
Ceník společnosti  BAK Trutnov a.s. 
 

Stavba: Kanalizace Veselá 

 

 

A - cena 1 běžného metru kanalizační přípojky 
 

 
 

1a.Základní cena přípojky v travnatém porostu bez překážek, výskytu spodní vody a         

     hloubky do 1,5m (obsahuje zemní práce, dodávku a mt.potrubí bez    

     tvarovek,geodet.zaměření a zajištění dokumentace skut.stavu) 

     Cena 1mb činí……………………..995,-Kč bez DPH  

1b.D.t.t.o hloubky do 2,0m 

     Cena 1mb činí…………………..1.375,-Kč bez DPH  

1c. D.t.t.o hloubky do 2,5m 

     Cena 1mb činí…………………..1.729,-Kč bez DPH  
 

2a. Základní cena přípojky ve štěrkové ( mlatové apd.)cestě bez překážek, výskytu 

spodní vody  

      a hloubky do 1,5m  (obsahuje zemní práce příp.pažení, úpravu cesty, dodávku a  

      mt.potrubí  bez  tvarovek,geodet.zaměření a zajištění dokumentace skut.stavu) 

      Cena 1mb činí…………………1.458,-Kč bez DPH  

2b. D.t.t.o. hloubky do 2,0m 

      Cena 1mb činí…………………1.825,-Kč bez DPH  

2c. D.t.t.o. hloubky do 2,5m 

      Cena 1mb činí…………………2.179,-Kč bez DPH  
 

3a. Základní cena přípojky v chodníku ( zámk. dlažbě apd.)bez překážek, výskytu 

spodní vody a         

      hloubky do 1,5m  (obsahuje zemní práce příp.pažení, úpravu chodníku, dodávku a  

      mt.potrubí bez tvarovek,geodet.zaměření a zajištění dokumentace skut.stavu) 

      Cena 1mb činí…………………2.261,-Kč bez DPH  

3b. D.t.t.o. hloubky do 2,0m 

      Cena 1mb činí…………………2.655,-Kč bez DPH  

3c. D.t.t.o. hloubky do 2,5 m 

      Cena 1mb činí…………………3.104,-Kč bez DPH  
 

4a. Základní cena přípojky v asfaltové cestě (betonové) bez překážek, výskytu spodní 

vody     

      a   hloubky do 1,5m  (obsahuje zemní práce příp.pažení, úpravu cesty, dodávku a    

      mt.potrubí  bez tvarovek,geodet.zaměření a zajištění dokumentace skut.stavu) 

      Cena 1mb činí…………………3.198,-Kč bez DPH  

4b. D.t.t.o. hloubky do 2,0m 

      Cena 1mb činí…………………3.545,-Kč bez DPH  

4c. D.t.t.o. hloubky do 2,5m 

      Cena 1mb činí…………………3.805,-Kč bez DPH  
 

5.   Provedení přípojky protlakem ( obsahuje zemní práce,protlačení a dodávku a       



      mt.potrubí,  geodetické zaměření a zajištění dokumentace skut.stavu) 

      Cena 1mb musí být kalkulována dle konkrétního případu (geologie atd)  

 

 

Příplatky za 1mb: 

 
A. Ztížené vykopávky při výskytu podzem.sítí a jiných omezení 

      Cena 1mb činí………………………291,-Kč bez DPH 

 

B. Nutnost čerpání spodní vody 

       Cena 1mb činí………………………61,-Kč bez DPH 

  

 

Ostatní dodávky mimo výše uvedený ceník 
 

C. Dodávka a mt.tvarovek cena za 1ks 

Kolena PVC KG DN 150………….188,- Kč bez DPH   

Kolena PVC KG DN 125………….153,- Kč bez DPH   

Kolena PVC KG DN 150………….141,- Kč bez DPH   

Redukce PVC KG 150/125(100)…. 228,-Kč bez DPH   

Odbočka 150/125(100)……………. 289, Kč bez DPH 
  

 

 

Poznámka: V případě nemožnosti zařazení přípojky do výše uvedeného ceníku lze     

                    přípojku ocenit individuálně. 

 

 
B - cena domovních revizních šachet 

 
1. Nová revizní betonová šachta o prům.800 hloubky 1,5 m pro trouba kameninová 

glazovaná DN 150 a potrubí PVC KG DN 150 vč. poklopu a montáže 

        Cena 1ks činí …………………9.835,- Kč bez DPH                    

 

2. Nová šachta PVC o prům. 400 pro potrubí PVC KG DN 150 odbočná hloubky do  

     1,5m,vč.poklopu 12,5t a montáže  

      Cena 1ks činí……………………5.235,-Kč bez DPH  
 

3. Nová šachta PVC o prům. 400 pro potrubí PVC KG DN 150 více nátoků hloubky do    

1,5m, vč.poklopu 12,5t a montáže  

     Cena 1ks činí……………………5.448,-Kč bez DPH  
 

3.   Nová šachta z betonových prvků typ UV dno pouze přímé pro potrubí PVC KG DN   

      150 a hloubky do 1,5m vč. poklopu 3,0t a montáže 

      Cena 1ks činí…………………..4.293,-Kč bez DPH  
 

4.   Úprava stávající šachty o prům.40-100cm a do hloubky 1,5m ( vyspravení,nový odtok) 

      Cena 1ks činí………………….2.450,-Kč bez DPH  



 

5.   Úprava stávajícího septiku o max.objemu 4,0m3 na revizní šachtu ( zásyp vhodnou  

       zeminou,podsyp, vybetonování dna,probourání pro nátok a výtok atd) 

      Cena 1ks činí………………….individuální kalkulace  
       Poznámka: Vyčerpání a vyčištění septiku musí být řešeno samostatně.   

              

 

Dne 4.3.2011       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: 

 

Ceník je redakčně upraven. Původní ceník byl zveřejněn na schůzce s občany Veselé 

k 1. etapě realizace dne 30.03.2011 a jeho verze je uložena u vedoucího odboru 

SMRM. 

  

 

 

 

 

 

Mnichovo Hradiště, 13.04.2011 

 

 

 

 

Ing. Miloš Krůfa 

vedoucí odboru SMRM 

 

 

 

 


