
KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 26 CC-CZ:

Místo: Dobřany Datum: 17.07.2018

Zadavatel: IČ: 00256552

SÚS Plzeňského kraje a město Dobřany DIČ:

Uchazeč: IČ: 26374919

BÖGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5 DIČ: CZ26374919

Projektant: IČ: 26388791

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. DIČ: CZ26388791

Poznámka:

Cena bez DPH 93 310,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 93 310,00 21,00% 19 595,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 112 905,10

II/180 DOBŘÁNKY – OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

SO 801 - Kácení zeleně

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou 

uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 

Položky označené "dp;R;X;apod." za devítimístným kódem byly vytvořeny zpracovatelem PD. Konkrétní výrobky 

jsou uvedeny ve vztahu k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jako referenční !! Pokud jsou v 

této specifikaci uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení 

výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, 

patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dobřany Datum: 17.07.2018

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje a město Dobřany Projektant:

Uchazeč: BÖGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 93 310,00

HSV - Práce a dodávky HSV 88 389,00

    1 - Zemní práce 88 389,00

SP - SPECIFIKACE 4 921,00

D PROJEKT PLZEŇ 

Nedvěd s.r.o.

II/180 DOBŘÁNKY – OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

SO 801 - Kácení zeleně
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dobřany Datum: 17.07.2018

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje a město Dobřany Projektant: D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

Uchazeč: BÖGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 93 310,00

D HSV Práce a dodávky HSV 88 389,00

D 1 Zemní práce 88 389,00

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 

1000 m2
m2 21,000 50,00 1 050,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 

5, při celkové ploše do 1 000 m2

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo. 2. Cena -1101 je 

určena i pro: a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková 

výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; b) LTM při jakékoliv celkové 

ploše jednotlivě přes 30 m2. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin 

a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. Průměr 

kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 5. Množství jednotek se určí 

samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými 

křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se 

půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, 

počítá se pouze s plochou staveniště. 

2 K 112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm kus 1,000 140,20 140,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 

mm

II/180 DOBŘÁNKY – OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

SO 801 - Kácení zeleně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště. 2. Ceny lze použít i pro 

odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na 

případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe 

kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V 

případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v 

rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné 

odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy 

a úprava území. 

3 K 112101102 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm kus 4,000 245,00 980,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 

mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště. 2. Ceny lze použít i pro 

odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na 

případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe 

kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V 

případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v 

rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné 

odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy 

a úprava území. 

4 K 112101121 Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm kus 1,000 77,90 77,90 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene 

přes 100 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště. 2. Ceny lze použít i pro 

odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na 

případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe 

kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V 

případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v 

rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné 

odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy 

a úprava území. 

5 K 112101122 Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 500 mm kus 2,000 153,00 306,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene 

přes 300 do 500 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště. 2. Ceny lze použít i pro 

odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na 

případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe 

kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V 

případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v 

rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné 

odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy 

a úprava území. 

6 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 2,000 277,00 554,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru 

přes 100 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 

započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 

naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního 

porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po 

pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v 

místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování 

naměřených hodnot. 

7 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 6,000 520,00 3 120,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru 

přes 300 do 500 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 

započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 

naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního 

porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po 

pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v 

místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování 

naměřených hodnot. 

8 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 314,000 110,00 34 540,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 

dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 

prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, 

kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 

objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 

Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných 

skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu 

každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 

a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení 

se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a 

přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na 

vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění 

neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí 

ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . 

c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí 

podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných 

podmínek tohoto katalogu. 

9 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 314,000 50,00 15 700,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 

m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

10 K 162301401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 1,000 27,70 27,70 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví 

stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

11 K 162301402 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 4,000 143,00 572,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví 

stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

12 K 162301405 Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 1,000 31,90 31,90 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví 

stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

13 K 162301406 Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 2,000 149,00 298,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví 

stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

14 K 162301411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 1,000 358,00 358,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m 

kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

15 K 162301412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 4,000 777,00 3 108,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m 

kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

16 K 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm kus 2,000 83,20 166,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m 

pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

17 K 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm kus 6,000 303,00 1 818,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m 

pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

18 K 162301501a.dp Vodorovné přemístění křovin do 6 km D kmene do 100 mm m2 21,000 53,20 1 117,20

PP Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 6 000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno v cenách 

souboru cen 111 20-11 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů této části a 111 20-32 

Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 

833. 2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do hromad na 

vykázaném místě. 

