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cenový kód podvýkon MJ poznámka

11011 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého m3 70

### 11021 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 70

### 11031 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 75

### 11111 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 60

### 11121 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehličnatého m3 60

11131 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - listnatého m3 60

### 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha

### 12021 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích ha

12051 Příprava půdy na holině - ruč + mech. celoplošně ha

12071 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha

16011 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks

### 16021 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks

16081 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks

### 16211 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks

16901 Doplňování MZD 1000 ks

### 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná  150/3 km

### 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km včetně materiálu

22211 Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-do 180 cm vč km

### 22981 Údržba a opravy oplocenek km

23011 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks

### 23021 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks

23121 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 630

23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha

24011 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks

### 24021 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha

### 24031 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha

### 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha

### 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha

### 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 570

26111 Sypavka borová ha

### 31311 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha

31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha

### 31511 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha

32311 Zpřístupňování porostů řezem ha

### 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks 100

### 36111 Lapáky - kladení - SM ks 100

36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3

### 36331 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3

36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3

43081 Rekonstrukce ostatní ha

### 58111 Ruční práce hod 160

### 58121 Práce s JMP hod 155

### 58131 Práce s traktorem hod 350

### 58141 Práce s křovinořezem hod 180

### 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod 150

Mechanické shrnování klestu ha 7000
Mechanický vývoz klestu ha 9000

Mechan. Vývoz + shrnování klestu m3
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