
SMLOUVA O DÍLO 
S4/2020/009 

2/2020

I.
Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Svobodou, 
ředitelem Lesního závodu Židlochovice
ve věcech technických jedná: , hlavní technický pracovník pro stavební činnost, 
č. telefonu:  e-mail: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Židlochovice, číslo účtu: 18600641/0100
(dále jen „objednatel44)

a

STAMA GROUP s.r.o.
IČO: 06493840 
DIČ: CZ06493840

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně C 102416 
sídlo: Masarykova 365, 691 64Nosislav 
zastoupený: Jiří Zástěra, jednatel
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: 
č. telefonu: e-mail: 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 5083888369/0800
(dále jen „zhotovitel44)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění 
tuto smlouvu o dílo:

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost dílo Hospodářské stavení polesí Valtice, evidenční číslo zakázky S4/2020/009, a to 
dle projektové dokumentace Hospodářské stavení polesí Valtice vypracované Ing. Petrem 
Choutkou a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, 
zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku 
zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
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- vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření 
správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a 
vytyčením sítí,

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské 
sítě během výstavby,

- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
součástí předepsaných zkoušek je tlaková zkouška vodovodního potrubí včetně 
průplachu, dezinfekce a bakteriologický rozbor pitné vody, zkouška nezávadnosti 
použitých materiálů přicházejících do styku špitnou vodou, zkouška těsnosti a 
nepropustnosti kanalizace, revize elektro a ochranného pospojení, tlaková a provozní 
zkouška ústředního topení, revize komínu, revize hasících přístrojů, atd.,

- vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví, bude-li třeba,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, 

včetně zajištění dopravního značení,
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního 

stavu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání 

zpět vlastníkům,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré + 1 

v elektronické formě) dle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v 
účinném znění objednateli, dojde-li ke změně oproti původní projektové dokumentaci,

- zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu 
odpovídajícím příslušným právním předpisům,

- fotodokumentace stavby,
- řádné vedení stavebního deníku.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit 
smluvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně 
projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně 
odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného 
dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními 
předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se 
před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné 
péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na 
něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení 
díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
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III.
Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 dní předem. Ye výzvě objednatel 
uvede termín převzetí staveniště.

2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce
I. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí 
staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo 
v uvedeném termínu předáno a převzato. Domněnka předání a převzetí staveniště se neuplatní v 
případě, že zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu dle čl. XII. této smlouvy, stejně jako v 
případě, že takové neposkytnutí záruční listiny bude pouze jedním z důvodů, pro které staveniště 
nebylo předáno v řádném termínu.

3. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí 
staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v ěl. XII. této smlouvy, není 
objednatel povinen staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby skutečného 
(faktického) poskytnutí takové listiny zhotovitelem objednateli, ledaže by smluvní strany písemně 
ujednaly jinak. Ustanovení ěl. X. a čl. XI. této smlouvy tím není dotčeno.

4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl.
II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 30.9.2020. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž 
objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 15.4.2020, nebude-li 
písemně dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí 
plnění dle ěl. II. odst. 2 této smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu 
vzniklého na jeho straně nejpozději v termín pro převzetí staveniště neposkytne objednateli záruční 
listinu, jak ujednáno v čl. XII. této smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Dílo 
je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá- 
li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé 
sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný 
osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se 
zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené 
staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle 
odstavce 1 (s výjimkou ujednanou v ustanovení odstavce 2 věty třetí tohoto článku a odstavce 3. 
tohoto článku); objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.

6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např, z důvodu 
změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně 
stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle 
odstavce 3.

IV.
C e n a z a dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 4 703 365,38 Kč 
bez DPH, slovy čtyři miliony sedm set tři tisíce tři sta šedesát pět korun českých, třicet osm haléřů
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bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této 
smlouvy.

2. Y případě změn díla (méněprací ěi víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je 
přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet"), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník"). Pro 
výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v 
rozpočtu obsaženy,

bí neisou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných
prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena 
příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. 
prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na 
základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené 
objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání 
veřejných zakázek.

V.
Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím 
v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílěím plněním), a to na 
základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; 
k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za 
něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen 
objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných 
vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, 
číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek 
provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a 
méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude
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obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude 
proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doldady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad 
provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli 
uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po 
provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel 
povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení 
ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl 
povinen přerušit.

5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

6. Fakturační adresa: Lesy České republiky,s.p.
Lesní závod Židlochovice 
Tyršova 1
667 01 Židlochovice

7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou faktum vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.
Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice, zajištěné 
dostatečnými zdroji elektrické energie a vody, s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních 
mechanismů nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou 
k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění 
stavebních prací.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 2 
vyhotovení projektové dokumentace a kopii pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného 
stavebního povolení.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 
309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by 
povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce 
koordinátora po potřebnou dobu osobou ktomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady 
s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 
zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení
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oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu 
inspektorátu práce - věetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení 
prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže 
zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato 
povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této 
smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení 
stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu 
provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 
zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování 
plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět 
stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom 
objednatele předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným 
změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel 
povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat 
tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat 
uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit 
při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle ěl. II. odst. 5 této 
smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné 
moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k 
jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu 
provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této 
smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 
poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených 
osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených 
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti, 
zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí ěi případnému pořízení kopie, umožnit přístup na 
pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit 
zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat 
odstranění zjištěných vad.

6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží 
zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v 
dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu 
prací.

Smlouva o dílo č. S4/2020/009 strana č. 6



7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, 
telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. 
Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.

8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím , e-mail:
Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která 

je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný 
stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že 
neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje 
nového stavbyvedoucího.

9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně 
objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené 
pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva 
uzavřena.

11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na 
provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných 
v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a 
sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti 
(jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena 
povinnost takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými 
ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy 
apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele ěi jeho 
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně 
výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla 
(popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně 
vystavených faktur.

VII.
Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou 
dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr 
jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných 
ČSN a ON.
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2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a 
je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a 
podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a 
ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady 
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, 
prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se 
v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz 
a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.

8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci 
zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny 
objekty zařízení staveniště v řádném stavu.

9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz 
zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů - dále jen „stavební zákon"].

10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem 
a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných 
nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 
provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní 
výkresy a podobně.

13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je 
povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy 
nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
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15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou 
součástí provádění díla podle této smlouvy.

16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající 
výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem 
požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.

17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, 
pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

18. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení 
díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.

19. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za 
všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.

20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve 
smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě lc dispozici oprávněným osobám kdykoliv 
v průběhu práce na staveništi.

21. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem 
k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor 
objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k 
přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu 
je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a 
nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

23. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. 
s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši nabídkové ceny. Uvedené pojištění musí pokrývat 
veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je 
zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele 
doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat 
případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované 
minimální úrovně limitu pojistného plném, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní 
pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost 
kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných 
smluv není přípustná.

24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem 
označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za 
pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím 
řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem 
písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, 
identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
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VIII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů 
předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude 
obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, 
dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska 
objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo ěi jeho část přejímá. Protokol 
bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se 
též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předám a převzetí 
díla.

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel 
není povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen 
provedené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části 
díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
- dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,

revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh - zprávy a příslušné 
doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a 
kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité 
při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo 
osvědčení o vhodnosti,

- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem, 
fotodokumentaci stavby,

- prohlášení o použitých materiálech,
- revize elektro, hromosvodu, tlakové zkoušky ZTI, kanalizace, tlakové a provozní zkoušku 

topné soustavy, zkouška nezávadnosti použitých materiálů přicházejících do styku s pitnou 
vodou, revizi komínu a hasících přístrojů, atd.,
originál stavebního deníku.

IX.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti z a vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. 
Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Je-li součástí provedení díla i dodávka výrobků, strojů ěi zařízení a tato je za účelem provedení 
díla zhotovitelem zajištěna osobou od zhotovitele odlišnou, poskytuje zhotovitel objednateli 
v těchto případech záruční dobu o délce trvám tak, jak je tato poskytnuta výrobcem (popř. třetí 
osobou, která předmětný výrobek, stroj ěi zařízení dodá, je-li tato delší než záruka poskytovaná 
výrobcem), minimálně však 24 měsíců. Tato záruční doba rovněž počíná běžet dnem převzetí díla 
objednatelem.
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3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 
objednateli, zda vadu díla uznává ěi neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. 
Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že 
požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel 
požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící 
věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel 
povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u 
zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit 
objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho 
uplatnění.

4. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 3, je objednatel oprávněn, nikoli však 
povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. 
V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní 
pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného 
zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojem s přílohou této smlouvy.

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto 
smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle ěl. IV. ve spojení 
s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se 
jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 3 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací (popř. z ceny vadného 
výrobku, stroje či zařízení) určené bez DPH dle ěl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž 
při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (výrobku, stroje ěi zařízení) tak, jakoby se jednalo 
o práce bezvadně provedené (výrobek, stroj či zařízení bezvadné).

5. V případě porušení ěl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc 
trvání porušení.

6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť 
i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
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7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle ěl. YII. odst. 22 této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý 
kalendářní den prodlení.

8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 21 věty první této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové 
porušení.

9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 
věty poslední nebo ěl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.

10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH 
dle ěl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě 
k dispozici stavební deník.

11. V případě prodlení zhotovitele s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující 
dluhy (závazky a povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího než 5 pracovních 
dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez 
DPH dle čl. IV. této smlouvy.

12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na 
vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného 
dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla mohlo 
by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů 
(například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti 
s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o 
zadávání veřejných zakázek apod.).

13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném 
smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až 
v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl 
zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však 
povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty 
není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném 
rozsahu.

16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto 
v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za 
každý, byť i započatý den prodlení.
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XI.
Odstoupení o d smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem 
anebo touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
- zhotovitel je v prodlení s poskytnutím originálu záruční listiny dle čl. XII. této smlouvy 

objednateli o více než 5 pracovních dnů, nebo
- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
- prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této 
smlouvy odstoupit, nebo
zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení 
v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 
11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele 
se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež 
vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení 
zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) 
formou bankovní zámky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a 
účinné alespoň od 15.4.2020, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-Ii lc jejímu 
uzavření později, nejméně do 31.12.2020, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční 
banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen ,,banlca“) poskytne objednateli plnění až do výše 
nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje 
poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku 
smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, 
nejpozději v termínu převzetí staveniště uvedeném ve výzvě dle čl. III. této smlouvy. Zhotovitel je 
povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní zámky tak, aby tato zůstala platná a 
účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí 
objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti 
(účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční 
listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní zámky nejpozději tři pracovní dny 
před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno 
řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní zámky z důvodu prodlení na straně 
objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně 
vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to 
neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) 
bankovní záruky netrvá.
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2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení 
jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této 
smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, 
náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.).

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na 
první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez 
námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 
dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné 
její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši 
odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím 
originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného 
zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve 
dnem uveřejnění,

2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 
(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 
smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových 
informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při 
plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 
40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze 
smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.
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Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. 
(viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu 
a neetickému jednám a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

7. Součástí této smlouvy j e příloha - rozpočet.

VNosislavi, dne: 17.3.2020

Za zhotovitele /

V Židlochovicích dne: ....?. ÍL”.P.P."..?!P

"C>v'
Za objednatele

Jiří Zástěra, jednatel Ing. Miroslav Svoboda 
ředitel Lesního závodu Židlochovice
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REKAPITULACE STAVBY
• oo

Stavba: HOSPODÁŘSKÉ STAVENÍ POLESÍ VALTICE

: k.ú. Valtice, p.č. 2946 06.03.2020

Lesy České republiky r.;3:

STAMA GROUP s.r.o., Masarykova 365, 691 64 Nosislav DiC:
06493840
CZ06493840

- ■ j.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 
popisem ’CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 4 703 365,38

íEžlOS c!s.r.5 výše c.'-~.s
I;.-*' 2'i.0C% -v VI : -i i;, i
sr.izs-c ';5,00% .,,... -v —

Cena s DPH v CZK 5 691 072,11

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
oo

http://www.cs-urs.cz


Stavba: HOSPODÁŘSKÉ STAVENÍ POLESÍ VALTICE

k.ú. Valtice, p.č. 2946

Zaoavaíei: Lesy České republiky
STAMA GROUP s.r.o., Masarykova 365, 691 64 Nosislav

Kód Popis

Náklady stavby ~e7iem

00
01
02
03
04
05
06
07
08
9

StevebrtEčást
Vytápění
vzduchotechnika
Zdrevotechnika
Silnoproud
Venkovní rozvod NN
Chladírna
Pojezdová dráha
Statické zajištění

06.03.2020

Ing. Petr Choutka
w ww.stavebnikalkulace

Cena bez DPH [C2K] Cena s DPH [CZK] Typ

4 703 365,33 5 691 073,11

56 500,00 68 365,00 STA
2 761 736,37 3 341 701,01 STA

577 042,51 698 221,44 STA
39 358,00 47 623,18 STA

342 308,58 414 193,38 STA
277 094,45 335 284,29 STA

■ 128 729,61 155 762,83 STA
269 510,00 326 107,10 STA
140 725,84 170 278,27 STA
110 360,02 133 535,62 STA



krycí list soupisu prací

00 - VRN

k.ú. Valtice, p.č. 2946 06.03.2020

Lesy České republiky

STAMA GROUP s.r.o., Masarykova 365, 691 64 Nosisiav
06493840
CZ06493840

Cena bez DPH

Cena s DPH v CZK 68 365,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

-CS-CCÁĚSAÉ STAVEN." rCLES; \ A-TiOE

00 - VRN

k.ú. Valtice, p.č. 2946 

Lesy České republiky

STAMA GROUP s.r.o., Masarykova 365, 691 64 Nosislav

E = 06.03.2020

A-yeviev::  
Sc^accvsis: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 56 cC3,3j

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 12 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost 1 000,00

VRN6 - Územní vlivy 25 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 3 000,00

SOUPIS PRACÍ



00 - VRN

'v.' ’c; — k.ú. Valtice, p.č. 2946 - : ’ 06.03.2020

- ~ ~ B ’ ř Lesy České republiky - •; s ne

STAMA GROUP s.r.o., Masarykova 365, 691 64 Nosislav

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

v sc - lsti ceSkem JSíTt .*1'Sss v* '«• '%>. rr

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 56 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00
1 K 012002000 Geodetické práce soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 12 500,00

3 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 4 500,00 4 500,00

4 K 033002000 Náklady na energie (voda, eiektro...) soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

5 K 034002000 Zabezpečení staveniště soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 1 000,00

6 K 049303000
Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby - předání všech revizí, prohlášení o shodách, čestná 
prohlášení apod...

soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

D VRN6 Územní vlivy 25 000,00

7 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 3 000,00

8 K 094002000
Ostatní náklady související s výstavbou - náklady dle zhotovitele - např. likvidace odpadu pojená s výstavbou, 
čištění komunikací apod...

soubor 1,000 3 000,00 3 000,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

01 - Stavební část

k.ú. Valtice, p.č. 2946 06.03.2020

Lesy České republiky

STAMA GROUP s.r.o., Masarykova 365, 691 64 Nosislav
06493840
CZ06493840

Cena bez DPH

Cena s DPH v CZK 3 341 701,01

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ



Ji r ríz S ; /-, > z.v; '-''Zl.-z.Cí: . Á_::Ur . .
W .v • r :n ..

