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KATALOGY POPISŮ A SMĚRNÝCH CEN STAVEBNÍCH PRACÍ
Katalogy popisů a směrných cen stavebních prací (katalogy „S“) patří mezi nepostradatelné podklady pro sjednávání cen stavebních prací,
stavebního procesu a cen stavebních děl. Všem účastníkům přípravy a realizace staveb nabízejí nezbytnou podmínku komunikace – tj. vzájemně akceptovatelný popis stavebních prací včetně způsobu měření a transparentní způsob stanovení směrné ceny.
Jsou podkladem pro projektanty, investory a dodavatele. Splňují všechny podmínky pro jejich efektivní využití stavební veřejností v rámci
SW aplikací.
Každý z katalogů se člení na úvodní část (informace o jeho užití a tvorbě směrných cen), všeobecné podmínky částí, přílohy, katalogové listy
se směrnými cenami, seznam směrných cen a sazeb přímých nákladů a praktický seznam souborů cen (pro rychlé vyhledávání konkrétních
položek).
Katalogy obsahují tyto části: A – zřízení konstrukcí, B – bourání (demontáž) konstrukcí, C – práce při údržbě a opravách konstrukcí.

800-0 Vedlejší rozpočtové náklady

Katalog přehledně shrnuje a definuje činnosti a náklady, které souvisí s přípravou, prováděním, řízením a ukončením stavby (tzv. vedlejší
rozpočtové náklady). Přináší jejich členění do souvisejících celků, a tím usnadňuje komunikaci na stavebním trhu. Součástí publikace je také
Třídník vedlejších rozpočtových nákladů (jako součást TSKP) a katalogové listy s položkami, které lze zahrnout do položkového rozpočtu jako
samostatný stavební díl „0 - Vedlejší rozpočtové náklady“.

Katalogy HSV

katalogy hlavní stavební výroby

800-1 Zemní práce

Katalog obsahuje směrné ceny zemních prací pro zemní práce na stavebních objektech, kromě objektů prováděných při výstavbě
metra.
V části A01 Společné zemní práce pro objekty oborů 801 až 817 jsou zařazeny zemní práce na budovách občanské výstavby, halách
občanské výstavby, budovách pro bydlení, halách pro výrobu a služby, budovách pro výrobu a služby, věžích, stožárech a komínech, nádržích
a jímkách čistíren vod a ostatních pozemních nádržích, jímkách, zásobnících a jámách, objektech pozemních zvláštních, vstupech a portálech ražených objektů.
Část A02 Společné zemní práce pro objekty oborů 821 až 828 zahrnuje zemní práce na mostech, pozemních komunikacích a letištích,
plochách a úpravách území, kolejových dráhách, podzemních objektech (mimo objekty důlní), vedeních trubních dálkových a přípojných,
elektrických vedeních a visutých dráhách.
Do části A03 Společné zemní práce pro objekty oborů 831 až 833 jsou zařazeny zemní práce na hydromelioracích, hrázích a objektech
na tocích a na nádržích na tocích, na úpravách toků a kanálech.
Část A31 obsahuje Soubory cenových normativů pro kamenité hráze.

800-2 Zvláštní zakládání objektů

Katalog obsahuje směrné ceny stavebních prací při zakládání objektů a zpevňování konstrukcí na objektech všech oborů.
Katalog je členěn do následujících částí: A Zřízení konstrukcí (A01 Zvláštní zakládání objektů), B Bourání (demontáž) konstrukcí (B01 Bourání (demontáž) konstrukcí zvláštního zakládání objektů).

800-3 Lešení

Katalog obsahuje směrné ceny stavebních prací pro dočasné stavební konstrukce a dočasné jeřábové dráhy.
Katalog je členěn do těchto částí: A Zřízení konstrukcí (A01 Zřízení (montáž) lešení, A11 Zřízení konstrukcí dočasných jeřábových drah),
B Bourání (demontáž) konstrukcí (B01 Demontáž lešení, B11 Demontáž konstrukcí dočasných jeřábových drah).

800-5 Sanace
800-6 Demolice objektů

Katalog 800-5 Sanace obsahuje směrné ceny sanačních prací na všech objektech kromě oboru 825 Objekty podzemní.
Katalog obsahuje části A01 Sanace a A02 Vrtání a řezání.
Katalog 800-6 Demolice objektů obsahuje směrné ceny stavebních prací pro oceňování prací při demolicích budov občanské výstavby, hal občanské výstavby, budov pro bydlení, hal pro výrobu a služby, budov pro výrobu a služby, věží, stožárů a komínů, nádrží a jímek
čistíren vod a ostatních pozemních nádrží, jímek, zásobníků a jam, objektů pozemních zvláštních, mostů, ploch a úprav území, podzemních
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objektů (mimo objekty důlní), vedení trubních, hydromeliorací, hrází a objektů na tocích všech konstrukčně materiálových charakteristik
kromě kovových a při stavebních pracích při budování technologických zařízení.
Katalog obsahuje část B01 Demolice.

