

0,197

0,117

PSC

Poznómko k souboru cen:

l. odsekóni soktí kť t se oceňuje cenomi souboru cen 965 08.

"m.č .0.01" 4,75
"m.č .0. 04" (2-7,38+ 2-?,4| -0,3

092

4,750

?,868

40 K 9ó508121 3

bouranl podtan z dlazdtc Dez pooKtaonlno toze neDo mazanlny,

s jakoukotiv ýptní  spár keramických nebo xylolitoých t[ . do 10 mm,
ňl^ -h\ , ň;áč  a ň'

mz 1302,1221,82z|  5r,órl
cs uRs 2018
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pč  Ty J,cena
Cena cetkem [CZK]Kód Popis

soustava
MJ Množ stvi

"m.

(0,3+ 5,ó7+ 0,3+ 2'53+ 0,62+ 0,93+ 0,62+ 2,31 + 1,93+ 0,9+ 3,0+ 1,53+ 1, 19+ 0,34+

?,7 4+ 2,521' 0,3+  1,68' 1,08
''m.č .0.07" 'l,02

''m.č .0.10" (1,ó8+ 0,3+ 2,4+ 0,3+ 'l,02+ 0,87)'0,3

''m.č .0. 1 1 " | 1,77+ z'18)'0'3
Souč et

10,043

1,070

1,971

1,170

21

41 K 965081223

Ďouranl pootan z o(azdlc Dez porKtaonlho toze nebo mazanlny,
s jakoukoliv ýptni spár keramických nebo xytotitouých t l. přes 10 mm
nl^ -hrr nř-. l mr

m2 2,119 85,8ó 181,94
cs uRs 20t8

Poznónko k souboru cen:

1. odsekóní  soklí ktr se oceňuje cenomi souboru cen 965 08,

venek"
'119

Poznámka k souboru cen:

l. v cenóch jsou započ teny i nóklody no bouránim obetonovóni ž lobu a připodné
bou róni be tonové  ho lož e.

2' v cenách nejlou započ teny nóklady na zemni próce nutné  při rozebí róní  ž lobú '
3, Přemi'těni vybourané ho materiólu na vzdálenost přes 10 m se oceňu| e cenomi
souború  cen 997 22-l vodorovné  přemistěni vybouroných hmot'

PSC

P5C

42 K 966008211
materiálu na skládku na yzdálenost do'l0 m nebo s nalož ení m na

prostředek z betonolných pří kopolných tvárnic nebo desek š í řky
m 26,450 47,52 1256,90

cs uRs 2018

02

43 K 978011191 m2 573,48s,eool s7,zol

Poznámka k souboru cen:

1 ' Polož ky lze použ í t i pro ocenění  otluč ení  sódroých, hliněných opod' vní třní ch
omí tek.

PSC

''m'č . 0.02''

44 K 9780't3141
otluč ení  Vápenných nebo vápenocementoých omí tek vnitřní ch ptoch

stěn s vyš krabání m spar, s oč iš tění m zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %
m2 48,579 23,49 , ,,* ,,r| 8| Úns zota

Poznómka k souboru cen:

1, Polož ky lze použ it i pro oceněni otluč ení  sódroých, hliněných apod. witřní ch
omí tek.

PSC

pozn, 4,1
''m.č . 0'04'' (3'0)'2,03-d4
pozn. 5.1

"m.č ' 0.04" (0,83)'2,47

pozn. 6
"m'č . 0.05"

(0,83+ 0,1 1 + '1,75+ 2,13+ 1 ,19+ 0,34+ 2,74+ 3,13+ 1 ,09+ 1 ,34+ 1 ,1+ 1 ,34\ '2,47
5ouč et

4,317

2,050

42,212

45 K 978013161 Iotluč "ní  vápenných nebo vápenocementoých omí tek vnitřní ch ploch

I stěn s vyš krabání m spar, s oč iš tění m zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %

mZ 87,764 38,25 3165,72
cs ÚRs 2o18

0L

PSC

Poznómka k souboru cen:

