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Novinky v Cenové soustavě ÚRS 2015/II

1. NOVINKY A ÚPRAVY V SOUSTAVĚ OBECNĚ
Ve vydání 2015/II bylo do Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací HSV a PSV přidáno přes 1 200 položek v celkem 19 katalozích. 
Více než 4 300 položek bylo přepracováno. 

Do Sborníku pořizovacích cen materiálů SPCM, který obsahuje přes 40 000 cen od 750 výrobců a dodavatelů, bylo nově zařazeno více než  
1 000 nových výrobků a materiálů a cca 30 000 položek bylo aktualizováno.

2. KOMPLETNĚ PŘEPRACOVANÉ KATALOGY

část A01 Podlahy povlakové
 >  Úvodní soubor položek je věnován přípravě podkladu podlah a schodišťových stupňů (broušení, vysátí, aplikace nivelačního pásku, 

penetrace, stěrkování, tmelení aj.). Dále je tato část katalogu členěna na montáž podlah povlakových nášlapných ploch, schodišťových 
stupňů, montáž soklů a lišt a montáž podlah povlakových na stěny. Použité materiály podlah povlakových v přepracovaném katalogu 
jsou textil, PVC, vinyl, sametový vinyl, přírodní linoleum (marmoleum), pryž a korek. Závěrem jsou uvedeny položky čištění a údržby 
podlahovin po položení.

Ukázka z katalogových listů:

KL   800-776   

1

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

776 1 .‑ . . Příprava podkladu
broušení

podlah
nového podkladu

776 11‑1111 anhydritového m2

776 11‑1112 betonového m2

stávajícího podkladu
776 11‑1115 před litím stěrky m2

776 11‑1116 pro odstranění lepidla (po starých krytinách) m2

776 11‑1117 pro odstranění nerovností (diamantovým 
kotoučem) m2

schodišť
stupnic, šířky

776 11‑1211 do 300 mm m
776 11‑1212 přes 300 mm m

podstupnic, výšky
776 11‑1221 do 200 mm m
776 11‑1222 přes 200 mm m

vysátí
776 11‑1311 podlah m2

schodišť
stupnic, šířky

776 11‑1321 do 300 mm m
776 11‑1322 přes 300 mm m

podstupnic, výšky
776 11‑1331 do 200 mm m
776 11‑1333 přes 200 mm m

montáž dilatační pásky
776 11‑1411 podlah m
776 11‑1421 schodišť m

penetrace
vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním)

ředěná v poměru 1:3
776 12‑1111 podlah m2

schodišť
stupnic, šířky

776 12‑1211 do 300 mm m
776 12‑1212 přes 300 mm m

podstupnic, výšky
776 12‑1221 do 200 mm m
776 12‑1222 přes 200 mm m

ředěná v poměru 1:1
776 12‑1311 podlah m2

neředěná
776 12‑1321 podlah m2

800-776 Podlahy povlakové

Kompletní přepracování celého katalogu na základě současného trendu používaných materiálů a technologií v dané oblasti.
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KL   800-776   

4

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

776 22‑ . . Montáž podlahovin z PVC
lepením standardním lepidlem

z pásů
776 22‑1111 standardních m2

776 22‑1121 elektrostaticky vodivých m2

ze čtverců
776 22‑1211 standardních m2

776 22‑1221 elektrostaticky vodivých m2

lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor)
776 22‑2111 z pásů m2

776 22‑2121 ze čtverců m2

spoj podlah svařováním
776 22‑3111 za tepla (včetně frézování) m
776 22‑3112 za studena m

776 23‑ .1 Montáž podlahovin z vinylu
lepením lamel nebo čtverců

776 23‑1111 standardním lepidlem m2

776 23‑2111 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) m2

776 24‑ .1 Montáž podlahovin ze sametového vinylu
lepením

pásů
776 24‑1111 hladkých (bez vzoru) m2

776 24‑1121 vzorovaných m2

čtverců
776 24‑2111 standardních m2

776 25‑1 . Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea)
lepením standardním lepidlem

z pásů
776 25‑1111 standardních m2

776 25‑1121 elektrostaticky vodivých m2

ze čtverců
776 25‑1211 standardních m2

776 25‑1221 elektrostaticky vodivých m2

lepením 2-složkovým lepidlem
776 25‑1311 z pásů m2

spoj podlah svařováním
776 25‑1411 za tepla m

KL   800-776   

8

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

776 99‑ . . Ostatní práce
spárování

776 99‑1111 silikonem m

montáž zemnícího
776 99‑2111 pásku m

údržba nových podlahovin po pokládce
čištění

776 99‑1121 základní m2

včetně ošetření polymerním nátěrem
1-složkovým

776 99‑1221 jednovrstvým m2

776 99‑1222 dvouvrstvým m2

2-složkovým
776 99‑1131 jednovrstvým m2

776 99‑1132 dvouvrstvým m2

pastování a leštění
776 99‑1141 ručně m2

Poznámky:
1.  V ceně 776 99‑1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem
2.  V ceně 776 99‑1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty

998 77‑6 . Přesun hmot pro podlahy povlakové 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
v objektech výšky

998 77‑6101 do 6 m t
998 77‑6102 přes 6 do 12 m t
998 77‑6103 přes 12 do 24 m t
998 77‑6104 přes 24 do 36 m t
998 77‑6105 přes 36 do 48 m t
998 77‑6106 přes 48 do 60 m t

Příplatek k cenám
za přesun prováděný bez použití mechanizace

998 77‑6181 pro jakoukoliv výšku objektu t

za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost

998 77‑6192 do 100 m t
998 77‑6193 do 500 m t
998 77‑6194 do 1000 m t
998 77‑6199 za každých dalších i započatých 1000 m t

stanovený procentní sazbou z ceny
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m

v objektech výšky
998 77‑6201 do 6 m %
998 77‑6202 přes 6 do 12 m %

KL   800-776   Část A01

9

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

776 20‑18 Demontáž povlakových podlahovin
lepených

ručně
776 20‑1811 bez podložky m2

776 20‑1812 s podložkou m2

z velkých ploch
776 20‑1813 strojně m2

volně položených
776 20‑1814 podlepených páskou m2

776 30‑18 Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů
776 30‑1811 bez podložky m
776 30‑1812 s podložkou m

776 4 .‑08 Demontáž soklíků nebo lišt
776 41‑0811 pryžových nebo plastových m
776 43‑0811 hran schodišťových m

776 50‑18 Demontáž povlakových podlahovin ze stěn
výšky

776 50‑1811 do 2 m m2

776 50‑1812 přes 2 do 3,8 m m2

Poznámky:
1.  Cenou ‑1830 se oceňuje i sejmutí podložky volně položené.

776 99‑18 Ostatní práce
odstranění přibité kovové pásky

776 99‑1811 ze spoje m

odstranění lepidla ručně
776 99‑1821 z podlah m2

776 99‑1822 ze schodišťových stupňů m

část B01 Demontáž podlah povlakových
 >  Obsahuje položky demontáže staré podlahoviny ručně a strojně z podlah, schodišťových stupňů a stěn. Následuje odstranění soklíků, lišt, 

hran, kovových pásků a zbytků lepidla.

Ukázka z katalogových listů:

Ukázka z katalogových listů:

Ukázka z katalogových listů:
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3. NOVÉ ČÁSTI KATALOGŮ
800-771 Podlahy z dlaždic

část A02 Podlahy z dlaždic – doplňkové konstrukce
 > liniové odvodnění odvodňovacím žlabem

KL   800-771   Část A02

17

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

771 59‑14 Liniové odvodnění odvodňovacím žlabem
s napojením na kontaktní izolaci (Schlüter systém)

pro bezbariérové sprchy v úrovni podlahy
s horizontálním nebo vertikálním odtokem

s rámovým krytem a děrovaným roštem
délky

771 59‑1411 500 mm kus
771 59‑1412 600 mm kus
771 59‑1413 700 mm kus
771 59‑1414 800 mm kus
771 59‑1415 900 mm kus
771 59‑1416 1000 mm kus
771 59‑1417 1100 mm kus
771 59‑1421 1200 mm kus
771 59‑1422 1300 mm kus
771 59‑1423 1400 mm kus
771 59‑1424 1500 mm kus
771 59‑1425 1600 mm kus
771 59‑1426 1700 mm kus
771 59‑1427 1800 mm kus

s bezrámovým krytem a nosičem pro nalepení dlažby
délky

771 59‑1431 500 mm kus
771 59‑1432 600 mm kus
771 59‑1433 700 mm kus
771 59‑1434 800 mm kus
771 59‑1435 900 mm kus
771 59‑1436 1000 mm kus
771 59‑1437 1100 mm kus
771 59‑1441 1200 mm kus
771 59‑1442 1300 mm kus
771 59‑1443 1400 mm kus
771 59‑1444 1500 mm kus
771 59‑1445 1600 mm kus
771 59‑1446 1700 mm kus
771 59‑1447 1800 mm kus

montáž
771 59‑1481 odvodňovacího žlabu kus
771 59‑1482 rámu nebo nosiče pro nalepení dlažby kus

KL   800-776   Část C01

11

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

776 20‑19 Ostatní opravy 
výměna poškozené povlakové podlahoviny

bez podložky, s vyříznutím a očistěním podkladu
plochy

776 20‑1910 do 0,25 m2 kus
776 20‑1911 přes 0,25 do 0,50 m2 kus
776 20‑1912 přes 0,50 do 1,00 m2 kus
776 20‑1913 přes 1,00 do 2,00 m2 kus

údržba stávajících podlahovin
elastických

čištění
776 20‑1921 základní m2

včetně ošetření polymerním nátěrem dvouvrstvým
776 20‑1922 1-složkovým m2

776 20‑1923 2-složkovým m2

textilních
čištění

776 20‑1931 mokré intenzivním čističem m2

776 20‑1932 suché čistícím granulátem m2

Poznámky:
1.  V ceně 776 20‑1921 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem

část C01 Opravy a údržba podlah povlakových
 >  Zahrnuje opravu povlakové podlahoviny výměnou její poškozené části. Nové jsou položky čištění a údržby stávajících elastických pod-

lahovin a koberců, lišt, hran.

Ukázka z katalogových listů:

Ukázka z katalogových listů:
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KL   800-771   Část A02

18

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

771 59‑14 Dvoudílný spádový profil
pro napojení na stěnu a obložení zdí u liniového odvodnění

délky 1000 mm, výšky
771 59‑1451 do 35 mm kus
771 59‑1453 přes 35 mm kus

délky 1400 mm, výšky
771 59‑1455 do 35 mm kus
771 59‑1458 přes 35 mm kus

montáž
771 59‑1483 profilu kus

KL   800-771   Část A02

19

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

771 59‑14 Spádová a vyrovnávací deska
s kontakní izolací , rozměru

771 59‑1471 1000 mm x 1000 mm kus
771 59‑1475 1400 mm x 1400 mm kus

montáž
771 59‑1484 desky kus

 > dvoudílný spádový profil

 > spádové a vyrovnávací desky

Ukázka z katalogových listů:

22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

Katalog, kompletně přepracovaný v cenové úrovni 2015/I, nyní obsahuje celkem dvanáct částí (oddílů). Je rozčleněn na venkovní vedení, 
slaboproudé rozvody a zařízení, proudové zdroje, spojovací telefonní systémy a účastnická zařízení, rozhlasová zařízení, rádiokomunikační 
zařízení, zařízení na železnici a zařízení pro pozemní komunikace. 

část A12 Zařízení pro pozemní komunikace – montáž
 > nová část obsahuje položky pro signalizační zařízení, parkovací automaty, zábrany aj.

KL   22-M   Část A11

127

položka popis m.j.
cena
- Kč -

časový fond
- Nh -

220 86‑02 Montáž parkovištní závory
včetně výkopu jámy, vybetonování základu, zatažení a zapojení 
ovládacího kabelu, připojení napájení, zhotovení trubky pro přívod 
kabelu, zhotovení bednícího rámu s fixním upevněním, usazení 
a upevnění stojanu závory, montáže břevna a závory, vyzkoušení

220 86‑0205 se zapojením, upevněním a přezkoušením kus

Poznámky:
1.  V ceně 220 86‑0080 není započten náklad na provedení zemních prací.