801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické (Běžné stavební práce)

Katalog obsahuje směrné ceny stavebních prací pro oceňování prací při zřízení konstrukcí na budovách občanské výstavby, halách
občanské výstavby, budovách pro bydlení, halách pro výrobu a služby, budovách pro výrobu a služby.
Katalog obsahuje část A Zřízení konstrukcí (A01 Základy, A02 Svislé konstrukce, A03 Vodorovné konstrukce, A04 Úpravy povrchů, A05 Podlahy a podlahové konstrukce, A06 Osazování výplní otvorů, A07 Kompletní konstrukce, A08 Dokončující konstrukce a práce, A09 Přesun
hmot).

801-2 Budovy a haly – montované

Katalog obsahuje směrné ceny stavebních prací při montáži stavebních objektů nebo jejich částí z prefabrikovaných dílců.
Katalog je tvořen částmi A Zřízení konstrukcí (A01 Všeobecné konstrukce, A02 Montovaný skelet z betonových dílců pro budovy, A03 Montované budovy z plošných betonových dílců, A04 Montované haly z betonových dílců, A05 Montované kolektory a kanály pro umístění vedení, A06 Montované konstrukce z ocelových dílců, A07 Montáž opláštění ocelové konstrukce, A08 Přesun hmot) a B Bourání (demontáž)
konstrukcí (B01 Demontáž ocelových konstrukcí).

801-3 Budovy a haly – bourání konstrukcí

Katalog obsahuje směrné ceny stavebních prací pro bourání a podchycování konstrukcí.
Katalog je členěn do částí B01 Bourání konstrukcí, B02 Podchycování konstrukcí.

801-4 Budovy a haly – opravy a údržba

Katalog obsahuje směrné ceny pro stavební práce při opravách a údržbě konstrukcí.
Katalog obsahuje část C01 Opravy a údržba stavebních objektů.

801-5 Objekty pozemní zvláštní

Katalog obsahuje směrné ceny stavebních prací pro zvláštní pozemní objekty – věže, stožáry a komíny, nádrže a jímky čistíren vod
a ostatní pozemní nádrže a jímky, zásobníky a jámy, opěrné zdi, základy pod stroje a zemědělské objekty.
Katalog je členěn do částí A Zřízení konstrukcí stavebních objektů (A01 Věže chladicí a odplynovače, A02 Nádrže a jímky, A03 Věže a zásobníky, A05 Základy pod stroje, A06 Zemědělské objekty), B Bourání (demontáž) konstrukcí objektů (B01 Bourání věží chladicích a odplynovačů, B06 Bourání zemědělských objektů), C Opravy a údržba konstrukcí objektů (C01 Opravy a údržba věží chladicích a odplynovačů).

821-1 Mosty

Katalog obsahuje směrné ceny pro oceňování stavebních prací na objektech 821 Mosty.
Katalog je členěn do částí A Zřízení konstrukcí (A01 Silniční mosty, A02 Železniční mosty, A03 Ocelové mosty), B Bourání (demontáž)
konstrukcí (B01 Bourání (demontáž) konstrukcí objektů), C Opravy a údržba konstrukcí (C01 Opravy a údržba konstrukcí objektů).

822-1 Komunikace pozemní a letiště

Katalog obsahuje směrné ceny stavebních prací pro oceňování prací na pozemních komunikacích, plochách letišť a na plochách
charakteru pozemních komunikací. Katalog je členěn do částí A01 Zřízení konstrukcí stavebních objektů, B01 Bourání (demontáž)
konstrukcí objektů, C01 Opravy a údržba konstrukcí objektů.

823-1 Plochy a úprava území
823-2 Rekultivace

Katalog 823-1 Plochy a úprava území obsahuje směrné ceny stavebních prací pro práce při výstavbě objektů uvedených v jednotlivých částech katalogu.
Katalog je členěn do částí A Zřízení konstrukcí (A01 Parkové úpravy a krajinářství, A02 Lesnickotechnické práce, A03 Agrotechnické práce,
A04 Ploty a ohraničení území, A05 Opěrné zdi a valy, A06 Plochy pro tělovýchovu), B Bourání (demontáž) konstrukcí (B01 Parkové úpravy
a krajinářství – odstranění, B03 Agrotechnické práce – odstranění, B04 Ploty a ohraničení území – odstranění), C Opravy a udržování konstrukcí (C01 Parkové úpravy a krajinářství – opravy a údržba, C03 Agrotechnické práce – opravy a údržba, C05 Opěrné zdi a valy – opravy
a údržba, C06 Plochy pro tělovýchovu – opravy a údržba).
Katalog 823-2 Rekultivace obsahuje směrné ceny pro oceňování rekultivačních prací.
Katalog obsahuje část A Zřízení konstrukcí stavebních objektů (A01 Zemní práce při rekultivacích, A02 Zpevnění ploch při rekultivacích).
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824-1 Dráhy kolejové

Katalog obsahuje směrné ceny pro oceňování stavebních prací na objektech, které jsou uvedeny v jednotlivých částech katalogu.
Katalog je členěn do částí A Zřízení konstrukcí stavebních objektů (A01 Dráhy kolejové normální – železniční spodek, A02 Dráhy kolejové
normální – železniční svršek), B Bourání (demontáž) konstrukcí objektů (B01 Demontáž drah kolejových normálních – železničního spodku, B02 Demontáž drah kolejových normálních – železničního svršku), C Opravy a údržba konstrukcí objektů (C01 Opravy a údržba drah
kolejových normálních – železničního spodku, C02 Opravy a údržba drah kolejových normálních – železničního svršku).

