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Čtanek 1
Smluvní strany

1.2. Zhotovitel:
Obchodní jméno
Sídlo
7astoupený
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DIČ
Bankovní spojení
Oprávněný kjednání
ve věcech technickÝch
Tel
E-mail
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KAVAS a.s.
Slapy 137, 391 76 Slapy
Jiřím Včelákem, předs. představenstva
2611l454
CZ261I1454
10220247 53l5500

Ing. Václav Rychlý
777 9I4052,381278320
kavasas@seznam.cz

(dále j en,,Obj ednatelo') (dále jen ,,Zhotovitel") na straně druhé

Clánek 2
základní ustanovení

Smlouva seuzavíránazákladé ukončeného zadávacího řízení objednatele na výše uvedenou akci.

Clánek 3
předmět díla

3.1. Název akce: Kulturní centrum Bzová.
1, kulturního dle tna
Jirovského dle připojeného {ýkazu ťměr.
3.3. Technická sPecifikace díla a cenajsou určeny soupisem prací a cenovou nabídkou Zhotovitele pro výběrovéřízení ze
dne 30, Července 2015 kterájako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy,(vše dále jen,,díloi';.

článek 4
Termín plnění díla

Termín zahájení po podpisu smlouvy, termín dokončení 30. května 2016 (včetně předání a fakturace).

Článek s
Cena díla

5.1. Cena za dilo celkem bez DPH I977 125,-Rč, celkem věetně DPH 2 392 321,-Kč.
5,2. Zhotovitel při zptacováni cenové nabídky zkontroloval podklady pro provádění díla a konstatuje, že si předmět plně-
ní Prohlédl a celkovou cenu stanovil s ohledem na zjištěný skutečný stav a tedy lze tuto cenu překročit pouze v případě,
že si objednatel objedná práce nad rámec zadávaci dokumentace.
5.3. Pokud objednatel PoŽaduje provedení víceprací nebojiných změn, budou tyto předem písemně odsouhlaseny zástup_
cem objednatele a to za podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění víceprací ěi méněprací.
5.4. VeŠkeré více a méně práce se řídí jednotkovými cenami rozpočtu Zhotovitele, Ceny prací neobsažených v rozpočtu
zhotovitele budou oboustranně odsouhlaseny. Pokud vícepráce nepřesáhnou 10 %o zceny díla, zistávátermín dokončení
dle článku 4.

článeIr 6
Platební podmínky

6.1. Realizovaná dodávka bude účtována dvěma fakturami. První faktura bude r,ystavena a objednateli doručena
nejpozději 15. prosince 2015 a touto fakturou bude účtován 90oÁ vzájemně odsouhlasených a plně dokončerrých prácí
podle soupisu pracÍ. Druhou fakturou budou účtovány ostatní práce, ato po předání apievzetí díla, včetně odstranění vad
a nedodělkŮ. Objednatel požaduje 2 originály faktur včetrrě příloh. Dílo bude předáno formou oboustranně podepsaného
předávacího protokolu, kde bude mj. učiněn soupis drobných vad a nedodělků, které nebrání předání díla. Splatnost faktur
bude 14 dnů ode dnejejich předání objednateli. Úěetní doklad bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů.
6.2. Objednatel prohlašuje, že dodávka není používának ekonomické ěinnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR nebu-
de pro dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.



článet z
Práva a povinnosti Zhotovitele

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájeni prací na díle stavební deník. Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen
čitelně zapisovat všechny skuteěnosti rozhodné pro prováděni díla, kteréjsou na stavbě prováděny. Stavební deník musí
by,t denně přístupný na stavbě.
7.2. Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebnílro deníku nelze měnit nebo doplňovat tuto smlouvu o dílo. Pokud to bude
povaha dolrody vyžadovat, musí být proveden písemný dodatek ke srnlouvě. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako
podklad pro vypracování dodatku ke smlouvě o dílo. Jestliže Zhotovitel nesouhlasí se záznamem Objednatele nebo
stavebního dozoru nebo její části, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za ío, že
s obsahem zápisu souhlasí.
7,3.Zástupce Zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných Objednatelem, případně z podnětu
státních nebo správních orgánů.
7,4,Zhotovitel je povinenvyzvat Objednatele, popř.osobu Objednatelem určenou, k převzetí korrstrukcí nebo prací, které
budou zakryý další činností Zhotovitele, a to zápisem do stavebního deníku a ústně v dostatečném předstihu, rrejdéle
však tři dny před jejich zakrytím, Pokud tak neprovede, půjde náklad na odkry,tí a znovu zakrytiktíži Zhotovitele.
7.5, Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat
bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro bezchybný chod prováděných prací.
7 .6. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se zákonem o odpadech.
7.7.Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit případné škody na majetku způsobené výkonern díla (plněním
předmětu smlouvy) třetím osobám i Objednateli.

Článek 8
Práva a povinnosti Objednatele

8.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště před zahájením prací a r"rpřesnit ve spolupráci s uživatelem stavby
jeho rozsah a to samostatným zápisem nebo zápisem ve stavebním deníku s uvedením dne předání.
8.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění dílra. Zjistí-lí, že práce jsou prováděny zřejmě nekvalitně, uplatní
požadavky na sjednání nápravy u Zhotovitele. Zhotovitel se zavazule takovýto požadavek akceptovat na vlastní náklady,
Neodstraní-li Zhotovitel závadu neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, může Objednatel stanovit lhůtu k odstranění závady.
8.3. Objednatel, resp. jeho oprávněný zástupce, je povinen dostavit se na výzvu Zhotovitele na místo provádění díla, např.
za účelem průběžné kontroly provádění díla a poskytovat Zhotoviteli patřičnou součinnost.

Článetr 9
Předání a převzetí díla

9.1. Zhotovitel je povinen jako podklad k faktuře vystavit pro Objednatele Zjišťovací protokol o provedených pracích
obsahující mimo jiné údaj o dosavadní fakturaci, Tento zjišťovací protokol bude Objednateli předložen ke schválení vžďy
nejpozději 5 dnů před vystavením faktury, Objednatel se zavazuje tento zjišťovací protokol odsouhlasit, případně
připomínkovat do 2 pracovních dnů od obdržení. V případě, že Objednatel takto neučiní či učiní neoprávněně, má
Zhotovitel právo vystavit fakturu ve výši předloženého 4jišt'ovacího protokolu.
9,2. Zhotovítel splní svoji povinnost provést celé dílo jeho řádným ukončením a předáním Objednateli v místě provádění
díla bez vad.
9.3. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, ve kterém budou uvedeny případné nedodělky díla při jeho předání
s uvedením lhůt jejich odstranění. Zápis bude podepsán Zhotovitelem a Objednatelem, popř. osobami k tomu
zmocněnými písemnou plnou mocí. K zápisu je Zhotovitel povinen předložit, doklady o materiálech použitých ke
zhotovení díla.

čtánek 10
Záruka

Záruónilhita za provedené dílo je stanovena na 60 měsíců.

Článek lt
Smluvní pokuta

11.1. Je-li Objednatel v prodlení s placením kterékoli faktury je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokufu ve výši
0,5oÁ z ťakturované částky zakaždý den prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě neňrácí Zhotovitel nárok na náhradu
škody vzniklé pozdní úhradou faktury.
lI.2. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5oÁ z ceny díla za každý den prodlení s termínem dokoričení
díla. Tím není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.
11.3. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od obdržení výzvy k její úhradě.



Clánek 12
Osoby oprávněné k jednání v době realizace díla

12.1.Ye všech věcech stavby jednqi za Objednatele i Zhotovitele osoby uvedené v článku 1,
12.2. Stavební a technický dozor pro Objednatele vykonává osoba dle výběru objednatele. Veškeré podněty a připomírrky
uplatněné zástupcem objednatele nebo dozorem budou zapsány do stavebního deníku Zhotovitele.

čtánetr 13
Ostatní ujednání

13.1. Pracovníci Zhotovitele i jeho subdodavatelů musí umožnit přístup na staveniště a stavbu stavebnímu dozoru
Objednatele, jakož i kontrolním orgánům státní správy kdykoliv po celou pracovní dobu na stavbě. Rovněž jim musí b;ýt
přístupný stavební deník a místo pro provádění zápisů do něj (na stavbě). Tyto osoby jsou povinné dbát bezpečnostních
pokynŮ pověřeného pracovníka Zlrotovitele. Deník bude uložen u příslušné osoby zhotovitele a na požádání bude
předložen zástupcům objednatele a stavebního dozoru.
13.2. Stavební dozor Objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti Zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům
Zhotovitele přikaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce Zhotovitele není dosažitelný a je ohrožena bezpečnost
prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo Zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a
potřebami Obj ednatele.

článek 14
platnost a účinnost smlouw

Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma stranami této smlouvy.

Čtánek 15
závérečná ustanovení

lí,t" Změny této smlouly mohou být provedeny pouze písemnými dodatky ke smlouvě, oběma stranami odsouhlasenými
a podepsanými.
15.2. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran obchodním zákoníkem a
dalšími platnými právními předpisy České republiky.
15.3. Strany této smlour,y prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že by\a lzavřena po vzájemném
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážné a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na této
smlouvě,
I5.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním faktur na weboqých stránkách ob.jednatele.
15.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech , z nichž Objednatel obdrži dva. Všechna vyhotovení mají stejnou
platnost.
15.6. Příloha: Kopie krycího listu, čestného prohlášení a soupisu prací z cenové nabídky ze dne 30. červencq 2015.,\
V Bělči ďne 1. r,áří 2015

oBEc gĚLeě
39{43 B,éleé?2

.-l./ tčo oosgzso6 Dtč czooo82508

,iÍloiiř ", 
i"Ňobecbelec,cz @

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce ó. 6212015 dne 20. srpna 2015.
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Název veřejné zakázky Kulturní centrum Bzová
Císlo zakázky OBNZl20l5l00l

.

!:dgvatet,9idlo,ICo, DJC obec Běleč, Běleč 22,39143 Běleč, tČ oostzso6, otČ CZ00582506
Zu!9"p*ý,§lgforl9ma!1 Stanislav Šmejkal, starosta, tel.-]24189517,email smejkal@obecbelec.cz

Příloha č. 1

Krycí list nabídky
Uchazeč

Název KAVAS a.s.

Sídlo/místo podnikání Slapy I37, 39I ] 6 Slapy u Tábora
----1/DIC 26111454lCZ26I|I454

a oprávněná jednat jménem uchazeče p. Včelák Jiří, předseda předst.

Ing.Václav Rychlýaktní osoba

'on. email 381 278 320,777 9I4 052
ovnl SpoJenl 10220247 5315500

lková cena

Cena celkem v Kě bez DPH cena celkem v kč věetně DpH

celkem L 977 125,__Kč 4I5 I96,--Kč 2 392 321,--Kč

;
l

\J.

ašuji. žejsem vázán cel;ian obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty.

1_<Ln -e se zveřejněním posouzení splnění kvalifikačních předpokladů, hodnoce ,nabídek, uzavíené smlouvy a
'elr;Lr dodatků zadavatelem veřejné zakázky.

3pech dne 30.7.2015

.r,HY,Ť:,f".§;.,
lel,/fay 38i:-Á ii^'"'lr.

1v_, ..:;1 11 454
'i'llr,, l -|aLl

t< ,/ z/
z/,r-4l,}( l
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email i nfo@obecbelec.cz
http : //www. obecbelec. cz

tel. 381214530
IDDS 7wjajvb

,ázev velejné =49rkv Kulturní centrum Bzová
'íslo zakázky OBNZl2}lstOOt
ladavatel, sídlo, IČO, DIČ
lastgqpenÝ, telefon, email

obec Běleč. Běleč 22. 39|43 Běleč" IČ oosszso6, DIČ czo,ó,stzsoe
Stglrsl9vŠryq\al,starosta,tel.]?4189577,emailsmelkql@obecbelec.cz 

l

Cestné prohlášení o splnéní zál<ladních
Příloha č. 2

kvaliíikačních předpokladů
,chazeč

\ázev KAVAS a.s.

lcolotč
]

26111454 l CZ26I1I454
>rohlašuje. že:

- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti
na organizované zločinecké skupiné, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení,

. Ř nepřímého Úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdyjde o přípravu nebo pokus nebo účastenství

'- a a takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; je-li uchazeč
právnickou osobu, splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutámiho orgánu uchazeče právnická osoba,
splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahranični právnická osoba prostřednictvím své organizační
sloŽky, sPlňuje předpoklad podle tohoto odstavce vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento
předpoklad uchazeě splňuje jak ve vztahu kízemí České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či Oýdtistc,

- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle
zvláŠtních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzeni za spáchání takového trestného činu; je_li uchazeč
právnickou osobu, splňuje tuto podmínku jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý ělen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutámího orgánu uchazeče právnická osoba,
splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
Právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahranični právnická osoba prostřednictvím své organizačni
sioŽky, splňuje předpoklad podle tohoto odstavce vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento
předpoklad uchazeč splňuje jak ve váahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či Uýatistc,

- v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního
právního předpisu,

,___._1'Ůčijehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenění řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí
rl, Úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamitnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčníhoiízení,

nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů,

- není v likvidaci,
- nemá v evidenci dani zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či

bydliště uchazeče,

- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště uchazeče,

- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečeni a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak
v Ceské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

- nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle

osoby odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na
- není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
- mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za u ikonu nelegální práce podle zvláštního

právního předpisu (§ 5 písm. e) bod 3 zákona č. 43512004 Sb., o za

#{s§
1ř,1 íl'.; l

lIjl

Ve Slapech dne 30.7.2015

razitko a podpiš uchazeče

ve znění pozdějších předpisů).



REKAPITULACE STAVBY

Stavba: MJu201 5-01 - Novostavba klubovny (kulturní zařízení) Bzová

REKAP|TULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Stavba: lr{Ju2015-01 - Novostavba klubovny (kulturní zařízení) Bzová

l\Á]itlj: Bzová ;,tii]l]]: 1ó.03.2015

?ailavlri-ei: obec BěleČ : rt]]í){ia,]].: |ng, arch. Martin Jirovský
l Jlhlzt:t]::

Náklady stavby celkem 1977 125,04 2392321,34
SO 0í Novostavba objektu 1 956 624,a4 2.367 515,14 STA
§o 02 Vedlejší a ostatní náklady 20 501,00 z48a630 VoN

K&\#
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'íel,/far

tč():

,ír, /" ýatr
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Objekt:

K$0:

Míslr:r:

Zad8Vatel,:

Obec Běteč

L}chazcc:

Vyptň údaj

P"Ojí]hf_.)nl:

KRYCí LlsT souPlsU
M.Ju?l]]5-01 - N0vcstavba ki.|lbóvny {kulii.:r*i ra!.ízer:Í} Bzová

SO 01 - Novostavba objektu

801 49

Bzová Dal.j{]1] 16,03.2015

lČ:

DlČ:

D]{:

Vyptň údaj
Vyptň údaj

lng. arch, Martin Jirovský

Poznámka:

!č:

D]Č:

SouPis Prací je sestaven s vyuŽitím potoŽek Cenové soustavy ÚRs. Cenové a technické podmínky potožek cenové soustavy úRs,
které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katatogů) jsou neomezeně dátkově k dispozici na
www.cs-urs.cz. PotoŽkY souPisu PracÍ, které nemají ve sloupci ,,Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové

Cena bez DPH 1 956 624,04
Dpl-j základni

snjžená
Zákt. přťn€sená

sniž, píen*ltná
í|ulsva

?1,0Cy"
,,,,*§"l,

?.1,§{i%

] 5,$0%

§,an%

]ť
Zí,1

lť
Zč

1 9iió ó2.,1.1]]

al,0ú

$,0í}

1].9f]

4,]0 B9? "B-§
0,r0
0,0G
0,$í}
a] íI]



ji]cvbt;

Objekt:

,!i i5:r:

;,!důVaici ]

|Jr,]l.rzli,l

Bzová

Obec Běteč
Vyptň údaj

REKAP|TULACE ČlrHĚNÍ soUPlsU PRAci

SO 0í - Novostavba objektu

|);i:::rll 16.03.2015

lng. arch, Martin Jirovský

" 
Kód dítu - Popis

l1li'll]:::', l'.:l::,l.,.1.1.::.l]:.:la,'l

NlLl^.l,, -^,.-.2-- -, -..Náklady soupisu celkem
HSV - Práce a dodávky HSV 1 956 624,04

í - Zemní práce 1 030 989,34
2 _ Zaktádání 65 258'65
3 - Svisté a komptetní konstrukce 1g3 973,21
4, Vodorovné konstrukce 269 629,64
5 , Komunikace 79 845,50

Í 9!l.ry povrchŮ, podtahy a osazování vliptní 3 472,60
ě - l rubni vedení " 206 649,72
9- Ostatní konstrukce a práce.bourání 117 OO0,a0

99 - Přesun hmot 95 160,02
PSV - Práce a dodávky pSV 57 567,49

711 , lzolace proti vod3, vlhkosti a plynům 925 634,70
7_13 - lzolace tepelné 20 0ó8,00
715 - lzolace protí chemickým vtivům 48 113,41
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace ó4 638;85
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovoJ- 15 000;00
725 - Zdravotechnika - zaňzovací předměty í5 000,00
73í - Ústřední vytápění 

' --' F' ÝYlll!!' 
í0 000;00

741 - Elektromontáže 10 0OO;0O
7ó2 , Konstrukce tesařské 84 000;00
7Ó3 , Konstrukce suché qistavby 203 238,61
7Ó4 - Konstrukce ktempířské 51 623,44
7Ó5 - Konstrukce pokryivačské 28 035,72
7óó - Konstrukce truhtářské 100779,66
7ó7 - Konstrukce zámečn.ické 94 138,18
771 - PodLahy z dlaždic ó8 552;50
775 - PodtahY skládané (parkety, vtysy, lamety aj.) 32914,36
776 - Podtahy povtakové '-"'Ý!' gJ'' 

1 832,00
777 - Podlahy lité 20 618,70
78Í , DokonČovací práce - obklady keramické 375,17
783 , Dokončovací práce - nátěry 15 914,40
784 , Dokončovací práce - matbý a tapety 27 375,20

13 416,5a

3-

/- §i*

ý



{^\./

!:i_!,lr:

Objekt:

i..]l l],l:í},.']