1. Polož ky lze použ í t i pro oceněni otluč eni sódroých' hliněných dpod, vnitřní ch
omltek.

pozn.2
"m.č . 0.0ó" (7' 1'75+ z' 1,15| '2,47 - d1 " d4
"m.č . 0.09" | 1,38+ 3,4+ 1,91)-2,47
pozn,7
''schodiš tě" ((2-z,5z+ 1 ,98+ 1 ,1\+ (z-1 

'5+ 1 
,21| \ '2,47

''m. č . 0.01'' (2-7'8+ 0,89)'2'7

pozn. I
"m'č ' 0. 13" (2,79)'2,47

5ouč et

11 ,371
16,524

30,455

17,523

ó,891

46 K 978013191
ottuč ení  vápenných nebo vápenocementoých omí tek vnitřní ch ptoch

stěn s vyš krabání m spar, s oč iš tění m zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 159,173 76,41 ,, ''ur,o,,| 31Úns zota

Poznámka k souboru cen:

1, Polož ky lze použ it i pro ocenění  otluč ení  sódrových, hliněných opod' vnitřnich
omí tek.

764

PSC

pozn. 1

''m.č . 0.01'' (0'49+ 0'3)'2,0]
"m. č . 0'02'' (1,5 í  + 0,91 + 0,33+ 0 ,91+ | 2'0,91)+ 3,72+ 2,07\ -2,03-d3
"m.č . 0.1 1'' (1 ,69+ 0,96+ 2,3)-2,47-d3
pozn,2
''m. č . 0' 0 1 " | 0,9 6+  1,69 +  1,1 +  1, 69 +  0, 49\ - 2,03- d3 - d4
''m.č . 0.08" (í ,5)-2,03
''m. č ' 0' 1 0'' (1,79 + 0,93+ 2,07 +  1, 02)'2,03-d3
pozn. 3

''m'č . 0.08"

((0'33+ 0,91 + 0,93+ 0,51 + 1 ,43+ 3 
'43+ 3,42+ 1 '58+ 0,66+ 1 '23)+ (1,3ó+ 0,ó6+ 0,8ó

\ \ '2,47

'1,604

71,302

1 0,ó51

8,ó89

3,045

10,218

Strana '12 z 17
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PČ  
Ty
p

Kód Popis MJ Množ stvi
J.cena

tczKl
Cena cetkem [CZK]

Cenová

soustava
pozn. 4
''m.č . 0.04" (2'2,38+ 3'0)-2'03
pozn. 5

'm.č . 0.05" (0,8+ 'l,93+ 2,91+ 0,62+ 0,33+ 0'62+ 3'1 3+ 5,29\ -2,47
''m. č . 0. 07" (z- 1'15+ 0'83| -2'47 -d1

Souč et

15,753

38,ó06

6,549

1PP

(12,46+ 7 ,79+ 5,4+ 0,3+ 1 ,87\ '1 ,2
1NP

(3,23+ 0,75+ 3,7+ 6, 1 I  )-(0,58+ 0,3)
Souč et

173

33,384

11,695

47 K 9780í  5391

Uttucenl vapennycn neoo vapenocelnenLovycn qÍ nlteK vfleJ5lgn ptocll 5

vyš krabání m spar a s oč iš tění m zdiva stupně č tenitostÍ  1 a 2, v rozsahu

^ ;^ . on i^  ann v
m2 45,079 64,71 2 917 ,06

cs uRs 2018

07

48 K odVětrání  mí stnosti konstrukcí  schodiš tě '1,000 ó 300'00 6 300,00

D 997 Přesun sutě 78 950 93

49 K 99701 3501
odvoz sutr a vybouranycn nmot na sKtaoKu nebo mezrsKtadKu se

< lnž pní m na wdÁlpnnct dn 1 km
t 54,901 709,70 11 512,74

PSC

Poznómko k souboru cen:

1. Dé lko odvozu suti je vzdólenost od mista nolož eni suti na dopravni prostředek ož

po mí sto slož eni no urč ené  skládce nebo mezisklódce-

2. v ceně -3501 jsou započ teny i nóklody no slož ení  suti na sklódku nebo

mezi'kládku.
3. ceny jsou urč eny pro odvoz suti no sklódku nebo mezisklódku jokýmkoliv

zpú sobem silnič ní  doprow (i prFtřednictvim kontejnerf)).