824-2 Dráhy kolejové městské

Katalog obsahuje směrné ceny pro oceňování stavebních prací na objektech ze žlábkových kolejnic oboru 824 16 Spodek tratí a kolejišť pro tramvaj, 824 85 Svršek kolejí traťových pro tramvaj, 824 86 Svršek kolejišť vozoven pro tramvaj.
Katalog je členěn do částí A Zřízení konstrukcí stavebních objektů (A01 Dráhy kolejové městské), B Bourání (demontáž) konstrukcí
objektů (B01 Demontáž drah kolejových městských), C Opravy a údržba konstrukcí objektů (C01 Opravy a údržba drah kolejových
městských).

825-1 Objekty podzemní – studny a jímání vody
825-2 Objekty podzemní – štoly
825-4 Objekty podzemní – tunely

Katalog 825-1 Objekty podzemní – studny a jímání vody obsahuje směrné ceny stavebních prací pro práce na objektech 825 7
Studny a jímání vody.
Katalog je členěn do částí A Zřízení konstrukcí (A01 Zřízení konstrukcí stavebních objektů), B Bourání (demontáž) konstrukcí (B01 Bourání (demontáž) konstrukcí objektů), C Opravy a údržba konstrukcí (C01 Opravy a údržba konstrukcí objektů).
Katalog 825-2 Objekty podzemní – štoly obsahuje směrné ceny pro oceňování stavebních prací na objektech 825-2 Štoly
a 825-5 Šachty.
Katalog je rozdělen do částí A Zřízení konstrukcí stavebních objektů (A01 Štoly, A02 Šachty), B bourání (demontáž) konstrukcí (B01 Bourání (demontáž) konstrukcí objektů), C Opravy a údržba konstrukcí (C01 Opravy a údržba konstrukcí objektů).
Katalog 825-4 Objekty podzemní – tunely obsahuje směrné ceny pro oceňování stavebních prací, uvedených v jednotlivých částech
katalogu.
Katalog je členěn do následujících částí: A Zřízení konstrukcí stavebních objektů nebo jejich částí (A01 Zřízení železničních tunelů,
A02 Zřízení silničních tunelů, A03 Zřízení vodních tunelů, A04 Zřízení objektů podzemních halových a plošných), B Bourání (demontáž)
konstrukcí objektů (B01 Bourání železničních tunelů, B02 Bourání silničních tunelů, B03 Bourání vodních tunelů), C Opravy a údržba konstrukcí objektů (C01 Rekonstrukce železničních tunelů, C02 Opravy silničních tunelů, C03 Opravy vodních tunelů).

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

Katalog obsahuje směrné ceny pro oceňování stavebních prací na objektech, uvedených v jednotlivých částech katalogu.
Katalog je členěn do částí A Zřízení konstrukcí (A01 Stavební práce společné pro venkovní vodovody a kanalizace, A02 Venkovní vodovody,
A03 Venkovní kanalizace), B Bourání (demontáž) konstrukcí (B01 Demontáž konstrukcí objektů společných pro venkovní vodovody a kanalizace, B02 Demontáž venkovního vodovodu, B03 Demontáž venkovní kanalizace), C Opravy a údržba konstrukcí (C01 Opravy a údržba
objektů společných pro venkovní vodovody a kanalizace, C02 Opravy a údržba venkovního vodovodu, C03 Opravy a údržba venkovní kanalizace).

831-1 Hydromeliorace zemědělské
831-2 Hydromeliorace lesnickotechnické
832-1 Hráze a úpravy na tocích

Katalog 831-1 Hydromeliorace zemědělské obsahuje směrné ceny pro oceňování stavebních prací na objektech 831 1 Odvodnění
a 831 2 Závlahy.
Katalog je členěn do částí A Zřízení konstrukcí (A01 Zřízení konstrukcí stavebních objektů), B Bourání (demontáž) konstrukcí (B01 Bourání (demontáž) konstrukcí objektů), C Opravy a údržba konstrukcí (C01 Opravy a údržba konstrukcí objektů).
Katalog 831-2 Hydromeliorace lesnickotechnické obsahuje směrné ceny pro oceňování stavebních prací těchto objektů: 831 3 Sanace území, 833 27 Hrazení a úprava bystřin.
Katalog je členěn do částí A Zřízení konstrukcí (A01 Zřízení konstrukcí stavebních objektů), B Bourání (demontáž) konstrukcí (B01 Bourání (demontáž) konstrukcí objektů), C Opravy a údržba konstrukcí (C01 Opravy a údržba konstrukcí objektů).
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Katalog 832-1 Hráze a úpravy na tocích obsahuje směrné ceny stavebních prací na objektech 832 1 Hráze, jezy a stupně, 832 3 Objekty budované převážně v souvislosti se zemními a kamenitými (syp) hrázemi, 832 4 Elektrárny vodní (spodní stavba), 832 5 (Objekty plavební), 833 1 Nádrže v tocích, 833 3 Úpravy vodních toků (mimo 833 27 Hrazení a úprava bystřin), 833 3 Kanály (mimo
pro odvodnění a závlahy).
Katalog je členěn do částí A Zřízení konstrukcí (A01 Zřízení konstrukcí stavebních objektů), B Bourání (demontáž) konstrukcí (B01 Bourání (demontáž) konstrukcí objektů), C Opravy a údržba konstrukcí (C01 Opravy a údržba konstrukcí objektů).