6 K 171101103

,?jI j;l 1 :.í]1 \]:]r()ri ;;;],ii:i ;1a:,;i;l)r;,Y i] i(i ] 

"|SO 01 - Novostavba objektu

Bzová

Obec Běleč
Vyptň údaj

souPls PRAci

1 6.03.201 5

lng. arch. Martln Jirovský

,157,00

157,oo

324,00

Náklady §oupisu celkem
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
Sejmutí ornice ňébo temipídy s vodoroÝňým

1 956 624,04
1 03a 989,34

65 258,ó5

1 K 1211o1101 m3 75,120 84,00 ó 318,48 cs úns zol: ot

wdátenost do 50 m
0.7,376,1
l{Ióúbeňízápážáň|chi nezápaženj-hjFájam í 

-

75,210

1 K 131101201-1
urovnanim dna do předepsaneho profitu a spádu V

horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 vč. natoženi na m3 57'332

dopraVní Prostředek

přemístěním na hromady v mistě Upotřebeni nebo
na dočasné či truaté sktádky se složenim, na

objekt

0,918" (9,7 4+ 1 1,86)'bbvodo\4i Záktad ó00 mm"
0,725-8,31 "obvodouý záktad 600 mm - mezi terasou
a objektem"
0,ó85-(1,98*5,25) "vnitřni záktad 550 mm"

1,053-0,72 "vnitřní záktad 550 mm v místě komína"

0,645-3,15 ,"vnitřní záktad 500 mm"
t,333-2,4 "obvodouý základ 600 mm + pod rampou
do skiadu"
1,519-3,6 "obvodovt' záktad 600 mm * pod schody k
zadnímu vchodu"

terasa
0,797-1 2,óó "terasa"

0,?64"(+a,46+o,46) "terasa - rozšíření u patek"

1,837-3,54 "terasa - pod rampou na terasu"

Součet

--ž
19,829

6,025

4,953
0,758

3,í99

5,468

10,090

0,507

ó,503

57,332

57,332

9 001,12

ó 991,ó0 cs úns zots ol

11 583,97 cs úns zols ot

i

3 K ,l321012o1

HtoubéňiápáZen.ých i ňézapažmých ďh a jam s

, urovnáním dna do předepsaneho profitu a spadu v
- horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 vč. natoženi na

sypaniny Ve vrstvách a s hrubým urovnáním
Zhutněných s uzavřením povíchu násypu z hornin
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v
procentech VysledkŮ Zkoušek Proctor-standard
(dáte ieD P5l Dřes 96 do 100 % Ps
zásyp sypaninou z jakékotiV horniny s uložením
uýkopku Ve Vrstvách se zhutněním jam, šachet, ryih

m3

dggavnígq$g9|gf
objekt
0,918-(9,74+11,86) "obvodosi základ 600 mm" 19,829
0,725-8,31'bbvodový záktad ó00 mm - mezi terasou
a objektem" 6'025

0,685-(1,98+5,25) "vnitřní zákl,ad 550 mm., 4,953
1,053-a,72 "Vnitřní záktad 550 mm v místě komina'' 0.758
0,645-3,15 '"vnitřní záktad 500 mm"
1,333-2,4 "obvodoyý záktad 600 mm + pod rampou
do sktadu" 3'199

1,519-3,6 'bbvodoui,základ 600 mm * pod schodv k
zadnímu vchodu" 5'468

terasa
o,797"12,66"terasa" 1o,o9o
a,264"|1+o,46+a,46)'terasa - rozšíření u patek'' 0,507
1,837*3,54 "terasa - pod íampou na terasu" ó,503
Součet 57,332

i - vodóóvň-pŤemfiěni výkópku nóo sýpaniny po ] 
-4 K 162201102 suchu na obvYktém doPravnímlrostředku, bez m3 57 17? 64 oó 1 ÁÁq ?5 .( ílp( r^r

suchu na obvyktem dopravním prostředku, bez162201102 --,"- ", -; ':,,_' ._,:..^:,J^^* -^_l^_.__ ... _ .: 57,332 ó4,0O 3 6ó9,25 CS úRS 2013 01natožení v]ikopku, avšak se složením bez rozhrnuti z "'-

|r."rniny tř. 1 až 4 na wdálenost přes 20 do 50 m
Nakládáni, skládání a překládánr neutehlého

5 K 167101101 výkopkunebosypaninynaktádání,množstvído,1o0 m3 11,579 71,oo 1 532,11 csúRs2013o1

57,332-35,753 '2bytek syPaniny" 21 ,57gT- illozeni sypanTňý ďmásýpů s róžprGtienim

m3 21,579

174101101

i!.e!o kote{T] 9bj9ktq 4Ě9!!9 !y!(op4]kág!
objekt
(0,393+0, 1 68)-(9,7a* 1 1,86) "obvodow základ 600
mm"
(0,14a+0,1ó8)-8,31 "obvodoui základ 600 mm - mezi
terasou a objektem"
2-0,1 53-(1 ,98+5,25) 

,vnitřní základ 550 mm"

t0,123+0,232\"0,71 "Vnitřní záktad 550 mm v místě
komína"

2-0,1 53-3,1 5 "Vnitřní záktad 500 mm"

I-T
m3 35,753 324,00

12,11B

2,593

2,212

0,256

0,964

7K



!

(0,089*0,168)-2,4 "obvodoyý záktad ó00 mm + pod

rampou do skladu"
(0,168+0,938)-3,6 "obvodový záktad 600 mm + pod

schody k zadnímu Vchodu"

terasa
(0,437*0,123)-12,66 "terasa" 7,090

0,123-(1+0,46+0,46) "terasa - rozŠÍření u patek" 0,23ó

(1,434+0,123)-3,54 "terasa - pod rampou na terasu" 5,512

obrubník u rampy do sktadu

0,173

9,o41

0,617

3,982

9K

178-o,o25 'Přepočtené koeficíentem množství 5,700

Svahování trualýcti svahŮ do projektovaných profitů
. ^^tř.x",im nřpmí<těním ui,kóókl] Ďň svahování m2 1.160 2oo,oo 232,00lcs ÚRs 2013 01
svahováni tryalych svahu do pro]eKtovanycn proTllu

11 K 18zzo11o,| s potřeuným přemístěním výkopku pň svahování m2 1,160 2oo,oo 232,00lcs ÚRs 2013 0

.. 
0,4*1,9 "násyp za rampou do sktadu podél 

1,160
obrubníku"

2 - Zaktádání
TratiÝody ž diéňážnlthTrubék re-ňžéňm
štěrkopískového tože pod trubky a s jejích obsypem

1? K 717752712 v průměmém cetkovém množství do 0,15 m3/m v

o,433"0,4 "zásyp podét pravého obrubníku u rampy

do sktadu"

,l3 R 271572211
" ^ 

ll l)l11l' urovnáním poyrchu ze štěrkopísku netňděného
L

Ó,t'(lo,+a+*a,l:*to,?3+25,37) "násyp pod

základovou desku"

- - - 
-zátraav z uetoru žeteróGho-(bez výztuže) desky 

' m3i l+I1 x ztllzllll
Lu^!qv, ! v!\vl tv _Ý

betonu bez atáštních nárokŮ na vtiv prostředí (X0,

Xc) tř. c 2ol25
0-1'9"8.85+0.1"3.5'9 "oůdorvs záktadů - záktad,o, 1'9r8J85+0, 1"3J 5'9 "pŮdorys záktadová

deska"

5,4z-o,2"půdoryszáktadŮ , pod rampou na terasu"

2*o,3*0,2*2 "pŮdorys základŮ - pod schody na

terasU"

98,ooi

832,00

19397}g _

13,24g 2 3oo,ooL

4 900,00jcs ÚRs 2013 01

7 512.11 cs ÚRs 2o13 01

30 472,70 cs URs 201 3 01

z397,75ics ÚRs 2013 o1

11,115

,1,084

0,240

, -I ,

3,ó'1,125-0,2 "půdorys záktadů , pod schody k 
0.810

zadnímu vchodu"
Bedněn- záktadoyich stěn desek svisté nebo šikmé

íódktoněné), půdorysně pňmé nebo zalomené ve m2 9,591 25o,oo15 K 273351215 votnýctr nebo zapažených jámách, ryhacn,

0,1-(35,7+25,02) "pŮdorys základů - záktadová 6,077
deska"
0,2-(1,41 +3,54+1,595)+2-0,2-(0,3+2+0,3)+0,2"(1, 1 25

t3,6*1,1 25) "půdorys záktadů - rampy a schody"

součet 9,59'|

. (odktoněné). pŮdorysněpňménebozatomenéve m2 9,591 25o.oo z3g7,75 CsúRs2013o11Ó K 773351216 votných nebo zapažených jámách. ryhách.
iichtáchL Včetně pňpadných wpěr odstraněni
Ý,jztuž základů desek z betonářské ocetj 10 505 (R) 

25 ooo,oo 2ó 2oo,o0 cs úRs 2o1 3 0117 K 273361821 náuo os, soo I l,u4ó

2-4,335-(9-8,85+3,5"9)-0,001 "$ztuž záktadové 0.964
desky 2x kari síť 6x100/100"

2,134-o,0o5-785o"o,001 'Viztuž záktadŮ pod mmpou 
o,o84

a schody"

součet 1,048

',;, .nr^.r.^u lrrn*ur*,:""J:,:9T:*rbetonutmnem * "rrl 
,;;;-| ,*ui,*l.**rro,',ol18 K 7743136'11 

^^^.^L;;d.ňÁh^tř alÁl?o lllJ
,,_prokládaného tř. c 1ól20

oórc,5-(9,15+8,1+9,15+8,1) "pŮdoryszákladŮ, 
1o.35o

obvodové pasy 600 mm"

0,55"0,5-(2,7+5,25) "pŮdorys záktadŮ , vnitřní pasy 
2J86

550 mm"

o,5-o,5-3,15 "pŮdorys záktadŮ - vnitřní pasy 500 
0,788

mm"

0,46"'|"0,72 "půdorys základŮ - pod komínem" 0,331

o,35-1-(2,685*3,19*3,19+2,685) "půdorys záktadŮ , Á 147
obvodové pasy 35O mm" +' l lJ

součet 17,768

17,768-1,o2'Přepočtené koeíicientem množství 18,123

J
_-]ý

17,768*1,oz'Přepočtené koeíicientem množství 18,1 23

,- , '- 
-BedněniáRtadcMýah-Ěn 

pašrsvištánébófikmé -. 

- 
-i

.ó.lktoněné), půdorysně přimé nebo zalomené ve m2 69,850 25o,0oi 17 462,5o|cs úR5 2013 0119 K 274351215 votných nebo'zapažených jámách, ďhách,
, . . . ,_,-, _=^_l_.'._L .-^x, -*-^^išachtáq!.1lčetně pňpadných wpěr zňzení

' 
-o,y( 

j6,9-7',95-4,+3,15-1,2+5,z5+7,7+4,85\+o,5-(5

,z5 +o,45+1,98+2,7+3, 1 5+2,7+5,25) "půdorys záktadů
, pasy"

1-7- (2,685*3,1 9*3,19*2,685) "pŮdorys záktadŮ -

pasy " terasa"

1-(0,36+0,72*o,36+0,72) "pŮdorys záktadŮ - pod

komínem"

součet

44,190

23,500

7,160

69,850



ř**,

K 274351216

Bednění záktadouý-h stěn pásů sv'ilé nebo šikmé
(odktoněné), půdorysně pňmé nebo zatomené ve
yotných nebo zapažených jámách, nýhách,

ša9btiiqb. Včetně p!:íp9!Ln]ý9h wgěr odstranění

m2 69,850 250,00 l7 462,50 cs Úns zol: ot

21 K 275313611

ió.lkLoněne), půdorysně pňme nebo Zalomene Ve23 K 275351216 
votnych nebo zapažených jámách, r9hách, m2

.iachtá9!J !č§!n,{p!!padných wpěr odstranění
zákl,adové zdi z tvárnic ztiáiéňého bedňĚrřviitná

24 K 279113134 n'ptŇ z betonu bezzvtáštních nároků na Vtivl4K2/9113134,m2' prostředí (X0, Xc) tňdy c 16,/20, ttoušťky zdiva přes "''
, ] 250 do 300 mm

0.5-(8"85 €,4ó,aS-8,4) "půdorys zakLadů -

obvodová zed''
0,5"(2,8+3,4+5,5) "pŮdorys základŮ . Vnitřní zed"'

5oučet

23,1*1,02'Přepočtené koeficientem množství
Výztuž záktado\rah 

'díňósnýcň 
svislých ne6ď

_ odktoněných od svisljce, roýinných nebo obtých,
deskouj,ch nebo žebroui,ch. včetně vrztuže jejich

69,85

Záktady z betonu prosténo patiy a UioXyi OetoÁu 
^

kamenem neproktádaného tř. c 1ól20
3",]-1'1 "půdorys zákLadů - patky"

3-1'4 "půdorys základů , patky"
Bednán-zákládouýthstěňpaGksvist-nebošikmé

rzebg! 4!9tqlá§!é 9celi 1 0 5!j]8) í]eD9 qlt !g0
2-0,617"0,5"186-0,001 'lvistá uýztuž 2X prŮměr 10
po 250 mm"
4'0,617"46,2-0,001 "vodorovná výZtUž 2X průměr 10
v každé tožné spáře"

0,229' 1,7'PřepoČtené koeficientem množství

?3,562 1 ooo,oo 23 56?,00 c5 ÚR5 201 3 0l

],
17,25a

3,060

3,oo0

3,0q0

1 2,ooo

1 2,000

1 2,000

2 300.00 7 038,00 cs úRs 2o13 01

ll K 275351?15

3"1,02'Přepočtené koeficientem množství
iBedňěňí žáRadouýcF stěn paték svísté nebďšikmá r
(odkloněné), pŮdorysně pňmé nebo Zalomene ve
votných nebo zapažených jámách, ďhách, m2

i{qhtác!,] !šgt!ě pňpadných wpěr zňzení

3 ooo,oo cs ÚRS 20í3 01

3 000,00 cs úRs 2013 01

5,850

23,100

4,56?