Ukázka z katalogových listů:

www.azd.cz

www.azd.cz

Základní technické parametry
Návěstidla typu Mondial 230 V, 50 Hz, příkon 100 W
Nastavení kmitání žluté 7,5 až 120 s
Nastavení kmitání červené 60 až 600 s
Přenos povelů PAN-08 na úrovni 24 V (vstupy 10 mA, výstupy 30 mA)
Max. instalovaná zátěž 1500 W
Síťové napětí 230 V, 50 Hz
Rozsah pracovních teplot 0 až +70 °C

Dálkové ovládání signalizace

www.azd.cz

SYSTÉMY PRO SILNIČNÍ DOPRAVU

Návěstidla
Návěstní reflektory jsou nabízeny ve 
dvou provedeních na bázi žárovko-
vé nebo LED technologie, ve dvou-
rozměrových variantách – o průmě-
ru 210 nebo 300 mm, v případě zá-
jmu lze dodat i návěstidla o průměru 
100 mm např. s cyklistickými symbo-
ly. V základním provedení se návěst-
ní komory osazují barevnými filtry se 
vzorem „pavučinová síť“. Pro speci-
ální účely je možné použít další dva 
typy barevných filtrů se specifickým 
tvarováním světelného paprsku.

Hrozí-li možnost vzniku tzv. fantomo-
vého efektu, doplňují se barevné filtry 
speciálním antifantomovým filtrem, 
který je vyráběn v provedení bílém 
nebo černém (eloxovaný hliník).

Kontrastní rámy jsou navrhovány 
v místech se zvýšenou pravděpodob-
ností snížené viditelnosti signálů ná-
věstidla. Rámy se vyrábějí z černého 
PVC o tloušťce 4 mm s bílým obvodo-
vým pásem z reflexní fólie 3M.

Běžné řešení světelného zdroje se 
signální žárovkou je možné nahra-
dit moderní a energeticky úspornější 
variantou využívající LED technolo-
gii. Světla vybavená polovodičovým 
světelným zdrojem se vyznačují také 
výrazně vyšší životností, minimální-
mi nároky na údržbu a vysokou rov-
noměrnou svítivostí elektroluminis-
cenčních diod.

Návěstidla jsou vyráběna a používá-
na v souladu s pravidly o provozu na 
pozemních komunikacích a se sou-
hlasem Ministerstva dopravy ČR.

Dopravní detektory
Pro dynamické řízení dopravy, stra-
tegické řízení dopravy a získávání 
dalších dopravních informací se vyu-
žívají různé typy detektorů.

Nejčastěji nabízené jsou indukční 
smyčky, videodetekce a mikrovlnné 
detektory.

Chodecká tlačítka
Stisknutím tlačítka dává chodec vý-
zvu řadiči k zapnutí zeleného signa-

lizačního světla pro chodce a čer-
veného pro vozidla. S činností cho-
deckého tlačítka je zpravidla spoje-
na akustická signalizace pro nevido-
mé chodce.

Tlačítko se nachází v místě přechodu 
pro chodce většinou na stožáru sig-
nalizace v malé skříňce společně se 
žárovkou světelného signálu infor-
mace „Čekej“.

Stožáry
Stožáry jsou nosné konstrukce po-
užívané k upevnění jednoho nebo 
více návěstidel pro vozidla, návěs-
tidel pro vymezený okruh účastní-
ků (pro chodce, tramvaje a cyklisty) 
a k upevňování stožárových svorkov-
nic. Na stožáry lze upevňovat i ně-
která vnější příslušenství řadičů, ně-
které druhy dopravních značek, pří-
padně i jiné prvky.

VNějšÍ zAřÍzeNÍ křIžOVATek

n		Unifikovaná řada signálních návěstidel
n		Polykarbonátové provedení bez nároků na údržbu
n		Indukční smyčky a mikrovlnné detektory pohybu
n		Chodecká tlačítka
n		Stožáry
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KL   22-M   Část A12

128

položka popis m.j.
cena
- Kč -

časový fond
- Nh -

220 96‑00 Montáž sestaveného návěstidla
včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové 
formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, 
přezkoušení funkce návěstidla

jednokomorového
220 96‑0031 na stožár kus
220 96‑0032 na výložník kus

dvoukomorového
220 96‑0036 na stožár kus
220 96‑0037 na výložník kus

tříkomorového
220 96‑0041 na stožár kus
220 96‑0042 na výložník kus
220 96‑0043 průměru 300 mm na stožár kus
220 96‑0044 průměru 300 mm na výložník kus

Poznámky:
1.  V cenách 220 96‑0031 až ‑ 0044 nejsou započteny náklady na:

a)  dodávku ucpávkové vývodky,
b)  dodávku vodiče.

KL   22-M   Část A12

132

položka popis m.j.
cena
- Kč -

časový fond
- Nh -

220 96‑02 Montáž systému měření úsekové rychlosti
MUR-07

220 96‑0227 periferií pro jeden jízdní pruh v jednom směru kus
220 96‑0228 se zapojením skříně rozvaděče kus
220 96‑0229 se zapojením podružné skříně rozvaděče kus

Ukázka z katalogových listů:

Ukázka z katalogových listů:

KL   22-M   Část A12

127

položka popis m.j.
cena
- Kč -

časový fond
- Nh -

220 86‑03 Montáž parkovacího automatu
včetně výkopu jámy, zabetonování základové konstrukce nebo 
vybetonování základu, usazení a upevnění automatu, finální úpravy 
povrchu komunikace, vyzkoušení

220 86‑0301 s upevněním a přezkoušením kus

Ukázka z katalogových listů:

4. DALŠÍ NOVINKY A ZMĚNY

Oceňování škod na stavebních objektech (databáze POLAR)
Nové tabulky:

2701P   Základové konstrukce

7634P   Sádrovláknité příčky

7635P   Sádrovláknité předsazené stěny

7636P   Sádrovláknité podhledy

7650P   Střešní fólie

7861P   Žaluzie, rolety

800-0 Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)
Katalog byl doplněn o nové tituly.
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Přehled novinek a změn ve stávajících tabulkách:

3401P   Příčky, stropy, klenby a schodiště

doplněna montáž a materiál příček z vláknocementových a dřevoštěpkových desek

6303P   Podlahy lité

doplněny teracové podlahy přes 5 m2

7622P   Bednění střech

doplněno bednění požadovaných tl. 20, 24, 28, 32 mm

7625P   Podlahy z prken a desek

doplněny dřevotřískové desky

7627P   Bednění stěn

doplněny palubky tl. 12,5 mm, 15, 24 a 28 mm

7633P   Sádrokartonové podhledy

doplněny opravy do 1,5 m2

7640P   Klempířské konstrukce – krytina z tabulí, svitků a šablon

doplněny střešní krytiny z hliníkových šablon (Alukryt), střešní krytiny z trapézových a vlnitých plechů

7645P   Klempířské konstrukce – oplechování zdí a nadezdívek

doplněno oplechování zdí a nadezdívek rš 250 mm

7646P   Klempířské konstrukce – oplechování střešních prvků

doplněno oplechování větraného hřebene rš 250 mm

7648P   Klempířské konstrukce – žlabové kotlíky, svod (odpadní trouba)

doplněny kotlíky oválné a hranaté 80 mm

7651P   Krytina keramická

doplněna krytina bobrovka do malty

7661P   Okna

střešní okna rozdělena podle funkčnosti na kyvná, výsuvně kyvná a výklopně kyvná

7666P   Obložení stěn a podhledů

doplněny palubky z tvrdého dřeva

7711P   Podlahy z dlaždic

doplněny výměny dlažby jednotlivých kusů podle velikosti, u teracové a kamenné dlažby doplněn  soklík

7752P   Podlahy plovoucí

doplněna samonivelační stěrka

7811P   Obklady keramické a kamenné

doplněny vnější obklady a obklady z kamene do lepidla

7849P   Tapety

doplněno polepování stěn kobercem, korkem, polystyrenem, čalounění dveří

7871P   Zasklívání

izolační dvojskla rozdělena podle náplní (vzduch/argon)

7873P   Prosvětlovací systémy stěn a příček

doplněn prosvětlovací systém stěn a příček z plných polykarbonátových profilů a z profilovaných PVC profilů

7874P   Prosvětlovací systémy střešních konstrukcí

doplněn prosvětlovací systém střešních konstrukcí z plných polykarbonátových profilů a z profilovaných PVC profilů
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5. VYBRANÉ NOVINKY V JEDNOTLIVÝCH KATALOZÍCH

část A01
 > ruční vrty pro plotové sloupky a sazenice

800-1 Zemní práce

Ukázka z katalogových listů:

KL   800-1   Část A01

6

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

119 00‑13 Ruční vrty pro plotové sloupky a sazenice
průměru

119 00‑1311 do 100 mm m
119 00‑1312 přes 100 do 200 mm m
119 00‑1313 přes 200 do 300 mm m

KL   800-1   Část A01

7

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

153 19‑11 Zřízení atypického pažení výkopu
svařovaným ocelovým ohlubňovým rámem se štětovnicemi

plochy výkopu
153 19‑1111 do 30 m2 m2

153 19‑1112 přes 30 m2 m2

Poznámky:
1.  Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8 m; toto rozepření 

je započteno v cenách souboru cen 151 . 0‑11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro 
všechny šířky rýh.

2.  Ceny jsou určeny pro překopy inženýrských sítí do maximální hloubky 2,2 m.

153 19‑12 Odstranění atypického pažení výkopu
svařovaným ocelovým ohlubňovým rámem se štětovnicemi

plochy výkopu
153 19‑1221 do 30 m2 m2

153 19‑1222 přes 30 m2 m2

Poznámky:
1.  Ceny jsou určeny pro překopy inženýrských sítí do maximální hloubky 2,2 m.

 > zřízení a odstranění mobilního atypického pažení výkopu

Ukázka z katalogových listů:
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800-2 Zvláštní zakládání objektů

část A01
sanace skal horolezeckou technikou

 > očištění skalních ploch – odstranění vegetace, očištění ručními nástroji
KL   800-2   Část A01

3

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

155 21‑11 Očištění skalních ploch horolezeckou technikou
odstranění vegetace

včetně stažení k zemi, odklizení na hromady na vzdálenost 
do 50 m nebo na naložení na dopravní prostředek

155 21‑1112 keřů a stromů do průměru 10 cm m2

očištění ručními nástroji
155 21‑1122 motykami, páčidly m3

Poznámky:
1.  Množství měrných jednotek u ceny ‑1122 Očištění ručními nástroji se určuje v m3 materiálu odstraněného 

ze skalní stěny.
2.  V cenách nejsou započteny náklady na dočasné ochranné sítě pro zajištění bezpečnosti horolezců a provozu 

na pozemních komunikacích a železnici; tyto náklady se oceňují cenami 944 51‑1111, ‑1211 a ‑1811 Montáž, 
příplatek za každý den použití a demontáž ochranné sítě katalogu 800‑3 Lešení.

3.  Štěpkování se oceňuje cenou 111 25‑1111 Drcení ořezaných větví strojně (štěpkování) části A02 katalogu 
823‑1 Plochy a úprava území.

4.  Přesun odstraněné vegetace na vzdálenost větší než 50 m se oceňuje cenou 162 30‑1501 Vodorovné 
přemístění smýcených křovin části A01 katalogu 800‑1 Zemní práce.

KL   800-2   Část A01

4

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

155 21‑13 Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezecku 
technikou

s přehozením na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek

155 21‑1311 s použitím pneumatického nářadí m3

155 21‑1312 tlakovými poduškami m3

155 21‑1313 hydraulickými klíny m3

Poznámky:
1.  V cenách nejsou započteny náklady na dočasné ochranné sítě pro zajištění bezpečnosti horolezců a provozu 

na pozemních komunikacích a železnici; tyto náklady se oceňují cenami 944 51‑1111, ‑1211 a ‑1811 Montáž, 
příplatek za každý den použití a demontáž ochranné sítě katalogu 800‑3 Lešení.

2.  V ceně ‑1313 Odtěžení hornin hydraulickými klíny jsou započteny i náklady na provedení vrtů.
3.  Odvoz odtěžených hornin se oceňuje cenami souboru cen 162 .1‑11 Vodorovné přemístění výkopku nebo 

sypaniny po suchu části A01 katalogu 800‑1 Zemní práce.

