
Strana 1 z 16

KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 23.06.2017

IČ:
DIČ:

IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

IČ:
DIČ:

Zadavatel:
Muzeum Těšínska p.o.

Uchazeč:
Beskydská stavební, a.s.

Projektant:
      XXXXX

Poznámka:

Cena bez DPH 4 797 437,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 4 797 437,34 21,00% 1 007 461,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 804 899,18

Výměna střešního pláště budovy v Masarykových sadech

1 - Výměna střešního pláště budovy v Masarykových sadech

1.1 - Soupis prací - Výměna střešního pláště 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

Zadavatel: Muzeum Těšínska p.o.

Datum: 23.06.2017 

Projektant XXXXX
Uchazeč: Beskydská stavební, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 797 437,34

HSV - Práce a dodávky HSV 360 392,38
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 25 200,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 276 000,00

    997 - Přesun sutě 55 568,24

    998 - Přesun hmot 3 624,14

PSV - Práce a dodávky PSV 4 437 044,96
    712 - Povlakové krytiny 12 001,20

    741 - Elektromontáže 190 000,00

    762 - Konstrukce tesařské 547 249,55

    764 - Konstrukce klempířské 3 288 818,30

    765 - Krytina skládaná 120 397,15

    766 - Konstrukce truhlářské 12 950,76

    767 - Konstrukce zámečnické 220 000,00

783-SA - Dokončovací práce - nátěry - sanace 45 628,00

1 - Výměna střešního pláště budovy v Masarykových sadech

1.1 - Soupis prací - Výměna střešního pláště 

Výměna střešního pláště budovy v Masarykových sadech
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

Zadavatel: Muzeum Těšínska p.o.

Datum: 23.06.2017 

Projektant XXXXX
Uchazeč: Beskydská stavební, a.s.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 4 797 437,34

D HSV Práce a dodávky HSV 360 392,38
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 25 200,00

1 K 317235

Oprava kordónové římsy - soupis prací : Oprava odpadlé profilace říms 
bude provedena tažením do omítkové šablony. Nesoudržné části oklepat, 
provést vyčištění a proškrábání spár zdiva + postřik cementovým mlékem, 
profilační vpc malta + štuková malta + minerální nátěr s penetrací. ( tl. 
omítky 25 až 125 mm ). 

m2 7,200 3 500,00 25 200,00

VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
VV 7,2 7,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 276 000,00

2 K 945412112
Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s 
otočným košem výšky zdvihu do 21 m

den 60,000 4 050,00 243 000,00
CS ÚRS 2017 
01

3 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

m2 300,000 110,00 33 000,00
CS ÚRS 2017 
01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V 
ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v 
cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 
podlahové plochy, na které se práce provádí. 

VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
VV "ostatní"
VV 300,00 300,000

Výměna střešního pláště budovy v Masarykových sadech

1 - Výměna střešního pláště budovy v Masarykových sadech

1.1 - Soupis prací - Výměna střešního pláště 
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D 997 Přesun sutě 55 568,24

4 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 17,680 995,00 17 591,60
CS ÚRS 2017 
01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na 
uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na 
vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady
na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý
přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro
ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž
a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -
3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není
možné instalovat jeřáb.

5 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost do 1 km

t 17,680 218,00 3 854,24
CS ÚRS 2017 
01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až 
po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny 
i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz 
suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i 
prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01- 
3511.

6 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 353,600 9,50 3 359,20
CS ÚRS 2017 
01

PSC

VV

Poznámka k souboru cen: 
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až 
po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny 
i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz 
suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i 
prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01- 
3511.

17,68*20 'Přepočtené koeficientem množství 353,600

7 K 997013814-
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
izolačních materiálů

t 17,680 1 740,00 30 763,20

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2.
Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je
započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení
stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z
katalogu 800-6 Demolice objektů.