01 - Stavební část

k.ú. Valtice, p.č. 2946 Ds/om: 06.03.2020

V.- ; . Lesy České republiky
STAMA GROUP s.r.o., Masarykova 365, 691 64 Nosislav ;.5' 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem T3SST

HSV - Práce a dodávky HSV 1 322 277,16

1 - Zemní práce 124 213,41

2 - Zakládání 8 288,70

3 - Svislé a kompletní konstrukce 200 246,64

5 - Komunikace pozemní 35 218,38

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 546 063,73

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 262 430,70

997 - Přesun sutě 114 889,52

998 - Přesun hmot 30 926,08

PSV - Práce a dodávky PSV 1 439 459,21

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 135 536,23

713 - Izolace tepelné 78 684,14

762 - Konstrukce tesařské 290 888,94

763 - Konstrukce suché výstavby 42 383,09

764 - Konstrukce klempířské 87 151,70

765 - Krytina skládaná 317 338,87

766 - Konstrukce truhlářské 289 193,78

767 - Konstrukce zámečnické 9 627,89

771 - Podlahy z dlaždic 54 110,46



777 - Podlahy lité 20 028,26

781 - Dokončovací práce - obklady 75 744,66

783 - Dokončovací práce - nátěry 18 338,36

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 20 432,83

SOUPIS PRACÍ

HCS-CDÁRSKÉ S"AVEA -OLESÍ VALTICE

01 - Stavební část

o C/ k.ú. Valtice, p.č. 2946 - = :-" 06.03.2020

- :' ízec

Lesy České republiky

STAMA GROUP s.r.o., Masarykova 365, 691 64 Nosislav

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

i y 5 p'3iř cetker ~7Í 73S.77

D HSV Práce a dodávky HSV 1 322 277,16

D 1 Zemní práce 124 213,41

1 K 113106171 Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva

m2 7,650 54,80 419,22

. osoo do camanicvě many. mam se cceóoj! cenami p'C ccsmanani 
iěcmco cen je rczhcdcjici docšizz cccrene iiazcy vismě ioža nace

óxn: yjccmenýcn ciažaicnicn :: r :és:i COd
: '<:=re se ocaácja cenám: scuoore car i~£ 0 . - _ _ Očiš:sn: zycccranýcn 

zcéienos: -‘ 3 .7* 77 oceňuje cenám: sczccm cen ££? i ’ - •/cdcccmi

Pravá strana objektu v místech ooávky sokiu 
7,65*1 7,650



2 K 113107323
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na d avní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. Vi / přes m2 28,962 120,00 3 475,44
200 do 300 mm

•iBjkénc crjzy samoszsir.ě.

HBOC kry-u ze šiýzkcsiSkz. ski/éry.

. -snýcn

...i,/ ■„ i-O JB'. O -'CZS c

r 2$ oceňuje čarami 
. ~ :ccňie:c nebo

ě ciooreve sob.

3 K 113107342 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm m2 28,962 75,60 2 189,53

z e ~y~: s- . enije z _ ■* r ze - - r.s ~’Z - - ser - ' hecu smjneno drumj s^rnosiem e.

■7211 až -7213 S: -7311 až-7312 iza poezie i oro oOsoenérlpoďnsdu nebe vrytu ze dtémopískv. škváry. 

'221 až -7225 z -7221 sz -7225 že použít ; pro odstranění pcdnsdu n~oo mytu ze zemin steodzovených 

7230 ez-7227 e -7220 zz-773-v ize pojí;: i pro oostraréni amžso _;/oženýcn do netonověhc lože e

■ pcckíscc nace k;ytu. která se oceňuje cepem! 
:e zsmvnéní styčných pioon pocíkíacu neoo

:o - pan £27 22-1 Vodorovně doprané suti.

1*0,3 0,300
20,22*1,35 27,297
0,9*0,15 0,135
0,9*0,15 0,135
0,9*0,45 0,405
1,3*0,3 0,390
2*0,15 0,300
Součet 28,962

4 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 m3 17,551 170,20 2 987,18

*ždš souvisle odstraňované mocna t<y 
ednotíívé vrstvy se cct _

'3 z -7311 až -7213 íza pojžít i pro co

_ 5 ? -732'' až -7225 ze ; : ■ . ; • i



PSC

=ozrémke < souozru cerr
Ookopšvky e prokopívky v roubených prosiorsch se kují pode či 3'im Všeobecných pscm-insk roncro kzctiogu.

2- Cdkopévky í prokecav;-y ve supích při ý en;ckonechn^r;ýcP mencrecícn iL~iři se oceňuj' cenami do ;0C rn3 pro je ř.ýkO:iv sk.u:a„.,ý Obrem 
výkopu: vsiskpí cdkopévky s prokopévky při idřivi se oceňují při jakémkoliv o kemp výkopu ořss i i m3 cenami přes ICO cc COO ;rS.
3- Ceny ips pcuzíi i pro vykopevky cdpaoovýcn jam.

Csny‘ze pcupp i pro sejmnrd pctícrničí. Přitom se připliž'k ustanoven' či. 3m 2 všeccacrých podmírek tonete nateíocu.

Pod novou komunikaci 
(1*0,3)*0,08 0,024

vy (20,22*1,45)*0,08 2,346
VY (0,9*0,15)*0,08 0,011
YV (0,9*0,15)*0,08 0,011

(0,9*0,45)*0,08 0,032
(1,3*0,3)*0,08 0,031

vv (4,3*0,15)*0,08 0,052
vy 20,22*(0,1*0,39) 0,789
W 20,22*(0,15*4,7) 14,255

Součet 17,551

5 K 122201109 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 m3 17,551 38,30 672,20

-sc
2. Oc-kooávky s; o;'o:<ccév;<v 75 s:rzicn při íesnickc-zBcnnickvcň :r}~iio'Zc;cn YTYj $5 oceř-jjí cerziri qo 120 .cíp pro jskýi<o::v sku:ečrý pojoiv

6 K 132212101 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných m3 20,410 345,00 7 041,45

r ^ ^ 0 í ',u)u:'\Qp-m.j ■?' i^i.: cti,. 'Ccilu lid j ■ zříi-jco. Z. O O- O0 yčv-,c.,S'd' .yi/y iíppO^ ‘ ičlvi;f

'ZOGčísrr/ nékiaoy nz ' s:/ip;ý crssuo z počiny po nézzčKžcz co 2 rr-pepi.

Kolem s
((8,8+14,27+2,95+5,25+2,95+1,45+6,85)*0,6)*0,8 20,410

7 K 132212109 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 20,410 170,50 3 479,91

-8C
; a přehozen ■ - - rzdeienosi oo 3 rn oc pocámš esy rýhy nebe '.eiozerd

8 K 139711101 Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4 m3 28,678 1 550,00 44 450,90

1 ,PP - pio komín
(1’0,7)*0,85 0,595
1.NP
(4,43*5,65)*0,25 6,257
(3,49*5,95)*0,25 5,191
(2,95*5,95)*0,25 4,388
(2,3*5,95)*0,25 3,421



5,132
2,344

(3,45*5,95)*0,25
(3,75*2,5)*0,25
Základo,; asy - prohloubení po odkopávce potíiah
(4,48*0,5)*0,4 0,896
(1,1*0,75)*0,55 0,454
Součet   28,678

9 K 130901101
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdivá cihelného nebo smíšeného na maltu vápennou nebo m3 0,983 1 878,00 1 846,07
vápenocementovou

1.PP - uonrání základů pro nový základ komínu
(1*Q,3)*Q,85
1.NP - v místě dveřních otvorů
(2,2*Q,6)*0,13
(0,1*0,05)*0,13
(0,15*0,05)*0,13
(1,08*0,3)*0,13
(1,3*0,15)*0,13
(1,14*0,3)*0,13
(1,3*0,15)*0,13
(1,2*0,15)*0,13
(0,9*0,3)*0,13
(0,9*0,3)*0,13
(1,19*0,15)*0,13
(0,9*0,3)*0,23
(0,3*0,6)*0,13
(0,9*0,45)*0,23
(1,2*0,45)*0,23
Součet

10 K 162201211 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4

m3 32,959 247,50 8 157,35

Vv 20,41 +28,678-16,129 32,959

11 K 162201219
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně horniny tř. 1 až 4 
za každých dalších 10 m

m3 65,918 96,50 6 361,09

32,959*2 65,918

12 K 167101101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

m3 50,510 213,50 10 783,89

0,255

0,172
0,001
0,001
0,042
0,025
0,044
0,025
0,023
0,035
0,035
0,023
0,062
0,023
0,093
0,124
0,983



c pízkiézěri na

canL ,zřs-<iédén! = vykiátišr.í na vzcšisnosi
■: ss a-5ř: od isznics íodi < ;éžn;c: crunš iooi. nace k :šziš:i r-rornscy r,s zřena nezo :< :ěmJisd

C prssovni opcsvy vcoy í úrcarksrc/n~néno :erénz ~:s:š ~t'o<r-zoy 'ecc vrn<s:š cop^en; 
vedeno,- svdtcu vzcáisncs: -■ n: ‘za zvě:šz e to nejvýše Po Z on jeseUzeje -/coorovné vzoetenos; 
c zo:neeoze.\ zve^em v/s-;y yaz •■■■

17,551 +20,41 +28,678-16,129________________________________________________________________________________ 50,510

13 K 162701105 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 50,510 247,30 12 491,12

--i..-,. ví SpiCmKSpi.

K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 50,510 16,60 838,47

Poznámka k součcnu cen:
(. Cena -120: je ničem i pio:
-j močení výkopku nace ohnici ne Počasne snieuky pisoapsaná pnejekram rak. ze ne i ~2 projexrem zrnem piccny ráro slzičky popadá . -- 
2 rrZ /ýkopkn mcc ornče; v opačném cřipadě se složí níraocsňma. inncžsv/í výkepkz nebo orníce připadající na "■ ~2 sklapky se unci jako 
pock mnpžsív: výkcckn moc cm:cs. měřanenc z rosném s:avc a pro/akrsen uměná plochy ovčasné skiádky: 
o: zasypaiz koř/: /adorací a p'oníz:crk v :erénz oaz přacspsanéno zneměni sycen by: 
c: složení zýkopks poč vedou do prcníuoní vs dne vcooreči nsco nádrží.
2. Cenu mi0: míze pozží: pro dožení výkcpxu moc onnice:
a: pří vykepávracn pro pcdzsmri zíoarP coůěí omany zákopu z němž oyí rykepak získán, a :o ani randy, jesriiža sa výkope/ pc zynozeni z 
výkopu na pozřen územíjsé:é oéia přemísťuje r.s rmcmeoy póla: výkopu:
Pl na dočasná sdácky zraná najscu předepsány projekcam-
c.: na dočasná skládky p-ečepsani cnoja/ram rak. ža na 1 má orejskrarn určena mocny léro skiáčky připadají ne,výše 2 mdz výnep/u nace 
conca (víz. rét poznámku i. '( ei
o; na co časné skiádky. Očařujs-k ss cancv Í2Í iQ-niQi Ssimurmmica nsoo lesní pedy čc 50 m. nato oesčeja-n ss vodorovně prsmísršni 
zý/epku do 20 m a 50 m cenami 132 20-íi0y :S2 20-'m-02. i52 20-m.5i a (02 20-1152. '/ rěclrro případecn se ciožar1 zýkop/u napo omios 
re dočasnou skíatík„ necoakuje.
a; na rnvaié skiádky s cřačapsaným znjměním: rero uležení zý/cpxu sa opečme cenami sčvoom can i71. 0-. . dožení syoeniny čc násypu.
3. V seně -120i jsou ze počteny ' nškíacy na rczprcsťed syesníny ve vrsrvacč e hrubým urovnáním ne smioca. 

v osná -120: nejsou započreny na/iady na získáni sdácax sd na pojistky za skládku.
5. daožsrvi iadnorak dožení výkapku (sypadny: sa ureí v mO uloženého výkop/u isypsninyiumosrlém srsvu zpra vpis m výkcočri.

15 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 90,918 160,00 14 546,88

Ceny uvsoeně v souco 'v cen :za po

50,51*1,8 90,918



16 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo m3 16,129 124,00 2 000,00K |174101101
kolem objektů v těchto vykopávkách ___________

Ceny 17-' 1C-. jsou určeny pro odviněné zásypy s rmmu znumérV:
nomun í - o■ c! v gcj ■ v..-'.;

o; z hornin nescudmnycd oo Vcí) 0.2.
c) z horo ji kameniiýcd pro jekOukcdv míru ziiuznéní
2. ue-n projekrsm předepsáno vyšší znuděni podle cpou a) e o) pozrámvy c 1. oceň: se zásyp řidm
3. Ceny nelze pouze pro zásyp rýn prp Převážní tmuvocy oro ‘ssnickcmecn-icke rneiiorace a zeměPé 
scupov yen i jz. 20-3 . času k 03 Zemní práce pro opjsmy peeru -S3': až 333. Nezdumáný zásyp ocV 
žs:azoPe:onovýcn truc r polních e íučnicn [řežích se cceňye cenou -ííQr Zásyp sypeninou rýn cez o 
ně<bdy re ruční neznumený zásyp výš:<y co 203 mnr nep vmnoi ooiruoř

/ze vzoáisr‘C$u ' G rn qc ;■

T. Odklizeni zbyiěňo vývepku co orovedení zásypu zářezu se šmmými stěnami prc pcozsmní vedení nace zásypu jam e rýn pro podzemní

a) do r r:3 ne í m vedeni ejedná se o výkopek nervaný - cenamu souboru cen :67 '>G-ilG Nežádáni výkovku nebo sypenny a ícz . 3-1. 
Vodorovné pyenís:áu; výkooku. V případe, že se jedna o výkopek jíerňý - nepojeni a ne lozen: /ýkoo-m cenami souboru cen r 22.0-1 .

0; pres "< ,m3 ne ■ vacs*/. jesdiže prciak:předepne, ze se zb/iý výkone< zube ocVvze: zároveň s omváoěrírn vykcoevky. nouze přemístěni 
výucpKu osněmi senzoru cen "■52 . 2-'; . Vodorovně Přemístění vykopnu. ?n zmíněném, oojemu zcybho výčepnu se neoceňuje ani neíožení 
ani rozpojení výúooku. Jesťze se zoyý výkopek r.-odklízí, nýorž rozpmsdré pociě' výkopu a nad výkopem, piek poznámka o. 2. 
o. Rczprosdení zoyíeňc vjkQpku pcciéi výkopu e nad výkopem oc provedeni zásypu zářezu se šikmými s:enemi oro podzemní veoení neoo 
muunr.mum ■ ■■v. um comzamn- veoen- se o-cenm:-.
=; cenou 'mi 20-1 • 01 uloženi sypenny do nszn^něnýcn násypu. ;ievU-ř prejenrem ořecepsánc z vemeni nzonsusneno zavláno vývcoru.
0} cenou 'mi 10-1111 uleženísyčervny do násypu z nemm sypkých js-H předepsáno zněměni mzprosue^ého zoyíěno výkopku. a :c v 
oojsmu vypočteném cccke poznámky č. 5. pup. zmenšeném o objem vykopnu. >::srý oy; jíž odklizen.