KL   800-2   Část A01

6

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

155 21‑2 . Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou technikou
hloubky do 5 m

přenosnými vrtacími kladivy
průměru do 56 mm, v hornině

155 21‑2112 tř. I a II m
155 21‑2114 tř. III a IV m
155 21‑2116 tř. V a VI m

jádrové diamantovými korunkami
průměru do 56 mm, v hornině

155 21‑2212 tř. I a II m
155 21‑2214 tř. III a IV m
155 21‑2216 tř. V a VI m

průměru přes 56 do 93 mm
úklonu do 45°, v hornině

155 21‑2222 tř. I a II m
155 21‑2224 tř. III a IV m
155 21‑2226 tř. V a VI m

úklonu přes 45°, v hornině
155 21‑2232 tř. I a II m
155 21‑2234 tř. III a IV m
155 21‑2236 tř. V a VI m

průměru přes 93 do 156 mm
úklonu do 45°, v hornině

155 21‑2242 tř. I a II m
155 21‑2244 tř. III a IV m
155 21‑2246 tř. V a VI m

úklonu přes 45°, v hornině
155 21‑2252 tř. I a II m
155 21‑2254 tř. III a IV m
155 21‑2256 tř. V a VI m

průběžným sacím vrtáním
průměru do 56 mm, v hornině

155 21‑2312 tř. I a II m
155 21‑2314 tř. III a IV m
155 21‑2316 tř. V a VI m

průměru přes 56 do 93 mm
úklonu do 45°, v hornině

155 21‑2322 tř. I a II m
155 21‑2324 tř. III a IV m
155 21‑2326 tř. V a VI m

úklonu přes 45°, v hornině
155 21‑2332 tř. I a II m
155 21‑2334 tř. III a IV m
155 21‑2336 tř. V a VI m

průměru přes 93 do 156 mm
úklonu do 45°, v hornině

155 21‑2342 tř. I a II m
155 21‑2344 tř. III a IV m
155 21‑2346 tř. V a VI m

 >  odtěžení nestabilních hornin pneumatickým nářadím, tlakovými poduškami  
a hydraulickými klíny

 >  vrty do skalních stěn průměru 56, 93 a 156 mm přenosnými vrtacími kladivy, jádrovými diamantovými korunkami a průběž-
ným sacím vrtáním pro trny, sloupky a kotvy 

Ukázka z katalogových listů:

Ukázka z katalogových listů:

Ukázka z katalogových listů:
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KL   800-2   Část A01

8

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

155 21‑3 . Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou
bez oka z celozávitové oceli pro uchycení sítí

zainjektované cementovou maltou
délky do 3 m, průměru

155 21‑3111 přes 16 do 20 mm kus
155 21‑3112 přes 20 do 26 mm kus
155 21‑3113 přes 26 do 32 mm kus

délky přes 3 do 5 m, průměru
155 21‑3121 přes 16 do 20 mm kus
155 21‑3122 přes 20 do 26 mm kus
155 21‑3123 přes 26 do 32 mm kus

upnuté lepicími ampulemi
délky do 1,5 m, průměru

155 21‑3211 přes 16 do 20 mm kus
155 21‑3212 přes 20 do 26 mm kus
155 21‑3213 přes 26 do 32 mm kus

s okem z betonářské oceli pro uchycení lana při montáži sítí 
a sloupků záchytného plotu

zainjektované cementovou maltou
délky do 3 m, průměru

155 21‑3311 přes 16 do 20 mm kus
155 21‑3312 přes 20 do 26 mm kus
155 21‑3313 přes 26 do 32 mm kus

délky přes 3 do 5 m, průměru
155 21‑3321 přes 16 do 20 mm kus
155 21‑3322 přes 20 do 26 mm kus
155 21‑3323 přes 26 do 32 mm kus

upnuté lepicími ampulemi
délky do 1,5 m, průměru

155 21‑3411 přes 16 do 20 mm kus
155 21‑3412 přes 20 do 26 mm kus
155 21‑3413 přes 26 do 32 mm kus

statická zatěžovací zkouška
155 21‑3511 trnů kus

Poznámky:
1.  V cenách jsou započteny i náklady na dodávku trnů a injektážní malty nebo lepicích ampulí.
2.  V cenách ‑3111 až ‑3213 Trny bez oka jsou započteny i náklady na dodávku podložek a matic.
3.  V cenách nejsou započteny náklady na:

a)  vrty pro trny; tyto se oceňují cenami souboru cen 155 21‑2 Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou 
technikou,

b)  provedení antikorozní úpravy; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 800‑789 Povrchové úpravy 
ocelových konstrukcí a technologických zařízení.

KL   800-2   Část A01

9

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

155 21‑36 Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou 
technikou

zainjektované cementovou maltou
průměru 32 mm

včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivy na ztracenou korunku
průměru 51 mm, délky

155 21‑3611 do 2 m kus
155 21‑3612 přes 2 do 3 m kus
155 21‑3613 přes 3 do 4 m kus
155 21‑3614 přes 4 do 5 m kus
155 21‑3615 přes 5 do 6 m kus

průměru 76 mm, délky
155 21‑3621 do 2 m kus
155 21‑3622 přes 2 do 3 m kus
155 21‑3623 přes 3 do 4 m kus
155 21‑3624 přes 4 do 5 m kus
155 21‑3625 přes 5 do 6 m kus

Poznámky:
1.  V cenách jsou započteny i náklady na provedení vrtu kotevní tyčí se ztracenou korunkou, injektáž 

cementouvou maltou včetně dodávky injektážní hmoty, korunky, kotevních tyčí, spojníků, podložek a matic.
KL   800-2   Část A01

10

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

155 21‑4 . Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou
montáž pásů

155 21‑4111 ocelové sítě m2

155 21‑4112 geomříže m2

montáž ocelového lana pro uchycení sítě průměru
155 21‑4211 do 10 mm m
155 21‑4212 přes 10 mm m

Poznámky:
1.  V cenách ‑4111 a ‑4112 Montáž pásů sítě a geomříže jsou započteny i náklady na rozvinutí a vytažení pásů 

na skalní stěnu, jejich spojení předepsaným spojovacím materiálem včetně jeho dodávky a přitažení podložek 
a matic na ocelové trny.

2.  V cenách ‑4211 a ‑4212 jsou započteny i náklady na manipulaci s lanem, montáž a dodávku spojovacího 
materiálu (svorky).

3.  V cenách nejsou započteny náklady na:
a)  dodání sítě nebo lana; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 20 %,
b)  vrty; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 155 21‑2 Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou 

technikou,
c)  trny; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 155 21‑3 Trny z oceli nebo 155 21‑36 Trny z injekčních 

zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou,
d)  dočasné ochranné sítě pro zajištění bezpečnosti horolezců a provozu na pozemních komunikacích 

a železnici; tyto náklady se oceňují cenami souborů cen 944 51‑1111, ‑1211 a ‑1811 Montáž, příplatek 
za každý den použití a demontáž ochranné sítě katalogu 800‑3 Lešení.

 >  trny bez oka pro uchycení sítí a s okem pro uchycení lana při montáži sítí a sloupků záchytného plotu; včetně zainjektování 
cementovou maltou nebo upnutí lepicími ampulemi

 > trny z injekčních zavrtávacích tyčí včetně vrtů na ztracenou korunku a injektáže cementovou maltou

 > síťování skalních stěn ocelovými sítěmi, geomřížemi a montáž ocelového lana pro uchycení sítí

Ukázka z katalogových listů:

Ukázka z katalogových listů:

Ukázka z katalogových listů:
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KL   800-2   Část A01
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položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

155 21‑4 . Záchytný plot prováděný horolezeckou technikou
sloupky osazené do vrtů včetně vystředění a zalití cementovou 
injekční směsí

pro plot lehký
betonářská výztuž

délky do 3 m, průměru
155 21‑4311 do 32 mm kus
155 21‑4312 přes 32 mm kus

délky přes 3 m, průměru
155 21‑4321 do 32 mm kus
155 21‑4322 přes 32 mm kus

pro plot těžký
ocelová trubka

délky do 3 m, průměru
155 21‑4411 do 89/10 mm kus
155 21‑4412 přes 89/10 mm kus

délky přes 3 m, průměru
155 21‑4421 do 89/10 mm kus
155 21‑4422 přes 89/10 mm kus

ukotvení sloupků
155 21‑4511 lany kus

montáž pletiva
155 21‑4521 na sloupky m2

montáž ztužujících lan
155 21‑4525 k pletivu m

Poznámky:
1.  V cenách ‑4311 až ‑4422 Sloupky pro plot prováděný horolezeckou technikou jsou započteny i náklady 

dodání sloupků.
2.  V ceně ‑4511 Ukotvení sloupků jsou započteny i náklady na dodávku lana a spojovacího materiálu.
3.  V ceně ‑4521 Montáž pletiva na sloupky jsou započteny i náklady na přivázání pletiva ke sloupkům vázacím 

drátem včetně jeho dodávky.
4.  V ceně ‑4525 Montáž ztužujících lan jsou započteny i náklady na manipulaci s lanem, montáž a dodávku 

spojovacího materiálu.
5.  V cenách ‑4311 až ‑4422 Sloupky pro plot nejsou započteny náklady na:

a)  vrty pro založení sloupku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 155 21‑2 Vrty do skalních stěn 
prováděné horolezeckou technikou.

b)  antikorozní nátěr sloupku; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 800‑789 Povrchové úpravy ocelových 
konstrukcí a technologických zařízení,

6.  V ceně ‑4511 Ukotvení sloupku lany nejsou započteny náklady na:
a)  vrty pro trny; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 155 21‑2 Vrty do skalních stěn prováděné 

horolezeckou technikou.
b)  trny pro uchycení kotvení sloupků, které se oceňují cenami souboru cen 155 21‑3 Trny z oceli nebo 

155 27‑36 Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou,
7.  V ceně ‑4521 Montáž pletiva na sloupky nejsou započteny náklady na dodávku pletiva, které se oceňují 

ve specifikaci.
8.  V ceně ‑4525 Montáž ztužujících lan k pletivu nejsou započteny náklady na dodávku lan, které se oceňují 

ve specifikaci.

KL   800-2   Část A01
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položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

155 21‑51 Montáž dynamické bariéry prováděná horolezeckou technikou
155 21‑5111 I. skupiny (odolnost do 1 000 kJ) m2

155 21‑5121 II. skupiny (odolnost do 2 000 kJ) m2

155 21‑5122 III. skupiny (odolnost do 8 000 kJ) m2

Poznámky:
1.  V cenách jsou započteny i náklady na:

a)  osazení ocelových základových patek a sloupků,
b)  instalace pletiva a ocelových lan dynamické bariéry a ocelového pletiva pro záchyt drobné frakce včetně 

absorbérů kinetické energie.
2.  V cenách nejsou započteny náklady na:

a)  dodávku dynamické bariéry; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
b)  vytyčení a vyčištění míst pro provedení základových patek a lanových kotev,
c)  vrty pro založení a kotvení bariéry; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 155 21‑2 Vrty do skalních 

stěn prováděné horolezeckou technikou nebo cenami souborů cen 22. ..‑ Vrty,
d)  základové prvky bariéry (trny, mikropiloty); tyto náklady se oceňují cenami souborů cen 155 21‑3 Trny 

z oceli, 155 21‑36 Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou nebo cenami 
souboru cen 283 1.‑Mikropiloty,

e)  kotvy pro kotvení bariéry, jejich zhotovení včetně zainjektování; tyto náklady se oceňují cenami souboru 
cen 153 81‑11 Osazení kotev,

f )  zemní práce pro provedení základových patek a pro správné provedení polí dynamických bariér; tyto 
náklady se oceňují cenami kataloguu 800‑1 Zemní práce,

g)  provedení základových patek (bednění, výztuž, betonáž, odstranění bednění);
h)  náklady na antikorozní nátěry kotevních trnů v základové patce sloupku bariéry; tyto náklady se oceňují 

cenami katalogu 800‑789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení,
i)  lešení pro vrtací soupravu, které se oceňují cenami katalogu 800‑3 Lešení,
j)  dočasné ochranné sítě pro zajištění bezpečnosti horolezců a provozu na pozemních komunikacích 

a železnici; tyto náklady se oceňují cenami 944 51‑1111, ‑1211 a ‑1811 Montáž, příplatek za každý den 
použití a demontáž ochranné sítě katalogu 800‑3 Lešení.