0,275 25 000,00 Ó 875,00 cs uns zot: ot

3 - Svisté a

26 K 314273105.1

kompletní konstrukce
Tň-slóžrový kómino,ď systám] édnop Ěiluahový

0,1,15

0,114

0,275

1,000 1 5 000,00

269 629,64

1 5 000,00

z tehkého betonu (schjedet UNl Advanced) z
vnitřnich keramických vložek s nehořlauou izolační soubo

íohoží komínové těteso uýšky 3 m s větrací šachtou, r

světlÝ průměr vtožkv do 1 ó cm
I n slózkóÝy].xóm ] noÝý sysfern ] eo n op ruďueh ovy
Z tehkého betonu (schiedel UNl Advanced) z
vnitřních keramických vložek s nehořtavou izotačni
rohoží komínové tě(eso výšky 3 m Pňptatek k ceně
za každý datší i započatý metr vlišky komínového
tětesa přes 3 m s větraci šachtou, světtý průměr

+l+ilU.Riu}í.Smr.""r-y5 Lertrlwl l9prwovy
z tehkého betonu (schiedet UNl Advanced) z
vnitřních keramických vtožek s nehořtavou izotační
rohožl ukončen] v nad5třešní části kominu
komínovým ptáštěm z vtáknitého betonu cihtové
nebo omítkové struktury s krycí deskou a soupravou
komínové htavy s větrací šachtou, yýšky do 250 cm,
světtý průměr Vtožky do 1 6 cm, vč. olemování z

z tehkého betonu (schiedel UNl'--) z vnitřnich
keramických vtožek s nehořlavou izolační rohoží
ukončení v nadstřešní části komínu pohledowmi soubo
pístenci s krycí deskou a soupravou komínové hlavy, r
yišky 1 m Pňplatek k ceně za \.1iztuž komínové
hlavy statickou soupravou, qišky komínové hlavy

osazene do maltoveho tože, uišky přektadu 7,1 cm

1 500,00 1 500,00

1

27 K 314273115.1 5,000 2 500,00 1 2 500,00

28 K 314273151.1 1,000

TÍfumovrxomrnoy}rsyrem ]eonopruoucno\T l

?9K 314173198 1,000 2 500,00 2 5o0,oo cs Úns zot: o,t

, nig'l 7 dó4L
Překlady keramicke (PoRoTHER^l, HELUZ) ptoche

30 K 317168112 kus 2,000 164,00 328,oo cS ÚRs 2o13 01

1-2'T3+í4"
Přektady keramické (PoRoTHERM, HELUZ) vysoke
osazené do mattového tože, šířky překladu 7 cm kus

j!\y]],! cJn, d9!!(y125 crn

2,25"2 "Pl+P1

2,5-1 "z1"

2,000

31 K 317168130

33 K 3í7í68135

34 K 3171ó8l3ó

8,000 228,00 ,1 824,00 cs úRs 2013 01

8 540,00 c5 ÚRs 2o13 01

5 óó4,00 cs ÚRs 2o13 01

uýšky 23,8 cm, délky 1 0O cm
4-2 "P6+P6"

Překlady keramicke (PORoTHERM, HELUzŇÓke
32 K 317168131 osazené do mattového lože, šiřky přektadu 7 cm

] _ ]yýšky zlq cry], qéqy !25 c!1
4-5 "P3+P5+P5+P4+P4"

3"2 'T 1+T2"

2-1 
,T5"

Součet
Přektady keramické (PoRoTHERltŇÉLUz) Vyióka-
osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm
výšry 2],8 cI!, djlky]?s cm
4-7 "Pl+P2"

Přektady keramické (PoRoTHERM, HELU7) vysoké
osazené do mattového |,ože, šířky přektadu 7 cm
sýšky 23,8 cm, déiky 250 m
4-1 "z1"

8,000

28,000

]

20,000

ó,Ooc

2,000

28,000

305,00

kus 8,ooo 708,00

8,000

4,0oo 90í,00

lzotace tepetna mezi překLady z pěnového35 K 3,17998l15'' potystyrénu uj,šky 24 cm, ttoušťky 1o0 mm

36o4,o0|s5ol3|

]

5:4.44 cs ÚRs 2o13 01

kus

16,013m

4,500

2,500

34,00



1,25-5 "P3+P5+P5+P4+P4"

1-2 "P6+P6"

součet

1. NP

2,745"3

podkroví

2,33t3

-(0,8-2,02) "odpočet otvorŮ - dveře"

součet

3,887*0,45'2,36+1 1,69 "Vnitřní stěny 250 mm"

součet

55+o,3+8,4+0,3)'2aktádací tvárnice, obvodová zed'

bez dveň"

.(o,7-1,3+0,9-0,5-2t0,9-1,4-2) "odpočet otvorŮ,

okna"
- (1"2,2* 1-2,1 + 1,7 5"2,,! -2 

) "odpočet otvorŮ, dveře"

1 5,73-2-0,7'1, 3'štítové zdj"

i,il
7,000

6,150

7,ooo
,l5,250

1 6,01 315,25-1,05'Přepočtené koeíicientem množství

- - l FGnvž př-esňých póiobetmoflch wámiaTTo-Ňc l l
nosné htadkých pevnosti P4 na tenké mattové tože, 

m?nosne ntaoKycn pevnosLl r+ l|d
36 K 341272617 ttoušťka stěny 2OO mm. objemová hmotnost 50o

í 3,609 8oo,oo 10 887,20 cs úRs 2013 01

8,235

6,990

-1,616
,13,609

stěny z přesných pórobetono\4ich tvárnic YToNG

nosné htadkých pevnosti P4 na tenké mattové lože,
37 K 341272627 ttoušťka stěny 25O mm, objemová hmotnost 5O0

Bc4q3

3ó,ó83

16,639

36,683

7,000

1. NP

7,745-(2,5+0,45+0,25+5,5)'Vnitřní stěny 250 mm" 23,882

-(o,9"z,oz+l-z,o?\"odpočet otvorŮ - dveře" -3,838

podkroví

f _ I 
-stilnyiFíešňFFĚórobeamowc]itvárnťvToNc 

-
nosné htadkých pevnosti P2 na tenké maltové lože, ň,38 K 341272631 ttoušt'ka stěny 3OO mm. objemová hmotnost 4oO

ks/q3

-o25{n543-1,725+0,3+8,4+0,3+0,225+2,47+2,5

.- l" r -l5tányztdpelňěEótáó]aFpŤéaňý'h

pórobetonových tvárnic YToNG Theta* nosné

39 K 341272739-1 htadkých pevnosti P'1,8 na tenké mattové toŽe, mz

ttoušťka stěny 375 mm, objemová hmotnost 300

kq/m3' 
2,495-(8,25+9,15+8,25+9,15) "obvodová zed"'

99,196 148 794,00,l 500,00

IpňTky z pilrcbetonóýó přenýčh pňIkovek

(YToNG) htadkých pevnosti P2, objemové

hmotnosti 5oo kg/m3 na tenké mal,tové lože,

tto!§!!ypříĚ!y_lqoí]]m .,
2,995-(3+3+2,4) "pňčka 100 mm"

-(1-2,o2+o,8-2,o2) "odpočet otvorŮ , dveře"

součet

4 - vodorovné konstrukce
ómzwá

86,826

-4,330

.1 3,850

30,550

z1,5z2

25,158
_3,636

21,522

40 K 342272323

L
m2 5oo,oo1

u,o|, ;;;
79 u5,30

Osazování oce(oÝfich vá|,cou/ch nosníků ve stropech

41 K 413941123 l nebo lE nebo U nebo UE nebo L č, 14 až 22 nebo t 1 3 680,

4'šky do 220 mm
l+ ] Ttyče uéWéÁrubé průřau U nad 160 mm jakost

20 520,a0
42 lv' 134834100-1 oceti s235 (1 l 375) označeni Průřezu 180 žárově

zinkovoné

-zt,i-z-r,st-z-o.oot,vlt"
11,9-1- 6,245"0,001,\ A2,

2,1,9-2-2,85"0,001,vA3,

71 ,9-7-5 ,47-0 ,001 
,\ 

^4"21,9-2-3,68-0,001,vA5"

_ _ Etuzujici pisv a venie z betonu železového (bez

sztuže) tř, c 20/25
m3 3,536 3 250,0Ol 1 1 492,00 cs ÚRs 2o1 3 01ztužujicí pásy

43 K 417321414 $?tuže) tř, c
oJ"OJ5"(9is14+9+8,4) "pŮdorys stropu obVodoVáV,J v,,J t7-vJ-, )\9,-, ťvÝýl,",lÝ ,)_,610

Zed' 375 mm"

o,z5-o,z5-(5,5+7,75*o,45) "pŮdorys stropu - Vnitřní 
^ 

q^A

zed'25o mm"

o,2'o,25'3 "pŮdorys stropu , Vnitřní zed'200 mm" 0,150

0,1-0,275-0,75*2*0,1-0,25-0,75-2 "pŮdorys krovu- 
o,o7g

roznášecí ŽB ptoštář pod vaznicemi"
o,15-o,z75-3,7 "wkres Řez A,A t půdorys stropu -

ŽB věnec pro ukotvení krokví KR1 - stňška nad 0,153

zadním vchodem"

- -'-'- 
_s_dŇnl...-bočn......i. oůzujícícn pig a rern vtetně ; ,r,o;- 25o,o0 6 257,00 cs úRs 2013 0,

44 K 417351115 wpěrzřizeniL l 
0,25;(9-9;15t9;9-,tý8,2ý4,7n,75-o,45*5,5-5,1ý
3+5,55+3+5,55+3,45+2,5+2,5+3,45) "půdorys stropu , 23,075

věnce"
0,1-(0,75-8+0,275-4*0,25-4) "pŮdorys krovu- 

o,81o
roznášecí potštář'

0,15-3,7-2+0,15-0,275*2 "uýkres Řez A-A * půdorys 
1.193

stropu - ŽB věnec pro stňšku nad zadním vchodem"

součet 25,0z8_'
Bednění bočnic ztužujícich pásů a'věrnj včetněa;I , ];,,r.r.,.,u ["tuful!1:*žujících 

pásŮ a VěncŮ vČetně m2 25,o7a|, 250,oo ó 257,oo cs úRs 2013 01

1,140 18 000,00

0,343

0,274

0,125

o,137

0,161

vZPšl vg>qq,lg"l
25,oz8

a - -- I 
-v,íztužiturulicicn 

pasm vern zUetmarsr.e o'ceti ' |T o,282i 25 ooo,oo] 7 o5o,oo cs úns zot: ot
46 K 417361821 . Á .^. ,o, --^^ o.n .nn i 

-_

iT- I Tv\2tužztužujících pásů a věnců z betonářske oceli t o,282i 25 ooo,ool 7 050,00 cs úRs 2013 01

'oB88-1-1s*e,+*r*e,4+5,5+2,75+0,45+3 )-0,001 o,1 65
"pŮdorys stropu - podélná VýztuŽ 4X prŮměr 12 mm



-,

*-a

-!

@
0,z22- (0,93- 175+0,885-45+0,84-1 ó)-0,0o1 "půdorys

stropu - třmínky píůměr 6 mm po 2OO mm"
7,667- (1-0,275-0,75+2-0,25-0,75)-0,001 "půdorys

krovu - kari síť 8x1Ooi 100

0,888-4"3,7-o,oo1"Výkres Řez A-A - podétná viztuž
4x prŮměr 12 mm"
0,222- (0,7 1 

-20\"0,001 "pŮdorys stropu - třmínky
prŮměr 6 mm po 2o0 mm"

0,235-1,2'Přepočtené koeficientem množství

0,048

0,006

0,01 3

0,003

0,z82
schodišťové konstrukce a rampy z betonu

47 K 430321515 železového (bez $ztuže) stupně, schodnice, 2,581

0,180

4 500,00 ll óí4,50 cs Úns zot: ot

2-0,15-0,3'2 "půdorys 1. NP - schody na terasu"

0,78-1,57 "půdorys 1. NP , rampa na terasu"

0, 1 5"1,2-3,7+0, 1 5-0,9-3,4 "půdorys 1. NP - schody u
zadního vchodu"

soUčet

2,53-1,02'Přepočtené koeficientem množství

4aK 4303618?1

Vý7tuž schodišťouich konstrukci 
'ňmp 

stupňů,
schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské
oceti 10 505 (R) nebo 8st 500

2,53ť0,005-7850-0,00,1 "Biztuž schodů a rampy"

0,099-1,2'Přepočtené koeficientem množství

nanášená ručně jednovrstvá, ttoušt'ky do ,1o mm
hrubá Zatřena svislych konstrukcl stěn včetně:
- natažení sktovtáknitého ptetiva na kritických
místech (rohy, přechody materiálů - překLadv,

Věnce)

t

2,530

2,581

o,119 25 0oo,oo 2975,00 cs URs 2013 01

0,099

o,119

5 - Komunikace
Podktad nebo krýi z vlorovareho štěit<u ÝŠ-

L 17?,L60

49 K 564752111 rozprostřením, Ylhčením a zhutněním, po zhutněni m2 7,476 124,50 930,7ó cs úRs 2013 01
tt. 150 mm

komunikací pro pěší s tožem z kameniva těženého
. ^ nebo drceneho tt. do 40 mm. s vyplněnim spár50 K 59621i1'l0 sdvojitýmhutněním,vibrovánimas"r.etenim m2 7,476 190,00 1420,44CSÚnSzot:ot

přebytečného materiátu na krajnici t[. 60 mm
]skupinv A ooDlocilda 50 m2
2.4"3,115 7,476
dlaždice betonove dtožba pro pojezdové Dlochv.51 1,1 592453140-1 

n _ m2 7.47ó 150,00 1 121.40tI. ó0 mmtL 60 mm

o , úPrary PÓv"nů;"|.iť!1|I$;:3í?liLY"r,J,:tn o,,,uny.n ?06 649,72

52 K 612131121 ptoch penetíace akrytát-sitikonová nanášená ručně m2 239,348 9,oo 2 154,13 cs úns zot: ot

í.02 ktubowa
2,98" (4,7 +2,71 +0,45+5,5+5,1 5+8,25)+1 1,7 67-?+2,06
5"0,45 "stěny"

0,1- \2,01+0,9 +2,07\+0,1" (2,02+ 1 +2,o1)+ 0,175-?" (1,4
+0,9+ 1,4\+0,175-2- (2, 1 + 1,75+2, 1 ) "ostění'
- (0,9-2,07+ 1-2,02+0,9" 1,4*1+ 1,7 5-7,1-7) "odpočet
otvorů"

Mezisoučet

1.03 Wc muá
2,8'l 5"7 "stěny"

0,05-(2,02+0,8"2,02)+0, 1 75*(0, 5+0,9+0,5) "ostění"
,(0,8'2,02+0,9-0, 5) "odpočet otvoíů"
MgisoUčet
1.04 Wc ženy
2,81 5'8,4 "stěny"

0,05- (2,02* 1 +2,02\-0, 1 75-(0,5+0,9+0, 5) "ostění"

-(1 -2,02+0,9-0, 5) "odpočet otvorŮ"

Mézisoučet

1.05 předsíň

2,8í 5-8,2 "stěny"

o,o?5- (2,o2+ 1 +2,02)+0,025' (2,02+0,9*2,02F0, 1*(2,0

2+1 +1,02t+0,2?5"(2,1 *1+2,1 ) "ostění"

- (2" 1-2,o2+ 0,9-2,02* 1 
-2, 

1 ) "odpočet otvorŮ"

Meásoučet

í.Oó kuchyňka

2,81 5"9,7 "stěny"

0,1- |2,02+0,9 +2,0zl+0,2"(1, 3*0,7+1, 3) "ostění"

- (0,9"?,02+o,7" 1,3| "odpočet otvorů"

Mezisoučet
'1.07 sktad

2,96- 1 1,9+7'7,1 6+ 1,73-3,45 "stěny"

o,1 625- (?,2+7+7,z|+0, 1 "(2,02+0,8+2,02)'bstění"
- |2-2,2+0,8"2,02\ "odpočet otvorů"

Mezisoučet

2.0,1 půdní prostor

8,912"2+1,8-3 "stěny"

0,05-(2,02+0,8*2,02)*0,2"(1,3*0,7t1,3) "ostění"

.(0,8'2,02-0,7'1, 3 )''odpočet otvorů"

Mézisoučet

součet
nffiptom

102,708

4,971

-1 3,708

93,971

19,705

-2,066

18,214

23,646

0,585
.2,470

2,1,761

23,083

1,924

-7,958

17,049

27,306

1,154

-z,728

25,73z

45,5,1 3

1,574

-6,01 ó

41,0z1

23,174

0,902
.2,526

21,ó00

239,348

239,348 1 10,00

- omítkové profity (omítkoyé tišty - rohy, proíity u
óLéj.l,.6ihilu

53 K 612322111-1



239,348

Omítká vápmentóvá Ěnčená vň-'třňích ptoch
54 K 612322141

55K 613131111

vnějši íqsádní dilatační lišiďkryjíai vněiŠí ÍvE[é
ó2 tÁ 5g0515a00-2 díl. spáry tI. 30 mm m

0,3 "prvek 25"
podtahova dilatačni tišta kryjici vnějši svislé dit.