Koleni s

vv
((8,8+14,27+2,95+5,25+2,95+1,45)*0,6)*0,6
6,85*(0,6*0,8)
Součet

12,841
3,288

17 K 181301104 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
přes 200 do 250 mm m2 5,351 154,50 826,73

:-so

-'Ou.-amne n sq-uPOíu cen;
1. V cer-é jsou zecoóceny i náklady oňípaoné :v'á : b "b"ě' ‘ r'c~a - m-y-ek ne mimo spoiřeoy ze vzoéiencsi: co 2C
2. •/ ceně nejsou zeccčisny nédeay r.s získání om : z ~ c - r : $z z cen 121 ic~n Sejmud on:c~.
3. Případné nakiáciání arnice v souvislosti s pezn. : 3 ~ mz a z~ z : .- " 1 Navázání, svádám a poskládání
nsmenláno výkopku nebo sypanmy
-ř Jsou-li Pmmady nebo občasné snědky ernbe umístěny podle projev?u ve "'zcěienosbpřes 22 m od rusia spoďeby. oceňuje se 
prsmísiéni cenand souboru cen '-22 . 0-'i . Vodorovné přenísisni výkopku, přičemž se vzdalencs: 22 rn. jveoené v popisu cen. m :

w (8,8+14,27+2,95+5,25+2,95+1,45)*0,15 5,351

18 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 2,408 627,00 1 509,82
VV (5,35*0,25)*1,8 2,408

19 K 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 5,351 24,10 128,96



Poznámka X soucouu cen:
n V cenách jsou zsacůisny / nakiscy na pckosení. ne: ' a cívoz ccsacu co 20 km es složením.

2. Vcenécn -1131 ~ž-ii3é nejsou zacočisny l nék<edyna za:ravň:./5cl isxhkl.
3. V cenách nejsou zacocxeny náklady na: 
a, oncrm/u o, cm

' - S.:-iZ:Y .<z:£l.
- ' - A A' 1-25 -50-43 Zbíí:í rcsiiin vcdc-J.

A s'Ov.né~! isrenim ly:o prěce se ocsňuji sojborsrr> cen / A A.A/0A2 ůoreve :erěnj.
__ - - _ . - • , c oez pcjžni iezeckých :ecnniK. 'v připece coszni

!ezeckvcn (sc-orkk. se r-no nedsc!'' ocsňeii inciivizuéinš.

20 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,080 90,00 7,20

w 5,351*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,080

D 2 Zakládání 8 288,70

21 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 5,207 270,00 1 405,89

?SC
3- „s : c : c ; -s - a a ca; ^..ažanýcn jsnnécn. nýhécn a šecncécm

'A- (4,48+4,48)’0,4 3,584
W (1,1+1,1+0,75)*0,55 1,623
'A/ Součet 5,207

22 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 5,207 48,60 253,06

=sc
; - - - : - --- - ' nasacNác-k

23 K 274313711 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 1,350 2 835,00 3 827,25
~jczj:c.n'-r(s socLáC'm cen.

z ''z -A" pC. iz-.z. s „ "s -z . 3.,; 5333 “ 32 zúženou sc „ _ co ~ :e z ■ c , - .*

~Q-~ - ;3. ?:;;f *.3.í':5 ; : £;3vď'3' ~ z . 1 zcpř. c’c </er í:;: :: 3- A sz

■ ■ . ' . -v- - 1 Zerro-i crěce. 3ecněn: ss neocenajó.

(4,48*0,5)*0,4 0,896
(1,1*0,75)*0,55 0,454
Součet 1,350

24 K 275313711 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 0,950 2 950,00 2 802,50

: - s' -zcg:cks opeření e m seženou zeior ci ■ z: cez.c> oemenizo-sě suspenze

-"SC
- r c "'35 w-: :•■■■ z e:z... - ~ , es é mísoo cc 20 rn. copř. co vény nscc : ■ ^ : s.ern/k oSvczu. Odvoz se

‘oce" 500-1 Zemni oráče. Bsorění se neoceňuje.

'v A Pod kom .'o 1 .PP
v v (1*1)*0,95 0,950

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 200 246,64

25 K 310236241 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 
300 mm

kus 16,000 175,00 2 800,00

Po demo,Mltí dřevěných stropu
16 16,000



26 K 310238211 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu 
vápenocementovou

m3 0,086 4 800,00 412,80

(1*0,95)*0,45 
((0,95*0,1 )*0,45)*2

0,428
0,086

27 K 310239211 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu 
vápenocementovou

m3 2,220 4 215,00 9 357,30

(0,6*3)*0,3
((3*0,1)*0,6)*2
(0,95*2)*0,6
(0,1*2)*0,45
(2*0,1)*0,45
Součet

0,540
0,360
1,140
0,090
0,090

28 K 311235131 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, 
tl. zdivá 240 mm

m2 12,400 1 085,00 13 454,00

■ony konsmunce.
- Z s co z: ; 5c zc - : r; s vyzemky nosných ocs>Qv/cn kosier sv:siýca; emrnýcn. Ta:o plocha. se zspcči:évě oiné oez oPpooiu

Z~ .Z' r; ' ; ' í-
' "''"Z.-, - =: 5- v 2-5 ;t2.

_ z. .z.... .. o-sermon s hnhoh (vošjsicn / mkrnioP) siznovaré z rozměru kótovaných vs -výkresech. Pa zatopeném osiénl oken
e zBíkónovkcn cvek ss šmka zmenšuje c ICO mm.

_ ■ ' ' svých nosníku. věnců a jinými kcnsiruzcí Peionovýcn a žaiázcpáxonovýzh.
~ , '. i naziaav ns accínkcve cirky.

2 s; s o - i - =
_ _ ; - n o:<sn): iyia ss ocení přispěnými cenami SC 2'1 23-SS1. Výplň kesss zpívá z Čárovaných círa:

..... -■
= ocsrí příslušným: cenami SC 3í'i 22-292..Zasyp dutin zciva z Pérovaných cihel.

4,48*3,125 14,000
-1,2*2,375 -2,850
((3,125*0,2)*2) 1,250
Součet 12,400

29 K 342244111 Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do 
P15, tl. příčky 115 mm m2 30,363 694,50 21 087,10

-sc - t;2 pechy konstrukce.

vY (3,493-2,75+2,26)*3,125 26,563
V v -0,8*2,02 -1,616
w -0,8*2,02 -1,616
VY 2,95*3 8,850

W
-0,9*2,02
Součet

-1,818
30,363

30 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 18,500 125,00 2 312,50

o 3 cenách -'<111 a -iíl2ssou započteny někiacy ne PcPéní a aplikaci pciyuraranové pany ve spreji a na odřiznuu zemřelé pány u iics příčky.
2. Ceny-11 n a -''72 25 použit i pro uketv ani příček kí stropu.
3. Ceny-1141 a -'7+3 lze použit pro uzpívaní oříšek z poPíeza 
v mnežsivijSPnciáz se určuje v m styku příčky s konstrukcí.

3,125*4
3*2

12,500
6,000



součet

31 317168012 PreKTadyKeramicKe piocne osazene ao m
mm

véno loze, vysKy překladu n mm sirKy TTb mm, delK- 150~ kus 3,000

?oznšmo x soucae cen:
y jsou zapocen/ néxisoy r,s:
"Gzprcs:>'S~írnazy ooa ložnou plochu. oseo /co C'o pacny -z

. . dáienosi "szi podporou z ckrajs~ oivor^ n=oo maži podporami oye msximéíně

- :ě rcíSiOvšs jsou zapoceny I náklady za:
-r- a jene as./!,rčení vozců. rozprcsmsní mzy/ zoo ložnou plochu: osazenípřekladu oq /cdcrovns po'o-rj z

iku příslušně délky učacně /zolece z pánováno polysp/rénu (u 

‘srn p cspaíně:zcisčnim ckiem z bacenu cřícy C 15/20: :a:o ostoréž se znovéd: u překladu dlouhých 2C00 nm e 

' zespodu v osle svádě cšíca překladu s ovéme podporami ve iřednách šířky oivoru a ován'' podporem! po

■■ pod ložnou plocnu. osazení překladu do vodorovně polohy a

329,00 987,00

.ýcn zř-kiaou: yrc ?ž ocení semcsiamě

-i cié!ke uiožsnijS siarpuanai 

. 52 ■?irr '£ 20C mm a v délky 25Q0 mm a větší ne 250 mm

32 K 317238111
Tlaková zóna plochých keramických překladů z cihel výšky 167 mm, na maltu vápenocementovou M5, z 
cihel děrovaných, šířky 115 mm

m 3,750 14,50 54,38

W 1,25*3 3./50

33 K 317168052 PreKiaay KeramicKe vysoKe osazene ao maitoveno loze, sirKy prekiaau /u mm vysky 23t> mm, aeiKy 'ízdu
mm_____________________________________________________________ __________ _________ .....____ kus 3,000 421,50 1 264,50



í překážou do roccmvné poleny z

SOC n~SZ’ pcc drnémš

' po o ízdicu pioc"m osazení pkakiadu do vcdcro/ré pzmny a

. .. . ; : 2000 rnrn s

podporami ve dacméc ^ pccpomm: po

od ložnou pdeno. zoo z a vodorovné poleny =

.do. o/íO se coan; samosíemě.

i! délka idoáení je stanovena:

r . ' 53 mm na 200 mm a o oékcy 2500 mm a véiél za 250 mm

? mm na razcé směně pr-kisou.

34 K 317998111 Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 mm - EPS 100 m 1,250 88,90 111,13

35 K 317944321 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 t 0,058 38 380,00 2 226,04

ady na dodávko a montáž váiccvanýcn řezníku. 
• :~raní konsmckce překladu nad c?vo;y.

fPN 100
0,058

36 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0,113 6 910,00 780,83

:=SC
. ■ . - . - ~3 oojeru vyzdívky jako součin svěvosn recrnírnmiénc otvoru: síímy mocně 0000:00 neomknmě zz;

. -movéni pdrjzi a výsky nosníku.
-ýcn 'iQsníku jeznesrranna ciídami se ccsňojs cenami 0--5 24-525: ed ~'25a natsiccv SCI-: Bočovy a naý-

w (1,2*0,25)*0,1
(1,5*0,55)*0,1
Součet

0,030
0,083
0,113

37 K 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 0,540 956,00 516,24
(1,5+1,5+1,2+1,2)*0,1 0,540



38 K Dodatečná izolace zdivá podřezáním řetězovou pilou zdivá cihelného, tloušťky do 300 mm - spec. dle m2 8,003 2 013,50 16 114,04
(skladby Iz03

i j zsoočispy nakízcy ns oyoo/==rO oasu zoř/s. výrazněn;

: í '■ f ! :; z osni:je czozroi so/ocru cen SSZ 01-3 Vnirrssisvsnišťii ocorzvz sutí o SS/ 03-35 Zavoz zuó iésii 301 z=:=iocu 301- 
=oo -ic -Konsiri/ic;

(5,635+5,635-0,9+5,635+5,635-0,6+5,635)*0,3 8,003

39 K 319231213 Dodatečná izolace zdivá podřezáním řetězovou pilou zdivá cihelného, tloušťky přes 300 do 600 mm - spec. 
dle skladby !z03

m2 25,352 2 084,60 52 848,78

_ - " :z'0y v'c; 0830 ZQiVc. vyZCVílS''!

r'£ ^

V ^ ; = c ~ - ~ ‘.a - - ;; „ ;= W vv- . c ' - - . z 997 01-35 Odvoz sud čésd BC1 varsiogo 30'-3

(1,25+2,33+1,98+1,52+0,65+0,6+0,1+6,85+2,4+2,55+7,49+2,95+2,95+3,75)*0,45 16,817
vv (5,33+5,65+2,4+0,795)*0,6 8,535
vv Součet 25,352

40 K 003-xl Kompletní provedení podkladních bločků pod stropní trámy kus 36,000 220,00 7 920,00

41 K 003-x2 Kompletní provedení komínového tělesa vč. nadstřešní části
SOUDO

r 1,000 68 000,00 68 000,00

D 5 Komunikace pozemní 35 218,38
42 K 564841111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm m2 21,402 156,50 3 349,41

Vv Kole -
VV (8,8+14,27+2,95+5,25+2,95+1,45)*0,6 21,402

43 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 30,519 180,00 5 493,42
1*0,3 0,300
20,22*1,45 29,319

w 0,9*0,15 0,135
VV' 0,9*0,15 0,135
vv 0,9*0,45 0,405
vv 1,3*0,3 0,390
vv 4,3*0,15 0,645
vv -5,4*0,15 -0,810
vv Součet 30,519

44 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 34,362 223,00 7 662,73
vv 1*0,3 0,300
vv 20,22*1,45 29,319
vv 0,9*0,15 0,135
vv 0,9*0,15 0,135
vv 0,9*0,45 0,405

1,3*0,3 0,390
4,3*0,15 0,645



20,22*0,15
Součet

3,033
34,362

45 K 596212210
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 38,169 230,00 8 778,87

Q C

~ro volbu cen cbažso pisk ro:o rozdělen:: Skupina A: pisžcy z prvku siejnáro lvem. Skupina S: piažoy z pnvku dvou a vIcb u/zru. reoo 
z obrazců o pioše jscrouiva oc 100 ni2. Skupina C; dazo/ oacukovzýcn ivaru iccmuky. křeny. aoob.).
2. v cenách Jsou zsccčieny náklady na bodni límci pro loze a na bodní mm-něiu r,a uýpm spár
2. V cenách nejsou zzpobmny rákJacy na dodáni zámkové ckežoy kzeré se oceňuje ve sceoulkecl: zmarné lze bcl~Qoncu; u plochy

. - . ' ; ; :0 mm se oceňuje cenami souhom cen z~< ...s pripiaaek zz nezclýcn caiéíoh 10 m~ ucušhky pccriebu něco

vv "Nový chodník" 30,519
"Pravá strana objektu v místech odkopávky soklu - zpětná montáž stávající dlažby" 7,65
Součet

30,519
7,650

38,169

46 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x1 OOxSOmm přírodní m2 32,045 310,00 9 933,95
30,519*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 32,045

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 546 063,73

47 K 629991011 Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou m2 37,978 47,00 1 784,97

~SC - - occeny nskisciy na o ode v ku s mioniaz zscmiovac: nsnyi cjio se oceňuj: cenou 52 z in-uucm seio csSíí vsieopu a
msishaiam ve specmlkaoi

w

(1*2,2)*6 
(0,9*1,97)*6 
(1,2*1,15)*2 
(1,2*1,2)*2 
(1*2,15)*2 
(1*1,05)*4
Součet

13,200
10,638
2,760
2,880
4,300
4,200

37,978

48 K 006-xl Očištění a impregnace zdivá a stropů v 1 .PP m2 61,322 98,50 6 040,22

'/V

4,635*5,95 
(3,55*1,3)*1,4 
(5,95*2)*0,7
2,5*1,325
(0,6+0,6)*1,2
(3,55-K3,55)*2
Součet

27,578 
6,461 
8,330 
3,313 
1,440 

14,200 
61,322

49 K 006-X2 Očištění a impregnace podlahy a schodiště v 1 .PP m2 26,333 53,60 1 411,45
5,95*2,5
4,7*1,3
4,65*1,15
Součet

14,875
6,110
5,348

26,333

50 K 611311141 Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných

m2 6,843 415,60 2 843,95



.

; c- " * - ::oušťcs jéircvé o

sircpnicn kcnsirukcí nanášené na píeiivc 
ni a spojovací vrstvy ss oceňují cenami s

:s <Q mm sa použijs onp's:sk i< cenám za xažd/cn ceíšícn í aeoočer

. / cenami cmírek zeomvýcň eirocu něco ossrnpiýcň mému.
:;a 51 íáio čásíi kaaaicgu.