Katalogy PSV

katalogy přidružené stavební výroby

800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
800-712 Povlakové krytiny

Katalog 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům obsahuje směrné ceny izolací proti vodě, vlhkosti a plynům na objektech
všech oborů Klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (KSO).
Katalog je členěn do částí A Zřízení konstrukcí (A01 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům – montáž, A02 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům), B Bourání (demontáž) konstrukcí (B01 Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům), C Opravy a údržba konstrukcí (C01 Opravy a údržba izolace proti vodě, vlhkosti a plynům – montáž, C02 Opravy a údržba izolace proti vodě, vlhkosti a plynům).
Katalog 800-712 Povlakové krytiny obsahuje směrné ceny povlakových krytin na objektech všech oborů Klasifikace stavebních
objektů a stavebních prací výrobní povahy (KSO).
Katalog je členěn do částí A Zřízení konstrukcí (A01 Povlakové krytiny – montáž, A02 Povlakové krytiny, A03 Vegetační (zelené) střechy –
montáž), B Bourání (demontáž) konstrukcí (B01 Odstranění povlakové krytiny), C Opravy a údržba konstrukcí (C01 Opravy a údržba
povlakové krytiny).

800-713 Izolace tepelné

Katalog obsahuje směrné ceny prací pro oceňování izolací tepelných na objektech všech oborů Klasifikace stavebních objektů
a stavebních prací výrobní povahy (KSO).
Katalog je členěn do částí A Zřízení konstrukcí (A01 Izolace tepelné běžných stavebních konstrukcí - montáž, A02 Izolace tepelné chlazených a temperovaných místností - montáž, A03 Izolace tepelné těles – montáž, A04 Izolace tepelné potrubí - montáž, A05 Nástřiky a obklady
protipožární a tepelně-izolační, A06 Izolace tepelné běžných stavebních konstrukcí), B Bourání (demontáž) konstrukcí (B01 Odstranění
tepelných izolací, B04 Odstranění tepelných izolací potrubí), C Opravy a údržba konstrukcí (C01 Opravy a údržba tepelných izolací).

800-714 Akustická a protiotřesová opatření

Katalog obsahuje směrné ceny akustických opatření na objektech všech oborů Klasifikace stavebních objektů a stavebních prací
výrobní povahy (KSO).
Katalog je členěn do částí A Zřízení konstrukcí (A01 Zřízení akustických opatření), B Bourání (demontáž) konstrukcí (B01 Odstranění
akustických opatření), C Opravy a údržba konstrukcí (C01 Opravy a údržba akustických opatření).

800-715 Izolace proti chemickým vlivům

Katalog obsahuje směrné ceny izolací chemických na objektech všech oborů Klasifikace stavebních objektů a stavebních prací
výrobní povahy (KSO).
Katalog je členěn do částí A Zřízení konstrukcí (A01 Izolace proti chemickým vlivům stavebních konstrukcí, A02 Izolace proti chemickým
vlivům technologických zařízení), B Bourání (demontáž) konstrukcí (B01 Odstranění izolace proti chemickým vlivům), C Opravy a údržba
konstrukcí (C01 Opravy a údržba izolace proti chemickým vlivům).

800-721 Zdravotně technické instalace budov

Katalog obsahuje směrné ceny zdravotně technických instalací na objektech všech oborů Klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (KSO).
Katalog je členěn do částí A Zřízení konstrukcí (A01 Vnitřní kanalizace, A02 Vnitřní vodovod, A03 Vnitřní plynovod, A04 Strojní vybavení,
A05 Zařizovací předměty, A06 Předstěnové instalace, A07 Protipožární ochrana), B Bourání (demontáž) konstrukcí (B01 Demontáž vnitřní kanalizace, B02 Demontáž vnitřního vodovodu, B03 Demontáž vnitřního plynovodu, B04 Demontáž strojního vybavení, B05 Demontáž zařizovacích předmětů, B06 Demontáž předstěnových instalací, B07 Demontáž protipožární ochrany), C Opravy a údržba konstrukcí
(C01 Opravy a údržba vnitřní kanalizace, C02 Opravy a údržba vnitřního vodovodu, C03 Opravy a údržba vnitřního plynovodu, C04 Opravy
a údržba strojního vybavení, C05 Opravy a údržba zařizovacích předmětů, C06 Opravy a údržba předstěnových instalací, C07 Opravy a údržba protipožární ochrany).
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800-731 Ústřední vytápění

Katalog obsahuje směrné ceny ústředního vytápění na objektech všech oborů Klasifikace stavebních objektů a stavebních prací
výrobní povahy (KSO).
Katalog je členěn do částí A Zřízení konstrukcí (A01 Kotelny, A02 Strojovny, A03 Potrubí, A04 Armatury, A05 Otopná tělesa), B Bourání
(demontáž) konstrukcí (B01 Demontáž kotelen, B02 Demontáž strojoven, B03 Demontáž potrubí, B04 Demontáž armatur, B05 Demontáž
otopných těles), C Opravy a údržba konstrukcí (C01 Opravy a údržba kotelen, C02 Opravy a údržba strojoven, C03 Opravy a údržba potrubí,
C04 Opravy a údržba armatur, C05 Opravy a údržba otopných těles).