4. odvoz suti z mezisklódky se oceňuje cenou 997 01-3511.

t 109,802 9,1 8 1 007,98
cs ÚRs 2o18

02
50 K 9970 1 3509

uovoz suu a vyDouranycn nmor na sKtaoKu neDo mezlsKraoKU se

slož ení m, na Vzdátenost Pří ptatek k ceně za kaž dý datš í  i započ atý 1 km

PSC

Poznámko k souboru cen:

1. Dé Iko odvozu suti je vzdáIenost od mí sta nalož eni suti na dopravní  prostředek až

po misto slož ení  no urč ené  sklódce nebo mezisklódce.

2. v ceně -350l jsou zopoč teny i nóklady llo 
'I ož eni 

suti no sklódku nebo

mezisklódku '
3' ceny jsou urěeny pro odvoz suti na lklódku nebo mezisklódku jokýmkoliv

zpilsobem silniěni doprdw (i prostřednictví m kontejnerť !).

4. odvoz suti z mezisklódky 5e oceňuje cenou 997 01-3511.

AZS 2,0 km

5í K 99701 383'l stavební ho a demotič ní ho zatří děné ho do Katalogu odpadú  pod

naza

t 54,901 66 430,211 21O,OOl
cs ÚRs 2o18

02

P5C

D 998

PSC

Poznómko k souboru cen:

1, ceny uvedené  v souboru cen je doporuč eno uprovit Podle oktuólnich cen mistně

pří s luš né  skládky o dpadú .

2' Ulož eni odpadú  neuvedených v souboru cen se oceňuje individuóIně.
3. V cenóch je zopoč itón poptatek za ukldddlli odpadu dle zókotlo 1 85 l 2001 sb.

4. Připodné  drceni stavebniho odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-ó0 Drceni

stavebniho odpadu z katologu 800"6 Demolice objektŮ.

Přesun hmot

Poznómko k souboru cen:

1. ceny -7001 až  -7006 lze použ it v připadě, kdy dochózi ke ztí ž eni přesunu nopř'

t lm, ž e neni mož né  instolovot jeřób,

2. K cenóm -7001 až  -7006 lze použ it PřiPlatky za zvětš ený přesun .1014 ož  - 1019,

2034 až  -2039 nebo -2l 14 ož  2l 19.

3, Jestliž e pro svisa přesun použ ivó zaří zeni investoro (nopř' vytoh v budově),

už iji se pro oceněni přesunu hmot ceny stdnovené  pro nejmenš í  wš ku, t j. ó m'

6 817 85

57 K 99801 1001
IPřesun hmot pro budovy obč anské  ýstavby, bydtení , ýrobu a stuž by s

Inosnou svislou konstrukci zděnou z cihet, tvárnic nebo kamene vodorovná

Idopravní  !.zdátenost do 100 m pro budovy uýš ky do ó m

t 23,478 ,5ó,5o 

I

6 022,11
cs ÚRs 2018

07

53 K 998273011
Piesun hmot pro pozemni komunikace s krytem dtazdenym dopravnr
rzáÁlonn< t d^  ?nn m i:kÁknliv rlÁIkv nhiekfr r

t 4,443 179,10 795,74

D PSV

D 71'.1

Práce a dodávky PSV 223 065,29

8+ 7

koefÍ cientem

Strana 13 z 17

73 350 73lzolace roti Vodě vthkosti a m

Poznámko k souboru cen:

1' lzolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňuji skladebně cenou přisluš né  izolace
a cenou 7l l 19-9095 Připlotek za plochu do 10 mz,

PSC

545

9

54 K 711112001
Provedeni izolace proti zemni vthkosti naterad(y a tmety za studena na
nlněa cvi< lá ( nátĚrom nonotrařn'í m

m2 55,545 1 9,80 1099,79

t 19 43 9355 M 1 1163150 Iak

5ó K 711113127
a za na

m2 40,998 757 10 552,89



PČ  
Ty 

Kód Popis MJ Množ ství
J.cena

Cena celkem [CZK]
soustava

57 K 711142559
Provedeni izotace proti zemni Vlhkosti pásy přitavenim NAlP na ptoš e

svislé  S
mz í  05,3055,545 

|

5 848,89

PSC

7 998

Poznlimko k souboru cen:

1. lzolace Plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují  skladebně cenou přisluš né  izoloce
a cenou 7l 1 19.9097 Připlotek za plochu do lo m2.

