
Ceníky stavebních prací HSV 
Číslo bloku Ceník Název ceníku - popis

H01 800-1 Zemní práce (kácení stromů, výkopy, přemístění , konstrukce ze zemin)

H02 800-2 Zvláštní zakládání objektů (piloty, kotvy, torkret, geomříže, zemní vruty)

801-5 Zvláštní stavební práce (nádrže, zásobníky, gabiony, oplocení)

H03 801-1 Běžné stavební práce (HSV pro budovy a haly)

801-2 Stavební práce z prefabrikovaných dílců (montované objekty, překlady, stropní dílce)

800-3 Lešení - dočasné jeřábové dráhy (lešení, záchytné konstrukce, pojízdné věže)

H04 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí (bourání konstrukcí při opravách a rekonstrukcích budov)

801-4 Opravy a údržba (opravy HSV na budovách)

800-6 Demolice objektů (kompletní demolice objektů)

H05 821-1 Mosty (mosty monolitické a montované, zdivo opěr)

822-1 Komunikace pozemní a letiště (podklady a kryty, obrubníky, odvodňovací žlaby, značky)

823-1 Plochy a úprava území (chmelnice, sadovnické úpravy, plochy pro tělovýchovu)

823-2 Rekultivace (rozprostření zemin, ozelenění)

H06 824-1 Dráhy kolejové - normální a širokorozchodné (spodky a svršky železničních tratí)

824-2 Dráhy kolejové – městské (svršky tramvajových drah)

H07 825-1 Objekty podzemní – studny a jímání vody (studny zděné, spouštěné, monolitické)

825-2 Objekty podzemní – štoly (ražení šachet a štol)

825-4 Objekty podzemní – tunely (rekonstrukce železničních tunelů)

H08 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná - vodovody a kanalizace (venkovní vedení)

828-1 Vedení elektrická – kabelovody (kabelové trasy a komory)

H09 831-1 Hydromeliorace zemědělské (drenážní potrubí, šachty, jímky, propustky)

831-2 Hydromeliorace lesnicko-technické (výsadba a ošetření sazenic, zdivo koryt)

832-1 Hráze a úpravy na tocích (hráze, opěrné zdi, obklad dna a stěn koryt)

Ceníky stavebních prací PSV
P01 800-711 Izolace proti vodě a povlakové krytiny (hydroizolační pásy, stěrky, nátěry)

800-713 Izolace tepelné (izolace budov, potrubí, protipožární ochrana)

800-714 Akustická a protiotřesová opatření (akust. obklady, vložky)

800-715 Izolace proti chemickým vlivům (dlažby a obklady do speciálních tmelů, spec. fólie)

P02 800-721

800-728

Zdravotně technické instalace budov (potrubí, armatury, zařizovací předměty, centrální vysávání)

Vzduchotechnika (ventilátory, vedení, potrubí, elementy)

800-731 Ústřední vytápění (kotelny, strojovny, potrubí, otopná tělesa, armatury, podlahové topení, vodní solární systémy)

P03 800-762 Konstrukce tesařské (krovy, nosné konstrukce dřevostaveb, impregnace řeziva)

800-763 Dřevostavby – montáž (opláštění dřevostaveb, vazníky)

800-766 Konstrukce truhlářské (otvorové prvky, obklady)

800-767 Kovové stavební doplňkové konstrukce (montáže kovových výrobků)

P04 800-764 Konstrukce klempířské (krytiny, odvod vody, parapety)

800-765 Krytiny tvrdé (krytiny pálené, betonové, vláknocementové, z tašek a vlnovek)

CENOVÁ SOUSTAVA RTS DATA
Podle druhů činností, která vaše firma realizuje, si zvolte odpovídající ceníky prací a materiálů, 
se kterými bude váš INFOpower nebo BUILDpower S pracovat.