800-741 Elektroinstalace – silnoproud
800-742 Elektroinstalace – slaboproud

Katalog 800-741 Elektroinstalace – silnoproud obsahuje směrné ceny elektromontážních prací pro napětí do 1kV na objektech
pozemních staveb oborů 801–812 Klasifikace stavebních objektů (KSO).
Katalog je členěn do částí A Zřízení konstrukcí (A01 Trubky, lišty, hadice, kanály, krabice – montáž, A02 Izolované vodiče, šňůry a kabely
měděné – montáž, A03 Izolované vodiče a kabely hliníkové – montáž, A04 Ukončení a propojení vodičů, kabelů, šňůr – montáž, A05 Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice – montáž, A06 Spínače a zásuvky – montáž, A07 Jistící zařízení – montáž, A08 Stykače, ovladače,
relé, měřící přístroje – montáž, A09 Transformátory – montáž, A10 Svítidla a osvětlovací zařízení – montáž, A11 Uzemnění a hromosvody –
montáž, A12 Konstrukce a zařízení pro rozvody – montáž, A13 Zkoušky a revize), B Bourání (demontáž) konstrukcí (B01 Demontáž trubek,
lišt a hadic, B05 Demontáž rozvaděče, B06 Demontáž spínačů a zásuvek, B10 Demontáž svítidel a osvětlovacího zařízení, B11 Demontáž
hromosvodů), C Opravy a údržba konstrukcí (C01 Opravy a údržba elektroinstalačních zařízení).
Katalog 800-742 Elektroinstalace – slaboproud obsahuje směrné ceny slaboproudých elektroinstalačních prací na objektech pozemních staveb oborů 801–812 Klasifikace stavebních objektů (KSO).
Katalog je členěn do částí A Zřízení konstrukcí (A01 Trasy – montáž, A02 Kabelové rozvody – montáž, A03 Elektrická požární signalizace
– montáž, A04 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém – montáž, A05 Ostatní bezpečnostní systémy – montáž, A06 Komunikační a informační systémy – montáž, A07 Systémy pro přenos obrazu a zvuku – montáž), B Bourání (demontáž) konstrukcí (B03 Demontáž elektrické požární signalizace, B04 Demontáž poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, B05 Demontáž ostatních bezpečnostních
systémů, B06 Demontáž komunikačních a informačních systémů, B07 Demontáž systémů pro přenos obrazu a zvuku).

800-751 Vzduchotechnika

Katalog obsahuje směrné ceny vzduchotechnických zařízení na objektech všech oborů Klasifikace stavebních objektů a stavebních
prací výrobní povahy (KSO).
Katalog je členěn do částí A Zřízení konstrukcí (A01 Ventilátory, A02 Distribuční příslušenství, A03 Potrubí, A04 Vzduchotechnická zařízení,
A05 Klimatizační a chladicí zařízení), B Bourání (demontáž) konstrukcí (B01 Demontáž ventilátorů, B02 Demontáž distribučních příslušenství, B03 Demontáž potrubí, B04 Demontáž vzduchotechnických zařízení, B05 Demontáž klimatizačních a chladicích zařízení).

800-761 Konstrukce prosvětlovací
800-787 Zasklívání

Katalog 800-761 Konstrukce prosvětlovací obsahuje směrné ceny konstrukcí sklobetonových na stavebních objektech všech oborů
Klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (KSO).
Katalog je členěn do částí A Zřízení konstrukcí (A01 Konstrukce sklobetonové), B Bourání (demontáž) konstrukcí (B01 Bourání konstrukcí
sklobetonových), C Opravy a údržba konstrukcí (C01 Opravy a údržba konstrukcí sklobetonových).
Katalog 800-787 Zasklívání obsahuje směrné ceny zasklívání na objektech všech oborů Klasifikace stavebních objektů a stavebních
prací výrobní povahy (KSO).
Katalog je členěn do částí A Zřízení konstrukcí (A01 Zasklívání), B Bourání (demontáž) konstrukcí (B01 Vysklívání), C Opravy a údržba
konstrukcí (C01 Opravy zasklívání).

