Ceník služeb
od společnosti

TvS-centrum Praha, s.r.o.
platnost od 01.01.2020

kontrola kanalizace kamerou Dn100 - Dn1200 nebo trasování radiosondou
rozsah (bm)

cena/bm

krátké řády a přípojky
0,0-20,0
21,0-30,0
31,0-40,0
40,0-75,0
75,0-100,0

2.950,150,120,100,80,-

uliční řády a vejčité stoky
100,0-150,0
150,0-200,0
200,0-500,0
500,0-1000,0
nad 1000,0

50,40,30,25,20,-

monitoring kamerou v hodinových sazbách - akce do jedné hod.
monitoring kamerou v hodinových sazbách

2.950,- / hod.
1.950,- / hod.

průzkumy neznámých sítí - zmapování objektů
(lokální čištění+kamera+trasování+zkouška průtoku)

2.450,- / hod.

příslušenství
videozáznam DVD nebo kopie na flash disk
300,- / ks
technická zpráva - přípojky (text + grafika), uliční řady do 300m
900,- / A4
technická zpráva - uliční řády nad 300m (text, grafika)
2,- / m
technická zpráva - uliční řády nad 300m (spádový a výškový profil) 2,- / m
technická zpráva - uliční řády (kontinuální měření trubní ovality)
5,- / m
situační plánek průběhu kanalizace v PDF
1.500,- / na A4
dopravné kamerové soupravy - paušál Praha
dopravné kamerové soupravy - mimo Prahu

690,15,- / km

čištění kanalizace tlakovým vozem nebo recyklační cisternou
1) čištění kanalizace do 100m (krátké řády a přípojky)
Dn100 - Dn200
0,0-20,0
21,0-35,0
36,0-50,0
51,0-75,0
76,0-100,0

2.950,150,120,100,90,-

2) čištění kanalizace profilu Dn300-Dn1500
Cena na metry je vždy stanovena individuálně dle profilu a průměrného zanesení potrubí a šachet,
případně může být použita hodinová sazba dle konkrétního stroje.
dopravné tlakového vozu (Mercedes Atego) - paušál Praha
dopravné kombinovaného vozu (Mercedes Actros) - paušál Praha
dopravné kombinovaného vozu (Tatra Phoenix) - paušál Praha
dopravné tlakového vozu (Mercedes Atego) - mimo Prahu
dopravné kombinovaného vozu (Mercedes Actros) - mimo Prahu
dopravné kombinovaného vozu (Tatra Phoenix) - mimo Prahu

960,1.300,1.450,24,- / km
30,- / km
35,- / km

čištění kanalizačních zařízení
dvorní dešťová vpust (těleso + bahenní koš)
gaigr dešťového svodu
koupelnová vpust
uliční dešťová vpust (těleso + přípojka)
vyčištění bahenního koše (blokové čištění)
horská vpust (odsátí kalu z tělesa + vyčištění přípojky)

1.650,- / ks
800,- / ks
800,- / ks
2.500,- / ks
250,- / ks
5.700,- / ks

čištění štěrbinových žlabů nebo hauratonů do DN200
(zanesení 100% profilu + likvidace odpadu)

180,- / m

čištění olejových skvrn z chodníků a vozovek
pistolový tlakový parní čistič Kränzle (170bar / 15 l / 150°C)

1.500,- / hod.

čištění kanalizace nad 500bm v hodinových sazbách
tlakový vůz bez odsávání (MB Atego)
Recyklační vůz Combo 9m3 (MB Actros) - čištění s recyklací
Recyklační vůz Tatra Phoenix ADR 12m3 - čištění s recyklací

1.950,- / hod.
2.750,- / hod.
2.950,- / hod.