KL   800-2   Část A01

11

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

29 Pomocné konstrukce pro zakládání
291 11‑11 Podklad pro zpevněné plochy 

s rozprostřením a s hutněním
291 11‑1111 z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm m3

291 11‑1112 z mechanicky zpevněného kameniva MZK m3

291 11‑1113 ze štěrku zpevněného cementovou maltou ŠCM m3

291 11‑1114 z betonového recyklátu m3

291 11‑1115 z betonového recyklátu prolitého cementovou 
maltou m3

Poznámky:
1.  Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t.
2.  V cenách jsou započteny i náklady na štěrk, kamenivo nebo recyklát.
3.  Podklady ze zemin upravených hydraulickými pojivy (vápno, cement, směs pojiv) se ocení cenami souboru 

cen 561 0. v katalogu 221 Komunikace pozemní a letiště

 >  záchytný plot – sloupky pro plot lehký z betonářské výztuže, pro plot těžký z ocelových trubek, ukotvení sloupků a montáž 
pletiva a lana 

 > montáž dynamické bariéry – osazení ocelových základových patek a sloupků, instalace pletiva a lan

část A01
ostatní doplnění

 > do podkladů pro zpevněné plochy přidán betonový recyklát a betonový recyklát prolitý cementem

Ukázka z katalogových listů:

Ukázka z katalogových listů:

Ukázka z katalogových listů:



ÚRS PRAHA
inženýrská a poradenská organizace

Novinky v Cenové soustavě ÚRS 2015/II

800-3 Lešení

část A01
 > montáž a příplatek ZKD použití kozového lešení trubkového a dílcového
•	 na kus, velikost max. 4 x 2 m 

část B01
 > demontáž kozového lešení trubkového a dílcového

KL   800-3   

1

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

949 11‑1 . Montáž lešení lehkého kozového trubkového
o výšce lešeňové podlahy

949 11‑1111 do 1,2 m sada
949 11‑1112 přes 1,2 do 1,9 m sada
949 11‑1113 přes 1,9 do 2,5 m sada
949 11‑1114 přes 2,5 do 3,5 m sada

ve schodišti
o výšce lešeňové podlahy

949 11‑1121 do 1,5 m sada
949 11‑1122 přes 1,5 do 3,5 m sada

ve světlíku nebo šachtě půdorysné plochy do 6 m2

o výšce lešeňové podlahy
949 11‑1131 do 1,5 m sada
949 11‑1132 přes 1,5 do 3,5 m sada

Příplatek za první a každý další den použití lešení
949 11‑1211 k ceně -1111 sada
949 11‑1212 k ceně -1112 sada
949 11‑1213 k ceně -1113 sada
949 11‑1214 k ceně -1114 sada
949 11‑1221 k ceně -1121 sada
949 11‑1222 k ceně -1122 sada
949 11‑1231 k ceně -1131 sada
949 11‑1232 k ceně -1132 sada

Poznámky:
1.  Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha).
2.  V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.

KL   800-3   

2

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

949 11‑18 Demontáž lešení lehkého kozového trubkového
o výšce lešeňové podlahy

949 11‑1811 do 1,2 m sada
949 11‑1812 přes 1,2 do 1,9 m sada
949 11‑1813 přes 1,9 do 2,5 m sada
949 11‑1814 přes 2,5 do 3,5 m sada

ve schodišti
o výšce lešeňové podlahy

949 11‑1821 do 1,5 m sada
949 11‑1822 přes 1,5 do 3,5 m sada

ve světlíku nebo šachtě půdorysné plochy do 6 m2

o výšce lešeňové podlahy
949 11‑1831 do 1,5 m sada
949 11‑1832 přes 1,5 do 3,5 m sada

Poznámky:
1.  Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha).

Ukázka z katalogových listů:

Ukázka z katalogových listů:



ÚRS PRAHA
inženýrská a poradenská organizace

Novinky v Cenové soustavě ÚRS 2015/II

800-5 Sanace

část C01
 > postupné rozebírání cihelného a kamenného zdiva pro další použití

 > doplnění zdiva ručně cihlami  

 > sbírání a třídění cihel ručně ze suti

 > přezdívání zdiva cihelného a kamenného přes 3 m3

KL   800-5   Část C01

1

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

Část C.. Opravy a údržba konstrukcí

Část C01 Sanace
985 22‑10 Postupné rozebírání zdiva pro další použití

kamenného, objemu
985 22‑1011 do 1 m3 m3

985 22‑1012 přes 1 do 3 m3 m3

985 22‑1013 přes 3 m3 m3

cihelného, objemu
985 22‑1021 do 1 m3 m3

985 22‑1022 přes 1 do 3 m3 m3

985 22‑1023 přes 3 m3 m3

Poznámky:
1.  V cenách jsou započteny i náklady na očištění cihel nebo kamene.

985 22‑11 Doplnění zdiva ručně
do aktivované malty

985 22‑1101 cihlami m3

kamenem
délky spáry na 1 m2 upravované plochy

985 22‑1111 do 6 m m3

985 22‑1112 přes 6 do 12 m m3

985 22‑1113 přes 12 m m3

Příplatek k cenám
985 22‑1119 za práci ve stísněném prostoru m3

Poznámky:
1.  Ceny jsou určeny pro doplnění kamenem nebo cihlami stejného druhu jako doplňované zdivo.
2.  Ceny nelze použít pro doplnění chybějících prvků nebo výměnu ojedinělých prvků objemu jednotlivě větších 

než 0,1 m3.
3.  V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kamene nebo cihel; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
4.  Získání kamene vybraného na staveništi nebo v určité lokalitě se oceňuje cenou souboru cen 985 22‑21 

Sbírání a třídění kamene ručně ze suti.
5.  Délce spáry na 1 m2 plochy zdiva odpovídají tyto počty kamenů nebo cihel:

a)  do 6 m ‑ do 10 kusů na 1 m2,
b)  přes 6 do 12 m ‑ přes 10 do 35 kusů na 1 m2,
c)  přes 12 m ‑ přes 35 kusů na 1 m2.

985 22‑21 Sbírání a třídění kamene nebo cihel ručně ze suti
s očištěním

985 22‑2101 cihel m3

985 22‑2111 kamene m3

KL   800-5   Část C01

1

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

Část C.. Opravy a údržba konstrukcí

Část C01 Sanace
985 22‑10 Postupné rozebírání zdiva pro další použití

kamenného, objemu
985 22‑1011 do 1 m3 m3

985 22‑1012 přes 1 do 3 m3 m3

985 22‑1013 přes 3 m3 m3

cihelného, objemu
985 22‑1021 do 1 m3 m3

985 22‑1022 přes 1 do 3 m3 m3

985 22‑1023 přes 3 m3 m3

Poznámky:
1.  V cenách jsou započteny i náklady na očištění cihel nebo kamene.

985 22‑11 Doplnění zdiva ručně
do aktivované malty

985 22‑1101 cihlami m3

kamenem
délky spáry na 1 m2 upravované plochy

985 22‑1111 do 6 m m3

985 22‑1112 přes 6 do 12 m m3

985 22‑1113 přes 12 m m3

Příplatek k cenám
985 22‑1119 za práci ve stísněném prostoru m3

Poznámky:
1.  Ceny jsou určeny pro doplnění kamenem nebo cihlami stejného druhu jako doplňované zdivo.
2.  Ceny nelze použít pro doplnění chybějících prvků nebo výměnu ojedinělých prvků objemu jednotlivě větších 

než 0,1 m3.
3.  V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kamene nebo cihel; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
4.  Získání kamene vybraného na staveništi nebo v určité lokalitě se oceňuje cenou souboru cen 985 22‑21 

Sbírání a třídění kamene ručně ze suti.
5.  Délce spáry na 1 m2 plochy zdiva odpovídají tyto počty kamenů nebo cihel:

a)  do 6 m ‑ do 10 kusů na 1 m2,
b)  přes 6 do 12 m ‑ přes 10 do 35 kusů na 1 m2,
c)  přes 12 m ‑ přes 35 kusů na 1 m2.

985 22‑21 Sbírání a třídění kamene nebo cihel ručně ze suti
s očištěním

985 22‑2101 cihel m3

985 22‑2111 kamene m3

KL   800-5   Část C01

1

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

Část C.. Opravy a údržba konstrukcí

Část C01 Sanace

985 22‑21 Sbírání a třídění kamene nebo cihel ručně ze suti
s očištěním

985 22‑2101 cihel m3

985 22‑2111 kamene m3

Poznámky:
1.  Množství měrných jednotek se určuje v m3 nasbíraného kamene nebo cihel.
2.  V ceně jsou započteny i náklady na:

a)  očištění sebraného kamene nebo cihel od zeminy a jiných nečistot, včetně ostříkání tlakovou vodou,
b)  vodorovné přemístění sesbíraných kamenů nebo na vzdálenost do 20 m,
c)  uložení očištěného kamene nebo cihel do figur nebo jeho naložení na dopravní prostředek.

985 22‑3 . Přezdívání zdiva
do aktivované malty

cihelného, objemu
985 22‑3110 do 1 m3 m3

985 22‑3111 přes 1 do 3 m3 m3

985 22‑3112 přes 3 m3 m3

kamenného, objemu
985 22‑3210 do 1 m3 m3

985 22‑3211 přes 1 do 3 m3 m3

985 22‑3212 přes 3 m3 m3

Poznámky:
1.  V cenách jsou započteny náklady na odstranění narušených zdicích prvků a jejich postupnou náhradu prvky 

novými.
2.  V cenách nejsou započteny náklady na:

a)  dodávku zdicích prvků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,
b)  fixování okolního zdiva např. vyklínováním, rozepřením, apod.,
c)  spárování zdiva, které se oceňuje cenami souborů cen 985 23‑11 Spárování zdiva hloubky do 40 mm nebo 

985 23‑21 Hloubkové spárování zdiva hloubky do 80 mm.

985 67‑51 Bednění ztužujících věnců
985 67‑5111 zřízení m2

985 67‑5119 odstranění m2

Příplatek k cenám
za práce ve stísněném prostoru při

985 67‑5121 zřízení m2

985 67‑5129 odstranění m2

Poznámky:
1.  V ceně jsou započteny i náklady očištění bednění.

KL   800-5   Část C01

1

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

Část C.. Opravy a údržba konstrukcí

Část C01 Sanace

985 22‑21 Sbírání a třídění kamene nebo cihel ručně ze suti
s očištěním

985 22‑2101 cihel m3

985 22‑2111 kamene m3

Poznámky:
1.  Množství měrných jednotek se určuje v m3 nasbíraného kamene nebo cihel.
2.  V ceně jsou započteny i náklady na:

a)  očištění sebraného kamene nebo cihel od zeminy a jiných nečistot, včetně ostříkání tlakovou vodou,
b)  vodorovné přemístění sesbíraných kamenů nebo na vzdálenost do 20 m,
c)  uložení očištěného kamene nebo cihel do figur nebo jeho naložení na dopravní prostředek.

985 22‑3 . Přezdívání zdiva
do aktivované malty

cihelného, objemu
985 22‑3110 do 1 m3 m3

985 22‑3111 přes 1 do 3 m3 m3

985 22‑3112 přes 3 m3 m3

kamenného, objemu
985 22‑3210 do 1 m3 m3

985 22‑3211 přes 1 do 3 m3 m3

985 22‑3212 přes 3 m3 m3

Poznámky:
1.  V cenách jsou započteny náklady na odstranění narušených zdicích prvků a jejich postupnou náhradu prvky 

novými.
2.  V cenách nejsou započteny náklady na:

a)  dodávku zdicích prvků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,
b)  fixování okolního zdiva např. vyklínováním, rozepřením, apod.,
c)  spárování zdiva, které se oceňuje cenami souborů cen 985 23‑11 Spárování zdiva hloubky do 40 mm nebo 

985 23‑21 Hloubkové spárování zdiva hloubky do 80 mm.

985 67‑51 Bednění ztužujících věnců
985 67‑5111 zřízení m2

985 67‑5119 odstranění m2

Příplatek k cenám
za práce ve stísněném prostoru při

985 67‑5121 zřízení m2

985 67‑5129 odstranění m2

Poznámky:
1.  V ceně jsou započteny i náklady očištění bednění.

Ukázka z katalogových listů:

Ukázka z katalogových listů:

Ukázka z katalogových listů:

Ukázka z katalogových listů:



ÚRS PRAHA
inženýrská a poradenská organizace

Novinky v Cenové soustavě ÚRS 2015/II

801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické

část A01
 > kompletní přepracování základového zdiva z kamene

část A02
 > kompletní přepracování nadzákladového zdiva z kamene
•	 z pravidelných a nepravidelných kamenů
•	 na maltu a na sucho

KL   801-1   

1

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

274 21‑14 Zdivo základových pásů z lomového kamene 
nelícované

274 21‑1411 na maltu cementovou m3

Příplatek k cenám
za lícování zdiva

274 21‑1492 jednostranné m3

274 21‑1493 oboustranné m3

27* 36‑ .1 Základové kostry z betonářské oceli
(4) pasů, (5) patek, (9) zdí

ztužení na hranách válcovanou ocelí tvaru L jakéhokoliv 
rozměru s jejím dodáním a s přivařením

27* 36‑2151 10 370 t
27* 36‑2153 11 373 t

obalení boků svislých nebo šikmých
27* 36‑4151 svařovanou sítí (rohoží), s jejím dodáním t

potažení boků svislých nebo šikmých
hustým drátěným pletivem nahrazujícím bednění, s jeho 
dodáním

27* 36‑4171 s povrchem matným m2

27* 36‑4173 s povrchem pozinkovaným m2

Poznámky:
1.  Pro sváření koster, jakož i pro nastavování položených koster k sobě, svářením či přesahem kotevních délek 

platí čl. 3342 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
2.  Hmotnost ostatní drobné výztuže (např. oceli páskové) se započítává do hmotnosti oceli konstrukčního 

prvku.