800-762 Konstrukce tesařské
800-763 Konstrukce suché výstavby

Katalog 800-762 Konstrukce tesařské obsahuje směrné ceny tesařských prací na objektech všech oborů Klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (KSO).
Katalog je členěn do částí A Zřízení konstrukcí (A01 Konstrukce tesařské), B Bourání (demontáž) konstrukcí (B01 Demontáž konstrukcí
tesařských), C Opravy a údržba konstrukcí (C01 Opravy a údržba konstrukcí tesařských).
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Katalog 800-763 Konstrukce suché výstavby obsahuje směrné ceny konstrukcí suché výstavby, tj. konstrukcí montovaných z desek,
dílců a panelů na objektech všech oborů Klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (KSO).
Katalog je členěn do částí A Zřízení konstrukcí (A01 Konstrukce montované z desek, A02 Konstrukce montované z dílců a panelů), B Bourání (demontáž) konstrukcí (B01 Demontáž konstrukcí montovaných z desek, B02 Demontáž konstrukcí montovaných z dílců a panelů),
C Opravy a údržba konstrukcí (C01 Opravy a údržba konstrukcí montovaných z desek, C02 Opravy a údržba konstrukcí montovaných
z dílců a panelů).

800-764 Konstrukce klempířské

Katalog obsahuje směrné ceny klempířských prací na objektech všech oborů Klasifikace stavebních objektů a stavebních prací
výrobní povahy (KSO).
Katalog je členěn do částí A Zřízení konstrukcí (A01 Klempířské konstrukce – montáž, A02 Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu,
A03 Klempířské konstrukce z hliníkového plechu, A04 Klempířské konstrukce z měděného plechu, A05 Klempířské konstrukce z titanzinkového plechu, A06 Klempířské konstrukce z nerezového plechu), B Bourání (demontáž) konstrukcí (B01 Klempířské konstrukce – demontáž), C Opravy a údržba konstrukcí (C01 Klempířské konstrukce – napojení na stávající klempířské konstrukce).

800-765 Konstrukce pokrývačské

Katalog obsahuje směrné ceny jednotlivých prvků zastřešení a střešních systémů z krytin tvrdých na objektech všech oborů Klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (KSO).
Katalog je členěn do částí A Zřízení konstrukcí (A01 Krytina skládaná - montáž, A02 Příslušenství krytiny - montáž, A03 Obklad stěn krytinou - montáž, A04 Krytina skládaná), B Bourání (demontáž) konstrukcí (B01 Demontáž krytiny, B02 Demontáž příslušenství), C Opravy
a údržba konstrukcí (C01 Vyspravení krytiny).

800-766 Konstrukce truhlářské

Katalog obsahuje směrné ceny truhlářských prací na objektech všech oborů Klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (KSO).
Katalog je členěn do částí A Zřízení konstrukcí (A01 Konstrukce truhlářské – montáž), B Bourání (demontáž) konstrukcí (B01 Demontáž
konstrukcí truhlářských), C Opravy a údržba konstrukcí (C01 Opravy a údržba konstrukcí truhlářských).

800-767 Konstrukce zámečnické

(včetně KP 553 – Kalkulační pomůcky pro stanovení cen zámečnických výrobků z oceli)
Katalog obsahuje směrné ceny zámečnických prací na objektech všech oborů Klasifikace stavebních objektů a stavebních prací
výrobní povahy (KSO).
Katalog je členěn do částí A Zřízení konstrukcí (A01 Konstrukce zámečnické – montáž), B Bourání (demontáž) konstrukcí (B01 Demontáž
konstrukcí zámečnických), C Opravy a údržba konstrukcí (C01 Opravy a údržba konstrukcí zámečnických).
KP 553 – Kalkulační pomůcka pro stanovení cen zámečnických výrobků z oceli nabízí tři způsoby pro ocenění výrobků z oceli: individuální kalkulace, kalkulace pomocí hodinových sazeb a limitky materiálu a kalkulace pomocí cenových normativů.

800-771 Podlahy z dlaždic
800-772 Podlahy z kamene
800-781 Obklady keramické
800-782 Obklady z kamene

Katalog 800-771 Podlahy z dlaždic obsahuje směrné ceny podlah z dlaždic keramických a čedičových na objektech všech oborů
Klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (KSO).
Katalog je členěn do částí A Zřízení konstrukcí (A01 Podlahy z dlaždic – montáž, A02 Podlahy z dlaždic – doplňkové konstrukce), B Bourání
(demontáž) konstrukcí (B01 Demontáž podlah z dlaždic), C Opravy a údržba konstrukcí (C01 Opravy a údržba dlaždic).
Katalog 800-772 Podlahy z kamene obsahuje směrné ceny montáže podlah z přírodního a konglomerovaného kamene na objektech všech oborů Klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (KSO).
Katalog je členěn do částí A Zřízení konstrukcí (A01 Dlažby z kamene – montáž), B Bourání (demontáž) konstrukcí (B01 Demontáž dlažeb z kamene), C Opravy a údržba konstrukcí (C01 Opravy dlažeb z kamene).
Katalog 800-781 Obklady keramické obsahuje směrné ceny obkladů keramických na objektech všech oborů Klasifikace stavebních
objektů a stavebních prací výrobní povahy (KSO).
Katalog je členěn do částí A Zřízení konstrukcí (A01 Obklady keramické – montáž), B Bourání (demontáž) konstrukcí (B01 Demontáž
obkladů keramických), C Opravy a údržba konstrukcí (C01 Opravy a údržba obkladů keramických).
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Katalog 800-782 Obklady z kamene obsahuje směrné ceny obkladů z přírodního a konglomerovaného kamene na objektech všech
oborů Klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (KSO).
Katalog je členěn do částí A Zřízení konstrukcí (A01 Obklady z kamene), B Bourání (demontáž) konstrukcí (B01 Bourání (demontáž)
obkladů z kamene), C Opravy a údržba konstrukcí (C01 Opravy obkladů z kamene).