58 tÁ 62852254
s mm rouno

m2 66,654 150,30 10 018,10
L' Ult! lUIě
o?

55,545 55,545

PSC

koeficientem množ ství

Pozruimka k souboru ceni
1. Cenami .9095 až  -9097 lze oceňovat Jen tehdy, nepřesóhne-li souč et souvislé
plochy vodorovné  o svlslé  izoloč nl vrstvy 10 m2.

2' cenou -1175 lze oceňovat i připevnění  izoloce no ploš e svislé '
3' cenami -l171 ož  -1273 lze oceňovot i izolace proti zemní  vlhkosti'
4. v ceně - 1 l77 jsou započ teny i nóklddy no navrtóní , osazení  hmož dinek a

zatmeIení .

59 K 711491273
Provedenr rzol.ace protl povrchove a podpovrchove ttakove vode ostatni
na nlnč e < vi< lé  ( z nnnnvÁ fÁlip mZ 40,998 51,21 2 099,51

L5 UX5 lulě
ot

60 t i v 8mm t l 0,4mm š  0'5mdrenáž nl m2 49 198 1

40,998 40,998

61 K 711493100.r
lzotace prou poopovrcnove a ttaKove vode - ostatnr na ptose svrste 5

rlvottslož kovott na házi minprální
m2 128,904 314,1 o 

I

40 488,75
vtastni
nnlnž lz:

998rí koeí Í cientem množ ství

"m. 01" 4,75+  (1,1 + 2,67+ 2, 5+ 0,98+ 1,5+ 1,7)-{ 0,35+ 0, 3+ 0, 1 )

"m.č .0.02" 5,9+ (2'(0,3+ í ,21 + 0,3)+ 2'(0,3+ 'l,89+ 1,53))-(2,03+ 0,3+ 0,1 )

''m.č .0.03"

(0,3+ 2,06+ 0,3+ 4,43)-2,03+ ((0,3+ 2,8!+ Q, l)+ (Q,3+ 1 ,32+ 0,47 + 1 ,02+ 0,3+ 1 ,2+

1,2)).(0,35+ 0,3+ 0,'l )
"m. č ' 0' 04" | 2' z,38 + 7"?,4| ' 0'35
"m.č .0'05''

(0,3+ 5,67 + 0,3+ 2,53+ 0,67+ 0,93+ 0,62+ 2,31 + 1,93+ 0,9+ 3,0+  l,53+ 1,19+ 0,34+

2 ,7 4+ 2 ,521' (0 ,35+ 0 ,3+ 0 ,11
"m.č . 0'0ó" 2,41 +  (2' 1,75+ 2- 1,1 5)'(0,35+ 0, 3+ 0, 1 )

"m'č .0.07' 1,02+ | 2'0,83+ 2' 1,1 5)'(0'35+ 0,3+ 0, 1 )

"m'č . 0.08"

(1,53+ 0,66+ 1,58+ 2,82+ 0,3+ 3,43+ 1 
'43+ 3,3+ 'l 

,55+ 1 ,'l ó+ 0,ó6+ 1,66)-(0'35+ 0,

3+ 0, 1 )

"m.č . 0'09' | 1'45+ 2'8+ 1'91| ' | 0,35+ 0,3+ 0, 1 )

"m.č '0. 10" (1,ó8+ 0,3+ 2,4+ 0,3+ í ,02+ 0,87)-(0,35+ 0,3+ 0, 1 )

"m'č .0.í  1' (1'72+ 2,18)'(0'35+ 0,3+ 0, 1 )

5ouč et

198

'12,588

32,776

21,338

3,346

20,573

6,760

3,990

1 5,060

4,620

4,928

2,925

904

P5C

D 763

Poznómka k souboru cen:

1. ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunované ho materlálu se
použ í vají  tehdy, pokud je mož né  urěit hmotnost zo celý ltovební  dil' Do té to
hmotnosti se započ í tóvá i hmotnost moteriólil oceňovaných ve 1peciÍ ikoci.