D 998 Přesun hmot 3 624,14
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8 K 998011003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

t 13,780 263,00 3 624,14
CS ÚRS 2017 
01

PSC

D PSV 4 437 044,96
D 712

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. 
tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky 
za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro 
svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění 
přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

Práce a dodávky PSV
Povlakové krytiny 12 001,20

9 K 712400831
Odstranění ze střech šikmých přes 10 st. do 30 st. krytiny povlakové 
jednovrstvé

m2 822,000 14,60 12 001,20
CS ÚRS 2017 
01

VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
VV "střecha"
VV 822,0 822,000

D 741 Elektromontáže 190 000,00
10 K 741-H Hromosvod - viz přiložený samostatný rozpočet kpl 1,000 79 373,40 79 373,40

11 K 741-TK
Termokabely pro vyhřívání okapů a svodů - viz přiložený samostatný 
rozpočet

kpl 1,000 110 626,60 110 626,60

D 762 Konstrukce tesařské 547 249,55

12 K 76208312-T
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva proti 
dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v 
exteriéru) - impregnace - viz popis TZ

m3 37,246 2 145,00 79 892,67

VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
VV "nové řezivo"
VV "sanace"
VV 5,83 5,830
VV 3,366 3,366
VV "bednění"
VV 28,05 28,050
VV Součet 37,246

13 K 762085112
Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích 
prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 
300 mm

kus 28,000 34,80 974,40
CS ÚRS 2017 
01
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PSC

VV

VV

VV

Poznámka k souboru cen: 
1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace 
řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 
Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 
08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění 
chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy 
chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V 
cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností 
jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve 
specifikaci. 

"vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
"svorníky sanace"
28 28,000

14 M DOD-SM Spojovací materiál - svorníky - druh a celý popis výpis krovu kg 30,000 86,00 2 580,00

15 K 762331912
Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy 
řeziva do 120 cm2, délky krovového prvku přes 3 do 5 m

m 124,000 98,70 12 238,80
CS ÚRS 2017 
01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek
určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -
3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. 
Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázáných konstrukcí. 

VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
VV "tabulka1"
VV 124,0 124,000

16 K 762331921
Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy 
řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m

m 32,000 143,00 4 576,00
CS ÚRS 2017 
01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek
určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -
3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. 
Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázáných konstrukcí. 

VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
VV "tabulka1"
VV 32,0 32,000

17 K 762331922
Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy 
řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 
do 5 m

m 7,200 118,00 849,60
CS ÚRS 2017 
01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek
určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -
3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. 
Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázáných konstrukcí. 

VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
VV "tabulka1"
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VV 7,2 7,200

18 K 762331924
Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy 
řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 8 
m

m 30,000 80,90 2 427,00
CS ÚRS 2017 
01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek
určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -
3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. 
Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázáných konstrukcí. 

VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
VV "tabulka1"
VV 30,0 30,000

19 K 762331931
Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy 
řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m

m 3,300 176,50 582,45
CS ÚRS 2017 
01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek
určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -
3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. 
Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázáných konstrukcí. 

VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
VV "tabulka1"
VV 2,0 2,000
VV 1,3 1,300
VV Součet 3,300

20 K 762331933
Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy 
řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 
do 8 m

m 11,500 140,00 1 610,00
CS ÚRS 2017 
01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek
určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -
3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. 
Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázáných konstrukcí. 

VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
VV "tabulka1"
VV 11,5 11,500

21 K 762331941
Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy 
řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m

m 3,000 189,00 567,00
CS ÚRS 2017 
01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek
určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -
3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. 
Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázáných konstrukcí. 

VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
VV "tabulka1"
VV 3,0 3,000
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22 K 762332921
Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo 
hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy do 120 cm2

m 124,000 226,50 28 086,00
CS ÚRS 2017 
01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek
určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -
3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. 
Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázáných konstrukcí. 

VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
VV "tabulka1"
VV 124,0 124,000

23 K 762332922
Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo 
hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 69,200 348,50 24 116,20
CS ÚRS 2017 
01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek
určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -
3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. 
Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázáných konstrukcí. 

VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
VV "tabulka1"
VV 32,0 32,000
VV 30,0 30,000
VV 7,2 7,200
VV Součet 69,200

24 K 762332923
Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo 
hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

m 14,800 420,00 6 216,00
CS ÚRS 2017 
01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek
určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -
3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. 
Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázáných konstrukcí. 

VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
VV "tabulka1"
VV 11,5 11,500
VV 2,0 2,000
VV 1,3 1,300
VV Součet 14,800

25 K 762332924
Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo 
hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

m 3,000 624,00 1 872,00
CS ÚRS 2017 
01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek
určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -
3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. 
Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázáných konstrukcí. 

VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
VV "tabulka1"



Strana 9 z 16

VV 3,0 3,000

26 K 762341210
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60 st. s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm

m2 1 062,000 88,70 94 199,40
CS ÚRS 2017 
01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a 
cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na 
tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-
5000. 

VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
VV "výpis208"
VV 28,0 28,000
VV "střecha"
VV 822,0 822,000
VV "tabulka 1"
VV 212,0 212,000
VV Součet 1 062,000

27 M 605110600 řezivo jehličnaté omítané střed jakost I m3 34,463 6 010,00 207 122,63
CS ÚRS 2017 
01

VV 850,0*0,03 25,500
VV 5,83 5,830
VV Součet 31,330
VV 31,33*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 34,463

28 K 762341811
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, 
sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, 
hoblovaných tl. do 32 mm

m2 212,000 29,60 6 275,20
CS ÚRS 2017 
01

VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
VV "tabulka 1"
VV 212,0 212,000

29 K 762341931
Bednění a laťování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání 
krytiny v bednění z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě do 1 m2

m 6,560 108,00 708,48
CS ÚRS 2017 
01

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. U položek vyřezání otvorů v bednění -1931 až -1963 se množství měrných jednotek
určuje v m součtem délek jednotlivých řezů.

VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
VV "výlez"
VV 2*(0,66+0,98)*2 6,560

30 K 762343911
Bednění a laťování střech zabednění jednotlivých otvorů ve střeše prkny 
tl. do 32 mm (materiál v ceně), otvoru plochy jednotlivě do 1 m2

m2 7,000 696,00 4 872,00
CS ÚRS 2017 
01

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. U položek vyřezání otvorů v bednění -1931 až -1963 se množství měrných jednotek
určuje v m součtem délek jednotlivých řezů.

VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
VV 7,0 7,000

31 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí 
svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

m3 30,800 1 202,00 37 021,60
CS ÚRS 2017 
01
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných
konstrukcí krovů, b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35-
Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana 
konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva 
tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.

VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
VV "bednění"
VV 30,8 30,800

32 K 998762103
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

t 22,074 1 380,00 30 462,12
CS ÚRS 2017 
01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se
používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této
hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud
nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet 
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto
způsobem skutečně přemísťuje.

D 764 Konstrukce klempířské 3 288 818,30
33 K 764001801 Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do suti m 146,000 27,40 4 000,40

CS ÚRS 2017 
01

VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
VV 146,0 146,000

34 K 764001831- Demontáž krytiny z trapez. plech do suti vč. doplňků m2 750,000 102,00 76 500,00

VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
VV 750,0 750,000

35 K 764001851
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene s větrací 
mřížkou nebo podkladním plechem do suti

m 55,880 37,80 2 112,26
CS ÚRS 2017 
01

VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
VV 8,4*2 16,800
VV 2*(8,75+0,8+4,5+0,45+2,47+2,15+0,42) 39,080
VV Součet 55,880

36 K 764001871
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování nároží s větrací mřížkou 
nebo podkladním plechem do suti

m 78,000 43,60 3 400,80
CS ÚRS 2017 
01

VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
VV 10*4 40,000
VV 9,5*4 38,000
VV Součet 78,000

37 K 764001891 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti m 50,100 32,30 1 618,23
CS ÚRS 2017 
01

VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
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VV 9,5*4 38,000
VV 12,1 12,100
VV Součet 50,100

38 K 764002821 Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti kus 7,000 56,10 392,70
CS ÚRS 2017 
01

VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
VV 7 7,000

39 K 764002831 Demontáž klempířských konstrukcí sněhového zachytávače do suti m 320,000 37,70 12 064,00
CS ÚRS 2017 
01

40 K 764002841
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a 
nadezdívek do suti

m 42,000 117,00 4 914,00
CS ÚRS 2017 
01

VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
VV 14,0 14,000
VV 14,0*2 28,000
VV Součet 42,000

41 K 764002871 Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti m 66,000 48,50 3 201,00
CS ÚRS 2017 
01

VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
VV 66,0 66,000

42 K 764004821 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti m 146,000 141,00 20 586,00
CS ÚRS 2017 
01

VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
VV 146,0 146,000

43 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 155,000 39,80 6 169,00
CS ÚRS 2017 
01

VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
VV 155,0 155,000

44 K 764011441
Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 1,0 mm pro TiZn rš 150 
mm

m 60,000 60,90 3 654,00
CS ÚRS 2017 
01

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku. 2. Tloušťka 
pokladního plechu 1,0 mm se používá pro střešní prvky z titanzinkového plechu.

VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
VV "výpis204"
VV 12,0*5 60,000

45 K 764011443
Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 1,0 mm pro TiZn rš 250 
mm

m 255,000 74,00 18 870,00
CS ÚRS 2017 
01

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku. 2. Tloušťka 
pokladního plechu 1,0 mm se používá pro střešní prvky z titanzinkového plechu.

VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
VV "výpis203"
VV 145,0 145,000
VV "výpis208"
VV 55,0*2 110,000
VV Součet 255,000

46 K 764042418-i
Strukturovaná oddělovací vrstva s integrovanou pojistnou hydroizolací - 
viz celý popis bod 2 - skladba střechy

m2 822,000 329,00 270 438,00
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VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
VV 822,0 822,000

47 K 764141413
Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového předzvětralého plechu s 
úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze 
svitků rš 670 mm, sklon střechy přes 30 do 60 st.

m2 936,000 1 500,00 1 404 000,00
CS ÚRS 2017 
01

VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
VV "výpis201"
VV "vč. napojení na nástřešní žlaby" 
VV 936,0 936,000

48 K 764141491-201
Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového předzvětralého plechu s 
úpravou u okapů, prostupů a výčnělků Příplatek k cenám za těsnění 
drážek - viz výpis 201 a popis TZ 

m2 292,000 89,00 25 988,00

VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
VV "výpis201"
VV 146,0*2,0 292,000

49 K 764241407
Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu 
hřebene větraného, včetně větrací mřížky rš 670 mm

m 55,000 826,00 45 430,00
CS ÚRS 2017 
01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 764 24-1405 až - 2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten
se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl.
1,0 mm a rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.

VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
VV "výpis208"
VV 55,0 55,000

50 K 764241437
Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu 
nároží větraného, včetně větrací mřížky rš 670 mm

m 78,000 844,00 65 832,00
CS ÚRS 2017 
01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 764 24-1405 až - 2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten
se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl.
1,0 mm a rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.

VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
VV 10*4 40,000
VV 9,5*4 38,000
VV Součet 78,000

51 K 764241467
Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu 
úžlabí rš 670 mm

m 38,000 642,00 24 396,00
CS ÚRS 2017 
01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 764 24-1405 až - 2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten
se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl.
1,0 mm a rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.

VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
VV 9,5*4 38,000

52 K 764241472-205
Oplechování úžlabí z TiZn předzvětralého plechu rš 1000 mm s vytažením 
na stěnu + krytí zatmelenou dilatační lištou rš.150mm 

m 12,100 1 200,00 14 520,00

VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
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VV "výpis205"
VV 12,1 12,100

53 K 76424-206 Svorky + držáky ledu - viz popis 206 kus 490,000 190,00 93 100,00

VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
VV "výpis206"
VV 250,0+240,0 490,000

54 K 764242437
Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu 
okapu okapovým plechem střechy rovné rš 670 mm

m 146,000 659,00 96 214,00
CS ÚRS 2017 
01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 764 24-1405 až - 2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten
se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 
1,0 mm a rozvinuté šířce dle rš střešního prvku. 

VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
VV 146,0 146,000

55 K 764243455
Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu 
sněhový zachytávač průbežný jednotrubkový

m 150,000 596,00 89 400,00
CS ÚRS 2017 
01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 764 24-1405 až - 2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten
se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 
1,0 mm a rozvinuté šířce dle rš střešního prvku. 

VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
VV "výpis206"
VV 150,0 150,000

56 K 764245406
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového 
předzvětralého plechu celoplošně lepené rš 500 mm

m 12,000 483,00 5 796,00
CS ÚRS 2017 
01

VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
VV "výpis204"
VV 12,0 12,000

57 K 764245446
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového 
předzvětralého plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při 
provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm

kus 2,000 670,00 1 340,00
CS ÚRS 2017 
01

58 K 76425 M+D Větrací pás š. 100mm - viz popis 203 m 145,000 1 460,20 211 729,00

VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
VV "výpis203"
VV 145,0 145,000

59 K 764341414
Lemování zdí z titanzinkového předzvětralého plechu boční nebo horní 
rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 330 mm

m 35,000 355,00 12 425,00
CS ÚRS 2017 
01

VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
VV "výpis202"
VV 35,0 35,000