275 21‑14 Zdivo základových patek z lomového kamene 
nelícované

275 21‑1412 na maltu cementovou m3

Příplatek k cenám
275 21‑1492 za lícování zdiva m3

KL   801-1   Část A01

2

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

311 21‑ . . Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně 
vybíraného

na maltu
z nepravidelných kamenů

objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry
311 21‑3111 do 4 mm m3

311 21‑3112 přes 4 do 10 mm m3

311 21‑3113 přes 10 do 20 mm m3

311 21‑3114 přes 20 do 50 mm m3

objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry
311 21‑3121 do 4 mm m3

311 21‑3122 přes 4 do 10 mm m3

311 21‑3123 přes 10 do 20 mm m3

311 21‑3124 přes 20 do 50 mm m3

z pravidelných kamenů (na vazbu)
objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry

311 21‑3211 do 4 mm m3

311 21‑3212 přes 4 do 10 mm m3

311 21‑3213 přes 10 do 20 mm m3

311 21‑3214 přes 20 do 50 mm m3

objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry
311 21‑3221 do 4 mm m3

311 21‑3222 přes 4 do 10 mm m3

311 21‑3223 přes 10 do 20 mm m3

311 21‑3224 přes 20 do 50 mm m3

Příplatek k cenám
za lícování zdiva

311 21‑3911 jednostranné m3

311 21‑3912 oboustranné m3

za vytvoření hrany
311 21‑3921 rohu m
311 21‑3922 nároží m

KL   801-1   

1

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

274 21‑14 Zdivo základových pásů z lomového kamene 
nelícované

274 21‑1411 na maltu cementovou m3

Příplatek k cenám
za lícování zdiva

274 21‑1492 jednostranné m3

274 21‑1493 oboustranné m3

27* 36‑ .1 Základové kostry z betonářské oceli
(4) pasů, (5) patek, (9) zdí

ztužení na hranách válcovanou ocelí tvaru L jakéhokoliv 
rozměru s jejím dodáním a s přivařením

27* 36‑2151 10 370 t
27* 36‑2153 11 373 t

obalení boků svislých nebo šikmých
27* 36‑4151 svařovanou sítí (rohoží), s jejím dodáním t

potažení boků svislých nebo šikmých
hustým drátěným pletivem nahrazujícím bednění, s jeho 
dodáním

27* 36‑4171 s povrchem matným m2

27* 36‑4173 s povrchem pozinkovaným m2

Poznámky:
1.  Pro sváření koster, jakož i pro nastavování položených koster k sobě, svářením či přesahem kotevních délek 

platí čl. 3342 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
2.  Hmotnost ostatní drobné výztuže (např. oceli páskové) se započítává do hmotnosti oceli konstrukčního 

prvku.

275 21‑14 Zdivo základových patek z lomového kamene 
nelícované

275 21‑1412 na maltu cementovou m3

Příplatek k cenám
275 21‑1492 za lícování zdiva m3

Ukázka z katalogových listů:

Ukázka z katalogových listů:

Ukázka z katalogových listů:
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část A04
 > hliněná omítka vnitřních ploch
•	 Hliněné omítky neobsahují žádné hydraulické pojivo a škodlivé přísady.
•	  Skládají se z kvalitního jílu, který slouží jako pojivo, a z písku; lze je různě dobarvovat přírodními pigmenty, případně používat různé 

dekorační příměsi, jako jsou kousky bylin nebo dekorativní slaměné řezanky. 
•	  Další výhodou je snadná dostupnost vstupních surovin, možnost recyklace a nízká energetická stopa – to vše jsou hlediska, která 

v dnešní době nabývají na významu. 
•	 Jejich zpracování je poměrně jednoduché a vyznačuje se takřka neomezenými možnostmi tvarování povrchu.

KL   801-1   Část A04

16

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

61 . 35‑11 Omítka hliněná vnitřních ploch
nanášená ručně

jádrová jednovrstvá, tloušťky do 10 mm
hrubá zatřená (prováděná od ruky, částečně nerovná)

vodorovných konstrukcí
611 35‑1101 stropů rovných m2

611 35‑1102 stropů žebrových nebo osamělých trámů m2

611 35‑1103 kleneb nebo skořepin m2

schodišťových konstrukcí
611 35‑1105 stropů, stěn, ramen nebo nosníků m2

svislých konstrukcí
612 35‑1101 stěn m2

613 35‑1101 pilířů nebo sloupů m2

hladká (stažená do omítníků)
vodorovných konstrukcí

611 35‑1111 stropů rovných m2

611 35‑1112 stropů žebrových nebo osamělých trámů m2

611 35‑1113 kleneb nebo skořepin m2

schodišťových konstrukcí
611 35‑1115 stropů, stěn, ramen nebo nosníků m2

svislých konstrukcí
612 35‑1111 stěn m2

613 35‑1111 pilířů nebo sloupů m2

jádrová jednovrstvá s příměsí organických vláken, tloušťky 
do 10 mm

hrubá zatřená (prováděná od ruky, částečně nerovná)
vodorovných konstrukcí

611 35‑1121 stropů rovných m2

611 35‑1122 stropů žebrových nebo osamělých trámů m2

611 35‑1123 kleneb nebo skořepin m2

schodišťových konstrukcí
611 35‑1125 stropů, stěn, ramen nebo nosníků m2

svislých konstrukcí
612 35‑1121 stěn m2

613 35‑1121 pilířů nebo sloupů m2

hladká (stažená do omítníků)
vodorovných konstrukcí

611 35‑1131 stropů rovných m2

611 35‑1132 stropů žebrových nebo osamělých trámů m2

611 35‑1133 kleneb nebo skořepin m2

schodišťových konstrukcí
611 35‑1135 stropů, stěn, ramen nebo nosníků m2

svislých konstrukcí
612 35‑1131 stěn m2

613 35‑1131 pilířů nebo sloupů m2

Ukázka z katalogových listů:

KL   801-1   Část A01

2

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

311 21‑ . . Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně 
vybíraného

na sucho
z nepravidelných kamenů

objemu 1 kusu kamene
311 21‑4111 do 0,02 m3 m3

311 21‑4112 přes 0,02 m3 m3

z pravidelných kamenů
objemu 1 kusu kamene

311 21‑4121 do 0,02 m3 m3

311 21‑4122 přes 0,02 m3 m3

Příplatek k cenám
za lícování zdiva

311 21‑4911 jednostranné m3

311 21‑4912 oboustranné m3

za vytvoření hrany
311 21‑4921 rohu m
311 21‑4922 nároží m

Poznámky:
1.  V cenách jsou započteny i náklady na nutné přisekávání kamene do spár i v líci při zdění.
2.  V cenách nejsou započteny náklady na spárování zdiva; tyto se oceňují cenami souboru cen 62. 63‑10..

Spárování vnějších ploch pohledového zdiva části A04 tohoto katalogu.
3.  Ceny lze použít i pro ocenění kamenného obkladového zdiva.

Ukázka z katalogových listů:
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801-4 Budovy a haly – opravy a údržba

část C01
 > ochrana stavebních konstrukcí a předmětů bedněním – zřízení a odstranění

801-5 Objekty pozemní zvláštní

část A04
 > kompletní přepracování základového a nadzákladového zdiva opěrných zdí z kamene 
•	 z pravidelných a nepravidelných kamenů
•	 na maltu a na sucho

KL   801-4   Část C01

5

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

619 99‑61 Ochrana stavebních konstrukcí a předmětů bedněním
619 99‑6111 zřízení m2

619 99‑6121 odstranění m2

Poznámky:
1.  Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy bednění.
2.  V ceně ‑6111 jsou započteny i náklady na opotřebení řeziva.
3.  Ochrana vodorovných stavebních konstrukcí se oceňuje cenami souboru cen 762 52 ‑ Položení podlah 

katalogu 800‑762 Konstrukce tesařské.

KL   801-5   Část A01

2

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

327 21‑ . . Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene 
štípaného nebo ručně vybíraného

na maltu
z nepravidelných kamenů

objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry
327 21‑1111 do 4 mm m3

327 21‑1112 přes 4 do 10 mm m3

327 21‑1113 přes 10 do 20 mm m3

327 21‑1114 přes 20 do 50 mm m3

objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry
327 21‑1121 do 4 mm m3

327 21‑1122 přes 4 do 10 mm m3

327 21‑1123 přes 10 do 20 mm m3

327 21‑1124 přes 20 do 50 mm m3

z pravidelných kamenů (na vazbu)
objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry

327 21‑1211 do 4 mm m3

327 21‑1212 přes 4 do 10 mm m3

327 21‑1213 přes 10 do 20 mm m3

327 21‑1214 přes 20 do 50 mm m3

objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry
327 21‑1221 do 4 mm m3

327 21‑1222 přes 4 do 10 mm m3

327 21‑1223 přes 10 do 20 mm m3

327 21‑1224 přes 20 do 50 mm m3

Příplatek k cenám
za lícování zdiva

327 21‑1911 jednostranné m3

327 21‑1912 oboustranné m3

za vytvoření hrany
327 21‑1921 rohu m
327 21‑1922 nároží m

Ukázka z katalogových listů:

Ukázka z katalogových listů:
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 > nové položky pro zdění zdiva z kamene (montáž)

Ukázka z katalogových listů:

KL   801-5   Část A01

3

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

327 21‑ . . Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového 
kamene štípaného nebo ručně vybíraného

na maltu
z nepravidelných kamenů

objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry
327 21‑3111 do 4 mm m3

327 21‑3112 přes 4 do 10 mm m3

327 21‑3113 přes 10 do 20 mm m3

327 21‑3114 přes 20 do 50 mm m3

objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry
327 21‑3121 do 4 mm m3

327 21‑3122 přes 4 do 10 mm m3

327 21‑3123 přes 10 do 20 mm m3

327 21‑3124 přes 20 do 50 mm m3

z pravidelných kamenů (na vazbu)
objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry

327 21‑3211 do 4 mm m3

327 21‑3212 přes 4 do 10 mm m3

327 21‑3213 přes 10 do 20 mm m3

327 21‑3214 přes 20 do 50 mm m3

objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry
327 21‑3221 do 4 mm m3

327 21‑3222 přes 4 do 10 mm m3

327 21‑3223 přes 10 do 20 mm m3

327 21‑3224 přes 20 do 50 mm m3

KL   801-5   Část A01

3

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

327 21‑ . . Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového 
kamene štípaného nebo ručně vybíraného

na sucho
z nepravidelných kamenů

objemu 1 kusu kamene
327 21‑4111 do 0,02 m3 m3

327 21‑4112 přes 0,02 m3 m3

z pravidelných kamenů
objemu 1 kusu kamene

327 21‑4121 do 0,02 m3 m3

327 21‑4122 přes 0,02 m3 m3

Poznámky:
1.  Ceny lze použít:

a)  pokud není nutno kámen nakupovat (použije se původní kámen),
b)  v případě nutnosti zohlednění specifických vlastností kamene ‑ kvality, estetických parametrů, dostupnosti 

a ceny.
2.  Ceny lze použít i pro ocenění zdění kamenného obkladového zdiva.
3.  Lícování a a vytvoření hrany se oceňuje cenami příplatků souboru cen 327 21‑ Zdivo nadzákladové 

z lomového kamene.
4.  V cenách nejsou započteny náklady na:

a)  dodávku kamene; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5 %. Orientační měrná 
hmotnost kamene je 2 700 kg/m3.

b)  spárování zdiva; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 628 63‑12 Spárování zdiva opěrných zdí 
a valů.

Ukázka z katalogových listů:

KL   801-5   Část A01

2

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

327 21‑ . . Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene 
štípaného nebo ručně vybíraného

na sucho
z nepravidelných kamenů

objemu 1 kusu kamene
327 21‑2111 do 0,02 m3 m3

327 21‑2112 přes 0,02 m3 m3

z pravidelných kamenů
objemu 1 kusu kamene

327 21‑2121 do 0,02 m3 m3

327 21‑2122 přes 0,02 m3 m3

Příplatek k cenám
za lícování zdiva

327 21‑2911 jednostranné m3

327 21‑2912 oboustranné m3

za vytvoření hrany
327 21‑2921 rohu m
327 21‑2922 nároží m

Poznámky:
1.  V cenách nejsou započteny náklady na spárování zdiva; tyto se oceňují cenami souboru cen 628 63‑12 

Spárování zdiva opěrných zdí a valů.
2.  Zdivo z lomového kamene do drátěných košů (gabionů) se oceňuje cenou 334 21‑4521 katalogu 821‑1 Mosty.
3.  V případě, že není nutno kámen nakupovat nebo je potřeba zohlednit jeho specifické vlastnosti, lze ocenit 

zdění z kamene cenami souboru cen 327 21‑ Zdění zdiva nadzákladového z lomového kamene.