2. Pokud nelze Jednozndč ně stdnovit hmotnost přesunovoilich moteriáIů , I ze pro

ýpoč et přesunu hmot použ í t orientoč ně Procentni ,ozbu. Touto sozbou se vynBobi
rozpoč tové  nóklody zo ceý stovebni dil vč etně nókladú  no material ve

speciÍ ikacich.
3. Připlatek k cenóm -l181 pro Přesun provóděný bez použ iti mechonizoce, tj. za
ztí ž ených podminek, lze použ í t pouze pro hmotnost moteriólu, kteró se tí mto
způ  sobem s kute č ně přemí sť uje.

Konstrukce suché

Poznámko k souboru ceni
1. v cenách jsou započ teny l nóklady na tmelení  d VWtuž noU p6ku.
2. V cenóch nejsou zopoč teny náklady na zókladní  penetrač ni nótěr;  tyto se oceňují
cenou cenou.1717,

3. cenu -1524 lze použ í t i pro pří č ky s tepelnou izolací  tI . 10o mm o objemové

hmotností  mln. 1ó kglm3.
4. cena -161l lÁontáž  nosné  korctrukce je stanoveno pro m2 plochy přič ky.

5. ceny -l621 ož  -l627 tÁontóž  desek, .1717 Penetroč ní  nótěr, -1718 Úprava spor

separač ni pckou a - 1771, -1772 Připlatek zo rovinnost jsou stanoveny pro obě

strany pří č ky.

ó' v ceně - l6l l nejsou zapořteny nóklady na proJily;  tyto se oceňují  ve speciÍ ikaci.
Doporuč ené  množ stvi no 1 m2 přiť ky je 1,9 m profilu CW o o,8 m proI ilu I Jw.

7. v cenóch -1621 až  -1627 nejsou zopoč teny náklady no desky; tato dodóvka se

oceňul e ve spe ci Í  i koci.

1 0s9 84

62 K 998711 101 hmotnosti přesunované ho materiátu vodorovná dopravní  vzdálenost do

apro

t 1,125 892,80
cs uRs 2018

1

0z
oo4,40 

I

63 K 763111313

Pří č ka ze sádrokartono\^ ých desek s nosnou konstrukcí  z jednoduchých

ocelo$ich profitú  UW, CW jednoduš e optáš těná deskou standardní  A t l.
12,5 mm, pří č ka tt. 100 mm, proí il 75 bezTl, El 15

mz 1,482 628,20 930,99
Úns zota

PSC
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64 K 763111811
uemontaz pncel( ze sadroKartonovych desel( s nosnou k0nstrukci z
ocplnvú rh nrnfilů  ipdnnrltrrhú rh nnliětĚní  iprlnnálrchá m7 1,482 67,501 100,04

L5 UK5 lulě
o')



Pč  Ty 
Kód Popis MJ Množ stvi

J.cena
Cena cetkem [CZK] soustava

PSC

Poznánka k souboru cen:

1. ceny -lEll ož  -l82l jsou urč eny pro kompletnÍ  demontáž  přič ky, t j. nosné

konstrukce, desek i tepelné  lzoloce.
2. ceny demontdž 'e desek -2811 ož  -2813 jsou urč eny pro odstranění  pouze desek z
obou stran přIč ky'

"mezi m.č . 0.08 a 0'09''

Poznómko k souboru cen:

1 ' ceny pro přesun hmot stonovený z hmotnosti přesunovoné ho materiáIu 5e

použ ijí  tehdy, pokud je mož né  urč it hmotnost za celý stdvební  dí l' Do té to
hmotnosti se započ í tóvó i hmotnost moterióI í l oceňovaných ve speciÍ ikoci.

2' Pokud nelze jednoznač ně stonovit hmotnost přesunovaných moterióI i!, lze Pro
ýpoč et přesunu hmot použ it orientoč ně procentni sďbu' Touto sazbou se wnósobi
rozpoč tové  nóklady za celý stovební  dí l vč etně nókladť ) nd moteriál ve

speci I i kací ch.