60 K 764341416
Lemování zdí z titanzinkového předzvětralého plechu boční nebo horní 
rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 500 mm

m 31,000 483,00 14 973,00
CS ÚRS 2017 
01

VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
VV "výpis202"
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VV 31,0 31,000

61 K 764341417-
Lemování z titanzinkového předzvětralého plechu boční nebo horní 
rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 670 mm

m 145,000 565,00 81 925,00

VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
VV "výpis203"
VV "spodní lemování"
VV 145,0 145,000

62 K 764346423
Lemování ventilačních nástavců z titanzinkového předzvětralého plechu 
výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou mimo 
prejzovou nebo z plechu, průměru přes 100 do 150 mm

kus 4,000 1 203,00 4 812,00
CS ÚRS 2017 
01

VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
VV "výpis209"
VV 4 4,000

63 K 764543409-1000
Žlab nadokapní (nástřešní) z titanzinkového předzvětralého plechu 
oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 1000 mm

m 146,000 2 570,00 375 220,00

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na oplechování okapního plechu, tyto se
oceňují položkami souboru cen 764 24-.4. Oplechování střešních prvků z
titanzinkového předzvětralého plechu.

VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
VV "výpis203"
VV 146,0 146,000

64 K 764543429-1000
Žlab nadokapní (nástřešní) z titanzinkového předzvětralého plechu 
Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rš 
1000 mm

kus 10,000 408,00 4 080,00

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na oplechování okapního plechu, tyto se
oceňují položkami souboru cen 764 24-.4. Oplechování střešních prvků z
titanzinkového předzvětralého plechu.

65 K 764548425
Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a 
odskoků kruhový, průměru 150 mm

m 155,000 1 750,00 271 250,00
CS ÚRS 2017 
01

VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
VV "výpis207"
VV 155,0 155,000

66 K 998764103
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

t 11,763 1 570,00 18 467,91
CS ÚRS 2017 
01
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se
používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této
hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud
nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet 
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto
způsobem skutečně přemísťuje.

D 765 Krytina skládaná 120 397,15

67 K 765191023
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20 st. s 
lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci

m2 822,000 51,40 42 250,80
CS ÚRS 2017 
01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve
specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou
započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 
Konstrukce klempířské.

VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
VV 822,0 822,000

68 M DOD-DF
Difúzní kontaktní folie lehkého typu vč. doplňků - viz 4 popis skladba 
střechy 

m2 945,300 53,00 50 100,90

VV 822*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 945,300

69 K 765192001 Nouzové zakrytí střechy plachtou m2 1 000,000 27,70 27 700,00
CS ÚRS 2017 
01

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cenu lze použít pro přechodné zakrytí střechy nebo krovu. 2. V ceně 765 19-2001 
jsou započteny náklady i na: a) montáž a demontáž plachty, b) opotřebení plachty.

70 K 998765103
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky 
přes 12 do 24 m

t 0,329 1 050,00 345,45
CS ÚRS 2017 
01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se
používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této
hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud
nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet 
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto
způsobem skutečně přemísťuje.

D 766 Konstrukce truhlářské 12 950,76
71 K 7666713-SV

Výlez na střechu - termoizolační FWR U3 66x98 cm pravý - viz celý popis
TZ

kus 2,000 6 460,00 12 920,00
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VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
VV 2 2,000

72 K 998766103
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,033 932,00 30,76
CS ÚRS 2017 
01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se
používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této
hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud
nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet 
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto
způsobem skutečně přemísťuje.

D 767 Konstrukce zámečnické 220 000,00

73 K 767-ZAS
Záchytný systém na střeše - pro plochu 800m2 - kotvící body, lanka, 
2xpostroj - viz celý popis TZ

celek 1,000 220 000,00 220 000,00

D 783-SA Dokončovací práce - nátěry - sanace 45 628,00

74 K 7832012
Obroušení, očištění, ometení. otesání tesařských konstrukcí před 
provedením nátěru - stávající bednění a krov

m2 610,000 5,60 3 416,00

VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
VV " vrchní ponechané bednění"
VV (822,0-212,0) 610,000

75 K 7832131-SA
Napouštěcí dvojnásobný fungicidní nátěr tesařských konstrukcí 
zabudovaných do konstrukce - viz celý popis TZ

m2 610,000 69,20 42 212,00

VV "vč. D.1.1.b-01až03+popis TZ"
VV " vrchní ponechané bednění"
VV (822,0-212,0) 610,000
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