ó3 
^1 

59a5l5000-3 spáry tI- 30 mm m
- nerez, m!!t!lý
3,57 "pNek Z6",UmrIKaYdpffi wa (fl ffi vne]ffi prcm
nanášená ručně jednovrstvá, ttoušťky do 15 mm
hrubá zatřená stěn včetně:

A4 K A))1)1111 _1 - natažení sklovtáknitého pLetiva na kňtických
místech (rohy, přechody materiálŮ - přektady,
věnce)
- omítkové profity (omítkové tišty - rohy, profily U

65 K 677317141

omítky do 1 5 mm štuková stěn

66 K 631311115

. (vyplněr,j §p4!Lplc4!rq hmotoul
0,072"(8,63+1"0,1625) "1.07 - pŮdorys 1.NP"

0,064-(5,5+0,9-0,1) "1.06. pŮdorys 1.NP"

0,0ó4-(3,3+1-0,1+1"0,225) "1.05 - pŮdorys 1.NP"

0,064- 4,32 "1.04 _ pŮdorys 1,NP"

0,064-2,64 "1.03 - půdorys 1,NP"

0,064- |41,23+0,1"1 *0,1*0,9*0,275*1,75'2\ "1.01 .

půdorys 1.NP"

67 K 631311135

§ypuěn|rpq ry p r]]4n ou h t]!9!9! )

ó8 K 631319171

,Il
69 K 631319175

, !q80 mm

do 240 tr!!
5,783

__ ,. .^ ^ _ rňpGtek i ienam mazanjn za matou ptochu do 570 K 63Í319195 
m2 jednottivě mazanina tt. přes 50 do 80 mm

0,064-(3,3+1"0,1+1-0,225) "1.05 - pŮdorys 1.NP"

0,064"4,32 "1,04 - pŮdorys 1.NP"

2]!i18

z10,348 235,00 49 431 ,78 c5 ÚRs 2o,13 01
nanášená ručně dvouvntvá, t(oušt'ky jádrové
omitly d9 1o mm štuková svistý(h konstrukcí stěn
z39, 348. |z- 6,7- 7-7,4, o. 6-3 ) "štuk po oJečGni ptoch
5 keram. obkladem" 210,348

Podk[adní a spojovací vrstva vnitřních ohítaných
ploch polymeícementosi spoiovací můstek m2.

nanášený ručně pitířů nebo sloupů
4.9"(0.41 , o.54+o.41 ) "omltnutí komina" ésoa
Potažení vnitřních ploch pletivem v ptoše nebo

56 K 613142001 pruzích, na ptném podktadu sktovtáknitým m2 6,664 11o,oo 733,04 cs ÚR5 2013 01

ivtqieqí! qo !m9lu pj!!i! rylo slqqlq
4,9-(0,41.0.54-0.41) ''omitnuti komina" 6,66i

i -| lorňífiárilpeňócementwTléhčenívnrTřnich ploctr _ 
T

nanášená ručně jednovrstvá, ttoušťky do ,1o mm
57 K 613322111 híubá zatřená svistých konstrukcí pitířŮ nebo sloupů m2 6,664 235,oo 1 566,04 csúns zot: ol

včetně omítkoých profitŮ (omítkové tišty,

. omí!!í!y]
4,9"|0,41+0,54+0,41) "omitnutí komína" 6,664

nanášená ručně dvouvrstvá, ttoušťky jádrové58 K 613322141 
^ňifL,, d^ l^ mm ěr,,L^vá _".,.,_u u^_.t".],._-, ^,,,r" m2 11,635 235,oo 2734,23 cs ÚRs 2013 01" omítky do 10 mm štuková svistých konstrukci pitířů 1 /JatZJ L) UK> lUlJ U

nebo stoupů
Podktadni a spojovací Vrstva vnějších omítaných

59 K 622131121 p|,och penetrace akrytát-siLikonová nanášená ručně m2 126,265 9,oo 1 136,39 cs úRs 2013 01
stěn
9"2.81 5 r 9"3.095l 2-] 5.83+2-9. 1 5-3, 1 1 5' p,iaoŇi i.
NP - obvodové zdivo ' '14l 

'855

(2-1 ,75-2,1 +2-0,9-1 ,4+2"0,9-0,5+1*2,1 +2-a,7-1 ,3+z"7 _2o,845

,2*0,3-2,4+1,035) "odpočet otvorŮ"
z-0,1-|2,1+1,75+2,1 )+2-0,1 510,9t1 ,4+1 ,4)*2-0,1 5-(0

,9+0,5+0,5)+0,111+2,1+2,1)+2"0,125-(0,7+1,3+1,3)+ 5,255
0,1 625- (2+2,2+2,2| "omítnutí ostění"
Součet n6,765

0,300 33,00

6,664 9,00 59,98 cs úRs 2013 01

_!q-|K ]441zqo?r ]'!9"táž ditatačni iiity - . : Á7oa- 1o,ooj 104,06
9.4ó'1.1 'Přepočtene t,Ňicrtrrtem množstvl 1o,4oó

ó1 hl 590515000"1 dil, spáry tI. 50 mm m 5,590 só,Oa 313,04
- nerez, maúry
5.59 "prvek Z4" 5.590

0,309_

3.57o 110,00

}*.

_l......:+

3,570

126,?65 1 1 0,00

ókéň nmífnikv)
omítka Vápenocementová lehčená vnělŠích piocn - - 

i

nanášená ručně dvouvrstvá, ttoušťky jádrové m2 12,6,265 255,00

1 3 889,1 5

32 197,58 cS ÚRs 2o13 01

Mazanina z betonu pióstého tt- přés 50 db 80 mm * 
-rř, C10l15 se strojním hlazením, vč. rozdětení

diLat. spárami na menší úseky dte pňstušným no.", '3 4,381 ó 000,00 26 186,00 cS ÚRs 2o1 3 01

Máániná i betonu piotého [t. db 24ďmm tř. C

0,645

0,358

0,232

0,276

0,169

2,701

5,670

5,670

2 300,00
20125 se strojním htazením, vč. rozdělení dilat
spárami na menši úseky dte oňslušným noren

0,180"3,5"9'1.01 - pŮdorys 1.NP"
Pňptaték k aaňám ruáň:in za stĚófióÝrchu
spodní v6tvy mazaniny tatí před Vtožením vi"tuže
nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50

4,469

]Připlátek liceňám mazmin zá stženTpoÝrcTu
spodní vrstvy mazaniny lati před vtoženim vfztuže
nebo p(etiva pro t[, obou Vrstev mazaniny přes 120

m3 1 3 04,1 ,00 cs ÚRs 2o1 3 01

J169,

5,783 1 00,00

446,9o cs URs 201 3 01

578,30 cs ťlns zol: ol

m3

\L83
o,677

o,23z

o,?76

1 00,00 67,70 cs t Rs 2013 01



l_-l{,3

t

71 K 631362021

a,064-2,64 "1.03 - pŮdorys ,l.NP

součet
V}futuž mazanin ze svařovaných sití z aátů typu
K^Rl

1 '?veře T3"

1 "dveře T4"

součet

Vodovodní pňpojka

l7,380

kus 2,000

0,1ó9

L677

0,884

a,842

0,842
0,884

t
2X6l1oox6t1oo
2-4, 335"0,001 "(8,63 +5,5+3,3+ 4,32+2,64+41, 23,3í, 5)
"pLochy mÍstností - pŮdorys 1.NP''
Součet

0,842-1,05'Přepočtené koeficientem množstvi
obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninárl
pružnou těsnicí páskou vlišky 80 mm m

26,8*7+8.4-8.2.9,7- t t.9 "půdorys r , NP - Pásky u
7dí"

72-,1,02'Přepočtené koeficientem množství
Násy? se zhutněním 1Ťtěrkopí$u - m3
1,12-2,4 "aásyp pod rampu do §kLadu - detait řezu''
0kaponi, chodnik z kameniva s uduiinim a
urovnáním povrchu z kačírku tt. 15O mm m2

72 K 634111113 73,44o

2,ó88

74 K 637121111

0,5-(1 3,1 5+9,5+9,61 +2,5)''pŮdorys 1.NP.'
Osazování zárubninebo rámTkow\,\rah averŇin _

642942611 lisovaných nebo z úhetníkŮ bez dveřních kňdet, na
]mqtáž!!Pěn!, glloše otvoru do 2,5 m2

1 7,380

1,000

1,000

7ó M 553314040 zárubně kovove zórubné ocelové pro pórob"ton -,
těsněnim, kapsové zdvěsy YH 100 DV g00 LlP (U§

77 M 553314000 zarubně kovové zórubně ocelove pro pórobeton - s" , ',-' *": 
Gsněním, kapsové závěsy YH 100 Dv 700 LlP kus

8 - Trubní vedeni

78 K 871-1 m 54,ooo

+79 !_87]!! ignali4č!1 q|ílojka
80 K 871-3 odpadníjímka 12m3

9 - Ostatní konstrukce á práce-nŇrání
Osazení sitnr'čníhó obru5ňiku 6etonwého ř
zňzením tože, s vyptněnim a zatřením spár
cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do

, tqŽ€ z pglqnu Pry§!é].!o _
3,115"2+2.4

]9
JG

m
81 K 916131211

u ) ýL |5921719!?1 oarutiity tetorcva too ri rÁ kus

83 K 91ó991121 LožepoJoOruOnit<y,krajnikyneboobruby
-' zdlažebních kostek z betonu prosteho ti, C 12115 mJ

o, oa3'Q,115-2+2,4)''tože pod obrubníky u rampy do
skiadU"

8,ó30

10,000

84K 941111121

_0,371'1,05'Přepočtené koeíicientem množstu 0,390
Montáž tešení řádovóhďtrubkovéňo tehkého
pracovního s podlahami s provoznim zatížením tř. 3

do2OOkg/m2šířkytř.WO9přes0,9do1,2m,výšky m2 163,4Ó0

0,390

0.371

67,600

81,000

163,46a

dol0m
Z,1-1 r-Z "poáetné itány;-
4,5*9"2 "čeIní strany..
,í48,ó-1,1'Přepočtené 

koeficientem množství
Mon táIGšeníFad ového truTkóýéholéh kého
pracovního s podtahami s provozním zatížením tř, 3
do 200 kgi m2 Pňplatek Za první a kaŽdý datší den
použtí lešení k ceně -1 121

85 K 941111111

8ó K 941111821

163,46

l63,46-30'Přepočtené koeíicientem množstýí
Demontáž léíeni řádováhó trúbkováio téhkóňo
pracovního s pod(ahami s píovozním zatížením tř. 3
do 2OO kglm2 šířky tř. WO9 přes 0,9 do t,Z m, 4išky 

m2

dol0m
[eřni pomocné pracovni pro objekty pozemnich
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce tešeňové m2

4 903,800

163,460

490340q

163,460

1 1 3,850

88K

87 K 949101112

949211211

89 K 953312123

90 K 953321111

podtahy přes í,9 do 3,5 m

desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v m7
_jakéry}ko|il?ljvu přes 20 do 30 mm

3,54-0,5 "ditatace mezi terasou a rampou na terasu''

Vtožky svislé do ditatačn.ich spái z mineiátní pŇ
včetně dodání a osazení, v jakémkotiv zdivu do 30 m1 2,754

9-12,65 ''půdorys ].NP" ii.sso
Montáž tešeňové poatahy prďtrubr-vá Ěeni
Pňptatek za první a každý datší den použití lešení m2 3 415,500 1,oo
kceně -1111 nebo -1112

l r l,aS-m Cr"póeiere to+iciérrtem mŇstui r ,i" *^|l lJ,oJ JV rlcpoLLelle Koeltc]entem mnozstv 3 415,500

_ .]nm
0,54'5, 1' ditatace komina"

99 - Přesun hmot
Přesún hmotFó buaóvy óbtan-Ré wštav6ý,
bydleni, sirobu a siužby s omezením mechanizace

2,754

124,873
91 K 998017002 Vodorovná dopravní Wdátenost do 1oo m pro t

budovy s jakoukol.iv nosnou konstrukcí uišky přes ó
L ldo12m

PSV - Práce a dodávky PSV
711 - lzol,ace proti vodě, vlhkosti a plynŮm

_\
ílo ;\,/

25 000,00 11 1oo,oo cs ÚRs 2013 01

72,0a0

73,44a

2,688 832,00

734,40 cs Úns zot: ot

1236,42 cs Úns zor: oi

10,00

1 20,00 2 085,60 cs ÚRs 2013 01
]

1 000,00 c5 Úns zotl ot500,00

,1,oo0

1,000

2,000

3 500,00 3 500,00 cs úR5 2013 oí

3 500,00 cs ÚRs 2013 oí

,0oo

3 500,00

l t z ooo,oo

37 800,00

1400

8,ó30 3 633,23 cs URs 2o13 01

l20,00

2 300,oo 897,00 cs úRs 2013 01

40,00

1,00 4 903,80 c5 úns zot: ol

30,00

84,00

4 903,80 cs úns zol: ot

9 563,40 cs UR5 20í3 01

3 415,50 cs Úns zot: ot

500,00 885,00 cs úns zot: ot

600,00 1 652,40 cs úns zot: ot

Jl 56/,49 cs URs 2013 01

925 634,70
20 068,00

256,00



91 K 711493112.1
Hydroizolační stěrka pod keramický obktad a

a taz!. Ěliz191ryl9hové plls!y
2,64*2-6,2 "1.03 Wc muži"

4,32+2-7 ,4 "1.04 wc žef,y"

5,5t1,54-3 "1.06 kuchyňka"

K 998711101

_ Lobiektu
713 - lzolace tepelné

Montáž tepetné izolace podtah ronozéml, pmv, -
deskami. dítci. btoky (izotační materiát Ve

44,280 450,0o ,l9 976.00

93

1 5,040

19,120

10l]!.