3, Pří plotek k cenóm -338l pro přesun prováděný bez použ iti mechonizdce, t j ' za
ztiž ených Podmí nek' lze použ í t pouze pro hmotnost moterióIu, kteró se t imto

zpú sobem skuteč ně přemisť uJe' U přesunu stonovené ho procentní  sozbou se ztí ž ení
pře sunu oceni i ndiv i duólně'

PSC

ó5 K 998763301

IPřesun hmot pro konstrukce montované  z desek sádrokartononj'ch,

Isádrovtáknitých, cementovláknitých nebo cementoých stanovený

I z 
hmotnosti přesunované ho materiálu vodorovná dopravní  rrzdá[enost do

| 50 m v objektech ýš ky do ó m

t 0,033 871,00 28,81
cs ÚRs 2o18

07

cs ÚRs 2o18

oz66 K Imontáž

I  
rež ných

podtah z dtaž dic keramických lepených standardní m lepidtem

nebo glazovaných htadkých přes 22 do 25 ks/  m2
771573116 m2 3ó'905 388,80 14 348,66

D 771 Pod z dtaž dic

"m.č . 0.0'| '' 4,7ó
"m.č . 0.02'' 5,9
''m.č . 0.03" 14,98

"m.č . 0.07'' 1,02

doptnění  dtaž by
''m.č . 0.04'' (2'2,38+ 3,0)"0'3

''m.č ' 0.05" (0,8+ 1,93+ 2,9'l+ 0, 62+ 0,33+ 0,62+ 3,13+ 5,29)-0'3
"m. č ' 0. 1 0'' (1,79 + 0'93+ 2,07 + 1,07\ - 0'3
''m.č ' 0. 1 í '' (1,ó9+ 0,9ó+ 2,3)'0,3

5ouč et

32955,92

4,760

5,900

1 4,980

1,020

2,328

4,689

1,743

1,485

m2 1867 Ml 59761406 keromlcké

3ó'905 3ó,905

ó8 K 998771101

lPresun hmot pro podlahy z dtazdrc stanoveny z hmotnoso presunovaneno

Imateriátu vodorovná dopravní  wdálenost do 50 m V objektech rnýš ky do ó
l-

0,920 527,40 485,21
cs ÚRs 2018

02

PSC

Poznómka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunované ho moteriólu se

použ ivoji tehdy, pokud je mož né  urěit hmotnost za celý stavebn! dil. Do té to
hmotnostl se zopoč itóvó i hmotnost moterióIů  oceňovaných ve lpeciÍ ikaci.
2, Pokud nelze jednoznač ně stonovit hmotnost přesunovaných moterióli!, lze pro

výpoč et přesunu hmot použ í t orientač ně procentnt s@bu. Touto sazbou se vymisobi

rozpoč tové  nóklody za celý ltavební  dí l věetně náklddil na moteriál ve

speciÍ ikdcí ch.
3, Pří plotek k cenám -ll8l pro přesun Prováděný bez použ ití  mechonizace, tj. za

ztí ž ených podminek, I ze použ it pouze pro hmotnost moteriólu' která se t imto

zpú sob em skute č ně př emí sť u j  e.

D 776 akové 31 441

"m. 0.06" 7,41

''m.č ' 0.08'' 24,8
"m.č . 0'09'' 6'51

5ouč et

2,410

24,800

6,51 0

m2 33 1 4 12769 K z Demontáž

MontáŽ podtahovin z Pvc tepen'm standardnim tepidtem z pasu
m2 33,720 131,40 4 430,8170 K 776221111

33

2,410

24,800

6'5í 0
33,720

06" 2,41

"m'č .0.08" 24,8
"m.č .0.09" 6,51

Souč et

71 M 1000 PVC zótěž ové m2 37,092 615,60 22

33,72 33,720

72',1 koeficientem množ stVí
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72 K 998776101

