CENÍK
Prací báňské záchranné služby

Hlavní báňská záchranná stanice Praha, a.s.
Za opravnou 276/8
151 23 Praha 5 – Motol

platný od 1. 11. 2015

Vážení zákazníci,
ceny uvedené v tomto ceníku jsou základní.
V případě rozsáhlejších dlouhodobých zakázek, celoročních objednávek či větších projektů, je
možné dohodnout individuální ceny.
Ceny jsou uvedeny bez DPH, která je účtována dle platných předpisů.

KONTAKT:
Hlavní báňská záchranná stanice Praha a.s.
Za opravnou 276/8
151 23 Praha 5 – Motol
tel.:
fax:

257 282 701
257 282 722

e-mail:
Internet:

hbzs@hbzs-praha.cz
www.hbzs-praha.cz

IČ:
DIČ:

49 24 23 34
CZ 49 24 23 34

Zápis v obchodním registru vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 10675

Ing. Vít Svatý
ředitel

tel.: 257 282 700
702 081 213

e-mail: svaty@hbzs-praha.cz

Ing. Vlastimil Modroch
zástupce ředitele

tel.: 257 282 702
724 304 915

e-mail: modroch@hbzs-praha.cz

Pavel Táborský
hlavní mechanik

tel.: 257 282 703
606 747 668

e-mail: taborsky@hbzs-praha.cz

Pavel Nový
zástupce hlavního mechanika

tel.: 257 282 720
724 111 050

e-mail: novy@hbzs-praha.cz
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Práce mechanických dílen, pronájmy přístrojů a doprava
Sebezáchranné přístroje MSA AUER FSR W65 – 2 BL
měsíční nájem přístroje
kontrola přístroje
Servisní práce mechanika
servisní práce mechanika - hodinová sazba
servisní práce mechanika - sazba na směnu

151,15,-

480,- /hod
3 840,- /směnu

Výroba a prodej destilované vody
destilovaná voda do vlastních nádob (nebalená)

12,- /l

Pronájem, opravy a revize měřící bezpečnostní techniky
pronájem (měsíční) - osobní přenosný analyzátor (dle typu čidel)
pronájem - osobní přenosný analyzátor
pronájem - infrateploměr
Doprava pracovníků a materiálu
doprava osobním vozidlem (do čtyř pracovníků s omezeným vybavením)
doprava Ford Tranzit – 6 místný (do šesti pracovníků, střední vybavení)
doprava Ford Tranzit – 9 místný (do devíti pracovníků)
příplatek za dopravu materiálu přívěsem
Měřicí služby
bezkontaktní měření teplot (infračervenými teploměry a kamerou)

2 750,- až 5 000,85,- /den
105,- /den

13,- /km
16,- /km
18,- /km
4,- /km

965,- /hod

Dokumentaristika
Zhotovení fotodokumentu - barevné fotografie
barevný pozitiv
10 x 15 cm
15 x 20 cm
13 x 18 cm
zálohování dokumentace na CD ROM
činnost dokumentaristy s přístrojem

20,- /ks
35,- /ks
25,- /ks
400,- /1 CD
480,- /hod

Výroba videoprogramu
natáčení videokamerou

důl (podzemí)
povrch
výroba videoprogramu (střih, titulky, ozvučení hudbou) do 10 minut
každá započatá minuta nad 10 minut
sestřih bez úprav a bez titulků
zálohování videoprogramu na DVD
hodinová sazba pracovníka při výrobě videoprogramu
Práce na PC, tisk foto, scanování, záloha dat
práce na PC
fototisk, příp. s textem formátu A4
laminování formát A4
formát A5
záloha na CD

580,- /hod
480,- /hod
1 500,- /min
1 000,- /min
600,- /min
600,- /ks
480,- /hod

480,- /hod
50,- /ks
30,- /ks
15,- /ks
110,- /CD
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Práce v nestandardním prostředí
Práce v nedýchatelném prostředí
7 členná skupina (minimální stav pro plánované nehavarijní zásahy a zásahy
v nedýchatelném ovzduší, aplikovatelný pouze na pracovištích s jednoduchými
poměry, za podmínky, že pracoviště záchranářů je snadno přístupné, na báňské
záchranáře v zásahu je vidět a mají možnost se dorozumívat se základnou
11 členná skupina ostatní zásahy a plánované nehavarijní zásahy
v nedýchatelném ovzduší, nesplňující podmínky pro 7 člennou skupinu
Lezecké práce
7 členná skupina, tj. zásahy vedené v souladu s vyhláškou o báňské záchranné
službě a Zásahovým řádem HBZS Praha
Práce ve ztížených podmínkách a riziku
rizikové práce (práce v teplotách nad 45°C, s nebezpečnými látkami apod.)
ztížené pracovní podmínky (prašné prostředí, teploty od 28 do 45°C, obtěžující
látky, hluk apod.)
práce ve vápně
ostatní práce záchranáře
příplatek za práce se zajištěním na laně
příplatek za práce ve visu na laně
příplatek za práce konané v nepracovní dny (So + Ne + Sv)

49 000,- /směnu

78 000,- /směnu

35 700,- /směnu

500,- /hod
350,- /hod
450,- /hod
250,- /hod
100,- /hod
160,- /hod
100,- /hod

Výcvik a kurzy pracovníků
Kurzy mechaniků dýchací techniky
10 denní školení mechaniků dýchací techniky
3 denní školení uživatelů dýchacích přístrojů BG-4
1 denní školení uživatelů vzduchových dýchacích přístrojů

19 800,- /účastníka
8 070,- /účastníka
3 400,- /účastníka

Ostatní výcvikové kurzy
10 denní kurz záchranářů (lektor, učebna, audiovizuální pomůcky, učebnice,
dýmnice, pohlcovače, kyslík)
poradenství (oblast BZS, požární ochrana, protihavarijní prevence a represe)
školení v oboru požární ochrany prováděné pracovníky HBZS
Cvičení v dýmnici
jednodenní školení a cvičení báňského záchranáře v dýmnici
5 x cvičení v dýmnici v kurzu báňských záchranářů – nováčků

18 000,- /účastníka
600,- /hod
600,- /hod
3 690,- /účastníka
11 950,- /účastníka

veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH

Zpracoval:

Ing. Vlastimil Modroch
zástupce ředitele

Schválil:

Pavel Táborský
hlavní mechanik

Ing. Vít Svatý
ředitel HBZS Praha
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