0,071 1 000.00

94 K 998711181

Přesun hmot pío izolace protivodě, vLhkóiiiá
plynŮm stanovený z hmotnosti přesunovaného

materiálu Vodorovná dopravní wdátenost do 50 m v t

objektech wškv do 6 m
Třesun hmoí prb izolace proti voďe-, ÝIhkosti a
ptynŮm stanovený z hmotnosti přesunovaného

materiátu Pňptatek k cenám za přesun prováděný t
bez použití mechanizace pro jakoukotiv yýšku

0,071 1 000,00

71,00 c5 úR5 2013 01

71,00 cs ÚRs 201 3 01

48 113,41

95 K 713171111 m2 65,620 35,00 z296,70 cs ÚRs 2o13 01

Lspecifjkaci) ktadgnými votně jednovretvá

41,23+2,64+ 4,32+ 3,3-5, 5+8,63 "izolace v podtaze tt.
120 mm - půdorys 1. NP"
0,3- (1,7 5 + 1,75+2+ 1 \*0,25-(0,9+ 1 ) "izolace pod
dveřními otvory - půdorys 1. NP"

součet
desky z tehčených plaitů desky Ž extrudouoného
polystyrenu STYRODUR m3

65,620

2,475

68,045

9ó lÁ 283764000 8,3ó2 2 100,00 17 560,20 cs Úns zol: ol

97 K 713131141

0.12" |41.23 l 2,64, 4. 32* 3. 3. 5, 5.8,63 ) "izotace v
podtaze tt. 12O mm - půdorys '1 , NP" 7 '874
0,041- (1 ,75+1 ,75+7+ 1 F0,1 2-0,2 5-(0,9+ 1 ) "izotace
pod dveřními otvory - půdorys 1. NP" 0'314

součet 8,198
8,198-1,02 'Přepočtené koeíicientem množství 8.362
Montáž tepelné izotace stěn rohožemilásy,
deskami, dítcj, btoky (izolační materiát ye

specifikaci ) tepenim cetoptošlě
m2 1 154,31 cs ÚRs 2013 01

0,8t36,34 "půdorys základů - jzotacé záKáa,i tt. ao
mm"
0,25-(9+8,a+9+8,4) "půdorys stropu _ izotace věnce _

obvodová zed'375 mm"
0,1*0,75-2 "půdorys krovu - izotace , roznášecí ŽB
polštář,
o,1 5-3,7 "uikre§ Řez A"A - izotace věnce pro stňšku
nad zadním vchodem"
soUčet

8,700

0,1 50

0,555

38,477

98 M 2817ó4000 polystyrenu sTYRoDtJR

desky z lehčených plastů desky z extrudovanéio

o,o8-o,8-3ó,34 "půdorys záktadů . izoiáée aiuaů
t[. 80 mm"

2,326' 1,07'Přepočtené koeficientem množství

mJ 2,373 2 100,00 4 983,30 cs úRs 2o13 01

2,326

?,373

99 
^4

283760350-1
desky z lehčených plastů desky fasódni--' 

|!9lystyrénové-EPs- EPS tt.70 mm m2 9,593 45,00 431,ó9

o.25-(9+8.4+9+8.4) "oůdorys strópu " izoIace věnce

100 l( 713151111

obvodová zed' 375 mm"
0,1-0,75"2 "půdorys krovu - izolace - roznášecí ŽB
potŠtár,

0,1 5-3,7 "uýkres Řez A-A - izoLace věnce pro stňšku
nad zadním vchodem"

součet

9,4o5*1,o2'Přepočtené koeíicientem množství
Montáž tepelné izolace střech šikmých róňožemi,
pásy, deskami (izotační mateňál ve specifikaci) ml
ktadenými voLně mezi krokve

8,700

0,1 50

0,555

9,405

87,808 7 634,24 Cs úRs 201 3 01

9 493,78 cs úRs 2o13 01

\.
0,98-5,ó"ló "pŮdorys krovu - izotace mezi krokvemi
(bez části nad terasou)" 87.808

89.5ó4101 lÁ 631507980

-ll103 K 713151121

vlákna skleněná izoloční - skelná plst pro šíkmé
střechy izolované v celé výšce krokvi, tI.180 mm

l!.ria,,aai,a-a.i::.,|., ],i .):!:| | ,|J::):,l. |j|/ ' . :. :.|:|:.: .

0,98-5,6-1 6 "půdorys krovu - izotace mezi krokvemi
(bez části nad terasou)"

87,808-1,02'Přepočtené koeficientem množství
._ ._ ___ ,a*ňá s*Éianó izotačni, izolace pod krokve, tl. 40102 M 631481080

87,808

89,5ó1_

97,063 38,00 3 688,39 cs ť,Rs 2013 01i , -- ),r,

pásy, deskami (izotační materiát ve specifikaci) m2 95,160
ktadenými votně pod krokre

i,Ťi,tS'i "půdorys krovu - izotace pod krokve (bez
části nad terasou)" 95'160

5,1-9,15-1 "pŮdorys krovu
části nad terasou)"

,.,|.,||.,| 
'),-: 

a l 

'? 
-|::: :,

izotace pod krokve (bez

95,16*1,o2'Přepočtené koeíicientem množstvi
Montáž tepetné izolace střech šikmých rohožemi,

hmot pro izotace tepetné stanovený

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodoroYná
dopravní wdátenost do 50 m v objektech yýšky přes t

6mdol2m

z hmotnosti přesunovaného materiátu Pňptatek k
cenám za přesun prováděný bez použití

95,160

97,063

30,00 2 854,80 cs Úns zol: ot

1 5o8,0o cs ÚRs 2o13 01

1 508,00 cs ÚRs 2o13 01

104 K 998713102 ,! ooo,oo

ío5 K 998713181

Přesuň hmot pro izotáCe tepfié stanbvm| 1

t 1.508 l ooo.oo

] mechanizace pro jakoqko(iv Bišt! qDjektu
715 - lzolace proti chemickým vlivŮm ó4 ó38,85



-ž

t'

106 K 715131001 Provedení izolace,stavebních t<onsiruxcirótiemi
1 1 3,850

tlrsrn

l37,143 190,00

7z770,00 cs ÚR5 2013 01

M 283220290

i ,vysq\y Ig4o]lgyj4ldeL
12,ó5-9 "hydroizotační foLie - podtaha
,1.NP,

půdorys

715132001

0,25"43,3 "hydroizotační folie - sokty, stěny -

pŮdorys í.NP"
124,675-1,1'Přepočtené koeficientem množství
provedeni izolace itaveon'ch ionstrut<ci fotiemi
tepenými cetoplošnělošně, s penetrací stěn nebo soktů
0,25-43,3 "obvod stavby - pŮdorys 1.NP
FióreOeniizotate stávebních konstrukci _ doplňkove

109 K 715191009 práce položení ochranné textilie v jedné vístvě na m2 277,700

. ploševdorovné
12,ó5-9-2 ''geotextiLle - půdorys t.tlP'

_ _ ochrannó geotextilie netkonó polypropylen 500110 lt ó93111490-1 
^

12,ó5-9 "hydroizotační fotie , pŮdorys 1.NP"

folie z měkčeného polyvinylchloridu á jednoduché
vyrobky z nich hydroíZolační íóIie mPvc ČsN
64ó223 zemní hydroizolačni fólie, tl 2,0 mm, Dro

" 
-" - 

" "'- g!t:,z
12,ó5-9-2 "geotextitie - pŮdorys 1.NP"

0,25-43,3"2 'lvistá - obvod stavby - půdorys 1.NP"

4,075'2,7 "geotextitie nad tep. jzolací 1.07 -

půdorys 1.NP"

260,353'1,05'Přepočtené koeíicientem množství
Provedení izolace stavebnich konstíukaí - doptřlkare-

111 K 715191010 práce potožení ochranné textilie v jedné Vrstvě na m?

7z2 -

50o,o0 5 412,50 cs ÚRs 2013 01
i

2 277 ,00 cs ÚRs 2o1 3 01

2ó,00 7 107,65
]

26 057,17 cs ÚRs 2o13 01

127 ,700

273,371

227,700

?1,ó50

1 1,003

?73,3Z!

32,ó53

3:'r"-ď;:; ,,obvod 
stavby . půdorys 1.NP 21,650

4,075"2,7 "geotexlilie nad tep. izotací 1.07 -

půdorys 1.NP" 11'003

Přesun hmot pro izotace proti chemickým vtiVům
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu112 K 998715101 .,^"^"^,.^. ,^ 

"^ 
_ .. ^",^,^^_" t o,ó88 500,00 344,oo cs ÚRs 2013 o1vodorovná dopravní Wdátenost do 50 m V objektech

aišky do ó m
pi-ezun hmot pro izolace píoti chemickým vLivům,]
stanovený z hmotnosti přesunovaneho materiá[u113 K 998715181 Dx^l.+^L L _^^4ň _. ^;^_,,_ ^"^.,-",^,;.: ^^.*.., t 0,688 500,00 344,00 cs ÚRs 2013 01PňpLatek k cenám za přesun prováděný bez použití

l lqlechqťzqc9plo,|4!9qKqliLwšku objektu

7l1 - zdrqygtgqlltlq - vnitřní kanatizace lplqq,lq
114 K 721 -1 Vnitřní kanaljzace soubo 

'1 ,ooo 1 5 oo0,oo 1 5 oo0,oo

10,00 326,53 cs URs 20í3 01

,l5 000|00_

1 5 000,00

10 o00.00

115 K 717-1 Vnitřnívodovod

1 0 0o0,0o

117 K 731-1

118 K 741-1

119 K 741,2

Ústřední vytápění |,000 10 000,00

vnitřní etektroinstatace 1,000

55,000

40 000,00

800,00

84 0qq,00.

40 000,00

44 000,00Pňpojka eiektro 4X16 mm2

7ó2 - Konstrukce tesařské

11o K 767081150

121 K 762083122

Práce společné pro tesařské konstrukce hobŇiáni
203 238,61

m3 2,729 1 000,00 2729,00 cs ÚRs 2013 01hraněného řeziva pňmo na staveništi
5,55-3-0,03 "prkenný záktop - pŮdorys stropu"

0,1 6"0,1 6-2,995-3 "stoupek sL1 "

0, 1 6-0, 1 6-3,,1 t4 "stoupek sL2"

a,1 6-0,1 6"2,3-2 "stoupek sL3"

a,2-0,26*4,245"2 "trám TR2"

a ) 4"0, 1 4"3,52 "trám TR3"

0,08-0, 12-1,64-3 "krokev KR1"

0,08-0,12-2-3 "wpěry"

0, 1"0,,l4-3,08-22 "kleštiny KL1"

soUčet
Prácé spoiéEŇ pro temiské konstiukce ilmpregnace
řeziva máčením píoti dřevokaznémU hmyzu,
houbám a plísnim, tňda ohrožení 3 a 4 (dřevo
v exteriéru)
5,55"3-0,03 "prkenný záktop " pŮdorys stropu"

0,01 9-(1 5,83+9-2,795-1,75"2,1-2) "obktad fasády -

jižní četni strana - pohledy"
0,019*(19,11-0,7-1,3) "obktad fasády - severní četní
sirana, pohledy"

0,16"a,16-2,995-3 "s|,oupek sL1 "

0, 16-0,16-3.'|-4 "stoupek SL2"

0, 1 6-0, 1 6-2, 3-2 "s|.oupek sL3"

0,01 9-(0,6- 1 3,05-2*0,85"3,7-2 ) "podbití - podétné

strany - půdorys krovu + řezy"

0,019-5,61 "podbití - jižní čelní strana _ pohtedy"

0,019-3.7"5,8-2 "podbití - krokve - pohtedy +

půdorys krovu"

0,7-0,76*4,245'2 "trám TR2"
'o,1 

c- o J q-l,sz "trám TR3"

o,14-0,14"13,o5-2 "pozednice Po1 * Po2"

m3

0,500

0,230

0,317

0,1,18

0,441

0,0ó9

0,047

0,058

o,949

2,729

10,003 250,00 2 500,75 cs úRs 2013 01

0,500

0,639

0,346

0,230

0,317

0,1 18

0,417

a,107

0,81 5

0,441

0,069

0,51 2



-|

0,1z-0,18"6,15"26 " krokve KR2"

0,14*0,2"3,35-7 "trám TR1"

0,08-0, 1 2"1,64"3'krokev KR1 "

0,08"0,12"2"3'wpěry"

0, 1-0, 14-3,08-22 "kteŠtiny KL1"

0,025-0, t 5-(a, 3-6-3,9-1-5-2)-2'žtužující prkna

krovu"

součet

Montáž vázaných konstrukci krovů střech purtouycn.

sedtowch, Vatbouých, stanoýých čtvercového nebo
obdétníkového půdorysu, z řeziva hraněného m

s použitím ocetoyých spojek (spojky Ve specifikacj),
průřezové ptochy do 120 cm2

3,454

0,657

0,047

0,058

o,949

o,327

,10,003

122 K 762332141 98,120 í 00,00 9 812,oo cs Úns zot: ol

3-1 ,64+3"2 "krokev KRl +wpěry"

2-(3,9"2+4, 3'6+5-2) "ztužující prkna"

Montáž vázaných konstrukci krovŮ střech puttovych.

sedtov}rch, vatbových, stanoyých čtvercového nebo

obdétníkového půdorysu, z řeziva hraněného

5 použitím ocetov}ich spoiek (spojky Ve speciíikaci). m

prŮřezové ptochy přes 12o do ?24 cml vč. pruhu

asfaltové lepenky pod pozednicemi

1 0,920

87,200

253,760 1 00,00123 K 76733?142 25 376,00 cs ÚRs 2o1 3 01

6,15-26 "krokve KRz"

1 3,05*2 "pozednice Po1 -Po2"

3,08-22 "kteštiny KL1"

součet
Bedněni a tat'ováni montáž tat'ováni střech
jednoduchých 5klonu do ó0 st. pň osové wdá(enosti

1 59,900

26,100

67,760

253,760

124 K 767347214

l
|1z5 _K 

762341441

m2 156,137 1 80,oo 28 104,66 cs ÚRs 2o1 3 01

119tí plg| ?0 q9 3ó0 Tn]
1 ,21 5-3,7 "stňška nad Zadním vchodem" 4,496

151,641

1 55,98o }-
5,81-1 3,050-2 "střecha"

eedŇní á táibvaní montáž tišt tiÓ;úŇŇiw;cn
nebo kontraLatí

Yr,Ol,triSt u náa zadním vchodem;

26-5.81 "střecha"

7 019.10 cs ÚRs 2013 01

4,9zo

1 51 .060

126 lÁ ó05141140

74!1ul1,1,
128 K 762395ooo

u i ltzalgŇ"l
pásová ocet, vruty
Montáž roštu pro podbití střechy

i,
m 1 30,500

3 600,00+

1 oo,oo

1 57,oo

řezivo jehličnaté drobné, neopracoYané (lišty a
tatě), ĚsN 49 15cB, ČsN 49 2100) řeziYo jehličnaté m3 z,088
- Iatě střešni latě déIka 4, 5 m latě impregnouané,
0,04"0,06-3,7-4 "tatě - stňška nad Zadním Vchodem"

0,04-0,0ó"l,ó4-3 "kontralatě - stňška nad zadním
vchodem"

0,04-0,06-5,81-26 "kontralatě - střecha"

0,04-0,06-1 3,05-1 8-2 "tatě - střecha"

0,05-0,03"(5-1 3,5-2 *0,49-?4-5,8' 1 6\

1,898-1,1'Přepočtené koeficientem množství

-uxotuéni 

r*i* tJ řó"" ao iilm+tocnv -k";]spaiovácí prostředky krwů, bedŇní alá'bráňí, :

nadstřešnich konstrukci svory, prkna, hřebiky, m3

0,03ó

0,01 2

0,3ó3

1,178

0,359

2,988

1,000

1 0,000

ó 500,00

i

13 572,00 cs úRs 2o13 01

3 600,00 cs úRs 2o13 01

1 ooo,oo cs úRs 2o13 01

20 488,5o

5-1 3,05-2 "podétné strany"

0,49"24 "čelní jižní strana"

5,8-1 ó "pod krokvemi na terase"

Součet
záltop siropTmontaž tm áŇé specifikaci; z

130 K 762812140 píken hobtovaných s otištováním kolem zdí Vrchního

Montáž stropních trámů z hraněného a

1 30,500

11,760

92,800

235,060

,16,650 320,00 5 328,00 cs ÚRs 2013 01

na sraz. spáry nekryté

5,55-3 "půdorys stíopu - záktop stropní konstrukce"

řezivo jehtiáata núireÁně. prkno krojinovo a

l31 lA 605151110 krajiny řezivo jehličnaté - prkna 2 - 3 cm řezivo

!ošrúE:} !.:!t.
5,55-3-0,03 "prkenný záktop - pŮdorys stropu"

0,025-0, 1 5-(4, 3-6*3,9"2*5"2)-2'žtUžUjící prkna

krovu"
t"torrtáž svopňích trámů z hraněnéňo i
polohraněného řeziva s trámosimi siměnami,

1 6,650

0,827 ó 500,00 5 375,50 Cs úRs 2013 01

0,500

0,327

137 K 762812120

iryqiqzgvé ptoqly ples !44 do 288 cm2
m 26,970

23,45o

3,520

1 00,00

a]-.
133 lÁ ó05121110

7-3,350 "půdorys stropu - trám TRl"
1-3,520 "pŮdorys stropu - tíám TR3"
ř ezivo j eŇXno té ívměné nóýáioiáiné
(hranolky, hranoly) řezivo jehtičnoté - hranoly
délka 2 " 3,5 m hranoly jakost 1-1l