Presun nmot pro pootany povraKove sranoveny z nmornosrl
přesunované ho materiálu vodorovná dopravní  rrzdálenost do 50 m v
ahialutarh uiělzw áa Á m

t '1",,* l0,11 49,49
cs ÚRs 2o18

02



pČ  Ty
Kód Popis MJ Množ stvi

J.cena
Cena cetkem [CZK]

soustava

PSC

Poznómka k souboru cen:

l. ceny Pro Přesun hmot stdnovený z hmotnosti přeiunovoné ho moteriáIu se
použ ivdjí  tehdy, pokud Je mož né  urč it hmotnost zo cea stavební  dí I ' Do té to
hmotnosti se zopoč itóvd i hmotnost moterióIŮ oceňovaných ve speclÍ ikoci.
2' Pokud nelze jednoznač ně stdnovit hmotnost přesunovoných materláI ť r, lze pro
wlpoč et přesunu hmot použ it orientděně procentní  sebu, Touto sozbou se wn6obí
rozpoč tové  nóklody zo celý stovební  dí l věetně nókladi! na moteriól ve
speciÍ ikacich.
3. PřiPlatek k cenóm -6181 pro přesun Provóděný bez použ iti mechdnizoce, t j, za
ztiž ených podminek, lze použ it pouze pro hmotnost moterlólu, kteró se tí mto
zpú sobem sku t e č ně př emi sť uj e,

D 781 Dokonč ovací

opravy z 8%

pozn.6
''m.č . 0.05"

(0,83+ 0,1 1 +  1 ,75+ 2,13+ 1 ,19+ 0,34+ 7,74+ 3,13+ 1 ,09+ 1 ,34+ 1 ,1+ 1 ,341.0,3'0,0
8'25

5't 959,52

10,254

73 K 781411912
upravy obl{ ,adu z obkladacek porovinovych l((adenych do matty, pri
vplikn< ti nhklarlařplr nřp<  77 rln 7B L< /  m7 kus rc,254|  ó4,98l 666,30

L5 UR5 I ,OIU

n)

74 K 781421810 Demontáž  obktadů  z obktadač ek do m2 33,384 1 113

"venkovní ''

12

75 K 781471810 Demontáž  obktadů  z dlaž dic keramických kladených do maltv mz 67,934 1 00,80 
|

6 847,75
pozn.4
''m.č . 0.04'' (2-2,38+ 3'0)'1'45

pozn, 4,1
"m.č . 0.04" (3,0r1,45
pozn. 5

"m' č ' 0. 05" (0,8 +  1,93 + z,91 + 0, 67+  0,33 +  0,62+  3, 1 3 + 5,29l' 2,47
''m.č ' 0. 07'' (z- 1,15+ 0'83)'7,47 - d1

pozn. 5.1

''m.č . 0. 04'' (0'83')'2'47

pozn. ó

"m.č . 0.05"

(0,83+ 0,1 1 +  1,75+ 2 ,13+ 1 ,19+ 0,34+ 2,74+ 3,13+ 1 ,09+ 1 ,34+ 1 ,1 + 1,34)'0,3

5ouč et

5,127

67 934

11,252

4,350

38'ó0ó

6,549

2,050

76 K 781473115

MOntaz oDK(adu vnrtrnlcn sten z otazdlc Keramlcl{ ych tepenych
standardní m lepidtem rež ných nebo glazovaných htadkých přes ?2 do 25 m2 48,4ó5 

l

439,20 21 285,83
cs ÚRs 2o18

0z

pozn. 4
''m.č ' 0'04" (2-2,38+ 3,0)'1,5

pozn, 4,1
''m'č . 0.04'' (3,0)-1,5

pozn. 5

"m.č . 0.05" (0,8+ 1,93+ 2,9'l + 0,62+ 0'33+ 0,62+ 3,13+ 5,29)- 1,65
"m.č ' 0.07' (2-1,15+ 0,83)-1,ó5

pozn. 5.1

"m'č . 0.04" (0,83r1,ó5

Souč et

11,640

4,500

75,790

5,1ó5

1,370

77 il 1039 keramí cké m2 360,00 19

předpoktad opravy z 8%

pozn. ó
"m.č . 0.05''