800-773 Podlahy teracové
800-775 Podlahy skládané
800-776 Podlahy povlakové
800-777 Podlahy lité

Katalog 800-773 Podlahy teracové obsahuje směrné ceny podlah a parapetů z litého teraca na objektech všech oborů Klasifikace
stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (KSO).
Katalog je členěn do částí A Zřízení konstrukcí (A01 Podlahy teracové), B Bourání (demontáž) konstrukcí (B01 Bourání podlah teracových), C Opravy a údržba konstrukcí (C01 Opravy podlah teracových).
Katalog 800-775 Podlahy skládané obsahuje směrné ceny podlah skládaných na objektech všech oborů Klasifikace stavebních
objektů a stavebních prací výrobní povahy (KSO).
Katalog je členěn do částí A Zřízení konstrukcí (A01 Podlahy skládané), B Bourání (demontáž) konstrukcí (B01 Demontáž podlah skládaných), C Opravy a údržba konstrukcí (C01 Opravy a údržba podlah skládaných).
Katalog 800-776 Podlahy povlakové obsahuje směrné ceny podlah povlakových na objektech všech oborů Klasifikace stavebních
objektů a stavebních prací výrobní povahy (KSO).
Katalog je členěn do částí A Zřízení konstrukcí (A01 Podlahy povlakové), B Bourání (demontáž) konstrukcí (B01 Demontáž podlah povlakových), C Opravy a údržba konstrukcí (C01 Opravy a údržba podlah povlakových).
Katalog 800-777 Podlahy lité obsahuje směrné ceny podlah litých na objektech všech oborů Klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (KSO).
Katalog je členěn do částí A Zřízení konstrukcí (A01 Podlahy lité), B Bourání (demontáž) konstrukcí (B01 Bourání podlah litých), C Opravy
a údržba konstrukcí (C01 Opravy podlah litých).

800-783 Nátěry
800-784 Malby a tapety
800-786 Čalounické úpravy

Katalog 800-783 Nátěry obsahuje směrné ceny nátěrů na objektech oborů Klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (KSO): 801 Budovy občanské výstavby, 802 Haly občanské výstavby, 803 Budovy pro bydlení, 811 Haly pro výrobu a služby,
812 Budovy pro výrobu a služby.
Katalog je členěn do částí A Zřízení konstrukcí (A01 Nátěry truhlářských konstrukcí, A02 Nátěry tesařských konstrukcí, A03 Nátěry zámečnických konstrukcí, A04 Nátěry klempířských konstrukcí, A05 Nátěry krytiny, A06 Nátěry tepelně namáhaných těles, armatur a potrubí,
A07 Nátěry omítek, A08 Nátěry podlah, A09 Ostatní práce), B Bourání (demontáž) konstrukcí (B01 Odstranění nátěrů).
Katalog 800-784 Malby a tapety obsahuje směrné ceny maleb a tapetování na objektech všech oborů Klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (KSO).
Katalog obsahuje část A Zřízení konstrukcí (A01 Příprava podkladu, A02 Malby ze standardních nátěrových hmot, A03 Malby ze specifických nátěrových hmot, A04 Dekorační techniky, A05 Tapetování).
Katalog 800-786 Čalounické úpravy obsahuje směrné ceny čalounických prací na objektech všech oborů Klasifikace stavebních
objektů a stavebních prací výrobní povahy (KSO).
Katalog je členěn do částí A Zřízení konstrukcí (A01 Čalounické úpravy, A02 Čalounické úpravy – montáž), B Bourání (demontáž) konstrukcí (B01 Odstranění čalounických úprav), C Opravy a údržba konstrukcí (C01 Opravy čalounických úprav).

800-789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

Katalog obsahuje směrné ceny povrchových úprav ocelových konstrukcí a technologických zařízení a technologických potrubních
rozvodů na provozních souborech při externích montážích. Ceny lze použít i pro oceňování povrchových úprav na objektech
všech oborů Klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (KSO).
Katalog je členěn do částí A Zřízení konstrukcí (A01 Zřízení povrchových úprav), B Bourání (demontáž) konstrukcí (B01 Odstranění povrchových úprav), C Opravy a údržba konstrukcí (C01 Opravy a údržba povrchových úprav).

Popis katalogů ÚRS PRAHA

ÚRS PRAHA

inženýrská a poradenská organizace

800-795 Lokální vytápění

Katalog obsahuje směrné ceny lokálního vytápění na objektech všech oborů Klasifikace stavebních objektů a stavebních prací
výrobní povahy (KSO).
Katalog je členěn do částí A Zřízení konstrukcí (A01 Lokální vytápění) a B Bourání (demontáž) konstrukcí (B01 Demontáž lokálního
vytápění).