Ukázka z katalogových listů:
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822-1 Komunikace pozemní a letiště

část A01
 > doplnění řady protihlukových stěn o hliníkové panely s příslušenstvím

KL   822-1   

1

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

918 24‑ . . Panely protihlukových stěn 
prefabrikované

hliníkové
plné

odrazivé
šířky do 2 m, výšky

918 24‑3211 do 1,5 m m2

918 24‑3212 přes 1,5 do 2,5 m m2

918 24‑3213 přes 2,5 do 3,5 m m2

918 24‑3214 přes 3,5 m m2

šířky přes 2 do 4 m, výšky
918 24‑3221 do 1,5 m m2

918 24‑3222 přes 1,5 do 2,5 m m2

918 24‑3223 přes 2,5 do 3,5 m m2

918 24‑3224 přes 3,5 m m2

jednostranně pohltivé
šířky do 2 m, výšky

918 24‑3231 do 1,5 m m2

918 24‑3232 přes 1,5 do 2,5 m m2

918 24‑3233 přes 2,5 do 3,5 m m2

918 24‑3234 přes 3,5 m m2

šířky přes 2 do 4 m, výšky
918 24‑3241 do 1,5 m m2

918 24‑3242 přes 1,5 do 2,5 m m2

918 24‑3243 přes 2,5 do 3,5 m m2

918 24‑3244 přes 3,5 m m2

šířky přes 4 do 5 m, výšky
918 24‑3251 do 1,5 m m2

918 24‑3252 přes 1,5 do 2,5 m m2

918 24‑3253 přes 2,5 do 3,5 m m2

918 24‑3254 přes 3,5 m m2

oboustranně pohltivé
šířky do 2 m, výšky

918 24‑3261 do 1,5 m m2

918 24‑3262 přes 1,5 do 2,5 m m2

918 24‑3263 přes 2,5 do 3,5 m m2

918 24‑3264 přes 3,5 m m2

šířky přes 2 do 4 m, výšky
918 24‑3271 do 1,5 m m2

918 24‑3272 přes 1,5 do 2,5 m m2

918 24‑3273 přes 2,5 do 3,5 m m2

918 24‑3274 přes 3,5 m m2

šířky přes 4 do 5 m, výšky
918 24‑3281 do 1,5 m m2

918 24‑3282 přes 1,5 do 2,5 m m2

918 24‑3283 přes 2,5 do 3,5 m m2

918 24‑3284 přes 3,5 m m2

Ukázka z katalogových listů:

 > k ručnímu přesunu hmot přidán příplatek ZKD 50 m
KL   801-5   Část A04

8

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

998 15‑32 Přesun hmot ruční pro zdi a valy samostatné
Příplatek cenám

za ruční zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost
998 15‑3221 za každých dalších i započatých 50 m t

Poznámky:
1.  Ceny jsou určeny pro přesun hmot pro zdi a valy budované v nepřístupných podmínkách, kam není možný 

příjezd jeřábu, čerpadla na beton, apod.

Ukázka z katalogových listů:
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823-1 Plochy a úprava území

část A02
 > flexibilní skrytý zahradní obrubník plastový
•	  Flexibilní skrytý plastový zahradní obrubník se spojovacím zámkem z  recyklovaného ma-

teriálu LDPE, HDPE se vyznačuje vysokou životností (min. 30 let), pružností, nenasákavostí, 
fyziologickou netečností a plnou recyklovatelností. 

•	  Představuje snadné, rychlé a levné řešení pro oddělení různých ploch v zahradě (trávníky, 
štěrkové povrchy, květinové záhony, záhony s mulčovací kůrou, chodníky a mnoho dalších).

•	  Dodává se v šíři od 125 mm do 300 mm a v tloušťce 4 mm, v rolích 25 m (resp. 12 m), v černé 
barvě. 

 > k ručnímu přesunu hmot přidán příplatek ZKD 50 m
KL   822-1   

2

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

998 22‑91 Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace
Příplatek k cenám

za ruční zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost
998 22‑9121 za každých dalších i započatých 50 m t

Poznámky:
1.  Ceny jsou určeny pro přesun hmot pro nepřístupné plochy, kam není možný příjezd dopravních prostředků 

– především pro vnitřní plochy objektů např. atria, terasy.

KL   823-1   Část A04

1

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

916 37‑12 Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového
916 37‑1211 jednostranným odkopáním m
916 37‑1214 zarytím včetně začištění m

99 Přesuny hmot a suti
998 23‑13 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
998 23‑1311 dopravní vzdálenost do 5000 m t

Část A04 Ploty a ohraničení území
33 Sloupy a pilíře a rámové konstrukce
338 95‑11 Osazování sloupků a vzpěr plotových dřevěných 

průměru přes 100 do 150 mm
se zasypáním zeminou a udusáním

338 95‑1111 neimpregnovaných kus
338 95‑1113 s impregnací spodní části kus

se zalitím cementovou maltou
338 95‑1121 s impregnací spodní části kus

Poznámky:
1.  V cenách jsou započteny i náklady na hloubení jamek.
2.  V cenách nejsou započteny náklady na sloupky a vzpěry. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze 

dohodnout ve výši 0,5 %.

Ukázka z katalogových listů:

Ukázka z katalogových listů:

827-1 Vedení trubní, dálková a přípojná – vodovod a kanalizace

část A02
 > montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových s těsnicím nebo zámkovým spojem
•	  Byly doplněny nové montážní položky litinových hrdlových trub s těsnicím nebo zámkovým spojem malých profilů. 
•	  Hlavní výhodou jejich použití je manipulace bez použití mechanizace, montáž ve stísněných prostorech. Celá rozměrová řada je 

kompatibilní se stávajícími sítěmi z plastů (PE, PVC). Hlavní výhodou tohoto potrubí je zvýšený průtočný profil a vyšší provozní tlak.

KL   827-1   Část A02

3

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

Část A02 Venkovní vodovody
85 Potrubí z trub litinových
851  . .‑1 . Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových 

s těsnícím nebo zámkovým spojem
vnějšího průměru

851 23‑1211 DE 75 m
851 25‑1211 DE 90 m
851 26‑1211 DE 110 m
851 27‑1211 DE 125 m
851 32‑1211 DE 160 m

Příplatek k cenám 1211
za krácení litinové trouby

851 23‑1292 DE 75 kus
851 25‑1292 DE 90 kus
851 26‑1292 DE 110 kus
851 27‑1292 DE 125 kus
851 32‑1292 DE 160 kus

Poznámky:
1.  V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

a)  dodání potrubí; toto se oceňuje ve specifikaci,
b)  montáž tvarovek,
c)  podkladní konstrukci ze štěrkopísku ‑ podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňue cenou 564 28‑1111 

Podklad ze štěrkopísku,
d)  zásyp potrubí, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0‑11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 

800‑1 Zemní práce části A 01.
2.  Ceny montáže potrubí ‑1131 jsou určeny pro systémy těsněné elastickými kroužky a ‑1211 těsnícími kroužky 

a zámkovým spojem. Tyto se také oceňují ve specifikaci, nejsou‑li zahrnuty již v ceně dodávky trub.

857  . .‑ .1 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém
jednoosých

na potrubí z trub hrdlových
v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě

s integrovaným těsněním
857 24‑1131 DN 80 kus
857 26‑1131 DN 100 kus
857 31‑1131 DN 150 kus
857 35‑1131 DN 200 kus
857 36‑1131 DN 250 kus
857 37‑1131 DN 300 kus
857 38‑1131 DN 350 kus
857 39‑1131 DN 400 kus
857 42‑1131 DN 500 kus
857 44‑1131 DN 600 kus
857 47‑1131 DN 800 kus
857 49‑1131 DN 1000 kus
857 52‑1131 DN 1200 kus

Ukázka z katalogových listů:
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 > montáž litinových tvarovek jednoosých a odbočných s těsnicím nebo zámkovým spojem, přírubovým koncem
•	  Nové montážní položky tvarovek jednoosých nebo odbočných na litinovém potrubí malých profilů s těsnícím nebo zámkovým spo-

jem. Tvarovky jsou navrženy s manipulačními úchyty, které umožňují snadnou montáž ve směru osy potrubí.

 > montáž vodovodního potrubí z PVC a PE 100 svařovaných natupo a elektrotvarovkou SDR 11/PN 16, SDR 17/PN 10
•	  PE 100 potrubí je dvouvrstvé, s vnější 10% barevně odlišenou vrstvou, která kromě určení média slouží i jako signalizační vrstva pro 

snadnou identifikaci poškození. Potrubí PE 100 má stejné fyzikální i mechanické vlastnosti, rozměry i svařovací postupy jako černé 
potrubí PE 100. Tím, že potrubí patří do skupiny HD-PE (vysokohustotní polyetylen), je navzájem svařitelné se všemi HD-PE potrubími 
bez omezení. Potrubí PE 100 se ukládá stejně jako černé nebo celobarevné potrubí PE 100 výhradně do otevřeného výkopu do pís-
kového lože.

KL   827-1   Část A02

3

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

Část A02 Venkovní vodovody

857  . .‑ .1 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém
jednoosých

na potrubí z trub hrdlových
v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě

s těsnícím nebo zámkovým spojem
vnějšího průměru

857 23‑1141 DE 75 kus
857 25‑1141 DE 90 kus
857 26‑1141 DE 110 kus
857 27‑1141 DE 125 kus
857 31‑1141 DE 160 kus

s přírubovým koncem
vnějšího průměru

857 23‑1151 DE 75 kus
857 25‑1151 DE 90 kus
857 26‑1151 DE 110 kus
857 27‑1151 DE 125 kus
857 31‑1151 DE 160 kus

KL   827-1   Část A02

7

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

871  . .‑1 . Montáž vodovodního potrubí z plastů
v otevřeném výkopu

z polyetylenu PE 100
svařovaných na tupo

SDR 11/PN16
871 16‑1141 D 32 x 3,0 mm m
871 17‑1141 D 40 x 3,7 mm m
871 18‑1141 D 50 x 4,6 mm m
871 21‑1141 D 63 x 5,8 mm m
871 23‑1141 D 75 x 6,8 mm m
871 24‑1141 D 90 x 8,2 mm m
871 25‑1141 D 110 x 10,0 mm m
871 26‑1141 D 125 x 11,4 mm m
871 27‑1141 D 140 x 12,7 mm m
871 32‑1141 D 160 x 14,6 mm m
871 34‑1141 D 180 x 16,4 mm m
871 35‑1141 D 200 x 18,2 mm m
871 35‑1142 D 225 x 20,5 mm m
871 36‑1141 D 250 x 22,7 mm m
871 36‑1142 D 280 x 25,4 mm m
871 37‑1141 D 315 x 28,6 mm m
871 38‑1142 D 355 x 32,2 mm m
871 39‑1141 D 400 x 36,3 mm m
871 41‑1141 D 450 x 40,9 mm m

SDR 17/PN10
871 24‑1151 D 90 x 5,4 mm m
871 25‑1151 D 110 x 6,6 mm m
871 26‑1151 D 125 x 7,4 mm m
871 27‑1151 D 140 x 8,3 mm m
871 32‑1151 D 160 x 9,5 mm m
871 34‑1151 D 180 x 10,7 mm m
871 35‑1151 D 200 x 11,9 mm m
871 35‑1152 D 225 x 13,4 mm m
871 36‑1151 D 250 x 14,8 mm m
871 36‑1152 D 280 x 16,6 mm m
871 37‑1151 D 315 x 18,7 mm m
871 38‑1152 D 355 x 21,1 mm m
871 39‑1151 D 400 x 23,7 mm m
871 41‑1151 D 450 x 26,7 mm m

KL   827-1   Část A02

7

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

871  . .‑1 . Montáž vodovodního potrubí z plastů
v otevřeném výkopu

z polyetylenu PE 100
svařovaných elektrotvarovkou

SDR 11/PN16
871 16‑1211 D 32 x 3,0 mm m
871 17‑1211 D 40 x 3,7 mm m
871 18‑1211 D 50 x 4,6 mm m
871 21‑1211 D 63 x 5,8 mm m
871 23‑1211 D 75 x 6,8 mm m
871 24‑1211 D 90 x 8,2 mm m
871 25‑1211 D 110 x 10,0 mm m
871 26‑1211 D 125 x 11,4 mm m
871 27‑1211 D 140 x 12,7 mm m
871 32‑1211 D 160 x 14,6 mm m
871 34‑1211 D 180 x 16,4 mm m
871 35‑1211 D 200 x 18,2 mm m
871 35‑1212 D 225 x 20,5 mm m
871 36‑1211 D 250 x 22,7 mm m
871 36‑1212 D 280 x 25,4 mm m
871 37‑1211 D 315 x 28,6 mm m
871 38‑1211 D 355 x 32,2 mm m
871 39‑1211 D 400 x 36,3 mm m
871 41‑1211 D 450 x 40,9 mm m

SDR 17/PN10
871 24‑1221 D 90 x 5,4 mm m
871 25‑1221 D 110 x 6,6 mm m
871 26‑1221 D 125 x 7,4 mm m
871 27‑1221 D 140 x 8,3 mm m
871 32‑1221 D 160 x 9,5 mm m
871 34‑1221 D 180 x 10,7 mm m
871 35‑1221 D 200 x 11,9 mm m
871 35‑1222 D 225 x 13,4 mm m
871 36‑1221 D 250 x 14,8 mm m
871 36‑1222 D 280 x 16,6 mm m
871 37‑1221 D 315 x 18,7 mm m
871 38‑1221 D 355 x 21,1 mm m
871 39‑1221 D 400 x 23,7 mm m
871 41‑1221 D 450 x 26,7 mm m

Poznámky:
1.  V cenách potrubí nejsou započteny náklady na:

a)  dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 
1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %,

b)  dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci.
2.  Ceny ‑2111 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.