5,95*1,15_________________________________________________________________________________ 6,843

51 K 611311143 Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a m2
!

58,928 428,20 25 232,97
tloušťky štuku do 3 mm vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin

. ; . . ' ., . nsoo osarnéycři rámu.

w (3,45*5,95)*1,4 
(3,49*3,085)*1,4 
(4,48*2,41 )*1,4
Součet

28,739
15,073
15,116
58,928

52 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 49,193 56,50 2 779,40
Pod sádrovců stěrku
49,193 49,193

53 K 611181001 Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení 
vodorovných konstrukcí stropů rovných

m2 49,193 187,20 9 208,93

C; as' - c '' nosníku r.eoo prcviazu.

_ - _ - c _ , ; „„ cí ~ %,z ''C v - V-V,. :ohoic :<$?£vcv.
r „ v ' " r ~ . 3 zTJscitor- c$n 5v '3-',.... ccncío

w SDK stroc}.
49,193 49,193

54 K 612131100 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 433,911 56,50 24 515,97

w
(4,48+4,48+4,48+4,48+2,8+2,8+2,41 +2,41 +3,49+3,49+3,085+3,085+1+1 +2,26+2,26+2,26+2,26+1,635+1,635+2,75+2,75+
1,115+1,115)*3,125

198,531

w -(1,1 *2,2)*2 -4,840
vv (1,2+2,375+2,375)*0,24 1,428
\ A./ -1*2,2 -2,200
VV (1,15+2,375+2,375)*0,45 2,655
VV -1*2,2 -2,200
vv (1,09+2,375+2,375)*0,3 1,752
W -(0,8*2,02)*4 -6,464
v v -0,9*2,02 -1,818
Vy (0,9+2,02+2,02)*0,2 0,988
VV -1*1,05 -1,050
VV' (1+1,05+1,05)*0,225 0,698
vv (2,95+2,95+1,5+1,5+2,95+2,95+4,335+4,335+2,3+2,3+5,95+5,95)*3 119,910
vv -(0,9*2,02)*3 -5,454
vv -1*1,05 -1,050

(1+1,05+1,05)*0,225 0,698
-1,1*2,02 -2,222
(1,14+2,375+2,375)*0,3 1,767
-1,1*2,15 -2,355



VV (1,2+2,02+2,02)*0,225 1,179
Vv -0,9*1,97 -1,773
V v' (0,9+2,075+2,075)*0,15 0,758
vv (3,45+3,45+2,95+2,95)*3,125 40,000
V v -0,9*1,97 -1,773
w (0,9+2,075+2,075)*0,15 0,758
vv -1,2*1,15 -1,380
vv (1,2+1,15+1,15)*0,225 0,788
vv -0,8*1,97 -1,576
vV (1,135+1,175+1,175)*3,125 10,891
vv -0,9*1,97 -1,773
vv (3,3S*2)*4,295 28,862
‘•■/v (1,4+1,4+1,15)*5,465 21,587
v/ (3,75+3,75+2,5+2,5)*3 37,500
vv -1,2*1,2 -1,440
vv (1,2*3)*0,225 0,810
vv (0,9+2,02+2,02)*0,35 1,729
w Součet 433,911

55 K 612323111 Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně jednovrstvá hladká, na neomítnutý 
bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm stěn

m2 433,911 141,00 61 181,45

V Ceny jsou uměny pro oceněni cm usk přesného zdění z pórocetcnovýcn tvárnic moc péíenýcn zihsi. cemmntošiěpncvýcn desek. kiadkýcn

z) poomadní s spojovací vrstvy: pro ss oceňují cenami scuoo „ ce' : 'C e : částí kztziogu. 
z) výztužnou tkaninu: tyto se oceňují cenami cd 14-2002 teto o;* - ~
c.) nadměrné krocení vedou u pómesicncvýcin konstrukce ytc se cc= n ca 'ami pVpVrrv 522 22-500'í ýtc času kstamcu.

56 K 612323191
^rmTr^_vůp'cTraverriciTCcrv'ů^/nfírnTcn~pTcrc7nnTíctarvy',o:i i^ranacjcman^aTj^iTcičxrrrowůCůcinTiacrp^iTTTcinfeVTrrrriTraTy
bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky omítky přes 5 mm m2 4 339,110 10,40 45 126,74

----■ ------- -' -- - --- ce cihsi. cirnsn:oš:ss<cvých dssak. n‘~oký:ň

3S-S0S1 rero óésti ks:s!c:u.

V v 433,911*10 4 339,110

57 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 306,872 57,50 17 645,14
(4,48*2)*0,125 1,120

VV (3,49+3,49+3,085+3,085)*3,125 41,094
vv -1*2,2 -2,200
vv (1,09+2,375+2,375)*0,3 1,752
v V (2.26+2.28+1+1)*0,5 3,260
vv (2,26+2,26+1,635+1,635)*2,6 20,254
w -(1,2+0,75)*2 -3,900
VY -0,7*1,97 -1,379
Vv -0,7*1,97 -1,379
vv -0,8*1,97 -1,576
w (0,9+2,02+2,02)*0,2 0,988
VV -1*1,05 -1,050
vv (1+1,05+1,05)*0,225 0,698



(4,335+4,335+2,95+2,95+2,95+2,95+1,5+1,5)*2,7 
-(0,8*1,97)*3

vv -1*2,2
w (1+2,2+2,2)*0,3
Vv -1*1,05

(1+1,05+1,05)*0,225
(5,95+5,95+2,3+2,3+0,4+0,4)*2,7
-1,1*2,15

W (1,2+2,2+2,2)*0,225
-0,9*1,97
(3,45+3,45+5,95+5,95)*3,125

W -0,8*1,97
vv -0,9*1,97

-1,2*1,15
(1,2+1,15+1,15)*0,225 
(3,75+3,75+2,5+2,5)*2,7 

W -0,8*1,97
(0,9+2,02+2,02)*0,35 

vv -1,2*1,2
W (1,2*3)’0,225

(1,135+1,175+1,175)*3,125 
vv -0,9*1,97

63,369
-4,728
-2,200
1,620

-1,050
0,698

46,710
-2,365
1,260

-1,773
58.750 
-1,576 
-1,773 
-1,380 
0,788

33.750 
-1,576
1,729 

-1,440 
0,810 

10,891 
-1,773

(3,36*2)*4,295 
(1,4+1,4+1,15)*5,465
Součet

28,862
21,587

306.872

58 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 306,872 118,50 36 364,33

59 K 006-x3 Podkladní penetrace základových konstrukcí ahezním můstkem m2 34,406 124,50 4 283,55
(20,37+2,037+10,3+10,3)*0,8___________________________________________________________________________ ____________ 34,406

60
------ i

K 622131101 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 34,406 57,00 1 961,14
(20,37+2,037+10,3+10,3)*0,8________________________________________________________________________________ 34,406

61 K 622331121 . Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn m2 34,406 348,50 11 990,49

_. 'sr'c-ssní o-rv'>;y v sojšzce jšarové o-ssky z 'bs ':5 mrn se pcs-žijs ospyz-k za ssžcýcn 6eié<or izspocsíýcn 5
• pcjovac: ^rscvy ss osazuj! cansrn! sqjqqzj caz 52.13-1... -:ico tss:i ks:s^ocf.

62 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím s chemickými přípravky m2 246,975 48,20 11 904,20

63 K 622635001 Oprava spárování cihelného zdivá cementovou maltou včetně vysekání a vyčištění spár stěn, v rozsahu 
opravované plochy do 10 %

m2 246,975 402,60 99 432,14

64 K 631311114 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 m3 4,576 3 850,00 17 617,60



^ozr'3iri;<B ,< souboru cen:
y Osou jsou urcsny líc mmieniny kyci (ccc::uzné i po é) oopř. oocdacín:. piovotcí. vyrovnává:’ neoo cabeinjici ooc coiéry ía 
průmyslové počkaný, pepř. crc podléváníprovizemá peodínevaných carek usazených srreju a rachncPgipvýcn zařízen: (s náiežírým 
zarámováním nsrrěno baronuj.
2. °íq mszaníny ňcušrák véršicn než 2~0 mm jsou uměny:

2~'! 2Zakiacy z osicnu oresráne a 2~"' 32 - Zákíacy z cezenu

0) pro mezar;r:y ■/ nadzemnpn pcdašicn ceny scuocm cen 4'ií 3r- . -azc-" klenec.
neoz . .■ ~~ on Pohádkách. Jano cccíicz; se

ižs. .asr/Ěs

vv
36,535*0,08
20,663*0,08
Součet

2,923
1,653
4,576

65 K 631311124 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20 m3 4,894 3 465,00 16 957,71

rpvao. ; . - ■ -
racouc.. ,

' nu prosiénc a 2?" 32 - Zákíacy z cezenu

-ísne pomezí se

27,192*0,085 2,311
11,585*0,1 1,159
12,654*0,1125 1,424
Součet 4,894

66 K 631311134 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20 m3 16,059 3 150,00

k Ceny jsou vrženy pro mazenky krycí (pccnuzne i pojízdné), copn podkizoní dovcucí. vyrovnávací neop oddělujíc! pod Odéry. ccbízny. 
cmmysiové ccd-shy. oopř. prc podáváni provizorně pepmir,ováných cazek usazených sirojj a iscknpicgpkýoi zařízeni (s náíežízým 
zezemovšniin nuznéno cezenu).
2. S'0 mazeniny ricušzék verších než 2-0 mmCcu určeny:
aj pro mszaniny ukrácené ne zeminu , v řaiápn aoooy ceny souoeru cen 2~'" 3 í- Základy z čeřenu oresiáne a 2T" 32 - Zámacy z cezenu 
žemzcvšhc.
c} prc mazariny v nadzemních ocOiZžícř ceny scuccru cen ~mr 31-. . Sezen menso.
3. Ceny ize ocuzid prc oeionevý okapový chodníček ouzovy r/čemě rvarovéni rigdovénc žPbnu; v pnenušných zicušzKácn. ,ehc cocZži se 
oceňuje samcszsme.

V ceně jsou zapouzeny i nákísoy na:
z. základní szdení pevrpnu mazznipy s urovnáním vřzraorí Hercu naoc oře věry/m ň.acřd: srn.
0/ vyzvomní diíazačnich spár v mazarrne řez zapínání. odrod jsou dkaračni scény vyměřeny pn pro mešní ceionáže. ueszkže jsou dimisern 
sosny mzár7 docaisčné oceňuý se cenami scubcm cen 52R nr-m Řezáni cí zračnícn něco smďzcvacPh scén

(4,48*5,65)*0,15
(3,49*5,S5)*0,15

3,797
3,115



(2,95*5,95)*0,15 2,633
(2,3*5,95)*0,15 2,053
-(0,4*0,4)*0,15 -0,024
(3,45*5,95)*0,15 3,079

■.A/
(2,5*3,75)*0,15
Součet

1,406

67 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 4,576 1 020,50 4 669,81

=so - - ' • • - _ ^ d::: alsně vrscvGtj ca:cnovi směs;. Kčy

68 K 631319012 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm m3 4,894 644,00 3 151,74

-sc J = _ „ . zr$u/oo nsionose s^nes; kdy

69 K 631319013 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm m3 16,059 322,00 5 171,00

= 5C ; C~.' -- ■ ~ íi : "o izs :aké coužR. oucs-k do razaniny ./kladna o-vna v/s:va výziuža naa senou ccoeisné vrszvc* detoaové směsi kdy

70 K 631319171 Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 
pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 4,576 391,00 1 789,22

.. - .... =/í,"é jíSijo, isrcnove směs:, kcy

71 K 631319173 Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 
pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm

m3 4,894 195,00 954,33

"SC ■ ; erá vrsc/cu osconově snšsk ucy

72 K 631319175 Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 
pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm m3 16,059 97,70 1 568,96

P3C v;sc/cu ísizns-.-š srršsi. kcy

73 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,665 29 500,00 49 117,50



Pcznámks :< sou seru ca,',:
1. Sstcncvá poiízoivik puček se oceňuje položkou 2" souooru cen 2"3 26-1 ň 1 - výztuž základu (oooszoívxyj cecono-

((((16,059*6,67)*2)*4,44)*1,3)/1000 1,237
((36,535*3,022)*1,3)/1000 0,144
((27,192*3,022)*1,3)/1000 0,107
((11,585*3,022)*1,3)/1000 0,046
((12,654*3,022)*1,3)/1000 0,050
((20,663*3,022)*1,3)/1000 0,081
Součet 1,665

74 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie m2 108,629 41,00 4 453,79
36,535+38,777+12,654+20,663 108,629

75 K 634112115 Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 
mm, výšky 150 mm

m 122,650 63,20 7 751,48

1,19+1,19+1,15+5,95+5,95+3,45+3,45-0,9+0,45+0,45+3,75+3,75+2,5+2,5-
0,9+2,6+2,6+5,95+5,95+0,2+0,2+1,5+1,5+2,95+2,95+2,95+2,95+4,335+4,335-0,9+0,3+0,3

74,600

-0,9+0,115+0,115+0,3+0,3+2,26+2,26+1,635+1,635-0,8+0,115+0,115-0,8+0,115+0,115+1+1+2,26+2,26- 
0,8+2,75+2,75+1,115+1,115-0,8

19,230

vv 4,48+4,48+4,48+4,48+2,41+2,41+2,8+2,8-1,1+0,34+0,34+0,45+0,45
Součet

28,820
122,650

76 K 637211111 Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do cementové malty MC-10, tl. 
dlaždic 40 mm

m2 14,268 706,00 10 073,21

(8,8+14,27+2,95+5,25+2,95+1,45)*0,4 14,268

77 K 637311131 Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu 
prostého

m 36,070 235,50 8 494,49

vv 8,8+14,27+2,95+5,25+2,95+1,45+0,4 36,070

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 262 430,70
78 K 009-xl Kompletní odstrojení objektu od El, ZTI, VYT apod...vč likvidace odpadu

sóubo
r 1,000 12 500,00 12 500,00

79 K 009-X2 Vybourání krmného žlabu vč. likvidace m 7,970 211,50 1 685,66
4,48+3,49 7,970

80 K 962031133 Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 4,350 162,50 706,88

w (0,35+1,4)*3 5,250
-0,75*1,2 -0,900

VV Součet 4,350

81 K 962032631 Bourání zdivá nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo 
vápenopískových - komín v celém rozsahu

m3 2,963 1 000,00 2 963,00

?sc s- : .:i ec, : í: 2 2S m2 se s _ ~ --s~l-2230 -223í -22+0. -22- 7-2255 t -625- jeXo čouxénl zplna

(0,6*0,6)*8,23 2,963

82 K 965042121 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2 m3 0,100 4 230,00 423,00
1 .PP
(1*1)*0,1 0,100

83 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 10,707 2 550,00 27 302,85
VV (4,48*5,65)*0,1 2,531
vv (3,4S*5,95)*0,1 2,077



1,755 
1,369 

-0,016 
2,053 
0,938 

í 0,707

84 K 965049111 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm m3 10,807 1 420,00 15 345,94
VY 0,1+10,707 10,807

85 K 965082941 Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy m3 7,719 295,00 2 277,11
(2,95*5,95)*0,25 4,388
(2,3*5,95)*0,25 3,421

vv -(0,6*0,6)*0,25
Součet

-0,090

86 K 968062354 Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 
křídly dvojitých, plochy do 1 m2

m2 0,950 413,00 392,35

-“SC
"i co. :v

1 v='sC~ W- sr -27J~Jsou zzpočisry ; rékJzóy z z vyvésení Knys'.