VV 1+20 21,000

19 K 162301901
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 

5 km
kus 1,000 5,47 5,47 CS ÚRS 2018 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k 

cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru 

kmene přes 100 do 300 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

20 K 162301902
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 

5 km
kus 4,000 23,70 94,80 CS ÚRS 2018 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k 

cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru 

kmene přes 300 do 500 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

21 K 162301905
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 300 mm 

ZKD 5 km
kus 1,000 5,47 5,47 CS ÚRS 2018 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k 

cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů jehličnatých, o průměru 

kmene přes 100 do 300 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

22 K 162301906
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 500 mm 

ZKD 5 km
kus 2,000 24,60 49,20 CS ÚRS 2018 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k 

cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů jehličnatých, o průměru 

kmene přes 300 do 500 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

23 K 162301915
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 300 mm 

ZKD 5 km
kus 1,000 11,30 11,30 CS ÚRS 2018 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k 

cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru 

přes 100 do 300 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

24 K 162301916
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 500 mm 

ZKD 5 km
kus 4,000 49,70 198,80 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k 

cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru 

přes 300 do 500 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

25 K 162301921 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km kus 2,000 14,80 29,60 CS ÚRS 2018 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k 

cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 

300 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

26 K 162301922 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km kus 6,000 29,40 176,40 CS ÚRS 2018 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k 

cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 

500 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

27 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 14,000 114,29 1 600,06 CS ÚRS 2018 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 

10 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

P
Poznámka k položce:

dovoz materiálů do násypů (jámy po pařezech), viz pol.č.10310006.dm

28 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 314,000 50,00 15 700,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 

na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 

lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 

svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě 

hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 

a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 

se určí v rostlém stavu horniny. 

29 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 314,000 5,00 1 570,00 CS ÚRS 2018 01

PP Uložení sypaniny na skládky

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 

nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 

na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 

a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 

za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 

(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

30 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 14,000 140,00 1 960,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 

100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 

zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 

zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 

části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 

betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 

sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 

výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 

těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 

objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s 

obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 

odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li 

v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 

výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 

Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 

jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 

162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, 

že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého 

výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, 

nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého 

výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 

Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 

zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 

předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky 

č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje 

projekt. 

31 K 174201201 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm kus 2,000 75,80 151,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním 

povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Zásyp jam po pařezech průměru přes 100 do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně 

provádí sejmutí ornice. 2. Nestačí-li pro zasypání jámy po pařezu výkopek získaný při dobývání 

pařezu a je-li projektem předepsáno, oceňuje se se doplnění jámy do úrovně okolního terénu 

cenou 174 10-1101 Zásyp sypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem objektů. 3. Průměr pařezu se 

měří v místě řezu. 

32 K 174201202 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm kus 6,000 161,00 966,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním 

povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Zásyp jam po pařezech průměru přes 100 do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně 

provádí sejmutí ornice. 2. Nestačí-li pro zasypání jámy po pařezu výkopek získaný při dobývání 

pařezu a je-li projektem předepsáno, oceňuje se se doplnění jámy do úrovně okolního terénu 

cenou 174 10-1101 Zásyp sypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem objektů. 3. Průměr pařezu se 

měří v místě řezu. 

33 K 979080007.dp Skládkovné - dřevo t 3,810 500,00 1 905,00

PP Skládkovné - dřevo

D SP SPECIFIKACE 4 921,00
34 M 10310006.dm nákup vhodných materiálů do násypů pod komunikace t 26,600 185,00 4 921,00

PP nákup vhodných materiálů do násypů pod komunikace

P
Poznámka k položce:

viz pol.č.174101101

VV 14*1.9 26,600
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