Pozn:
Ceny nezahrnují odvoz vytěženého materiálu na skládku nebo ČOV, pouze mechanické nebo
strojní vytěžení ze šachet. Naše firma ručí za vyčištění potrubí do čista, nikoliv pouze
proplach.
Likvidace tekutých odpadů, čištění přečerpávacích šachet, jímek, ČOV, OTL a ORL lapolů
obsah kal.cisterny

Sací vůz MERCEDES
6,5m3
Sací vůz TATRA Phoenix 10,0m3

hmotnost / sací výkon

24,0 t / 2000 m3
32,0 t / 2000 m3

náprava

4x4
6x6

sací profil

125mm
125mm

2.350,- / hod.
2.550,- / hod.

název odpadu

katalogové číslo

likvidace odpadu - tukové sedimenty
č.19 08 09
- kaly z jímek a ČOV
č. 20 03 04
- odpad z čištění kanalizace č. 20 03 06
- zaolejovaná voda
č. 13 05 07
- kaly z lapáků písku a jímek č. 13 05 01-03
opakovaný převoz většího objemu odpadu na ČOV - paušál Praha

typ odpadu

"O"
"O"
"O"
"N"
"N"

970,- / tuna
970,- / tuna
970,- / tuna
1.380,- / m3
2.250,- / m3
1.450,- / cesta

zkoušky těsnosti potrubí a šachet vzduchem dle ČSN 1610 řízené počítačem
(ceny jsou uvedeny za úsek mezi šachtami nezávisle na počtu metrů)
DN100-DN300
do 50m (jeden samostatný úsek)
2 a více

2.950,1.950,- / úsek

DN400
do 50m (jeden samostatný úsek)
2 a více

2.950,2.150,- / úsek

DN500

2.750,- / úsek

DN600

3.150,- / úsek

DN800

5.550,- / úsek

DN1000

6.650,- / úsek

DN1200

7.500,- / úsek

zkoušky těsnosti šachet se vstupním otvorem 600mm
1ks (samostatně)
větší počet

3.500,2.880,-

zkušební protokol (ihned na stavbě)
těsnění přípojek

zdarma
200,- / ks

dopravné vozidla s kompresorem - paušál Praha
mimo Prahu

690,15,- / km

tlakové zkoušky vodovodního potrubí a tlakové kanalizace
plnění a tlakování potrubí
proplachování vodovodního potrubí + desinfekce
doprava tlakové techniky
protokol z tlakové zkoušky

1.950,- / hod.
2.250,- / hod.
24,- / km
200,- / ks

Půjčovna těsnících vaků 100-1200mm
cena za den

typ vaku
(ucpávkové vaky)
U 100-200mm (2,5bar)
U 200-400mm (2,5bar)
U 300-600mm (2,5bar)
U 500-1000mm (2,5bar)
U 600-1200mm (1,5bar)
(průtočné vaky)
PU 100-200mm (1,5bar)
PU 200-400mm (1,5bar)
PU 500-800mm (1,5bar)
PU 600-1200mm (1,5bar)

výše zálohy

250,350,450,600,700,-

5.400,6.500,9.100,20.400,24.600,-

350,450,600,850,-

10.500,14.800,32.800,42.500,-

Robotická technologie Dn150-Dn600 - rovné úseky
frézování betonových usazenin, řezání vyčnělých přípojek, otevírání přípojek,
broušení překážek, řezání roxorů (včetně kamerového průzkumu)
doprava robotické technologie (VW Crafter) - paušál Praha
doprava robotické technologie (VW Crafter) - mimo Prahu

3.890,- / hod.
850,18,- / km

Robotická technologie Dn100-Dn200 – domovní rozvody
frézování betonových usazenin, řezání vyčnělých přípojek, otevírání přípojek,
broušení překážek, řezání roxorů (včetně kamerového průzkumu)
doprava robotické technologie (VW Transporter) - paušál Praha
doprava robotické technologie (VW Transporter) - mimo Prahu

3.890,- / hod.
690,15,- / km

Havarijní služba o víkendu nebo noční služba
pracovní výkony techniky platí dle sazeb ceníku
příplatek za výjezd jednoho pracovníka (na sazbu se nevztahuje sleva)

1.000,- /osoba

Opravy a renovace kanalizace Dn80 - Dn800 KSV vložkou, sanace přípojek a stoupaček
dlouhou vložkou UV lampou Dn80-Dn250 a injektáž napojení přípojek na řad Dn100-Dn200
Cena je řešena individuálně dle rozsahu a náročnosti dle konkrétního případu
Technické vybavení možno prohlédnout na www.tvs-centrum.cz