1*0,95 0,950

87 K 968062355 Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 
křídly dvojitých, plochy do 2 m2

m2 6,060 254,00 1 539,24

(2,95*5,95)*0,1
(2,3*5,95)*0,1
-(0,4*0,4)*0,1
(3,45’5,95)*0,1
(2,5*3,75)*0,1
Součet

?sc '. v jenácn -22--4 až -27~~ Jsoc zsoočneny . náklady na vyzězeni křicisi.

w (1*1,05)*2 |\J O O

VY 1,2*0,95 1,140
VV 1,2*1,2 1,440

1,2*1,15 1,380
Vv' Součet 6,080

88 K 968062455 Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

m2 7,795 237,50 1 851,31

ř-ozoéíT-ks k scuocíu czz:
-SC d v cenách-22én sí-2747jscc-- c " ~ vyveze ‘

VV (0,9*1,97)*3 5,319
0,8*1,97 1,576

vV 0,75*1,2
Součet

0,900

89 K 968062456 Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy přes 2 m2

m2 8,800 224,50 1 975,60

vsc v v - - zapoceny: • = * vysssant xno$;.

2,2*2 4,400
(1*2,2)*2
Součet

4,400
8,800

90 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

m2 3,152 379,50 1 196,18

zeyccsny ' r í: vyvěšení yřícsi.
oc'ází rožne cca c. . nnsevhce prc zbcoronenov-



3,152(0,8*1,97)*2

91
K I971033541

i

Vybourání otvorů ve zdivu základovém ne nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pále ;h na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm

m3 0,135 1 909,00
-------------------------------------------- 1

257,72

(1,15*0,391*0,3 0,135

92 K 971033561 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm

m3 0,138 2 200,00 303,60

VV (1,15*0,2)*0,6 0,138
w Součet 0,138

93 K 971033641 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm m3 0,548 1 234,00 676,23

(0,9*2,03)*0,3 0,548

94 K 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

m3 0,648 1 387,00 898,78

(1,2*1,2)*0,45 0,648

95 K 973031324 Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy 
do 0,10 m2, hl. do 150 mm

kus 36,000 200,00 7 200,00

Pro nové stropní trámy
36 36,000

96 K 973031824 Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro 
zavázání nových zdí, tl. do 300 mm m 12,250 205,50 2 517,38

W 3*2 6,000
3,125*2 6,250

w Součet 12,250

97 K 973031825 Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro 
zavázání nových zdí, tl. do 450 mm m 1,900 238,00 452,20

W 0,95*2 1,900

98 K 973031826 Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro 
zavázání nových zdí, tl. do 600 mm m 2,000 287,00 574,00

99 K 974031164
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 
mm

m 8,400 240,00 2 016,00

1,2+1,2+1,5+1,5+1,5+1,5 8,400

100 K 977312112 Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm m 4,000 206,00 824,00
'■Ar 1.PP
VV 1*4 4,000

101 K 978011191 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 148,335 95,20 14 121,49

1.PP
4,635*5,95 27,578
1,3*(4,7*1,4) 8,554
Mezisoučet 36,132
1.NP - bez níst s novým SDK stropem
(4,48*5,S5)*1,4 35,437
(3,49*5,95)*1,4 29,072
(3,45*5,95)*1,4 28,739
(1,15*5,95)*1,4 9,580
3,75*2,5 9,375
Mezisoučet 112,203
Součet 148,335



102 K J 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementO'"''ch omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spař, s očištěním 
zdivá, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 354,321 75,20 26 644,94

-so Pobžky izs použít i pro cosnini or/utí+V sžcrorýcn. r-fír.ěnfch spca. vnřrnícn cmi:sí<.

\r\;

VV

vv

1.PP
(5,95*2)*0,7 
(2,5*2)*1,95 
-1,3*1,95 
(1,65*2)*1,65 
(1,9*2)*1,65
(3,36+0,15+4,76+1,15+1.19+1.19+1,15)*1,65 
(1+0,8+0,8+1+0,8+0,8+1+0,8+0,8)*0,15 
-0,9*1,97
Mezisoučet
1.NP
(5,65+5,65+4,48+4,48+3,49+3,49+5,95+5,95+5,95+5,95+2,95+2,95+2,3+5,95+5,35+2,15+5,95+5,95+3,45+3,45+2,5+2,5+ 
3,75+3,75)*3 
-1*0,95 
-1*1,05 
-1*1,05 
-1,2*0,95 
-1,2*1,2 
-(0,88*2,02)*2 
-0,6*3
-(0,9*2,03)*2 
-2*2,1
-1,09*2,375 
-1,14*2,375 
-0,9*2,072 
-1,2*1,15 
(1+0,95+0,95)*0,6
(1+1,05+1,05+1+1,05+1,05+1,2+0,95+0,95+1,2+1,2+1,2+1,2+0,15+0,15)*0,3 
(0,88+2,02+2,02)*0,5 
(2,2+2+2)*0,5
((1,09+2,375+2,375+1,14+2,375+2,375)*0,3)*2 
((1,2+2,075+2,075)*0,15)*2 
(4,48+3,49+3,45)*0,125
Mezisoučet

8,330
9,750

-2,535
5,445
6,270

21,384
1,170

-1,773
48,041

311,970

-0,950 
-1,050 
-1,050 
-1,140 
-1,440 
-3,555 
-1,800 
-3,654 
-4,200 
-2,589 
-2,708 
-1,865 
-1,380 
1,740 
4,320 
2,460 
3,100 
7,038 
1,605 
1,428 

306,280
Součet ___  354,321

103 K 978015321 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spař a s očištěním 
zdivá stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu do 10 %

m2 246,975 6,70

vv 20,67*0,8 16,536
vv 20,37*(2,9+0,08+0,08+0,08) 63,962

20,67*0,8 16,536
VY 20,37*3,6 73,332
VV 10,1*0,8 8,080
VV 9,8*2,7 26,460
VV 7,09*0,27 1,914
Vv 6,9*0,27 1,863
V V 0,2*0,12 0,024
vv 6,9*1,85 12,765



w 10,1*0,8 8,080
vv 9,8*2,7 26,460
v'V 7,09*0,27 1,914
V,/ 6,9*0,27 1,863
VV 0,2*0,12 0,024

(1+0,95+0,95+1+1,05+1,05+1+1,05+1,05+1,2+2,02+2,02+1,2+1,2+1,2+1,15+2,375+2,375+1,09+2,375+2,375+1,14+2,375 6,093
+2,3755+0,9+2,075+2,075)*0,15

Vv' (1,2+1,15+1,15+0,9+2,075+2,075+0,9+2,075+2,075)*0,15 2,040
Vv -1,2*1,2 -1,440
VV -1,2*2,02 -2,424
VV -1*1,05 -1,050
W -1*1,05 -1,050
w -0,9*2,075 -1,868
VV -0,9*2,075 -1,868
vv -1,2*1,15 -1,380
VV'- -0,9*2,07 -1,863
\/y -1,14*2,375 -2,708
VV' -1,09*2,375 -2,589

-1,15*2,375 -2,731
yy Součet 246,975

104 K 979054451 Očištění vybouraných prvků komunikaci od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot 
a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem m2 7,650 48,20 368,73

V: V------  " - srčeny jen orc očištěni /yoou^n/a' ďažc!,c. česen r-aoo c/srcv-y uležených co icže z~ syoneho mti-ňiýj

^ , : ; c r/Vu. krsjrikO. oesennečc diico "s vzoéiencsr o:es ">0 m se oceňuje senem souooru cen 297 22-1
; r « nmcc.

vv Pravá strana objektu v místech odkopávky soklu
7,65*1 7,650

105 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 20,820 195,50 4 070,31

-oznámna k sonooia osrn.
v V osnaok cnocnikovýcn oon-oniia íezamcn i szcjsiýcn Jsou zepočisny on osazení 
a) co :0že z kameni-/;, /étenáno '• ná/iacy na dodáni nrnoi s/o icže v. SD zz 100

i -1113 z -'213 :éž ná/kzcy na zazeni zcůnioa ccěr.
2 ' . e pod od/uoríky. kminíky nsoo co/ncy z oisžeionicn

2. V cenách nejsou započteny nškiacy ne oceláři ooroonim. :y:o se oceňuji ve 7.=:

20,22+0,6 20,820

106 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 21,3531 139,00 3 038,68
VV 20,82*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 21,861

107 K 935111111 Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 
mm z kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm m 3,000 107,00 321,00



'Cil C/SS5/Í. k-:~rě ES QCStuii ve spscifíksci.

:i //Cn; p;CCVy díSŽdy (ZiSPu).

108 K 935112111 Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 
mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm m 3,000 211,50 634,50

.. :.:.u.r z. ■. v r ■■ ■■ ...■■■■' ..j: ■ ■: p,
ql; venc-u .,?5 Ccčiní pňkooovýoň r/érnic něco osionovýcn desek, krere se oceňují ve speciukaci.

-30 - ="•*.„
O.1’.'C '/V1 L;i-.f. i ■/ .T.2 /CZ^/ar 2 iicni plochy GtBŽůy (ŽiSOLp

- . . íá den; dcery dažoy (žitou).

109 M LSV.500109/R ŽLABY .příkopová tvárnice 300x300mrti kus 21,000 78,40 1 646,40
6*3,3333 20,000
20*1,05'Přepočtené koeficientem množství 21,000

110 K 935113111 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm m 6,000 369,50 2 217,00

~:C
.e =c a -- -= .= ; - ..-j ;. •• yio naUaiy se ccsnuji/e sp~: ' ■:

rri 6,000 828,00 4 968,00

l -------
kus 1,000 68,30 68.30

s nátrubkem kus 1,000 66,20 66,20

m 6,000 800,00 4 800,00

115 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje kus 2,000 77,40 154,80

děvku kcvouýcn pvscrréiv w:o zceňuji ve speču;:-tec:. z:razné se nesisnovi 
co pružinový (rcšrcvý) ocaiový zék:ed nepr. dorrovrd.cn oveček, cdsdecivev. žcfr:ečei<.

z ^sporac1: ze ssrnosrsívýcn oku nevyžadující ea;~oeierr<ou vnoruež.

116 M 0Q9-x3 hasící přístroj PG6 s hasicí schopností 21 A, 113B kus 2,000 968,00 1 936,00

117 M 009-x4 držák pro hasicí přístroj na zeď kus 2,000 150,00 300,00

118 K 009-X4.1 D+M Informační systém v objektu umístěný na dveřích do konkrétních místností - spec. dle PD ozn. Os01 kus 12,000 200,00 2 400,00

119 K 009-x5 D+M Kovová šatní skříň 300x500x1800mm - spec. dle PD ozn. Os03 kus 20,000 2 500,00 50 000,00

120 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 312,000 48,40 15 100,80



°oznamira k sousoru cen:
a V osně jsou započisny i náklad/ ns koivíní issani.
2. ánoniéž lepaní ledověno rámového lehkého vjýmy páesěO m sa oceňuje individuálně.
2. Sirkou sa rozum: půdorysné vzúáiancsi i, : 0y yrkynino iíca sloupku adoraci! '/■ proviernérnu volnému oureý oodiany raó: mez.
/nhřními lid.

(7,5*8)*2 120,000
(3*4)*2 24,000
21*4 84,000

;V 21*4 84,000
í"v Součet 312,000

121 K 941211211 Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 m2 37 440,000 0,30 11 232,00

-sc = * - . . --G rr( s$ ocBřrjjs ínciivitii/šlriě.
. : ' ' . - - . ; nzrniho ;icesioupkj zá3!'eó!i k p'o:iisriernuj/o^nžmi; ojkrají ocdiahy naoc ípbz:

37 440,000312*120

122 K 941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. 
SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m m2 312,000 33,001 10 296,00

i

-SC i. Dsmonráz !Bésn: řs.oovénc ^émovéno e~ f _ 5 p-'<~s 40 m se ccsn-jjs ipoiviouáiné.

123 K 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m m2 123,120 94,20 11 597,90

- -v s : - as * ~ „ -> =
-SC I c - ' = 'C - 5.2 , C S* - ' CžnŠCP pf-SlUŠ^ýcn SCSVSQPíCh .z-rscí.

—z ~ - z ~ c: _ 2' ~ C ~ 22 * = ^ “ =- 2 2 2 ‘/cd.

14,62+6,1+6,6+20,2+9,2+13,3+4,4+4,4+4,1+2,2+4,1+10,6+11,5+11,8 123,120

124 K 952901111 Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m m2 123,120 72,40 8 913,89

P Cenu mír' ize pouze i oro vydsiéni ondy a duna sirscky ovdov posud definitivní úprava umožňuj-. a ovse oiccké sdacny pouzí vsio jaro 
isrssy nsoo randy. Kcpije numc cisvi nonsmukce na iscdlo siřscnšcP .svěviky píste spody. Do výměny ss zapoiiiévaj: jednou dávnou 
píoohy.
2. Sťsšní picchy mi se svédíky nebe okny sa oceňuji jako poďaži osnov-122'.
2. idncžsivi mamj/cn jsonoiek ss určuje v m2 pudonysné piocny kszoinc zodisž; dsns vnějším obryse n pooiaži budovy, i^ioony isikonu sa 
o nedají.
~ v ceně - í 111 a -m',4 jsou zzocídey néiozoy na zarnananí a piny:ícodieh. oiazeo. odkladu, ser,osu / rnisr.osiech. chodbách a scnodišdcn. 
/ydisíšni a umyv okan. dusní s rámy. záruonšmi umyli ; zyiišianíjinýcn zesinaných a nsuran/cn plod a zaňizcvao:cr. praoměiu.
5. V osně ~í22'í jsou zapoiisny nakisdy na zamaianí potisky, umy;! disžaio nade kanemickýca pod;3k v onianýon ~dstnosiscn. chodbách s 
scnodíévch. umyli ooioscu. schccu. vydišiéni s um mi okan s zvaní s rámy s. zarvbnémk. umyií a /yčeiéni jiných zasněných a nsiiranýsn picon 
s zsnzovecicn pitomýlu
5. V cena -i2íí jsou zepcčieny nakiaoy na zsmaieni a: ódiáni óíazsň. umyv. vyčíéišzí oiisnnícn a: d vsáních rámu a zadzovaoíon pňscmšiu.
~. / osné mizyp: iyoo zapoomny nškiaoy na vyčesaní zoyinu siavaoniko rumu. kropeni a 2. zamaieni popěn. oprišsn! sis" a výpis! ov/cru.

D 997 Přesun sutě 114 889,52

125 K 997013152 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro t 109,984 288,00 31 675,39
budovy a haly výšky přes 6 do 9 m



svisiou dopr-
-

cenou vzd-isn

nsni sut: ne ■
" ^ =5

c: o's os

■ ne do mszisRiádku.
O-3DSC nu,
mn sss.-ore ínapř. výzan v sudové), užiji ss p'c oceněni vccorcvné dopravy suť osný -

= Zs~! LZ /O.: SU(!

■■-nu / dopravy suť napk dm. že mni možné ir>s:s!ovs:jsréb.

126 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 109,984 115,20 12 670,16

PSC - - Gdš naoo ručm.

127 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 109,984 227,00 24 966,37

-!$C

Zs - co d i - Z'3~ “ dsm ~ 5. < ne ooc.SvCi piúsnsosk až po ~lszc složeni ne určena sídádes nsdo nnezísíděoce.
- _ - - . ' _ • - ; " ' ; skiědku.

Bs ,c zs\ 'oco oz^-mesmo .crr-u' ■ . ' . __ roszředníozvírn konzejneru).

128 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 989,856 12,20 12 076,24

=sc

. - _ - :žsn!ne uróens sk:écce nebo rnszisniédce.
„ * r: r- ~ -* ? :~ - z az e~m a. a z^

_ 2; zz . e' s . : ~ = *• ~~ 5.* 'szs = — r ; _;r5- c dopravy ;í prcszřaonicurkr: ronrajneru).
- Z' oz z z - 5- c _ s -'5 '

yy 109,984*9 989,856

129 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 101

t 2,252 300,00 675,60

Z. - z : - ::éo:<y ccoscu.

- - ~ j = ... rs cj- ; : os _2 CC Z oe ' = /-„ o eepeciu z neze/egu 80C-3 Demouce cojenzu.