0,,t4-0,2-3,35-7 "pŮdorys stropu - trám TR1"

0,08-0,12-1,64-3 "kíokev KR1"

0,08-0,12-2*3 "wpěry"

0,1"0,1 4-3,08-72 "kteŠtiny KL1 "

ř ezi v o j e h i i č nat e h r aně Ň ffi Ňiinm
1j.4 lÁ ó05121210 (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly

délka 4, 5 m hranoly jakost l"ll
o,2"0,?6-4,245-2 "pŮdorys stropu - tíám TRz"

o,14"o,14-3,51 "pŮdorys stropu - trám TR3"

0,14-0,14"'13,05-2 "pozednice Po1 * Po2"

0, 12-0, 18-ó, í 5-26 "krokve KR2"

6 500,00 11 l21,50 cs ÚRs 2013 01

29 094,a0 cs URs 201 3 01

o,657

0,o47

0,058

0,949

4,47ó

o,441

0,069

0,51 2

}154

8,490

ó 500,00

potohraněného řeziva s trámonimi výměnami,
prqigZou! P!99!y pl91!5o do 54o cm2

2-4,245 "pŮdorys stropu . trám TR2"

135 K 767877140 849,00 cs URs 2013 01



k_"ť

l**a

136 K 762842231
Montáž podbijenl střech šikmých, Vnějšiho přesahu
šířky přes 0.8 m z hobtovaných prken z palubek ml

0,ó-13,05-2+o.85"3.7'2 "půdorys xrovu - rezy -

podétné strany"

5,ó1 "pohtedy - jižní čelní strana"

3,7-5,8-2 "poh(edy + půdorys krovu - podbití kíokví"

70,480

z'i,-
5,61 0

42,920

1 50,00 10 572,00 cs ÚRs 2o13 01

l37 lÁ ó11911550

-l o b t o'žéfl d7e v ěňi éi a I úbTy o b{Iad óvé: 5 e i
povrchové úprayy - provedeni no pero a dróžku -
ceno za m2 vč. pera - déIka 2,4 - 5 m - balené ve

íólii dřevina smrk protil klasický tl. X š (mm)
70,480 145,00 10 219,ó0 cs URs 201 3 01

islqst 19 Xlló AlB
0,6-1 3,05-2+0,85"3,7-2 "podbitj

půdorys krovu t řezy"

- podélné strany -

5,ó1 "podbití - jižní čelní strana - pohtedy"

3,7-5,8-2 "podbití - krokve - pohtedy + půdorys

dopravní wdátenost do 50 m V objektech v/šky přes
6dol2m
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanoveny
z hmotnosti přesunovaného materiátu Pňptatek k

cenám za přesun prováděný bez použtí

21,950

5,61 0

42,92o

l38 l(

krovu"

spoiovací prostředky záktopu stropŮ, stropnic,762895000 :. :,podbíjení hřebíky, svory
Přesun hmot pro konstrukcé tesařské starcvený
z hmotnostj přesunovaného materiatu Vodorovná998762102 ,^^..,,^,,-r,,^^^..

10,000 780,00 7 80o,oo cs ÚRs 2o13 01

139 K 5.980

5,980

500,00

500,00

2 990,00 cs ÚRs 2013 01

2 990,00 cs úns zot: ot14o K 998762181

763
,lneclqry'4qce plqjE|oukotiY uišku objektu

Konstrukce suché Výstavby
PodhtedžesádJokartonbul,chieskdřeÝ-náspodni

141 K 763131332.1 62 1 .00

51!z3,4_

15 449,14
konstrukce dVouvrstvá z tati jednoduše optáštěná
deskou protipožárn] impregnovanou DFH2. tt. 15 ml

mm, bez Tl
2,64+4,3?+3,3+5,5+8,63 "stropni podhled - místnosti
1.03, 1.04, 1.05, 1.06"

24,39"1,o2'Přepočtené koeficientem množství

142 K 763131713

24,39a

24,878

33,300 ]33,00 cs Úns zot: ot

143 K 763131714

Podhled ze sádrokanonouýcn a*t oitatni piace a
konstrukce na podhledech ze sádrokartonowch m
desek napojeni na obvodové konstrukce proíilem
7+8,4+8,?+9,7 "podhted slropu - místnosti 1,03,
1.04,1.05,1.06
Podhted ze sádrokartonouých desek ostatní prácé;l
konstrukce na podhtedech ze sádrokartonosich m2

33,300

72o,17 Cs Úns zol: ot65,47o ,1,1,00

jesek záktadní penetrační nátěr
2,64+4,3z+ 3,3+5,5+8,63 "místnosti í.03, 1.04, 1.05;
1.0ó" 24,39o

41,080

144 K 763131751

5,2-(5,15+3_0,25) "střecha - podhted"
Podhled ze sádíokartonouých desek ostatní práre a
konstrukce na podhtedech ze sádrokartonouých m2
desek montáž parotěsné zábrany

1 063,23 cs ÚRs 2013 011 06.323 ,10,00

145 lv' 2832927ó0

5,81-9,15-2 "pŮdorys krovu (bez části nad terasou)

íólie z plastů ostotnich a speciólně upraiéŇ
podstřešní a parotěsné |olie - nehořlavé parotěsnó

folie (parozóbrana), 140 glm2 Yč. Yzduchatěsného

106,323

4 210,38 cst]tns zol: ol1 l6,955 3ó,00

Epgjlni po!!o!j kplcjch pásek

5,81-9,15-2 "půdorys krovu (bez části nad terasou)"

1a6,373- 1, 1'Přepočtené koeficientem množství
Podkroví ze sádrokaŘonbuýčh dsék díeÝĚní ipodni.
konstrukce dvouvrtvá z tatí 50 x 30 mm jednoduše
opl,áštěná deskou píotipožární DF, tt. 12,5 mm, bez

106,323

]1q,J55

m2 4'l,902146 K 763161621 51 í,00 z1 411,92 csÚns zotl ot

Tl, REl 15

5,2-(5,'l 5+3_0,25)

41,08* 1,02'Přepočtené koeíicientem množstvi
Montáž dřevěných stoupkípÉrřeávé pt,rcny přes
150 do 500 cm2, yčetně kotevní uiztuže stoupků do

41,08c

41.90z

147 K 763712212 25,985 100,00
záktadů
3-2,995 "půdorys stropu - SL1"

4-3,í "půdorys stropu - sL2"

2"2,3 "půdorys krovu - 5L3"

součet

8,985

12,40o

4,ó00

25,2ry

0,678

0,230

0,317

0,1 18

0.678

148 l.Á ó05í21l10
řezivo jehLíčnoté hraněné, neopracovan€
(hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hronoly

,!š]!g ? 3,5 m hrarcIy,jakost 1.1t

O,16-0.1ó"2.995-3'půdorys stropu - stoupét St_i':

0,,l6-0,16-3,1-4 "pŮdorys stropu - stoupek 5L2"

0, 16-0,16-2,3-2 "stoupek sL3"

0,óó5-1,02'Přepočtené koeficientem množství

6 500,00 4 407,00 cs Úns zo,tl ot

149 K 998763302

-Pie§un hmot prďkóňstmkce montbÝane ztésěl l -
sádrokartonov}ich, sádrovtáknitých.
cementov[áknitých nebo cementoVých stanoVený
z hmotnosti přesunovaneho materiá(U Vodorovná
dopravní Wdálenost do 50 m v objektech 41,šky přes

715,oo cs úRs 2o13 01

z8 a35,72

11 126,60 cs ÚRs 2o13 01

1,43o 500,00 715,00 cs úRs 2013 01

6-do 17 mpřéŠuiiňiňot pro konstrukce montované z desek
sadrokaft onoV}l,ch, sádrovtaknitých,

cementovtáknitých nebo cementosich Pňplatek t 1,430 50o,oo
k cenám za přesun prováděný bez použití

1 50 K 998763381

meEhanizace ptq Lalauk9tiv [ýškq oljektu
Konstrukce ktempířské

ŽiaOý z tiimzint<ovéÁo riZn ptecnu poaot<ápní :
půtkruhové včetně čet, rohů, rovných hrdet bez m
dj!4q!e Li 40 mm vč. systémoých doplnků

764

151 K 764252501 31,185 360,00



29,7-1,05'Přepočtené koeficientem množství 31,185
- lorléaFďání Vnějšich paíapetú Z tjtmžiňkoÝéFo

Tizn ptechu Včetně rohŮ É 330 mm
- systémové naváZaní na okna a prosklené stěny s

dveřmi vč. všech systémových doptňků a pruků

_(přípo!§k, kotevníó prykŮ... )j-l,z ;próportene koeficientem mňóZstui

152 K 7ó4510550_,| 6,000

;"oóó
:,

37,026 797,oo

360,00

153 K
-Xryci tiSta v mlsiě výtážáňí ňýdrožohc zllÁň -

10-1 200 mm Včetně rohŮ, kotveno do nosné stěny, vč
řádného zatmelení
36,3-1,02'Přepočtené koeficientem množstvi
lodpad nitrcúry ztitzmnznRoÝcro lífn plech u

kruhové včetně zděň, manžet, odboček, kolen,

sipustí Vody, přechodosich kusŮ a odskoků,
prumeru 8{J mm m
- do uýšky cca 1,5 - 2 m nad terénem bude okapnní
svod v {itinovém provedení - Dřechod titanzinek-
litina < krycí manžetoL+ imel
8,9t1,1'Přepočtené koeficientem množství
Přesúň hmot pro km ru*če ktémpiřsT-strený
z hmotnosti přesunovaného materiátu vodorovná

dopravní wdálenost do 50 m V objektech výšky přes

6dol2m
Třesun hmot pro konstrukce ktempííske stanovený

z hmotnosti přesunovaného mateňáLu Pňplatek k

cenám za přesun prováděný bez použití

_ ' mechanizqce pro jakoukotiv Výšku oUektu
765 - Konstrukce pokn^ačské

Krvtina betonová drážková sktonu střechv do 30 5t.
157 K 7651?3013 

na sucho povrch s úpravou se zvýšenou o.hrunou m2

r,:;i7 stňšt<a nad zadním vchodem"

5,81-1 3,050-2 "střecha"

156,451"1,02'Přepočtené koeíicientem množství
xrytina betonová diažków sltóňu strecny aó ió it

1o0 779,66

7645
,645305 10 996,77

37,026
T- _l

154 K 764554502-1 9,790 360,00

9,790

3 524,40

Ó4J00 c5 URs 2013 01

64,00 cs tJRs 2o13 01

i,,;I ,*,*,,

156 K 998764181

158 K 765123122

l59 K 765173313

í60 K 765123513

168 M 61l911550

'íď x rcatnzll

0,128 500,00

500,00 79 79o,o0 cs ÚRs 2o1 3 01

607,92 cs ÚRS 2o13 01

4,8,10

151,641

1 59,580

m 30,396 20,00na sucho okapová hrana s větraci mňžkou

,t!]Vs!Z4l!]
3,7 "stňška nad zadním vchodem"

2-1 3,05 "střecha"

29,8-1,02'Přepočtené koeficientem množství
Krytina bétorcvá drážková sktonu ýřechy do 30 st

na sucho hřeben s větracím pásem z hřebenáčů s

povrchem s úpravou se zuj,šenou ochranou

1 3,o5-1,02 'Přepočtene koefici"nte. .rczŇ
Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30 st.
na sucho štítová hrana z okrajoyých tašek s m

na sucho Pňptatek cenám za sklon přes 30 st. do 40 m2
st.

3,700

26,100

30,396

151,641

m2 151,641 30,00

151 ,641

798,66 cs ÚRs 2013 01

3 953,55 cs Úns zot: ol

4 549,23 cs ÚRs 2013 01

13,31,1

1 3,31 í

26,357 ,150,00

1,3'2 "stňška nad zadním Vchodem"

5,8,1-4 "střecha"

25,84-1,02'Přepočtené koeficientem množství
Krytina Ňtóňová drážková sktonu střeahy do 30 st,

2,600

23,240

16,357

161 K 765113911

1,3t3,7 "stňška nad zadním vchodem"

5.81-13,050"2 "střecha"

Montáž pojistné hydrojzotační fólie ktadené Ve
161 K 765191021':: ^ l]"'|':'] 1sk|o1udo ]g !!. r!9p"!y.]!!9a!y!q1{9k]e

5,81-í 3,050-2 "střecha"

fólie z p|astŮ ostotnich a speciólně upravené

163 A1 283292ó80 podstřešní a parotěsné folie, podstřešní di|úzni

íóIie - mikroperíorované, nehořlavé, 140 gIm2

1 51 ,64'1 
-1,05 'Přepočtené koeficientem množství. 

Montáž pojistné hydroizotační íótie Pňptatek
K 765191091 k cenám montáže na bednění nebo tepetnou izolaci

166 K 998765181

m2

m2

4,81 0

1 59,223

159,223

151 ,641164

i ', za sklon přes 30sL
5,81-1 3,050-2 "střecha"

I 
]lřesun iimot prc krytlňýslitádanáitmý
z hmotnosti přesunovaného mateňátU vodorovná165 K 998765102 
dopravní wdátenost do 50 m na objektech yýšky t

j#Hlm1oÍjiřro 
krvtinv sr<taaanaitánóÝeňý

4,00 ó06,56 cs ÚR5 2o13 o1

151,641

7,943 200,00 1 588,60 cs t]Rs 2o13 o1

1 588.60 cs úRs 2013 01

7 779,75 cs ÚR5 201 3 01

z hmotnosti přesunovaného materiátu Pňplatek k 
t

cenám za přesun prováděný bez použiti 7.943 200,00

mechanizace pro jakoulotiy lýj!!9fi ektu
7ó6 - Konstrukce truhtářské

167 K 766412212

Montáž obtožení stěn ptochy přes ,í m2 pal,ubkami

na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 60 do m2 51,865

-l

80 mm
15,83*9-2,795-
pohtedV"

1,75"1,r2 ']ižní četní strana -

19,14"0,7-1,3 "severní čelní strana - pohtedy"
ó| b t ož e nj d|eně ňé ý a I u b ky o bk I ad ov é : b e ž
povrchové úpravy - provedení no pero a dróžku -

cena za m2 vč. pera - délka 2,4 - 5 m - balené ve

fóIii dřevina smrk proíit ktosický tt. X š (nm)
51,865

,iakost 19)iťLó AlB
1 5,83*9-2,7 95 -1,7 5-2, 1 "2'jižní čelní strana
pohtedy"

19,14-o,7*1,3 "severní čelní strana " pohLedy"

Montáž obtoženi stěn .;t p"alL"a""v

a,.a.s,s,z.o ''sevm eelnůtEm - poNedť

3-9+7,5+4,5+1 ,7 \ižní četní strana , pohledy"

94 138,18

1 50,00

33,635

1 8,230

145,00 7 520,43 Cs úRs 2013 01

33,635

,l8,230

m !Z,2!L
16,500

40.700

1 00,00 5 720,00 cs ÚRs 2013 01



ďjehličnaté dróbné, neopracované (lišty a
!atě), GsN 49 15ú, ČsN 49 2100) řeziYo jehličnaté
- latě střešni
0,05-0,05-(8,4+5,5+2,ó)'leverní
pohtedy"

0,05"0,05-(3-9+7,5+4,5+í,7)')ižni četní stnna .

o kno plBtové j ednokří d lové x v;ška 90 x 140
cm:
- obdélníkové, jednodilné, otevirdvé a sklópěci
- okno okustické min. Rw=48 dB
. min. 5-ti komorový proíil s ócel

- vňltřniho pardpetu z lamlnovdné dřevotřisky s

1 m2 Včetně montáže rámu, na PUR pěnu

]zdvojených otevírasich, sktápěcích do zdiva, vč.
lmontáže Witřního parapetu a difúzní a parotěsné
DáskV Do obvodě

l

2,oo0

2,000

0,041

0,102

M 6114j730o-1 tus 2,00a 4 410,@ 8 820,@

766621622.1

2 "okno P6"

2 "okno P5"

součet

2,000

2,000

4,000

-T_

h, ó11437290-2

- min, s-ti komorovl proíil s ocel, vyztuhou, s
|,Pře ru šenÝm te pe llrym moste m