Ukázka z katalogových listů:

Ukázka z katalogových listů:

Ukázka z katalogových listů:
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KL   827-1   Část A03

20

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

386 41‑1 . Čistírny odpadních vod (ČOV)
z polypropylenu PP

domovní
počet ekvivalentních obyvatel (EO)

386 41‑1111 1 - 4 kus
386 41‑1112 5 - 8 kus
386 41‑1113 9 - 12 kus
386 41‑1114 13 - 20 kus

komunální
počet ekvivalentních obyvatel (EO)

386 41‑1211 20 - 35 kus
386 41‑1212 35 - 50 kus
386 41‑1213 50 - 75 kus
386 41‑1214 75 - 100 kus
386 41‑1215 100 - 125 kus

Poznámky:
1.  V cenách jsou započteny náklady na:

a)  dodávku ČOV s technologickou vestavbou bez nástavce a víka, membránové dmychadlos šachtou 
a dávkovací čerpadlo,

b)  montáž napojení odtokového potrubí a přítoku odpadních vod,
c)  podbetonování hrdla potrubí z vnější strany ČOV.

2.  V cenách nejsou započteny náklady na:
a)  betonovou podkladní desku z betonu tř. C20/25 min. tl.150 mm, která se oceňuje souborem cen 452 3. 

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, části A01 tohoto katalogu,
b)  fixování ČOV obsypem, obsyp se oceňuje souborem cen 174 . 0‑11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, 

katalogu 800‑1 Zemní práce části A 01,
c)  ochranné potrubí z PP pro přívod vzduchu z dmychadla do ČOV.

část A03
 > čistírny odpadních vod domovní a komunální
•	  Domovní ČOV pro počet ekvivalentních obyvatel 1–20 (EO) jsou určeny k čištění odpadních vod splaškových, z rodinných domků, 

bytových jednotek, sociálních zařízení, podniků, kempů nebo hotelů. Kapacita je určená počtem připojených tzv. ekvivalentních 
obyvatel. Platí, že 1 EO = 150 l/den (množství odpadních vod). Komunální čistírny odpadních vod jsou dimenzovány na maximální 
24hodinový přítok splašků.

 > montáž elektrotvarovek na potrubí z PE 100, SDR 11/PN 16
•	  Nové montážní položky tvarovek, určených pro kompletaci PE potrubního systému svařováním. PE tvarovky jsou vhodné pro tlakové 

rozvody vodovodů v rozměrových řadách SDR 11 a SDR 17. Pro kompletace rozvodů z PE, používané od poloviny minulého století, 
byly vystřídány nejrůznější způsoby spojování. Pestrá nabídka spojů mechanických, závitových, lepených, svařovaných a jiných se 
nakonec zúžila a dnes je svařování nejpoužívanějším způsobem pro kompletace PE potrubí. Z jednotlivých metod svařování potrubí 
se nejčastěji používá svařování pomocí elektrotvarovek a svařování metodou na tupo.

KL   827-1   Část A02
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položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

877  . .‑11 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí
z polyetylenu PE 100

elektrotvarovek
SDR 11/PN16

spojek nebo redukcí
877 26‑1101 D 110 kus
877 27‑1101 D 125 kus
877 29‑1101 D 140 kus
877 32‑1101 D 160 kus
877 34‑1101 D 180 kus
877 35‑1101 D 200 kus
877 35‑1102 D 225 kus
877 36‑1101 D 250 kus
877 36‑1102 D 280 kus
877 37‑1101 D 315 kus
877 38‑1101 D 355 kus
877 39‑1101 D 400 kus

kolen 45°
877 26‑1110 D 110 kus
877 27‑1110 D 125 kus
877 32‑1110 D 160 kus
877 34‑1110 D 180 kus
877 35‑1110 D 200 kus

kolen 90°
877 26‑1112 D 110 kus
877 27‑1112 D 125 kus
877 32‑1112 D 160 kus
877 34‑1112 D 180 kus
877 35‑1112 D 200 kus

T-kusů
877 26‑1113 D 110 kus
877 27‑1113 D 125 kus
877 32‑1113 D 160 kus
877 34‑1113 D 180 kus
877 35‑1113 D 200 kus

T-kusů redukovaných
877 32‑1114 D 160/63 kus
877 32‑1115 D 160/90 kus
877 32‑1116 D 160/110 kus

záslepek
877 26‑1118 D 110 kus
877 27‑1118 D 125 kus
877 32‑1118 D 160 kus
877 34‑1118 D 180 kus
877 35‑1118 D 200 kus
877 35‑1119 D 225 kus

T-kusů navrtávacích s 360° otočnou odbočkou
877 26‑1119 D 110/20 kus
877 26‑1120 D 110/25 kus
877 26‑1122 D 110/32 kus
877 26‑1123 D 110/40 kus

Ukázka z katalogových listů:

Ukázka z katalogových listů:

Koleno 90° Oblouk 90°Koleno 45°LKoleno 30°Koleno 15°

Další úhly a průměry je možné vytvořit také kombinací kolena nebo oblouku na tupo a dvou elektrospojek

Elektrokoleno 90° • PE 100 

❚ s krytým odporovým drátem pro bezpečné svařování
❚ limitované indikátory správného svaření zamezující poklesu tlaku
❚ elektrotermicky optimalizované rozložení topné spirály
❚ pro svařování s potrubím z materiálu PE 63, PE 80, PE 100 a PE 100 rC
❚ s čárovým kódem pro načtení dat do automatické svářečky
❚ maximální provozní tlak „PN“ a kompatibilita s jinými sDr – viz . tabulka
❚ včetně uchycení pomocí šroubů do průměru d63
d Kód  d1 L L1 z     

[mm]   [mm] [mm] [mm] [mm]  

sDr 11 (sDr 11)  Voda PN 16, plyn PN 10

20  FF485811w    35  54  34  20  0,082 40
25  FF485812w    35  54  34  20  0,068  40
32  FF485813w 44  53  36  17  0,088  35
40  FF485814w    54  62  39  23  0,131  30
50  FF485815w    66  71  43  28  0,202  30
63  FF485816w    81  81  48  32  0,318  18

Elektrokoleno 90° • PE 100 

d Kód  d1 L L1 z     

[mm]   [mm] [mm] [mm] [mm]  

sDr 11 (sDr 11)   Voda PN 16, plyn PN 10     

 75  FF485801w    97  101  61  40  0,530  33

sDr 11 (sDr 11-17/17,6)  Voda PN 16, plyn PN 10   

 90  FF485617w    115 122 62    60 0,676 15
 110  FF485618w 140 147 72   76 1,190  8
 125  FF485819w    161  155  78    77  1,979  5
 160  FF485820w 196  178  92    86  3,433  4
 180  FF485856w 219  195  95  100  4,286  4

Elektrokoleno 90° • PE 100 

❚ dvě oddělené svařovací zóny
d Kód  d1 L L1 z     

[mm]   [mm] [mm] [mm] [mm]  

sDr 11 (sDr 11-17/17,6)  Voda PN 16, plyn PN 10    

200  FF485854w 245  265  104  161  8,173 1
225  FF485858w 274  305  112  193  11,220 1
250  FF485859w 305  335  123  212  15,455 1

6

PE tvarovky
Katalog výrobků • elektrotvarovky

TEL .:
596 136 295

FaX:
596 136 301

E-MaIL:
info@wavin.cz

Elektro T-kus rovnoramenný • PE 100  

❚ s krytým odporovým drátem pro bezpečné svařování
❚ limitované indikátory správného svaření zamezující poklesu tlaku
❚ elektrotermicky optimalizované rozložení topné spirály
❚ pro svařování s potrubím z materiálu PE 63, PE 80, PE 100 a PE 100 rC
❚ s čárovým kódem pro načtení dat do automatické svářečky
❚ maximální provozní tlak „PN“ a kompatibilita s jinými sDr – viz . tabulka
❚ včetně uchycení pomocí šroubů do průměru d63
d Kód d1 L L1 z z1 H    

[mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  

sDr 11 (sDr 11)  Voda PN 16, plyn PN 10      

20 FF485821w  35    90  34  11    92    67  0,087  40
25  FF485822w    35    90  34  11    92    70  0,077  40
32  FF485823w    44  102  36  15  100    74  0,106  35
40  FF485824w    54  120  39  21  114    82  0,167  30
50  FF485825w    66  135  43  25  126    90  0,254  22
63  FF485826w    81  152  48  28  150  102  0,413  12

Elektro T-kus rovnoramenný • PE 100 

d Kód d1 L L1 z z1 H    

[mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  

sDr 11 (sDr 11)  Voda PN 16, plyn PN 10      

 75  FF485802w    97  187  61  33  126  78  0,597  26

sDr 11 (sDr 11-17/17,6)  Voda PN 16, plyn PN 10     

 90  FF485623w   115 205 62 41  161 94 0,965 10
 110  FF485624w   140 255 72 56 184 104 1,520  6
 125  FF485829w    151  276  78  60  207  113  2,200  4
 160  FF485830w    196  325  92  71  206  103  4,893  3
 180  FF485857w    225  344  90  82  250  110  6,770  2

Elektro T-kus rovnoramenný • PE 100  

❚ dvě oddělené svařovací zóny
d Kód d1 L L1 z z1 H    

[mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  

sDr 11 (sDr 11-17/17,6)  Voda PN 16, plyn PN 10      

200  FF485777w 245  560  104  176  250  117  10,420 1
225  FF485778w 274  610  112  193  270  122  15,145 1
250  FF485779w 305  667  123  211  288  127  19,280 1

Elektro T-kus redukovaný • PE 100  

❚ s krytým odporovým drátem pro bezpečné svařování
❚ limitované indikátory správného svaření zamezující poklesu tlaku
❚ elektrotermicky optimalizované rozložení topné spirály
❚ pro svařování s potrubím z materiálu PE 63, PE 80, PE 100 a PE 100 rC
❚ s čárovým kódem pro načtení dat do automatické svářečky
❚ maximální provozní tlak „PN“ a kompatibilita s jinými sDr – viz . tabulka
d-d2 Kód d1 L L1 z z1 H   

[mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  

sDr 11 (sDr 11-17  / 17,6)  Voda PN 16, plyn PN 10     

160-63 FF485771w    196  405  90  113  176 65   2
160-90  FF485772w    196  405  90  113  188 79   2
160-110  FF485773w    196  405  90  113  195 85   2
200-90  FF485630w    245  557  104  175  215  81   1
200-110  FF485631w    245  557  104  175  218 84   1
200-160  FF485633w    245  557  104  175  236  101   1
225-90 FF485774w     274  274  112  196  226 80   1
225-110  FF485775w    274  274  112  196  235 85   1
225-160  FF485776w    274  274  112  196  255 105   1
250-110  FF485639w   305  668 123  211 245  85   1
250-160  FF485640w    305  668 123  211 264  101   1
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800-713 Izolace tepelné

část B01
 > odstranění izolace plochých střech z pórobetonových desek

KL   800-713   Část A04

7

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

713 1 .‑ .8 Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí 
z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků

střech plochých
nadstřešních izolací

volně položených
z pórobetonových desek, tloušťka izolace

713 14‑0825 do 200 mm m2

713 14‑0827 přes 200 mm m2

Ukázka z katalogových listů:

800-763 Konstrukce suché výstavby

část C01
 > vyspravení sádrokartonových a sádrovláknitých příček a podhledů do 1,5 m2

KL   800-763   Část B01

10

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

763 13‑29 Vyspravení sádrokartonových podhledů nebo podkroví
plochy jednotlivě přes 1,00 do 1,50 m2

desky tl. 12,5 mm
763 13‑2985 standardní A kus
763 13‑2986 protipožární DF kus
763 13‑2987 impregnované H2 kus
763 13‑2988 protipožární impregnované H2DF kus

desky tl. 15 mm
763 13‑2991 standardní A kus
763 13‑2992 protipožární DF kus
763 13‑2994 protipožární impregnované H2DF kus

Ukázka z katalogových listů:

KL   800-763   Část B01

9

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

763 11‑29 Vyspravení sádrokartonových příček nebo předsazených stěn 
plochy jednotlivě přes 1,00 do 1,50 m2

desky tl. 12,5 mm
763 11‑2985 standardní A kus
763 11‑2986 protipožární DF kus
763 11‑2987 impregnované H2 kus
763 11‑2988 protipožární impregnované H2DF kus

desky tl. 15 mm
763 11‑2991 standardní A kus
763 11‑2992 protipožární DF kus
763 11‑2994 protipožární impregnované H2DF kus

Ukázka z katalogových listů:
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KL   800-763   Část C01

13

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

763 23‑29 Vyspravení sádrovláknitých podhledů nebo podkroví 

plochy jednotlivě přes 1,00 do 1,50 m2, desky tl.
763 23‑2981 10 mm kus
763 23‑2982 12,5 mm kus
763 23‑2983 15 mm kus

KL   800-763   Část C01

12

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

763 21‑29 Vyspravení sádrovláknitých příček nebo předsazených stěn 
plochy jednotlivě přes 1,00 do 1,50 m2, desky tl.