130 K 997013802
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 24,251 302,00 7 323,80

=£C
2. Jdzaní odpadu neuvsoanýcn v souzenu cen se oceňuje indivicuéiné.
2. v cenách js zs počítán popPtenzs ukládaní cclpadu dle zákone 155/2001 Sd.
- = = - „ v - ř. c - :í o ; = - < - cdpecu z kszeícgu SQC-6 Demckcs odj-rzu.

131 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 102

t 34,505 300,00 10 351,50

cen je neporučeno upraví: ocas ekzueírkcn cen měrné příslušné snišoky O' 
nyor v souboru csr. ss oceňuje Indmlduďre.

-dezenze inPéosui cdpsdu zis zemce 155/2CC'; Sc.
r‘o odpadu ize ocaor: souocem cen 9£T CZ-zZ D-oerk szavecrkrc odpadu z nezePou SOO-č Dsmokzs cyakzu.



132 K 997013807
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 170 103

t 12,356 300,00 3 706,80

?sc C ' ■■ o 0' i-1 -•-v _• '„v: a..1, v ■ ~ .. 'i
s, C" ;C ^ Z- co 0" ~ - a z~ -z. - zz a z *.
- - = - s ze - o ^ ^zozc-'!z~ cce^--~z:"-'^'am zen 99? u0-5u mrčeni Siavacnino ocoacu z ds.aiogu 5GC-5 Dammrcs obje-cu.

133 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 201

t 4,063 504,00 2 047,75

- s:nš příslušné Sníaclky ozlpsou.

- - ss„ s .= :*i's ;c pes ZS~: ” Z sní stsjsbnlnc cspsú-j z kszslcgu 3CC-5 Osmelies oojsxvj.

134 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 2,635 606,00 1 596,81

- s's-e ~s .Ci e; r - '"s s c ^sn misme příslušné smsbby zezadu.
_ C. . = : 5 S„- ~ "2 -CC 3 C C ? =

- : : .: ; ... -
- ; -. - - £ ; - _ suaoniho odpadu z kauaizou 5CC-6 Demobce oojad:u.

135 K 997223845 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

t 6,372 300,00 1 911,60

~

o a z-z .5 : - - 'c' = a = s : = ~;s:né příslušné skišcky odpadu.
ýo>-' v souboru cen s~ oceňuje individuálně.
P:ak 25 ukládáni cocedu dis zákona 'S5/2C01 So.
'oz _5C'-i ' c jZ - 99" „ J-” Z ~~ni sisvebniho odoscu z ř-s-siogu 3GC-5 Demolice oojemu.

136 K 997223855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 23,550 250,00 5 887,50

?sc
3' í;. - se s v c- c :: 1 csn místně pnsbéně skédky odpadu.
. . - . . . : .

„ Cc s:',s;-:;cc _ss - s ss z.'a' cc— = 2. _ s z" 9.'^ S:
- r .,2. ss _ ~ =„ csccc' ss _e se-- ss 'C iC _ es- ' auacnmo odpadu z katalogu 80C-S Demcňce objektu.

D 998 Přesun hmot 30 926,08

137 K 998011002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 120,805 256,00 30 926,08

'' c: uJ5 lze oojžíí z připadá, kdy oocřszi ks ztíženi přesunu mpř dm. za není možné ir,s:sicva:jeřéb.
„- - - _ Cl,..;o - . ‘ - ' _ _ 9.

S: „:;s ':sr-y o-dsun používá zazděni investora » ssec výpar v budova), uzd; ss pro cceně~: přesunu -mez cary stanovené cm 
a -= o o.....

d PSV Práce a dodávky PSV 1 439 459,21

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 135 536,23



138 K 711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natě-^dly a tmely za studená na ploše vodorovné V nátěrem lakem 
asfaltovým

m2 113,536 28,10 3 190,36

vv 4,48*5,65 25,312
vv 3,49*5,95 20,766
vv 2,95*5,95 17,553
VV 2,3*5,95 13,685
W -0,4*0,4 -0,160
w 3,45*5,95 20,528
vv 2,5*3,75 9,375
vv 2,2*0,6 1,320
V v' 0,1*0,05 0,005
VV 0,15*0,05 0,008
w 1,08*0,3 0,324
'•/‘V 1,3*0,15 0,195
vv 1,14*0,3 0,342
Vv' 1,3*0,15 0,195
V’V 1,2*0,15 0,180
vv 0,9*0,3 0,270
VV 0,9*0,3 0,270
vv 1,185*0,15 0,178
vv 0,6*0,3 0,180
vy 0,9*0,3 0,270
w 0,88*0,45 0,396
VY 1,2*0,45 0,540
vv 1,19*1,15 1,369
VV 1,1*0,15 0,165
yv 0,9*0,3 0,270
',/v Součet 113,536

139 K 711112002 Provedení izolace proti zemni vlhkosti natěradly a tmely za studená na ploše svislé S nátěrem lakem 
asfaltovým m2 30,170 26,60 802,52

■=sc V izolace plechyjecncdius co "V m2 se oceňuj' suisceccé cenou př/siuécě izolace e cenou 7'i'< 12-5095 PPpiíiSk ze píocnu co '0 ~:2.

w (20,37+6,85+1,45+2,95+4,65+2,95+14,27+6,85)*0,5 30,170

140 M 11183152 lak hydroizolační asfaltový t 0,065 22 400,00 1 456,00
VV 113,536+30,17

143,706*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství
143,706

0,065

141 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 113,536 111,00 12 602,50

?sc V izolace p‘o: y .2; y\ . . * 10 rc2 ss o:c y ■ v ~. 2 2 cenou pPsiusne izaace z cenou 7ii 12-205" Píípieiek za piccnu co 1C- :n2.

142 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 30,170 131,00 3 952,27

-sc ■ co V ni2 se oceňuji skPceoné cenou přisicsne izcece a cenou 711 12-2027 Prípieiek za yocnu dc 10 rr-.2.

143 M 62853001 pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólii nebo 
jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu

rri2 172,447 168,00 28 971,10

113,536+30,17 143,706



172,447143,706*1,2 'Přepočtené koeficientem množství
1

144 K 711491272
Provedení izolace proti povrchové a podp chové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, ,va m2 30,170 84,90 2 561,43
ochranná

145 M 69311032 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 34,696 65,20 2 262,18
30,17*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 34,696

146 K 711-xl D+M plastová ukončovací krycí lišta u hydroizolace v )rovni terénu m 60,000 100,00 6 000,00

147 K 711191201 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V dvouvrstvá na betonu m2 51,431 245,00 12 600,60

148 K 711192202 Provedeni izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S dvouvrstvá na zdivu m2 78,803 310,00 24 428,93

149 M 24551274 kg 195,351 59,20 11 564,78

(51,431+78,803)*1,5________________________________________________________________________________________ 195,351

150 K 711199101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnící pásky pro dilatační a m 100,720 62,50 6 295,00
styčné spáry
1,5+1,5+2,95+2,95-0,9+0,115+0,115+0,3+0,3+2,95+2,95+4,335+4,335-0,9-0,9+0,3+0,3+1,635+1,635+2,26+2,26-0,9- 
0,8+0,115+0,115-0,8+0,115+0,115+2,26+2,26+1
2,75+2,75+1,115+1,115-0,8+2,6+2,6+2,6+2,6+2+2+2+2+2+4,48+4,48+2,41 +2,41+0,45+0,45- 
1,2+0,34+0,34+4,48+4,48+3+3-1,2+3+3+3+3
Součet 100,720

151 M 28350)023 páska pružná těsnící hydroizolační š do 150mm m 110,792 59,00 6 536,73
100g2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 110,792

152 K 711199102 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnící pásky pro vnější a 
vnitřní roh

kus 50,000 73,50 3 675,00

153 M 59054004 páska pružná těsnící hydroizotační-roh/kout kus 50,000 73,50 3 675,00

154 K 998711202 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 1 305,744 3,80 4 961,83

D 713 Izolace tepelné 78 684,14

155 K 713111121 Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných 
spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)

m2 90,920 115,50 10 501,26

ti. 80mm
2,95*3,75 11,063
Mezísoučet 11,063
ti. 110mm
2,3*5,95 13,685
-0,4*0,4 -0,160



vv 1,5*2,95 4,425
YV 2,95*4,335 12,788
vv 2,26*1 2,260
VV-' 1,635*2,26 3,695

2,75*1,115 3,066
vv Mezisoučet 39,759
vv ti. 140mm
vv 1*2,26 2,260
Vv' 1,115*2,75 3,066
Vv' 1,635*2,26 3,695
vv 4,335*2,95 12,788

2,95*1,5 4,425
vv 0,115*2,95 0,339
vv 2,3*5,95 13,685
w -0,4*0,4 -0,160

Mezisoučet 40,098
VY Součet 90,920

156 M 63166763/R pás tepelně izolační Á=0,036 tl 80mm rri2 12,169 129,50 1 575,89
w 11,063*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 12,169

157 M 63166765/R pás tepelně Izolační Á=0,036 ti 110mm rn2 43,735 161,50 7 063,20
39,759*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 43,735

158 M 63166767/R pás tepelně izolační Á=0,036 tl 140rnrn m2 44,108 226,00 9 968,41
vv 40,098*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 44,108

159 K 713121111 Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá m2 12,654 39,60 501,10

-se í iepsiné izcioos pooíoh okrajovými pasky x osné -'211 ss srčme v m prolamované čéiky obloženi (oaz přesánu/ na oovoou

w XPS 60
4,48*2,8 12,544

VV 1,1*0,1 0,110
VV Součet 12,654

160 M 28376370 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch Á=0,035 tl 60mm rn2 13,287 328,00 4 358,14
vv 12,654*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 13,287

161 K 713121121 Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně dvouvrstvá m2 95,975 74,20 7 121,35

- s:-s: m
■ ■ - . = počisn okrájenými saský •• cone-i2m z

2x60mm
W 1,15*1,19

0,9*0,15 
3,'75*2,5 
0,9*0,45 
2,3*5,95 
-0,4*0,4

VV 0,9*0,15
w 1,2*0,225
W 1,02*0,075

v prqjsiíiovoné tisky osmiani ;coz mr : ■; cbuocu

1,369
0,135
9,375
0,405

13,685
-0,160
0,135
0,270
0,077



3,49*3,085
1,09*0,3
1*0,15
3,45*5,95
0,9*0,15
Mezisoučet

10,767
0,327
0,150

20,528
0,135

57,198
2x50mm
2,95*1,5 
2,95*4,335 
1,14*0,3 
1*0,15 
0,9*0,115 
0,9*0,3 
1,635*2,26 
0,8*0,115 
2,26*1 
1,115*2,75 
4,48*2,41 
1*0,45 
1*0,05 
1,2*0,24 
Mezisoučet

4,425
12,788

0,342
0,150
0,104
0,270
3,695
0,092
2,260
3,066

10,797
0,450
0,050
0,288

38,777
Součet ____________________________________ 95,975

162 M 28375910 deska EPS 150 do plochých střech a podlah Á=0,037 tl 60mm m2 120,116 165,00 19 819,14

\ * r
57,198*2
114,396*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

114,396
120,116

163 M 28375909 deska EPS 150 do plochých střech a podlah Á=0,037 tl 50mm m2 81,432 138,00 11 237,62
VV 38,777*2

77,554*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
77,554
81,432

164 K 713151111
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 
volně mezi krokve

m2 11,948 93,30 1 114,75

= 30

Pultová střecha
4,05*2,95 11,948

165 M 63152136 pás tepelně izolační univerzální A=0,038 ti 160mm m2 13,143 289,50 3 804,90

VV 11,948*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 13,143

166 K 998713202
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 770,658 2,10 1 618,38



D 762 Konstrukce tesařské _____ ____________________________ _______ 290 888,94

167 K 762342811 Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí 
průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 0,22 m

m2 270,470 28,90 7 816,58

168 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm m2 30,878 93,90 2 899,44
2,95*5,95 17,553
2,3*5,95 13,685
-0,6*0,6 -0,360

vv Součet 30,8/8

169 K 762811811 Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm m2 30,878 38,50 1 188,80

170 K 762822830 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 m 47,250 78,50 3 709,13
6,55*6 39,300
4+1,45+1,25+1,25 7,950
Součet  47,250

171 K 762-x3 Vybourání střešních vikýřů vč. likvidace
SOUDO

r 2,000 3 500,00 7 000,00

172 K 762-X4 Vybourání celého souvrství ploché střechy vč. nosné části s likvidací
SOUDO

r 1,000 13 500,00 13 500,00

173 K 762-xl Demontáž areveneho meztpatra naa sciiWistem v TTPF - arevene ířamKy+zaKiop z aeseK - cena vc.
likviHaro

m2 4,014 150,00 602,10
1,15*3,49  4,014

174 K 762-X6 Výměna poškozených částí krovu - 30% všech prvků krovu - kompletní provedení vč. impregnace dřeva, 
spojovací prostředky apod...

soubo
r 1,000 50 000,00 50 000,00

175 K 762-X7 Očištění, kontrola a impregnace neměněných částí krovu SOUDO
r 1,000 30 000,00 30 000,00

176 K 762-X5 Kompletní provedení vikýřů - spec. dle výkresu krovu - v položce nezahrnovat nadkrokevní skladbu střechy a 
klempířské prvky

soubo
r 2,000 30 000,00 60 000,00

177 K 762083122 Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 
plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)

m3 2,087 1 882,00 3 927,73

W 0,558+1,072+0,36+0,097 2,087

178 K 762332132
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 21,550 229,50 4 945,73

cntéž kcevnicn zsez s připojsním x dřevěné Konstrukci: cy:o ss o ani sřisíušnými psiožxsmi

s" :Z Z~-: Suš' r" ; ~ a ’ ’= sov r.3 pcopcry (moř vazníky;.