Ceníky stavebních prací jsou aktualizovány 2x ročně a to v cenových hladinách společnosti RTS. 
Soustava plně odpovídá požadavkům platné vyhlášky k sestavení soupisu prací.
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Číslo bloku Ceník Název ceníku - popis

P05 800-771 Podlahy z dlaždic a obklady keramické (dlažby keramické, čedičové, teracové, obklady keramické a sklovláknité)

800-782 Obklady a dlažby z kamene (zavěšené, lepené do malty a tmele)

800-773 Podlahy z litého teraca a syntetických hmot

800-775 Podlahy vlysové, parketové, povlakové

P06 800-783 Nátěry (nátěry kovových konstrukcí, tesařských, truhlářských, potrubí a armatur)

800-784 Malby a tapety (malby interiérů)

P07 800-761 Konstrukce sklobetonové (okna a stěny ze skleněných a polykarbonátových tvárnic)

800-786 Čalounické úpravy a zastiňující technika (předokenní rolety, vnitřní žaluzie)

800-787 Zasklívání (zasklívání stěn, oken a výkladců)

Ceníky montážních prací 
M01 M21 Elektromontáže (silnoproudá elektroinstalace, hromosvody)

M22 Montáže sdělovacích, signalizačních a zabezpečovacích zařízení (elektrická požární a zabezpečovací signalizace)

M46 Zemní práce prováděné při montážních pracích (výkopy a zásypy rýh, stožáry, pilíře, kabelové žlaby)

M65 Elektroinstalace (silnoproudá elektroinstalace v budovách, hromosvod, venkovní vedení)

M02 M23 Montáže potrubí (venkovní trubní vedení ocelové a z plastů, chráničky)

M04 M43 Montáže ocelových konstrukcí (cenové křivky podle hmotnosti)

Agregované položky
A01 AP 800 Agregované položky pro běžné stavební práce, opravy a rekonstrukce

A02 OTSKP Třídník OTSKP (SPK, ŽS) s rozpady do položek RTS

Ceníky materiálu
Číslo bloku Obor Popis

MAT 01 001-201 Osiva, dřeviny. Asfalty a laky asfaltové. Ocel kruhová pásová, betonářská, tyče I, L, U profily. Jackly, plechy, dráty. 
Výrobky z hliníku, mědi a další.

563-591 Perlit, kamenivo těžené, drcené, štěrkopísek, kámen lomový a obkladový. Směsi suché pro malty. Omítky, potěry. 
Malty, betony a směsi živičné.

592-599 Prefabrikáty betonové a železobetonové. Překlady, stropní desky a panely. Pálené cihly, tvarovky, stropní dílce, 
krytiny. Betonové tvárnice, cihly vápenopískové. Obrubníky, trouby betonové, prefabrikáty pro vpusti, tvárnice 
zatravňovací, dlaždice betonové, krytina betonová. Trouby kameninové, dlažby, obklady a další.

MAT 02 385-492 Vodoměry, teploměry, armatury, čerpadla, sací koše. Ventilátory, filtry, pohonné jednotky pro vzduchotechniku, 
potrubí. Kotle, výměníky tepla, ohřívače, otopná tělesa, konvektory, expanzní nádoby a další. Dopravní značky. 
Součásti pro centrální vysávání.

493-562 Kování. Armatury vodovodní, pro ÚT a plyn: ventily, kohouty, baterie. Mísy sprchové, vany, dřezy, mříže poklopy, 
podlahové vpusti. Zárubně, dveře ocelové a vrata, kabelové lávky, profily pro sádrokarton. Klempířské výrobky. 
Vany plastové a další. 

609-757 Dřevěná a plastová okna, dveře, vrata, prahy. Pásy asfaltované, šindel střešní. Desky a rohože z minerální plsti, 
krytina sklolaminátová. Sklo ploché, skleněné tvárnice. Umývadla, mísy, bidety, pisoáry a nádrže. Geotextilie 
filtrační, zábrany parotěsné. Vlysy a lamely podlahové. Lehké obvodové pláště.

MAT 03 202-336 Pěny spárovací, lepidla. Podlahoviny pryžové a plastové. Okapní systémy z PVC, Mirelon, Polystyren. Materiály 
pro podlahové vytápění, trouby a tvarovky Pipe-Life, HT, KG, Geberit, LDPE, HDPE, PE, Instaplast. Sítě svařované 
pro stavební účely. Stožáry osvětlovací a další.

337-384 Kabely a vodiče, spínače, jističe, zdroje světla, svítidla, rozvaděče, transformátory a další výroba elektrotechnická.

600-608 Prkna, fošny, hranoly, latě. Desky dřevovláknité, dřevotřískové, parapetní desky laminované. Pražce a sloupy 
dřevěné a další.

Pořízení bloků je realizováno v počtu 5, 10 nebo 15 ceníků.

Dále lze dodat kompletní datovou základnu za zvýhodněných podmínek. 

http://www.rts.cz