(0,83+ 0,1 1+ 1 ,75+ 7,13+ 1 ,19+ 0,34+ 2,74+ 3,13+ 1 ,09+ 1 ,34+ 1 ,1+ 1 ,34)-0,3-0,0
Ó

obktady

48,465

Souč et

0,410

48,465

48,875

P5C

D 784

875',1 koefÍ cientem množ ství

Poznómka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stdnovený z hmotÍ osti přesunovoné ho materiólu se
použ ivaji tehdy, pokud je mož né  urč it hmotnost zo cely stavební  dí l. Do té to
hmotnosti 5e započ itóvá i hmotnost moteriólit oceňovoných ve speciÍ ikaci,
2- Pokud nelze jednozndč ně stonovit hmotnost přesunovaných moterióIú ' I ze pro
výpoč et přesunu hmot Použ it orientoč ně procentní  sazbu. Touto sozbou se wnosobí
rozpoč tové  nóklady za celý stovební  dil vč etně nóklodŮ na materiál ve

sPeciÍ ikocich.
3' Připlatek k cenám - l 181 Pro přesun prováděný bez použ iti mechanizace, t j. za
ztiž ených podmí nek, lze použ it pouze pro hmotnost moteriólu, kteró 5e tí mto
zpť ] sobem 5 kut e č ně přemisť uj e'

Dokonč ovací

"m. č .0.0'l " 4,75+ ( 1 ,1+ 2,67+ 2,5+ 0,98+  1,5+ 1,7)'2,03-d3-3-d4'2

a

763

78 K 998781 1 01

rresun nmot pro oDKraoy KeramrcKe stanoveny z nmotnosu
přesunované ho materiálu vodorovná dopravní  vzdátenost do 50 m v
nhiolrtorh rniĚlzw.l^  A m

t 527,400,834 
I

439,85
cs uRs 2018

0z

79 K 784211101
Matby z malí řských směsí  otěruyzdorných za mokra dvojnásobné , bí té  za
mokra otěru\ .zdorné  ýborně v mí stnostech rnýš ky do 3,80 m

m2 558,979 57,78

'rrrr,r.,| 31Úns 

zots

strana 1ó z í 7

17,690

32 297



PČ  
Ty
p

Xód Popis MJ Množ ství
J.cena

Í czKl
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustáVa
"m.č '0.02" 5,9+ (2'(0'3+ 'l,z1 + 0'3)+ 2-(0'3+ 1,89+ 1'53))'2,03-d3

''m. č .0. 03" 1 4,98+  | | ztz,85+ z' 4,43| -0,3\ '2,03- d4
''m. č .0. 04'' 7,1 4+  (7'2,38+ 2'2,4)-7,03-d4
''m.č .0.05"

34' 1 9+ (0'3+ 5'ó7+ 0 ,3+ 7,53+ 0,62+ 0,93+ 0 
'67+ 2,31+ 1 '93+ 0'9+ 3,0+ 1 '53+ 'l,1 

9

+  0,3 4 + 2,7 4 + 2,521' Z, 47 - d3

"m.č . 0.06" 2'41 + (7' 1,75+ 2-1'15)-2,47 -dI  -d4
''m'č .0.07'' 1,07+ (7-0,83+ 2-1,15| -z,47
''m.č . 0.08''

61 ,11+ (2'7 ,3+ (1 ,3$+ l,lt+  l,ll)+ (2'0 ,66+ 1 ,53+ 0,66+ 1 ,58+ 2,82+ 0,3+ 3,43+ 1

,43+ 3'3+ 'l'55+ 'l,í 6+ Q,$$+ '| ,$$)+ (| '!+ 0'6+ 3,0| )'2,47 -d3

''m'č . 0.09" 6,51 + (?'* 3,4+ 7'1'91)'2,47-d3

''m.č . 0.10" 9'98+ (2'3'0+ 2* 3'012,03-d3
"m'č . 0.1 1 " 21,28+ | ?'4'3+ 2- | 2,3+ 0,94+ 1'69l)-7,47 -d3

''m.č . 0. í  3" 13'578+ | 2'2,79+ 2-2'95)'2,4l -d4

Souč at

26,776

22,074

24,774

1 00'3ó6

13,781

10,801

173,327

31,165

32,764

ó5,300

40,161

558,979
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