Krokev ozn. 01 - 1Q0x140mm
3,5*5 17,500

W Pozednice ozn. 02 - 140x120mm
4,05 4,050

w Součet 21,550

179 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m irú 0,360 6 200,00 2 232,00
Krokev ozn, 01 - 100x140mm



0,24517,5*(0,1*0,14)
Pozednice ozn. 02 - 140x120mm
4,05*(0,14*0,12) 0,068
Součet 0,313
0,313*1,15 'Přepočtené koeficientem množství__________________________________________________________________ 0,3S0

180 K 762341047 Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB 
šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm

m2 14,378 437,50 6 290,38

PSC _‘c ec - í - -i _ -- c ec‘ ~ : -"b i, 3' i =; c ; ; re1- 5 - 50 r' z- :oc e . e edy ne dodávku spojovecícn

4,05*3,55 14,378

181 K 762342314 Bednění a laťování montáž laťování střech složitých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 
mm

m2 268,702 75,20 20 206,39

~sc
-- . ; - - -. - z ■ : - • . . = Occévku spojovacic*

182 M 80514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m rn3 3,708 5 765,00 21 376,62
w (268,702*5)*(0,04*0,06)

3,224*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
3,224
3,708

183 K 762342441 Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí m 321,030 24,70 7 929,44

PSC
^omémke k souboru cen:
i. V csnecn-1011 ež149 oscněni siřscn z c c * e t c c c\sc zzccce ; nékisdy ne dodávku spojovacích
prostředku, rs c/:c oo'cžky se nevztahuje cc-' s :r:c c;: ; =. : ~ ; co 5 'C g*. e ~c2 ~

w

5,34*23
6,97*23
1,7*12
Mezísoučet
3,5*5
Součet

122,820 
160,310 
20,400 

303,530 
17,500 

321,030

184 M 80514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 rn m3 0,837 5 765,00 4 825,31
w 303,53*(0,06*0,04)

0,728*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
0,728
0,837

185 M 80512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,097 6 100,00 591,70

w
17,5*(0,06*0,08)
0,084*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

0,084
0,097

186 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 
vruty

m3 4,349 1 343,00 5 840,71

Ur. ociozvsni rZ2 CS-S !rn:jugr'~cs rsz:v£ :onc;c ra;s:c,gu nscc ořk vzzzrr,;

0,313+0,728+3,224-5-0,084 4,349

187 K 762811210 Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých vrchního na sraz, spáry zakryté lepenkovými 
pásy nebo lištami

m2 31,078 78,00 2 424,08



2,95*5,95
2,3*5,95 
-0,4*0,4
Součet

17,553
13,685
-0,160
31,078

188 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm rn3 1,072 6 000,00 6 432,00
31,078*0,03
0,932*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

0,932
1,072

189 K 762-X2 D+M Přířez z asfaltového pásu v místech osazení stropních trámů ve zdivu kus 36,000 50,00 1 800,00

190 K 762822110 Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 
144 cm2

m 53,390 64,10 3 422,30

3,25*9 29,250
2,6*9 23,400
0,74*1 0,740
Součet 53,390

191 M \60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl Brn rn3 0,558 6 100,00 3 403,80
(3,25*9)*(0,08*0,14) 0,328
(2,6*9)*(0,0S*0,14) 0,197
(0,74*1 )*(0,06*0,14) 0,006
Součet 0,531
0,531*1,05 'Přepočtené koeficientem množství ____________  0,558
Součet 0,531
0,531*1,05 'Přepočtené koeficientem množství ____________  ______________________________________________________________ 0,558

192 K 762895000 Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory m3 1,463 177,00 258,95

oř. paložkaml '32 03-3 :~precoacs řszvs cohozo Voisiogv -soo pnszíšnýrrO polcžžsmi

0,531+0,932   1,463

193 K 998762202 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 2 726,232 6,70 18 265,75

■. Ceny oro přesun nmo: 5:5/: c z nmcrncsti přesunovaného -rsiehéíu $3 pout! věji isr-dy. cohvPje ‘rožne urči: nranos: za cs.y s:sv$pri

='SC 2. Porno nsize iscrcznecné srsncP: hrnoinos: přesunovaných nzieháíu. :-ze pro výpočet o žes u nu urno: poutí: orpntzčnš proces Pí sezou.
~zu:c sazbou se vynésoc: rozpočtové nékPoy za cep stavební ch včetně oá/uaou na matehěu ve specifikacích.
2. Pnpiaisn k osném p-p pvesitn prcvécéný osz ooužm nr.scmn-izace. ti. ze nížených poP"ír.e<. ize pouzí: pouze pro hne nos:
rnatenéiu. n:aré se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 763 Konstrukce suché výstavby 42 383,09

194 K 763131411 Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI

m2 27,325 696,00 19 018,20



■é~kz k sout)'

=,'?■)/ 50 x 40í"m c montážnímu ictámi 4c x 24 mm.

i prcky tyto ss oceňují ve spscikxecí. Doporučené

•/ke sí . :i fixaci.
Tiéí. 5V * ' _ - c v?? oceňuje individuálně ve

2,5*3,75 9,375
1,5*2,95 4,425
2,3*5,95 13,685
-0,4*0,4 -0,160
Součet 27,325

195 K 763131451 Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI m2 21,868 740,00 16 182,32

1. / cenách jsou započteny ; náklady ne tmeleni e lóýz^žcoo' oésxu.
2. V cenách nejsou zeccčteny náklady '2 základní čerstva čni nátěr. 'tyto se oceňuji cenou

-mi 50 x -0 mm a montážnímu stárni 48 x 2--' mm.
-i Ceny ež -1615 montáž nesně konstrukce je stene vény cm ~2 plochy pocníedu.
5. v ceně -1511 netscu započteny návnady ne dfevc e v osočen -2512 s -2515 náhledy ns profity: ryte se cceňuj; ve specifikaci. Doporučené 
množství na "i m;2 eričky je 5.0 rn přeno CD e O 2 rr prooiu UD.
3. V cenách --i52'i sž -1324 Diontěž cle . . . _ - : ' ' ___. -

" . viduéiná ve
specifikaci.

VY 4,355*2,95 12,847
1,635*2,26 3,695

Vv 1*2,26 2,260
vv 2,75*1,115 3,066

Součet 21,868

196 K 763131751 Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž parotěsné zábrany m2 49,193 86,90 4 274,87

^oznámxa k soucoru cen:

scecňiKaci.

mm a memažnímu sternu 45 x 2~- rnm.

) -s.r oceňuj: ve specikxsci. Doporučené 

tri kra C:.
. - £? oceňme i'civíaueině re

27,325+21,868 _______ _______  _________ __________ ____________________________________________________ 49,193

197 M 23329023 fólie PE vyztužená Ai vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150 g/m2 s integrovanou lepicí páskou m2 56,572 39,60 2 240,25
YV 49,193*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 56,572

198 K 998763402 Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 417,156 1,60 667,45



: určil h-rctncsr za csi 'Soni

řrs prober.;,-,: sazbo.

- i pro ňmcinosí 
ccsr.i incividušira.

D 764 Konstrukce klempířské 87 151,70

199 K 764001891 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti m 7,240 33,50 242,54
vv 1,81*4 7,240

200 K 764002801 Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti m 28,500 30,70 874,95
w 5,46+5,46+7,05+7,05+1,74+1,74 28,500

201 K 764002812 Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané m 45,190 40,20 1 816,64
vv 20,57+20,57+4,05 45,190

202 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 7,100 55,30 392,63
3,55*2 7,100

203 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 6,600 53,60 353,76
VV 1+1+1+1,2+1,2+1,2 6,600

204 K 764002871 Demontáž klempířských konstrukcí lemován! zdí do suti m 16,450 24,60 404,67

w
2,5*4
4,05
0,6*4
Součet

10,000
4,050
2,400

16,450

205 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 45,190 40,20 1 816,64

206 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 10,140 40,20 407,63
Vv 3,5+3,5+3,14 10,140

207 K 764111411 Krytina ze svitků nebo tabulí z pozinkovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné 
drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30°

m2 14,378 710,00 10 208,38

208 K 764212606 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 500 mm m 10,000 550,00 5 500,00

=sc 22-2 Z'~ ' " C~ Z Z ' ~ V r "" ^ Z ~ Z~^^é ~ "Z i SOUZCíi.-' CSC ' O-- Z 7-' z..

209 K 764212634 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm m 7,200 380,00 2 736,00

~ ep. : ' . : - „ _ i scuocnz cen 754

210 K 764212635 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 400 mm m 25,200 440,00 11 088,00

C'SC
'/ cenicn 754 21-'' 505 až - 3542 najscu za zočie:'y rszizoy na zozk.aznl ziecž. :emc sa ccsazjs cenami so^com zen 7o-- Gi-io..

^ocmidn 'pizzo z zozinnovanáno p!ecnu s zznaven/m zc/rzňem v roz\žn:JiZ šmca c<s né sďasnrm zrnnc.

211 K 764212663
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem 
střechy rovné rš 250 mm

m 50,800 260,00 13 208,00



212 K 764214606 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
mechanicky kotvené rš 500 mm m 6,400 560,00 3 584,00

213 K 764216602 Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez 
rohů rš 200 mm m 4,400 280,00 1 232,00

w 1,2+1+1+1,2 4,400

214 K 764311615 Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horni rovné, střech s krytinou 
skládanou mimo prejzovou rš 400 mm m 10,000 430,00 4 300,00

215 K 764-xl Oplechování komínu z Pz plechu s povrchovou úpravou SOUDO
r 1,000 1 600,00 1 600,00

216 K 764511602 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm m 46,200 460,00 21 252,00

217 K 764511643 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), 
rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm kus 3,000 275,00 825,00

218 K 764518623 Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru
120 mm m 8,000 450,00 3 600,00

219 K 998764202 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 854,428 2,00 1 708,86

Ji;.

D 765 Krytina skládaná 317 338,87

220 K 765111801 Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30° na sucho do suti m2 270,470 38,40 10 386,05
v v 20,57*5,48 112,724
w 20,57*7,08 145,636
w -(1,5*2,56)*2 -7,680

(2,36*1,74)*4 16,426
(1,07*1,74)*2 3,724

VY -0,6*0,6 -0,360
'v V Součet 270,470

221 K 765111811 Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti m2 270,470 10,00 2 704,70

222 K 765111861 Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží, sklonu do 30° z hřebenáčů na sucho do suti m 27,910 38,40 1 071,74
20,57+3,67+3,67 _____ ___________ ________________ 2/,910

223 K 765111881 Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti m 27,910 5,00 139,55

224 K 765191001 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) 
na bednění nebo tepelnou izolaci

m2 14,378 58,20 836,80

225 M 28329036 ,ro//e kontaktní difuzne propusjm pro c opm ovou hyúroizo acm vis vu, rivis a mi roporezm ■ o y m. & m2 16,535 58,10 960,68

vv 14,378*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 16,535



226 K 765191001/R Montáž pojistné hydroizolační nebo parotě^-é fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na krokve m2 14,378 58,20 836,80

?sc
~r ~ c ~ny náklady m dccévnu íóíis. nyio se oceňuji va soscifikaa. Zmatné íze donodnour v~ směrné v/s : £_ r-'- 

-- - $- -'^oč-sny náklady na do6i ' ice. b/xo seccsňuji yoiezkamí ceníku SCC-~S~- Konstrukce k:am„ s 5

\/V 4,05*3,55 14,378

227
---------- 1

M 28329322 fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá mikroporézní PP 160g/m2 m2 16,535 65,00 1 074, 78
vv 14,378*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 16,535

228 K 765191021 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve m2 268,702 58,20 15 638,46

PSC . , „ _ _ r ./náklacmna dodávka okaonioe. ano as coenuU Doložkami cer.>;<j 5CQ-75~: Konstrukce kismyířské.

w

20,57*5,49
-0,52*0,52
20,57*7,11 
-(3,72*1,5)*2 
(2,36*(1,74*2))*2 
(1,3*1,74)*2
Součet

112,929
-0,270

146,253
-11,160
16,426
4,524

268,702

229 M 28329322 fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá mikroporézní PP 160g/m2 m 2 309,007 58,20 17 984,21
268,702*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 309,007

230 K 765113015 Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° na sucho maloformátová režná vč. příslušenství - typ 
krytiny dle PD

m2 268,702 688,00 184 866,98

o „ - . podhříbenovýcn :sšs!< z Zsžtis sraný hřsosne. Výréru :šoh:o isšsk js tříbě

-$c Z o = r.z 'vn :iísk tispňku hřebsns s néroií scřešrZch výSze. prossněhcvých

, -; - -- _ ; -• _ .00-734 Konsmukcs klsmpírsks.

231 K 765113111 Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° okapová hrana s větracím pásem plastovým m 50,580 150,00 7 587,00
Poznámka k sguqqpj car:

0= 'C _£ -0^0 a - - = ~£
: - r řaou svýcfi tašek z ksždé strany nřecsns. Výměru tůchco taéexje :fsos

c r_ c zi - r p - -; ; c -- - ; : ,:c ých :ašek. csptňku nrsbene s néroží. sžssnich výíszu. pro~isr4hcvýcr,
•- ■ ; : ?. o. ~~ c:s i - _ -'1
- C~í~ - - ; -• s s .s - = : JC0-7Č4 Konstrukce klempířské.

v-.,/ 20,57+20,57+(2,36*4) 50,580

232 K 765113311 Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° hřeben na sucho s větracím pásem kovovým z hřebenáčů 
režných

m 27,950 1 303,00 36 418,85

■ v-a-C'. .. ■

kadu OGOn/acenovýcn -ssek z každé smány hojené, dýmám iécn:o izšanjs mam

orosmoovýcn :zšsk. dcpikko r-řsoer.e a nároží smasnmn pýmu očodsněncvýcn 
-ZVAC2.
' / katalogu 2C0-r54 Kcrsdvcs - o c

20,57+3,69*3,69 27,950



233 K 765113412 Krytina keramická drážková sklonu střechy Ho 30° úžlabí na plech na sucho s těsnícími pásy m 10,000 860,00 8 600,00

. - r - = . _ zvýzn zzžzr. z ksžcié Sirény zřzosm. Výniěrz recese tašek je dszz

PSC : z .. z- - žer. dopíňKu krszsnz z zércžt. skešnicz výlszu. kových

- .!- Xznstrukzs Xlsmpiřsxš.

234 K 765113913 Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° Příplatek cenám za sklon přes 50° m2 268,702 43,50 11 688,54

CS SC~ ZBZQCjór-' i rrS.-včOy ~S O: n S’Zč>‘ • i .c-SS'k.
zs se. zz~zz s s tzz í sz. g-f z ** *íř. r 'zždé stzzny rřezezs. Výněru těchto tsšsxjě třibs

z ■ či 53" c' -r . , ::: :' ; ' s~z'z yz' re, :: :—e :. - zzezz z nžfcíi. sťzénízr zýiezu. o;díisněhovycr:
zzz - s c.zzz z<\z zz ' z-z: se zzz i,z za -z - , = ^ z 02
- C:zz~z z ; - lszzccz-^ ~zi^- ,z g cz S:o-~2- ca amoiřské.

235 K 998765202 Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 3 007,951 5,50 16 543,73

s - . . . - . - - idy. pokud j= možná určil' nrnoznos; za zsiý stsvsóní

?sc
2 -z -s:: = s; : rc Cz e =5 ? z ; <-gce zas, . ~z ~z-- z z žíně procentní sazbu.

- s cz z 0 z z gr»- z*: zz _ sz z ~aza , zzz z c ::z - g : :: zz pro krnotnost

D 766 Konstrukce truhlářské 289 193,78

236 K 766691914 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 
stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 kus 7,000 16,80 117,60

=sc
Poznámka k souboru cen:
7. Ceny-1221 a -1232 :ze užít jer prc křidle rojící současné oce jmenované funkce.

237 K 766691915 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 
stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2 kus 4,000 30,30 121,20

~sc
eoznamma k. souboru cení
1. Ceny-1221 a -1332 lze uzd jen prc křidlo mající současně obé jmenované funkce.

238 K 766441811 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1 m kus 3,000 4 580,00 13 740,00

239 K 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1 m kus 3,000 90,00 270,00

240 K 766-X12 D+M Pomocný rošt z impregnovaných latí pro obložení přesahu střechy palubkami m2 35,998 419,00 15 083,16

241 K 766421214 Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 100 mm m2 35,998 295,00 10 619,41

PSC

r_c'í~ r -C ~
„2 „c - 1" 2“ -5_ ó r$nl zscočiera montáž podkladového .-osm: :zio montáž se oceňuje cenou -7112.

1 _ _ isna montáž a cocávka ncsnýcn prcku (neon konzol, zrnu} ono zavěšen j mší' za:o montáž a dodávka se oceňuj;

vv Přesah střech mezi krokve
20,57*1,75 35,998

242 M 61191172 palubky obkladové smrk profil klasický 15x121 mm jakost A/B rn2 41,398 215,00 8 900,57



VY 35,998*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 41,398

243 K 766621211 Montáž oken dřevěných včetně montáže r, a plochy přes 1 m2 otevíravých do zdivá, výšky do 1 ,t m2 4,920 352,00
:

z 5": = o ř r o - - 5; o :
- ; y-rinovéní. norízoniéíní i vanikslni vyrovnáni oiranníno -ámu, okoivsní 3
o „s 'z zaoníckéno zsiišrsni.
- - nýcn a oioonýon.