Katalogy M

katalogy popisů a směrných cen montáží technologických zařízení
Katalogy popisů a směrných cen montáží technologických zařízení (katalogy „M“) patří mezi důležité podklady pro sjednávání cen při externích montážích a montážích technologických zařízení na stavebních a provozních souborech. Všem účastníků přípravy a realizace staveb
nabízejí nezbytnou podmínku komunikace – tj. vzájemně akceptovatelný popis stavebních prací včetně způsobu měření a transparentní
způsob stanovení směrné ceny. Tyto katalogy jsou podkladem projektantům, investorům i dodavatelům. Lze je použít pro ocenění montáže
strojů a technologických zařízení, sestavování strojů a zařízení, instalace, tj. zapojení přemístitelných výrobků ke zdroji, úpravy, tj. doplnění,
rozšíření, změna apod. stávajících strojů a zařízení, demontáže strojů a zařízení při likvidaci, opravách a přemístění, při opravách a údržbách.
Katalogy se člení do úvodní části, všeobecných podmínek katalogu a částí, příloh, katalogových listů a seznamů souborů cen. Mohou být
členěny podle druhu prací do částí A Zřízení konstrukcí, B Bourání (demontáž) konstrukcí, C Práce při údržbě a opravách konstrukcí.

21-M Elektromontážní práce – silnoproud

Katalog obsahuje směrné ceny elektromontážních prací při externích montážích na objektech pro energetiku a průmyslových provozních souborech.
Katalog je členěn do částí A Zřízení konstrukcí (A02 Ocelové konstrukce pro vnitřní rozvody, přístroje a rozvodny – montáž, A03 Trakční
vedení pro městskou dopravu, průmyslové dráhy a jeřáby – montáž, A04 venkovní vedení nn – montáž, A05 Venkovní vedení vn – montáž,
A05 Venkovní vedení vvn – montáž, A07 Holé spojovací vedení, přípojnicové rozvody – montáž, A08 – Izolované vodiče, šňůry a kabely měděné – montáž, A09 Izolované vodiče a kabely hliníkové – montáž, A10 Ukončení a propojení vodičů, kabelů a šňůr podpěrky a průchodky
– montáž, A11 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí – montáž, A12 Ústrojí jistící – montáž, A13 Stykače, relé, jistící trafa – montáž, A16 Měřící
přístroje – montáž, A17 Transformátory – montáž, A19 Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice – montáž, A20 Svítidla a osvětlovací
zařízení – montáž, A21 Kondenzátory, reaktory, tlumivky, odpory a měnicí prvky – montáž, A22 Vedení uzemňovací – montáž, A23 Rozvody
stlačeného vzduchu – montáž, A24 Akumulátorové baterie – montáž, A26 Zavěšené vodiče a kabely s příslušenstvím – montáž, A28 Výchozí
revize elektrických rozvodů a zařízení), B Bourání, demontáž konstrukcí (B01 Bourání a demontáž konstrukcí), C Opravy, údržba konstrukcí (C01 Opravy a údržba konstrukcí).

23-M Montáže potrubí

Katalog obsahuje směrné ceny montáže potrubí provozního, přípojného a dálkového, včetně příslušenství.
Katalog je členěn do částí A Zřízení konstrukcí (A01 Potrubí z trub ocelových, A02 Trubní díly přivařovací, A03 Trubní díly přírubové,
A04 Trubní díly závitové, A05 Uložení a doplňkové konstrukce, A07 Armatury – ostatní práce, A12 Potrubí – ostatní práce, A14 Potrubí z nerezavějící oceli třídy 17, A17 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí, A18 Potrubí z plastických hmot, A19 Teplovody, A20 Plynovody a plynovodní
přípojky, A21 Opláštění, A22 Příslušenství plynovodů, A23 Tlakové zkoušky a čištění plynovodu, A25 Katodická ochrana potrubí, A26 Regulační stanice – ostatní práce, A32 Centrální tukové mazání), B Demontáž konstrukcí (B08 Demontáž ocelového potrubí).

46-M Zemní a pomocné práce při elektromontážích

Katalog obsahuje směrné ceny zemních a pomocných stavebních prací při elektromontážích na všech stavebních a provozních
souborech.
Katalog obsahuje část A01 Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích.

58-M Revize vyhrazených technických zařízení

Katalog obsahuje směrné ceny úkonů při provádění výchozích, periodických, provozních revizích a zkoušek vyhrazených technických zařízení, které nejsou bezprostředně spojeny s opravou nebo údržbou těchto vyhrazených technických zařízení: a) elektrická zařízení
nízkého napětí, spotřebiče, nářadí a hromosvody, b) tlakové nádoby stabilní, c) parní kotle, d) nízkotlaké kotelny, e) plynová zařízení.
Katalog obsahuje část C Revize zařízení (C01 Elektrická zařízení nízkého napětí, spotřebiče, nářadí a hromosvody, C02 Tlakové nádoby stabilní, C03 Parní kotle, C04 Nízkotlaké kotelny, C05 Plynová zařízení).