)- zasklení - izol. dvojsklo s distanč. rámečkem,
|čiré, Ditherm (Ug= 1,o wlmzK), cetk. U= t,2
w lm2K
- kování celoobvodové - nerez (alt. nik!) matový
- ovládací pruek - klika
- okno s mikroventilaci (nutno dodňet ČsN) a

Jpoj 
i s tkou pr oti svě šeni

i- povrchová úprava okna - z wělší strany hnědó, z
vnitřní bílá

Yčetné:
- vnltřního porapetu z lamlnovmé dřevotřísky s

|cm:
|- obdéInikové, jednodilné, otevíravé a sklápěci,
pókový mechanismus
- okno akustické min. Rw=48 dB
- min. 5-ti komorový profil 5 ocet. výltuhou, s
pře rušený m tepe l Ňm moste m

i- zaskleni - izol. dvojsklo s distmč. rámečkem,
Čiré, Ditherm (Ug= 1,0w/m2K), celk. U= 1,2
Wlm2K
- kováni celoobvodové - nerez (qlt, níkl) motoYy

|- ovlódaci pruek - klika
|- okno s mikroventil.aci (nutno dodržet ČsN) a

|poji stkou proti svěšeni

|- 
povrchová úprava okna - z wější strany hnědá, z

vnitřní bíló
Dodávka Yčetně:
- Ynitřniho porapetu z laminovmé dřevotřísky s

2'bkno P5"

Včetně rámu na PU pěnu zdvojených do
zdiva jednokňdtových s pevně zasklenými bočními

i

3 185,00 |.

l

]

i

1800.00)

bez nadsvětlíku I

|pollstkou proti svěšenl

i- 
povrchová úprava oknd - z vnější strany hnědá, z

Ivnitřní bíló
Dodavka včetně:

1 'Uveře P1"



177 ó1 1441 52o-1

oknem šiřka x Výška 175 X 202 cm:
- obdélnikovó, dYoudilná (s děIicim svis!ým
sloupkem), 1. dít (franc. okno gOX197 cm)
oteviravé a sklápěcí do interiéru, oba díIy
otewraYé,2. dí! (boční světlík 55X182 cm) - pevné
zasklení
- min, s,ti komorový profit s ocel. vjztuhou, s
přerušeným tepelným mostem
- zaskleni - izol. dvojsklo s distanč- rámečkem,
čiré,Ditherm(uq=1,oWtm2K),cetk,lJ=1,2 

kusWlm2K
- kováni celoobvodoYé - nerez (alt. nikt) motow
- ovlódaci pruek - klika
- okno s mikroYentitdci (nutno dodržet ČsN] a

Pojistkou proti ivěšení
- povrchová úprava - z vnější strarry hnědá, z
vnitřní bíló
- kovóni - zámek a Yložka bezpečnostní FAB

)Dodóvkd včetně:
:- venkovní madlo o pojistka proti nežódoucímu

1 "dveře P1" 1,ooo'rM-ňtážbáikóňoWchdvéň-dřevěňýaňnón 

-- 

-

1,000

,i

178, K 766641,161-,|
ptastovych včetně rámu na PU pěnu zdvojených do
zdiva dvoukňdtouj,ch bez nadsvěttiku kus

vč, montáže diíúzni a oarotěsné oáskv oo obvodě' Hřmi vsťupnrdÝ 'ere --řé-inější plas'ťoý6 p_a(Iéna

179 tÁ ó11441540.1

stěna s dvoukřídlými dveřmí šířka x výška 175 x
2a2 cm:
- obdétníkové, dvoudilné, oba díly otevíravé (dveře
prNé 9ax197cm, dveře levé 70x197cm)
- min. 5-ti komorovy profil s ocel. výztuhou. s
přerušeným tepelným mostem
- zasklení - izol. dvojsklo s distanč. rómečkem,
Čiré, Dítherm (ug= 1,0Wlm2K), cetk. l.J= 1,2

Wlm2K
. kováni celoobvodové - nerez blt. nik]) matoýy
- ovlódocí pruek - klika
- větrací štěrbiny integroYané do výplně (nutno
dodňet ČsN]
- povrchová úprava - z vnějši ,trany hnědá, z
vnitřni bílá
- kování - zámek a vložka bepečnostní FAB
Dodóvka včetně:
- venkovní madlo a pojistka proti nežádoucímu

kus 1,000 12 372,50 12 372,50

uzavřeni křidla
|- vnitřni a vněiši difúzni a parotěsne Dás]ly po
1 'dveře P2"

lt,tontážiiGŤňich kňdet dřéGných nebo
otevírasich do ocelové zárubně povrchově

upravených jednokňdtoyých. šiřky přes 80o mm kus

vč_ montáže kovánivč. montáže kováni

1,000

2,ooo

1 'dveře T3"

1 "dveře T4"

5oučet
1,000

2,000

- leyé, oteyirayé, hladké, ptné, s polodrážkou
- střednětlaký laminát cPL
- polodróžka vč. otepení
- vč. kovóni - dveřní štítek, matný nerez (a[t.

ktíka - ktika, zámek a yIožka FA,B

" povrch. úprwa - standard (dle požadavku
architekta)
" proYedeni bez dveřního prahu
- dveřní křídlo bez doruu u prahu

nikI),

kus 1,000 2 000.00 ť*

1 "dveře T4" 1,000

- levé, oteYíravé, htadké, plné, s potodrážkou

61 1óo1920-4

.- střednětlakÝ laminát cPL
- polodróžka vč. olepení

,- vč. kování - dYeřní štítek, matnÝ nerez (alt. nikl),
ktika - madlo (madto pro otevírání dveři ve v, 1000

mml, zámek a ýložka FAB kus
- povrch. úprava - standard (dle požadavku
orchitektal
- provedení bez dveřniho prahu
- dveřní křidlo bez dorozu u prahu

'dveře T3"

1,000

1,000
křídérdřéCň-ch rebo plasto'ýcTl .

do obložkové zárubně protipožárních 
kus/ých, šířky do 800 mm

1,ooo

L

1,0001 "dveře T5"

76ó6ó01 81 _1 250,00 250,00



i*--?

o
184 lÁ

oteviravych do obložkove zárubně protipožarních185 K76666O1a7-1 --:.,---,- _ '.'-'- krrs' jednokňdtou/ch. šiřky přes 800 mm vč. montáže
kovani

lrry.š

ó1 165ó090-1

- protipožórni se samozavíračem
- levé, otevíravé, hladké, ptné, 5 polodrážkou
- střednětlakÝ laminát CPL
- Yč. kováni - matný nerez (alt. nikt), klika - ktiko,
zómek a vložka FAB
- poýrch. úprava - standard (dle požadaYku

architekta)
- provedeni bez dveřního prahu
- dveřní křidlo bez dorazu ú prahu

1 "dveře T2"

Montáž dveřních kňdel dřevěných nebo plastosr,ch

766660172-1 otevíravýchdoobtožkovézárubnějednokňdlouých,

i]1rl]", lT ], :! Y:l11ojaní
i "dveře T1"

]8Elffill1aJweýve

- prďé, otevíravé, hladké, ptné, s polodrážkou
- střednětlaký laminát cPL
- vč. kovóní - matnÝ nerez (alt. nikl), k|ika - klika
zámek WC - mezipokojový
, povrch. úprava - Standard (dle požadoyku
architekta)
- provedeni bez dveřniho prahu
- dveřni křidlo bez doruu u prahu

1,000

1,000

1,000

18ó K

i

fí

187 l^

1,000 250,00

1,000

61 1601920-1 2 000,001,000 2 000.00

2 000,a0

1 "dveře T1" 1,000

1,0o0188 lA 61ló56170-1

írrar]FJ-qiffiÉ'

- protipožárni se samozaviračem
- levé, oteyiravé, hladké, plné, 5 polodrážkou
- střednětlaký laminát cPL
- vč. kovóni - matný nerez (att. nikl), kliko - klika,
zdmek WC - mezipokojovy *u5
- povrch. úpraya , Stondard (dle požadavku
orchitekto)
- proyedení bez dveřniho prahu
- dveřni křidto bez dorazu u prahu

1 '?vóře T2,
L

1,000

189 K 766660411-1

190 lÁ 611441ó30-1

Montáž dveřních kňdet dřevěných nebo ptastouých

vchodovych dverí vcetné ramu do zdiva kus
jednokňdtových bez nadsvětlíku Vč. montáže kování

,1,ooo 250,00 250,00

1 '?veře P3"

\yška 90 X 197 cm:
- otevíravé dovnitř, plné, Ievé
- vč. kovóní - bezpečnostni, panikové; matový,
klika - klika (alt. madlo - madto), zámek a vložko
bezpečnostni FAB (alt. váIečkow zámek)
- povrch. úprava - dle požadavku archltekta ius
- prah max wiška 20 mm, nízkoproíilová
přechodoyá ALU lišta, těsnicí kartáček
- dveřni křidlo s dorazem u prahu
" rozsah přídavných zómků po dohodě s investorem
o uživotelem

1,000 2 000,00

1 '?veře P3"

úonuž záruuniařeGÁých, ptastmictmóbo z
191 R 766682112 tamina obložkoul,ch, pro dveře jednokňdtové,

ttoÉq\y stšny přes 170 do 350 mm
1 "dveře Tí"

i - 1díu6ně prc dvéřé jednokříďlwéÁal {97 cm pro -
tt.stěny 250 mm

192 l4 ó11822640-1 - obložkovó polodražková,5 obvodoÝým těinicim kus
profilem

1,000

,1,000

1,000

1,000

250,00 250,00,c5 úR5 2013 01

L 1_ l J)gY|choYóúprNadlepožadoYkuarchitekta
Montáž zárubni dřevěných, ptasto4ich nebo Z

193 K 766682113 |.aminaobtožkových, prodveřejednokňdtové, kus 1,ooo
ttoušťky stěny přes 35o mm

-dru6iě prcaÝeře jedniokřidlové 90l 197 cm pro
tt,stěny 375 mm

194 tÁ ó11822720-t -obložkovópotodróžková,sabvodovýmtěsnicim kus 1,000
profilem
- povrchova úprava dle požadavku architekta

195 K 766682212 lamina obtožkosich píotipoŽárních, pro dveře kus 2,ooo

1 "dveřeT2" 1,0oo

1 "dveřeT5" 1,ooo

součet 2,000

i - zarubné prc alvěr€ jédhokřldlóýe r_ul 1y7lpřo tl. 
i

stary 200 mm) a dveře 90l 197 cm (pro tl.stěny 250
mm)

19ó hl ó11822690-1 , protipožární kus 2,000
" obložková polodražková, s obvodovým těsnicim
profiIem
- rcvrrhavá í,nrova dlc nažadnvku archite*b
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovenÝ
z hmotnosti přesunovaného mateňálu vodorovná
dopravní wdáLenost do 50 m v objektech výšky přes t

3 500,00

500,00

3 500.00

5o0,o0 c5 ÚRs 2o1 3 01

3 500,00

5oo,oo

5 500,00

197 K 998766102

ó do Ll!1

1 000,00 cs URs 2013 01



T-eln hmót pro konstruke tnrhtářšké stameňý I 
-z hmotnosti přesunovaného materiátu Pňptatek k

ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace t 1.288 1 000.00 1 288,00 cs ÚRs 2o13 01

767 - Konstrukce zámečnické

nóvaznosti na výstupní rameno rampy:
- nosné ocelové sloupky z uzavřených jácklovych
proíilů 50l30 mm.
- spodní Iíc - ocel. pásaina 30l 30 mm
- kotveni shora do podlahy, na čistou podlahu
- vnítřni výplň - ocel. pósovino 30/ 30 mm
- sloupky kotveny do nosné části rompy - bet.
zól<tad
- horni madto zábradlí - nerezovÝ uzavřenÝ proíil
jackt j0 l 30 mm, nerez broušem!
- povrchovó úprava ocel pruků - žórové

ipozinkováni * ral 9007
7 ,1 "zábradlí z3"

lmtarvstupnictr ástícictl zOn z ronóií kÓvmýctr

!9!o ptlrQvýt
1-0,6 'vnější rohož"

1,1-1,7'vnitřní rohož"

1,1-1,7 "vnitřní rohož"

rámu zapuštěného z L profitů Yčetně zapuštění do
betonové podkladu tak, aby byta rohož v jedné

0,600

mz 1,870

m

7,1oo

m2 1,870 280,50 cs ÚRs 2o13 01

24 850,00

2u |: K 
i767531111

0,ó00

1,870

@U]rŤr ďianvronoŽeiéiiunircno>*owayr" rrr. o,ooo| j9oon|
1 
-0,6

3 000,00 cs ÚRs 2013 01

203 tÁ 5 000,00 9 350.00

1 320,00 cs Úns zotr ot8,800 l 50,00

rovině s finátními
1*1*0,6*0,6 "Wější rohož"

1.1 + 1.1 + 1,7 + 1,7 "vnitřní rohož"

Součet

3,200

5,600

8,800
:

8,800

5 000,00

v

\,2

í50,00

1 ooo,oo 1 ooo,oo cs úRs 2013 01

í,000 15 000,00

t- i 
.OreLóý 

pozlnXovanY Ze pró umožněňí uýtezinói -podkrovního sktadu
_ šiřka 400-500 mm, déta cca 3100 mm
. Vnitřní, mobitní 1přenosný;
- rám a stupadla z oceloyých Válcovaných profitů

208 K 767833100_1 - poyrch. úprava - pozinkování + RÁL 9007 m
- Wdálenost vodorovných pňčlí (stupadet) á 300
mm, popř. pogumovaná dodávka
_ vč. závěsŮ a koteyních ok, pňp. datších koteYních
pruků pro bezpečné zajištění pruku v pracovni

1,000

1,000

poloze
1 "žebíikZz" 1,000

@strukce stanovený
z hmotnosti přesunovaného mateňálu Vodorovná209 K 998767102 :., -^ . .,. , t 0.332
dopravni wdálenost do 50 m v objektech V\išky přes

5 o0o,o0

500,00 lóó,00 c5 URs 2013 01

BrX!#'fr* o. rrmečnické konstrukce 
'tanovenýz hmotnosti přesunovaneho materiátu Pňptatek k ^ ^^^21o K 998767181 :..;;|i;ffi;."*il;#;":;; "'-*"" t 0,332 5o0,0o 16ó,00

cenám za přesun prováděný bez použití21o K 998767181 
cenám za přesun prováděný bez použití t 0,332 500,00 166,00 cs t]Rs 2013 01

mechanizace plqjakoukoliV vyšku objektu
771 - Podlahy z dl,aždic 32 914,36

a--WóiáUpodlahrdtážlickemi-Rýčňtepe-ýčňT] Il
ftexibitnim tepidtem režných nebo gtazovaných211 K 771574131 protisktuzných nebo retiefovaných áo 50 t<sl mz uč. m2 59,667 320,00 19 093,44 cs URs 2013 01

5,5-0,9-0, 1 -4,32-2,64 ",1.03+1,04"1.0ó - půdorys

l.NP- 12,550

2,31 "1.02 - ptocha ko(em krbu - pŮdorys 1.NP" 2,310

31,5 "mrazuwdorné - terasa 1.01 - pŮdorys 1.NP" 31,5oo

z.3*1 ,57.1 ,59'1 ,57 ' 'mrazuwdorné . rampa u terasy
půdorys l.NP" 6,107

2-2-(0,3+0,15)+0,3-0,15"4 "mrazuEdorné - schodv u

terasy - půdorys 1.NP" ' 1'980

1,2-3,7 +0,15' (3,4*0,9*3,7 *1,2)- 1-0,6
"mrazuwdorné , schody u zadního vchodu " pŮdorys 5,220
1.NP"



*-§

t

212 l/, 597ó12900.1

213 il 597612900-2

protiskluzné l.j., rektiíikoYané hrany, vč.

sys t é mowch li š t (zakončovací, u končov aci... )
- styk dlažby a obkladů v přechodu na svislé
konstrukce bude řešen pomoci lišt Blanke cornex

1ó,34ó 270,00 4 413,42

_Iolt. iinú tvD shodnÝch DilametrůI
5,5+0,9-0,1 +4,32+2,64 "1.03+1.04+1.06 - půdorys

1.NP"

2,31 "1.0? - ptocha kolem kóu - půdorys 1.NP"

soUčet
14,8ó-1,1'Přepočtené koeficientem množstvi

12,550

2,31 0

1 4,8ó0

16,346
o6Fmaa-v a amTice Fďřamické pódlahv .