763 21‑2981 10 mm kus
763 21‑2982 12,5 mm kus
763 21‑2983 15 mm kus

Ukázka z katalogových listů:

Ukázka z katalogových listů:

800-764 Konstrukce klempířské

část A01
 > montáž ventilačních turbín

část A03
 > ventilační turbíny z hliníkového plechu

Přínos ventilačních turbín:
•	 Trvalý vzdušný oplach střešního pláště. Ze střešního plášťě odvádějí nežádoucí vlhkost, čímž významně prodlužují jeho životnost.
•	  Ventilační turbíny šetří elektrickou energii, jelikož ke svojí činnosti nepotřebují žádný příkon. Využívají nejlevnější zdroj energie – 

přírodní vítr, který je zcela zdarma a je nevyčerpatelný.
•	  V  letním období odvádějí hlavice ze střešního pláště přehřátý vzduch, a  tím významně snižují tepelné zatížení celého objektu. 

U domů s klimatizací odeberou teplo, čímž odlehčí zátěži klimatizace a významně uspoří nemalé finanční částky.
•	  Ventilační turbíny průběžně provětrávají interiéry, výrobní i skladovací prostory, výrobní haly a různorodé zemědělské objekty, jako 

jsou např. kravíny, koňské stáje atd.
KL   800-764   

1

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

764 30‑61 Montáž ventilační turbíny
na střeše s krytinou

764 30‑6132 prejzovou nebo vlnitou kus
764 30‑6142 skládanou mimo prejzovou nebo z plechu kus

KL   800-764   Část A03

4

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

764 32‑64 Ventilační turbína z hliníkového plechu
s lemováním

na střechách s krytinou
prejzovou nebo vlnitou, průměru

764 32‑6431 do 300 mm kus
764 32‑6432 přes 300 mm do 350 mm kus
764 32‑6433 přes 350 mm kus

skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměru
764 32‑6441 do 300 mm kus
764 32‑6442 přes 300 mm do 350 mm kus
764 32‑6443 přes 350 mm kus

Poznámky:
1.  V cenách jsou započteny i náklady na dodávku základny, stavitelného krku a hlavice.

Ukázka z katalogových listů:

Ukázka z katalogových listů:
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22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

část A11
 > doplněny položky pro zabezpečovací ústředny a rádiodispečerské okruhy na železnici

KL   22-M   Část A11

117

položka popis m.j.
cena
- Kč -

časový fond
- Nh -

220 88‑0 . Montáž skříně pro zabezpečovací ústředny
220 88‑0301 velikosti 19“ kus
220 88‑0401 pro elektronické ŽZZ kus
220 88‑0402 DO pro elektronické ŽZZ kus
220 88‑0403 napájecích zdrojů kus
220 88‑0404 s otočným rámem kus
220 88‑0405 bateriové skříně pro UNZ s osazením baterií kus
220 88‑0407 DOZ/DIAG pro diagnostiku kus

Ukázka z katalogových listů:

KL   22-M   Část A11

124

položka popis m.j.
cena
- Kč -

časový fond
- Nh -

220 90‑05 Montáž prvků pro traťový rádiový systém
220 90‑0507 konektoru N na koaxiální kabel kus
220 90‑0508 dělícího členu kus

220 90‑05 Nastavení a aktivace  traťového rádiového systému
220 90‑0509 celkové uvedení systému do provozu kus
220 90‑0510 závěrečné měření na trase při uvedení do provozu kus

Ukázka z katalogových listů:

23-M Montáže potrubí

část A20
 > montáž trubních dílů přivařovacích

KL   23-M   Část A20

4

položka popis m.j.
cena
- Kč -

časový fond
- Nh -

230 20‑11 Montáž trubních dílů ocelových přivařovacích
Ø do 60,3 mm, tl. stěny

230 20‑1105 2,9 mm kus
230 20‑1106 3,2 mm kus

Ø přes 60,3 do 89 mm, tl. stěny
230 20‑1113 3,6 mm kus
230 20‑1114 4,0 mm kus
230 20‑1115 5,0 mm kus
230 20‑1116 5,6 mm kus

Ø přes 89 do 114,3 mm, tl. stěny
230 20‑1117 4,0 mm kus
230 20‑1118 4,5 mm kus
230 20‑1119 5,6 mm kus
230 20‑1120 6,3 mm kus

Ø přes 114,3 do 133 tl. stěny
230 20‑1121 4,5 mm kus
230 20‑1122 5,6 mm kus
230 20‑1123 6,3 mm kus

Ø přes 133 do 168,1 tl. stěny
230 20‑1124 4,5 mm kus
230 20‑1125 5,0 mm kus
230 20‑1126 5,6 mm kus
230 20‑1127 6,3 mm kus
230 20‑1128 7,0 mm kus
230 20‑1129 8,0 mm kus
230 20‑1130 9,0 mm kus
230 20‑1131 10,0 mm kus

Ø přes 168,1 do 219,3 tl. stěny
230 20‑1132 6,3 mm kus
230 20‑1133 7,0 mm kus
230 20‑1134 8,0 mm kus
230 20‑1135 9,0 mm kus
230 20‑1136 10,0 mm kus

Ø přes 219,3 do 273 tl. stěny
230 20‑1137 7 mm kus
230 20‑1138 8 mm kus
230 20‑1139 9 mm kus
230 20‑1140 10 mm kus

Ø přes 273 do 324,6 tl. stěny
230 20‑1141 5 mm kus
230 20‑1142 6 mm kus
230 20‑1143 7 mm kus
230 20‑1144 8 mm kus
230 20‑1145 9 mm kus
230 20‑1146 10 mm kus
230 20‑1147 12,5 mm kus

Ukázka z katalogových listů:
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 > doplnění řady pro jednostranné přerušení průtoku plynu pomocí balonování o položky potrubí v plastu

 > nový soubor cen opětovného balonování

KL   23-M   Část A20

6

položka popis m.j.
cena
- Kč -

časový fond
- Nh -

230 20‑03 Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití dvou balonů
v plastovém potrubí DN do

230 20‑0321 125 mm kus
230 20‑0322 200 mm kus
230 20‑0323 300 mm kus
230 20‑0324 350 mm kus
230 20‑0325 400 mm kus
230 20‑0326 500 mm kus

Poznámky:
1.  V cenách jsou započteny i náklady na:

a)  osazení a navaření balonovacího hrdla a zavaření zátky,
b)  navrtání potrubí komorovou navrtávací soupravou bez úniku plynu přes navrtávací hrdla,
c)  odplynění pracovního úseku plynovodu a měření koncentrace plynu,
d)  nasunutí dvou balonů pomocí balonovací soupravy a naplnění balonů inertním plynem nebo kapalinou,
e)  vyjmutí balonů po vypuštění inertního plynu nebo kapaliny.

2.  V cenách nejsou započteny náklady na dodání balónovacích hrdel se zátkami toto se oceňuje ve specifikaci.

KL   23-M   Část A20

7

položka popis m.j.
cena
- Kč -

časový fond
- Nh -

230 20‑03 Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití dvou balonů 
‑ opětovné vložení

v ocelovém potrubí DN do
230 20‑0331 125 mm kus
230 20‑0332 200 mm kus
230 20‑0333 300 mm kus
230 20‑0334 350 mm kus
230 20‑0335 400 mm kus
230 20‑0336 500 mm kus

v plastovém potrubí DN do
230 20‑0341 125 mm kus
230 20‑0342 200 mm kus
230 20‑0343 300 mm kus
230 20‑0344 350 mm kus
230 20‑0345 400 mm kus
230 20‑0346 500 mm kus

Poznámky:
1.  V cenách jsou započteny i náklady na:

a)  odplynění pracovního úseku plynovodu a měření koncentrace plynu,
b)  nasunutí dvou balonů pomocí balonovací soupravy a naplnění balonů inertním plynem nebo kapalinou,
c)  vyjmutí balonů po vypuštění inertního plynu nebo kapaliny,
d)  zavaření zátky balonovacího hrdla.

2.  V cenách nejsou započteny náklady dodání balónovacích hrdel se zátkami toto se oceňuje ve specifikaci.

Ukázka z katalogových listů:

Ukázka z katalogových listů:

58-M Revize vyhrazených technických zařízení

část C05
 > doplnění položek kontrolního měření koncentrací CO ve spalinách

KL   58-M   

1

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

časový fond
- Nh -

580 50‑70 Lokální spotřebiče 
průtokové a zásobníkové ohřívače vody bez omezení objemu 
zásobníku - kategorie A

kontrolní měření
580 50‑7030 koncentrace CO ve spalinách měření
580 50‑7031 koncentrace CO v ovzduší v místě spotřebiče měření
580 50‑7032 tahu komína měření
580 50‑7033 teploty spalin měření

Ukázka z katalogových listů:
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firma popis
počet 

nových 
položek

obor JK

WAVIN Ekoplastik s. r. o. dvouvrstvé a třívrstvé PE vodovodní potrubí 165 286

SAINT-GOBAIN PAM CZ s. r. o. vodovodní systém z hrdlových litinových trub 148 552

Schlüter-Systems KG liniové odvodnění sprch 110 590

SATJAM, s. r. o. trapézové plechy 81 154

Minova Bohemia s. r. o. kotevní tyče CKT 32 130

Velux ČR, s. r. o. zateplovací sady BDX 30 611

Rigips, s. r. o. doplnění SDK desek a nosných konstrukcí zařizovacích předmětů 25 590

Meffert ČR spol. s r. o. tónovací pasty malířských barev 20 581

Elektrosvit Svatobořice, a. s. doplnění sortimentu svítidel 18 348

KONDOR, s. r. o. doplnění sortimentu ocelových plechů 14 136

Lana s. r. o. doplnění sortimentu ocelových lan 12 314

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. polypropylenové domovní ČOV 11 562

Inprokon, s. r. o. hliníkové protihlukové stěny 11 553

FK dřevěné lišty, spol. s r. o. doplnění sortimentu dřevěných lišt 10 614

ISParking Servis spol. s r. o. parkovací automaty 9 749

EUROPLOTY s. r. o. plotové dílce 8 313

INTERTECH PLUS s. r. o. obrubníky z recyklovaného materiálu 7 272

Michal a Simona Navrátilovi hliněné omítky a zdicí malty 6 585

Ferospoj s. r. o. doplnění sortimentu pružných podložek 5 311

OeO - Petr Buriánek doplnění sortimentu městského zahrazovacího systému 5 749

BIOTEC a. s. prostředky na čištění keramiky 5 245

SAINT-GOBAIN trubní systémy, s. r. o. doplnění sortimentu armatur 5 422

DEMA DEKOR CZ s. r. o. čisticí prostředky na syntetické koberce 4 697

EUROPLOTY s. r. o. nájemné za plotové dílce 4 952

MARBOL.cz ocelové lávky přes výkopy 4 316

velkoobchodní prodejce v ČR doplnění sortimentu světelných zdrojů 4 347

Isotherm, s. r. o. doplnění sortimentu protipožárních skel 3 634

DEMA DEKOR CZ s. r. o. ochranný polymerní nátěr na podlahy 3 284

ASKO, a. s. doplnění sortimentu podlahových palubek 3 611

S&CH TRADE CZ, s. r. o. doplnění sortimentu jutových tkanin 2 693

Značky Dubí s. r. o. nájemné za přechodové lávky 2 952

6. SPCM – VÝBĚR Z NOVINEK A ROZŠÍŘENÍ SORTIMENTU
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