31,5 "mrazuwdorné - terasa 1,01 - půdorys 1.NP"

2,3"1,57*1,59"1,57 "mrazuwdorné - rampa u terasy .

půdorys 1 . NP"

2"2"(0,3+0,15)+0,3"0,15-4 "mrazuwdorné - schody U

terasy - pŮdorys 1.NP"
1,7- 3,7 *o,1 5' G,a*0,9* 3,7 + 1,7)" 1- 0,6
"mrazuwdorné - schody u zadního vchodu - půdorys

1.NP,

součet
44,807-1,1'Přepočtené koeficientem množství 49,288-:

214 K 775469117

215 lÁ ó97521820 schodová hrana a lišta

217 tÁ 597613120-1

2"(0,3+2+0,3)+0,9+3,4+0,9+1,2+3,7 "schody na

terasu + schody k zadnímu ychodu"

716 K 771474111'- ftexibitním tepidtem rovných Výšky přes 65 do 90

6,2+7,4+8,8+5,5 "obvod bez dveň
1.03+í.04+1.0ó+,1.01 (na terase podél zdi)"
2,62 "1 .02 - ptocha dlažby u krbu " podét zdi a

komína"

součet

venkovni protiskluzové mrmuvzdarné l.j.
rektiíikované hrany, vč. systémovych lišt
(zakončovocí, ukončovaci... ) a ukončovaciho

Montáž tišty schodové pňpevněné vruty

keramické doplňky k podla]lqm 1!9q9ry !9l] l kr:
76 "1.03+1.04+1.0ó"

19 t.01"
10",1.02-Ukrbu"

l 5,300

*}r!I ry,*.- lryqrqoEqirprrq
1 5,300

3o,52o 1 526,00 c5 ťlns zotl ot

27,900

2.620

5 775.00

aa )r9

31,500

6,107

,1,980

5,21a

44,807

1o,oo 153,oo cs Úns zotr ot

30J29
1 15,500

7ó,000

1 9,000

1 0,000
,! 

1 5,500105-1,1'Přepočtené koeficientem množstvi
Montáž oodlah z aLažrjic keramiilwtr priDt,MontážMontáž podiah z dtažoic t<eramiit<ýcn rRptaiát<218 K 771579191
k cenám za plochu do 5 m2 jednottivě m2 l 1,250 1 0,00 1 1 2,50 cs úRs 2o1 3 01

155,50 cs Úns zot: ot

1 55,50 cs URs 201 3 01

4,32*2,64 "1 .03+1 .a4 - půdorys 1 . NP"

z,31 "1 ,02 - plocha kotem kíbu - pŮdorys 1 . NP"

2-2-(0,3+0,15)+0,3-0,15*4 "mrazuwdorné _ schody u

terasy - půdorys 1.NP"
Přesúh hmói pio póiltahý z dlážd'ic stanóÝený l

z hmotnosti přesunovaneho materiálu vodorovná
dopravní wdálenost do 50 m v objektech Výšky do 6 t

6,960

2,310

1,980

219 K 998771101 ,1,555

m
Přesun hmot pro podtahy z dtaždic stanoveňý
z hmotnosti přesunovaneho materiátu Pňptatek22o K 998771181 , _._^_. 

^r^.,,^ Á.^,,{,x^j, H^, ^^,.ji+j 
' t 1,555 100,00

k ceně za přesun prováděný bez použiti

!r] echa q|zac§ PIo iq!o!.&o!!y]4i,šl(u qbj §ktu
775 - Po!!s|,yr!!qqa!é (parkety, vl,ysy| !q],!91lqi1)

2?1 K 7754791?1 Montáž tišty přechodové (vyrovnávací) m B,r6ói í00,oo:|: :],--
0,8+1+0,9+1+5,26 "u dveň T4, T3, T2, T1 +

dtažba/Pvc u kíbu" 8'9ó0

doplňky stavebni kovové profiLy přechodové pro
8.gó0

_
0,002

1 B32,00
89ó,qOLls qq?q101

E9ó,00

20,00 cs ÚRs 2o13 01

20,00 cs URs 2o13 01

222 ful 553432220-1 podlohove krytiny kovove proíily lišta přechodova m 100,00

'

1 o ooo,oo

1 0 000,00

eIoX
I P6úň hmot pó podlaňý skládané stawený ;

z23 K 998775101
z hmotnosti přesunovaného materiátu Vodorovná
dopravní wdálenost do 50 m v objektech uýšky do 6 t

m_ F 

-P-run 

hmot prc po-IáFýiktadané stmovený

224 K 998775181
Z hmotnosti přesunovaného mateňátu Pňptatek
k cenám za přesun prováděný bez použití

41,23*0,9-0,1*0,7?5-1,75-2 "1 .07 . půdorys 1 , NP" 42,1 08

3,3+2-1-0,25 "1.05 - půdorys l.NP" 3,800
-(1,1-1,7\"1.05 -pŮdorys 1.NP - odečteni ptochv

cistici rohože" -i'870

,(?,52)"1.02 - pŮdorys 1.NP - odečtení ptochv ker.

dtažby u krbu" '2,52a

MÓniáróódtahwehďsol<Lr'l<rmeOo ti;ty obvodove226 K 775413120-1 .,a '.,,_,, _ ^.,_ ' m 25,900 25,00 647,50' (soktove) k podtaze z PVc

227] lÁ :284110090.1 systéÁoiauxotsolt*e9q4l1ilrr _. z2,soÓ] zplL l!]4.,u
8,2+26,8 "obvod místnosti 1.02+1,05" 35.000
-(1,75-2+1-2+0,9'2+,1,8) "odpočet li'šty u dveň a 

_o 1^^
kolem ker. dtažby u kíbu"

_ _ _ , __ podlohoviny z polýýinylchloridu bez podkladu
228 t^ 284122850 ''.:',::::."'!'_::'_,:::':.:,:',;,.::::_'*"^'*" m2 41,518 300,00 12 455.40 cs Úns zot: ot- zátěžove vč. připadne dilatačni lišty



8,955-1,01 'Přepočtené koeficientem množstýí g_u5

_ _ _ 
přesun hmot pio podlahy lité stanovený z hmotnosti

23Z K 998777101 přesunovaného mateňátu vodorovná dopravni t o.oo7 1o ooo,oo 7o,oo cs úRs 2013 o
wd]l!§!9!! qo l0 m v objektech \Yšky do ó m

iPEiúň hrnot prc pódiáťy tltó-stanoyénýz lmóin-ošii]- i
.___ .. _.J_ _:: _:.:] :_,_: ::",]],.", ",-"

233 K 998777181 přesunovaného materiátu Pňptatek k c;# ; -'
'JJ ^ a'otlllÓl 

r,"-:T""i9.".ý.oezpoužlti 
mechanizacepro t 0,007 10000,00 70,00 C5úRS2013O1

!' ]_: _e!!u 
.. "- 

i
7€1 - Dokončovací práce - obktady keramické 15 914,40]MontážobktaiiůwiiřňiilištTnzdlaždic--T

z34 K 781474113 keramických tepených ftexibilním tepidl,em režných
'' nebogtazovanýchhtadkýchpřes 12do19kslm2vč. m2 29,000 320,00] 9280,0o]csÚnszol:ot

spáro199!.[49qspárovaci hmoty
2-6,2 "1.03 Wc muži" 12,4oo
2-7,4"1,04wcženy" 14,800
0,ó-3 "1.0ó kuchyňka" 1,8oo
Součet 29,ooo
obkládačky o dlaždice keromické koupetny t.j. vč.

235 tÁ 597ó10200-1 svstémovych lišt (ukončeni obkladů, rohů, m2 30.160 190,00 5730,40
] |požIá|ek...) -' ' 

i
29.1,04'Přepočtené koeficientem množství 30,160T__ -'-] - 

-Montaž 

obKádů nitmchaién z dráždic - - - 
l

236 K 781479191 keramických Pňptatek k cenám za plochu do 10 m2 m2 1,800 1o,oo 18,oo c5 URs 2013 01
jednottivě

0,ó-3 ''1.06 kuchyňka" 1.800
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 

.

237 K 998781 1o1 Z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorowÁ
oopravni wdátenost do 50 m V objektech v}Eky do 6 t 0,'{43 1 000,00 443,oo cs Úns zot: ot

,m' 
PřeŠun hmot pro obktady keramické stanovený

238 K 998781 181 z hmotnosti přesunovaného materiátu Pňptatek k
cenám za přesun prováděný bez pouáti t 0,443 1 000.oo 443.00 cs úRs 2013 01

ostl presunovaneho materiatu pňptatek k
:a přesun prováděný bez pouáti t 0,443 1 000,oo 443.00 cs úRs 2013 01

Lz399_plq je!94_o!!y]iskc, o!je!!c
- nátěry 27 375,20- _ ,oJ - 9!l9l!9Y9!],Pl9!9 - !9!9rJ_ 27 375,20

lŇáiěrytruhtářšaý ů-ostatníýodou řéditetné-I 

---

Z39 K 783ó95233-1 dražšími barvami (např. Dúfa,...) lazurovacím m2 33,635 241,oo 8 106,04
Lakem 3x takování
1 5.83 -9. 2.7 95. 1 .]ý2 J 2' ďbktad f asády . iižní četni
strana _ poh(edy" 33'Ó35

19,14-0,7-1,3 "obktad fasády - severní čelní strana -

pohtedy" 18,230

0,6*13,05-2+0,85-3,7-2 "podbití - podé(ne strany
půdorys krow + řezy" 21,950

5,ó1 "podbití - jižní četní strana " pohtedy" 5,610
3,7-5,8"2 "podbití . krokve - pohtedy + pŮdorys
krovu,. 42,920

součet n2345
| 

- 
t t Tlatěry tesařst<ýrcŇonstrukci oatatrli vodou 

-. 
] -

Z4O K 783795214 ředitetné dražšími baruami (např, Dijía, ...) 2x mz 79,955 z41,oo 19 269,16 cs úRs 2o1 3 01
záktadni a 2x takování

ú
s*ri'::l*"*lr rar,rop - půdolys ilopď uoso
4-0,16"2,995'3 "stoupek 5L1 " 5,750
4-0,16"3,1t4 "stóupek 5L2" 7,936
4-0,16-2,3-2. "stoupek sL3" z,g44
(7'0,2+2-0,26)-4,245*2'trám TR2" 7,811
4'0,14"3,52 "tám TR3" 1,971
(2-0,08+?"0,12\"1,64-3 "krokev KRl" 1,968
(2"0,08+2-0,12)-2-3 "Wpěry" 2,4oo
(2-0,1+2-0,14)-3,08-22 "kteŠtiny KL1" 32,5?5

t*-

783 - Dokončovaci práce - nátěry
Nátěry truhtářŠkých vyrobků ostatni vodou ředitetné

75,505 9,o0

13 416,50

679,55lc5 úns zot: ot

9-7,87 +2-9,15-3,1 15 "půdorys 1. NP - obvodové
zdivo"

(2-0,9-1,4+2-0,9-0,5+ 1*2,1 +0,7*1,3+2*2,7+0,3-2,4+1,

035) "odpočet otvorů"
2-0,1"(2,1+1,75+2,'| )*2'0,1 5-(0,9+ 1 ,4+ 1,4)+2'0,1 5'(0

,9+0, 5+0, 5)+0, 1 
-(1 +z,1 +7,1 )+1-0,125. (0,7+1, 3+1, 3F

o,1 625" (2+2,2+2,2\'bmítnutí ostění"
součet

82,835

12,585

5,255

75,505

z+z x Áal.J. :;fi:,,:;i"#*i::;T:il'J,ií,§L mz 217.017

210,348 "Vnitřní omítky" 2í0,348
4,9"(0,41+0,54+0,41 ) "komín" 6,664
součet 717,012

1 953,11



dvojnásobné, bíté za mokra otěruwdorné Yetmi m2

2í 0,348 "vnitřní omítky"

4,9-(0,41 +0,54+0,41 ) "komín"

7,64+4,31+3,3+5,5+8,63 "sDK podhted - místnosti
1.03,1.04,1.05,1.0ó"
5,2-(5,15+3-0,25) "střecha - podhted"

nf,šenou pracnost pň provádění matého rozsahu

75,5o5 l

210,348

6,664

24,39o

41,080
T-,

cs URs 20í3 01760,zom2

-L

27,15o

4,971

o,575

0,585

0,902

10,260

+0,9+ 1,4\+0,275"7" (7,1 + 1,7 5+7,1') "ostění 1.02"
0,05-(2,02+0,8+2,02)+0, 1 75"(0, 5+0,9+0, 5) "ostění

1.03"
0,05- (7,07+ 1 +7,02)+0, 1 75-(0, 5+0,9*0, 5) "ostění

1.o4"
0,025" |2,02* 1 *2,02)+ 0,0?5' |7,02+ 0,9 +Z, 02)+0, 1 12, 0
2+1+z,02',+0,2z5'(?,1 +1 +2,1 ) 'bstění 1.05"

0,1-(7,02+0,9+7,07)+0,2-(1,3+0,7+1,3) "ostění 1.06"

0,1 675' (?,7+7+7,7)+0,,1 -(2,02+0,8+2,02)'bstění

1.o7"

0,05" (7,07+0,8+7,07)+0,2-(1,3+0,7+1,3) "ostění

1.o1"
2'0,1- (2,1 +1,75+2,1)+2-0, 1 5-(0,9+1,4+í,4)+2-0,1 5-(0

,9+0,5+0,5)+0, 111 +1,1 -2,1ý2-0,175- (o,7+1,3*í,3)+

0,1 625- (2+2,2+2,2| "omítnutí ostění"
2,64+4,32+3,3 "sDK podhted - místnosti 1.03, í.04,"



í @

Cena bez DPH 20 50í,00

souPls PRAcl
;l),.:l:)::"ll.::..:': a]i]Yl]:ii.,yi),,,.;l.|,l:l::.:,::1,1,.lil.:ll,:l;:l|:::l,,;,li]::1,1.1l

SO 02 - Vedlejší a ostatní náklady

Bzová 1 6.03.201 5

lng, arch, Martin JirovskýObec Běteč
Vyp(ň údaj

MJ,,,,'.Množ*Ýí Iaera:,iCZK]

Náklady soupisu celkem
VRN - Vedtejší rozpočtové náktady

20 50í,oo
20 501,00

20 501,00

4

0_:!e{!9Iu94p9q9y9 r,é!!ady
_ Geodetické práce před uistavbou - objednání aK 012103000.3 --..-- --'. 

'
' zajištěnívylyĚeltP9q]§!!,cI,!]t,

Geodetické páci piea pýstaÝ6ÓÚ - uýšt<ové a

potohoVé vytyčení objektu, vytyčéní bude označeno
osazením stavebních taviček
ceodetickáprié po Witavle - g;Ómetrický pLán

2 000,00

7 K 012103000_4

1 K 012303000_1

5 000,00

3 500,00
l!9y!y
Ceoaetict<é praie po WstavŇ - ceomeiriiié

REKAPITULACE ČleNĚNi souPlsU PRACí

SO 02 - Vedlejší a ostatní náktady

}|l:.l,,,l: 16.03,2015

:,:;]1]li,]i:i lng. arch. Martin Jirovský

Náklady soupi§u celkem
VRN - Vedtejší rozpočtové náklady

0 - Vedtejší rozpočtové náktady

012303000-2 .,.: .. .. ks- zaměření nové vybudovaných jnženýrských sítí
5 000,00

5 000,00



il:i
\l

3 K 0,1 3254000-1 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1 ,ooo 1 ooo,oo

6 K 030001000_1 Náktadv na zaňzení staveniště
lnzenýrska cinnost zkou§ky a Ósiátni méřenr

8 K 049í03000-,1 inženýrská Činnost ostatní náklady WnikLé v ks 1,0oo 1,oo
souvislosti s íealizaci stavby
provozni vtirry - ztlžene technicke pódmlnly

5 K 070001000-1 (omezeni htuku a omezení otřesů pň provádění % 1,ooo 2 o0o,o0

}