:/ csisní- a ranném okna jsou zspcčiany nékíacy na izolaci vnější: vnrrnr

1 731,84

1,380
2,100
1,440
4.920

244 M 766-xW okno dřevěné 1200x1150mm - ozn. O01 - spec, dle výpisu oken kus 1,000 12 000,00 f 2 000,00

245 M 766-xi 1 okno dřevěné 1000x1 OSOmrn - ozn. 002 - spec. dle výpisu oken kus 2,000 11 000,00 22 000,00

246 M 766-X12 okno dřevěné 1200x1200mm - ozn. 003 - spec. dle výpisu oken kus 1,000 12 000,00 12000,00

247 K 766629214 Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném 
ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, páska

m 17,700 120,00 2 124,00

1,2*1,15 
(1*1,05)*2 
1,2*1,2
Součet

eriiKéín: vyrovnáni okenního rámy. ckerren! a

zaocirsny náklady na izoiaci vnější i vniařni.

1,2+1,2+1,15+1,15+1+1+1+1+1,05+1,05+1,05+1,05+1,2+1,2+1,2+1,2 17,700

248 K 766694112 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 1000 do 1600 mm

kus 4,000 245,00 980,00

rncznšmkz .< souoeru ozn:
7 vesnách 755 55 - 3421 s 3~i22isou započteny / náklady ~s zaměřen: zdzovanýon čtveru.

- z 7 55 - - =_ 5 , o o. = „ :;; = oj cdzcniáinj l verdkáirí vyrovnáni, vkor/snl a vyemění
' spáiy rn-zi psraoeiem a osiěním peiyurstanovcv pěnou. vó$:ně zscricKéňo zatisiéni.

; 5; - - -5' -z-^= z 0j u o ' ' = z ~ . __ o- oceňuje osnou -1610.

249 M 60794102 deska parapetní dřevotřísková vnitrní 260x1OOOmm m 4,300 246,00 1 057,80

250 M 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm kus 8,000 21,80 174,40

251 K 766-xl Uvere ozn. uui - vyroSaTcfoSavKa á“momaz zaruone, averi, Kovám á ostatnien aopinioP^spec. aie vypíšu
H\/<*ří

kus 3,000 15 000,00 45 000,00

252 K 766-X2 Dveře" ozn. DXJ2 - vyrodá, OSciavKa áTnontaz zaruone, averi, kdvanfa ostatnien doplňku - spěcTdie výpisu kus 1,000 25 000,00 25 000,00

253 K 766-X3 Dveře ozn. D03 - výroba, doQavKa a montáž zaruone, averi, Kovaní a ostatnien OopíňKu - spec. aie výpisu kus 1,000 25 000,00 25 000,00

254 K 766-X4 Dverě ozn."D04 - výroba, doaavKa a montáž zaruone, averi, Kovaní a ostatmčfTQopinKu - spec. cfie vypišti kus 1,000 25 000,00 25 000,00

255 K 766-X5
Dveře ozn. DOb - vyrodaOOodávRa aThontaz zaruone, avěríOkovam a ostatnien doplňku - spec. aie výpisu kus 1,000 15 000,00 15 000,00

256 K 766-X6
Dverě ozn. DU7 - vyrooa, aoQavKá a montáž žařuone, averi, Kovaní a ostatnien aopinKu - spec. Ole výpisu kus 2,000 8 500,00 17 000,00

257 K 766-X7 Dveře ozn. DUb - vyrooa, aoaavKa a montáž zaruone, averi, Kovaní a ostatnien aopinKu - spec. ale výpisu kus 1,000 8 500,00 8 500,00

258 K 766-X8 Dverě ozn. D09 - vyroda, čtodavka a montáž zarudne, dveří Skovaní a ostatnien dopríku - spec. dle výpisu kus 1,000 15 000,00 15 000,00

259 K 766-X9 Dverě ozn. DTU - vyrodaTOodavka a montáž zarudne, averi, Kovaní a ostatmcfTOopíríKu - spec. Ole výpisu
rlvArí kus 1,000 8 500,00 8 500,00



260 K 998766202
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky pře do 12 m

% 2 849,200 1,50 4 273,80

i - . . _ ' okudjs rnožm určí? ňrr-owQs: zz ce/ý sisvebni

?sc
- z .. . . _> -o:-:.-:' a tsonj ~;"c: oojží: cnen:scně procenio; sezen.

c _ _ ' * . . . ~ pro r:~o:ncs-

D 767 Konstrukce zámečnické 9 627,89

261 K 767995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 22,260 153,50 3 416,91

~sc _ 5 ' “"c =jncciízé ~cr:ovzr<é^c tíím konstrukce.

Ocel. KCE - spec. dle výpisu zameč, prvků - ZQ1 
"UPN 100" 15,9+6,36 22,260

262 M 13010816 ocel profilová UPN 100 jakost 11 375 r 0,026 26 600,00 691,60

w 0,023*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,026

263 K 767995113 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 34,980 30,00 1 049,40

psc : - - ' :s:ijsánoriivš aonrovínén: ov/v konsoukca-

vv Ocel. KCE - spec. dle výpisu zámeč. prvků - ZQ1 
"UPN100" 34,98 34,980

264 M 13010816 ocel profilová UPN 100 jakost 11 375 t 0,040 26 600,00 í 064,00

Vv 0,035*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,040

265 K 767-x1 Žárové zinkování výrobku kg 57,240 30,00 1 717,20

266 K 767-X2 Stavební přípomoc pro osazení zvedáku do zdivá - vysekání kapes/zazdívka....
SOUDO

r 1,000 1 500,00 1 500,00

267 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 94,391 2,00 188,78

D 771 Podlahy z dlaždic 54 110,46

268 K 771-x1 Penetrace podlah adhézním můstkem m2 51,431 47,70 2 453,26

VV 27,192+11,585+12,654 51,431

269 K 771574263
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké 
mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2

m2 51,371 485,00 24 914,94

27,132+11,585+12,654 51,371



1
j i.'-.'.'í' i ■■................. ........... m2 2.9,345 250,00 7 461,26

27,132*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 29,845

m2 26,663 220,00 5 865,86

w
11,585+12,654
24,239*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

24,239
26,663

272 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 20,670 136,00 2811,12
4,335+4,335-0,8+2,95+2,95+2,95+2,95-0,8-0,8-1 +1,5+1,5+0,3+0,3 20,670

273 M 59761275 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 230x80mm - výběr dle investora kus 75,782 46,80 3 546,60
20,67*3,333
68,893*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

68,893
75,782

274 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 67,150 54,50 3 659,68

?sc
řízsčky.

\/v''

20,67+2,26+2,26+1+1-0,7+2,26+2,26+1,635+1,635-0,8-0,7-0,7+0,2+0,2+2,75+2,75+1,115+1,115-  
0,7+2,41+2,41 +4,48+4,48-1 +0,45+0,45-1,1 +0,25+0,25+2,8+2,8+4,48
4,48
Součet

62,670

4,480
67,150

275 K 998771202 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 507,127 6,70 3 397,75

PSD

re- / : - - -i. £ , c ~ £ s .= - -- . 5 ^zné unčU nmo-zncsi 12 ca‘ý szsvson‘
~ Z S " >- Z ' ^ - - ~~ Z ^ ZZz Z ~ ~ 2 ZzZ : -

. ler.začrté przcan;n; sazou.
cz 2' ' z: za ~ 'c- = z z, 2 s ~ 'zz-a: 'Zich.

. - £ a 'z - : ac 2 zz z ~ sz a z~z^ z~ z z zzr~ a . £ 2,0 jzícpouze prc hmc:no$r
z 0 ~ _ : s~ z - ~z z z z 5

D 777 Podlahy lité 20 028,26

276 K 777131111 Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem m2 23,228 150,00 3 484,20
20,663
"Soklík" (5,95+5,95+3,45+3,45-0,8-0,9)*0,15
Součet

20,663
2,565

23,228

277 K 777511143 Krycí stěrka chemicky odolná epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm m2 20,663 774,00 15 993,16

278 K 777611141 Krycí nátěr podlahy chemicky odolný epoxidový m2 2,565 126,00 323,19

* napojeni na ze~n;c: onrzn. 
t - . _ 3 změkni QCDOnj.

yy "Soklík" (5,95+5,95+3,45+3,45-0,8-0,9)*0,15 2,565

279 K 998777202 Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 198,006 1,15 227,71



3

, ■ -jr ; .■■. ■ 'i.-i 1 ■. : , , ■ 5 QolCS i. p. zSU!t QV5ÝCP .'T? 0 i i" '5- i'J. -á. pi C i/ý’0/ O C cr i pi ~ CS'--. U '; O i PO 'Ji.1l Ci ! ~ O ic. O' ~ .Jí 00Ji njH Sm L- U.

7..' "v, <./ = .-■ vm /-■■■: ‘./rj-T,c -- • ,■ r; ■■ rr ■ C: ’ V■■■■■• 5 ■ ;
o =.■; .‘-r ' - - - _ ‘ prc hrncíriosr

s c s ' e zpjsooem ssuisčnš přsmisčijs.

D 781 Dokončovací práce - obklady 75 744,66
280 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 78,803 42,00 3 309,73

?sc

'r <c- 3 'Z 5 í

s w „-Ci „ d ^ c - r i' ií C73 , _ 5 : c- *: '/scppooj cen Vyrovnání pocxíscu vnnrnicn cmkonýck pPcn
- c cs Sj =t Z 5 5 J ~ 5

3 o z,- - ~ZZ ~ř :~ = ~y nakiady re meienéi íyip $~ oceňují vs spacikkac;.

w

(4,48+4,48+2,41+2,41 )*3 
-1,2*2,2
(1,2+2,375+2,375)*0,24 
-1*2,2
(1,15+2,375+2,375)*0,45 
(2,75+2,75+1,115+1,115)*2,6 
(2,26+2,26+1+1+1,21+1,21+0,75+0,75)*2 
-(0,7*1,97)*2
Součet

41,340 
-2,640 
1,428 

-2,200 
2,655 

20,098 
20,880 
-2,758 
78,803

281 K 781474115 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových 
hladkých přes 22 do 25 ks/m2

m2 78,803 575,50 45 351,13

~sc : - : - i/ cruny zcvrcnovýcn ivrsv.

282 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 - výběr dle investora m2 86,683 220,00 19 070,26
78,803*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 86,683

283 K 781494111 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové m 11,850 59,90 709,82

psc
' rc; J J ‘ . ' . . s než řszšciy.

VV 1,2+2,375+2,375+1,15+2,375+2,375 11,850

284 K 781494511 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací m 35,920 59,90 2 151,61

DSC
. . _ ony -5185 se scsnovi pccke pečen rezsných ockVdsček. nezávisíš mjsjion veíikosd.

_ " _ : - :sném použil'jiného résopje nož 'szočky.

VV 2+2+1,195+1,195+0,75+0,75+2,26+2,26+1 +1 +2,75+2,75+1,115+1,115+2,41 +2,41 +4,48+4,48 35,920

285 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem m 44,300 54,50 2 414,35

-.os < nezásisís najeýcn vS0'<o$:i.

2,3/5^-2,375^1,2+1,2+2,375^-2,3/ 5‘f3^-3-^3-f'3^-2+2+2-^2+2)S-^2,6-*-2,6+2,6+2 44,300



286 K 998781202
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 n

% 730,069 3,75 2 737,76

PSO

_ V - o se zscočítéve i hmcincsi rnsisnsuj oceňovaných -/a specmkaci
~ c ~szs -i oznscně Sianovii nmomos: 0'esunovanýcn marsréiu. izs pro výpočs: přesunu r.T:z. ~c z c rsnesoné propasení sszou.
tguí0 se zoou ss vynasooi rozpočrové rákisbv ze osiv srsrsoní Pii včséně nák:aou na msisněi vs soeo a: z
2. Pnplerek k osném -lisí pro přesun orcvscsrucsz covžiu mzchanatoe. :j. os zúžených pcdmine* ze . pouze pro omo-nos:
msesniiu. které ss římso způsobem ssus^^s

D 783 Dokončovací práce - nátěry 18 338,36
287 K 783113111 Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný fungicidní syntetický m2 35,998 45,00 1 619,91

Vv Nátěr jfz i ry přesahu s
35,998 35,998

288 K 783118211 Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický m2 35,998 175,00 6 299,65

289 K 783314203 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující m2 2,760 69,80 192,65

\ A

IPN ICC
(1,2+1,2+1,5+1,5+1,5)*(0,05+0,05+0,05+0,05+0,1+0,1) 2,760

290 K 783933161 Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový m2 36,535 85,90 3 138,36

291 K 783937163 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědiový m2 36,535 144,00 5 261,04

292 K 783997151
Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k cenám za provedení protiskluzné vrstvy prosypem 
křemičitým pískem nebo skleněnými kuličkami

m2 36,535 50,00 1 826,75

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 20 432,83

293 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 421,836 17,20 7 255,58

VY- 58,928+49,193+6,843+306,872 421,836

294 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 210,836 62,50 13 177,25
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Cena s DPH v CZK 698 221,44
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Ing. Petr Choutka 
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

ákíadys i . celkem c 7T C

PSV - Práce a dodávky PSV 577 042,51

731 - Ústřední vytápění - kotelny 163 830,10

732 - Ústřední vytápění - strojovny 134 772,60

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 203 213,15

734 - Ústřední vytápění - armatury 33 589,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 41 637,66

SOUPIS PRACÍ

02 - Vytápění

k.ú. Valtice, p.č. 2946 

Lesy České republiky

STAMA GROUP s.r.o., Masarykova 365, 691 64 Nosislav

06.03.2020

Ing. Petr Choutka 

Michal Kubelka



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Mákiady stí. 3 eslkerr „T

d PSV Práce a dodávky PSV 577 042,51

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 163 830,10

1 K 731110110 Kotle litinové teplovodní na tuhá paliva stacionární s odtahem spalin do komína pro vytápění s ručním 
přikládáním 45 kW

soubor 1,000 49 960,00 49 960,00

DSC j : Bcz:l:s z úvCxCo-

2 K 731-x1 Větrací otvor - vybourání otvoru, osazení mřížek soubor 2,000 2 000,00 4 000,00

3 K 731-X2 Napojení kotle na komín soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

4 K 731 -x3 Ekvitermní regulace systému vytápění - spec. dle TZ a výkres č. 1 soubor 1,000 14 560,00 14 560,00

5 K 731-x4 Zabezpečení kotelny dle ČSN 07 0703 - zatopení, STOP tlačítko atd. soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

6 K 731-x5 Akumulační zásobník topné vody o objemu 2000I s tepelnou izolací kus 1,000 26 400,00 26 400,00

7 K 731 -x6 Ochrana proti nízkoteplotní korozi, např. typu LTC141, 50 kW, 60°C, DN25 (včetně oběhového čerpadla) soubor 1,000 10 680,00 10 680,00

8 K 731-x7 Projekt odkouření kotle dle skutečně realizovaného výrobce soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

9 K 731-x8 Projekt a dílenská dokumentace MaR dle skutečně realizovaných výrobců soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

10 K 731 -x9 Dílenská dokumentace otopné soustavy soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

11 K 731-xlO Vstupní revize zdrojů tepla soubor 2,000 4 000,00 8 000,00

12 K 731-x11 Dodávka a montáž hasících přístrojů a dalšího vybavení dle PBŘ soubor 1,000 6 500,00 6 500,00

13 K 731-X12 Tlaková a topná zkouška a zaškolení obsluhy soubor 2,000 3 600,00 7 200,00

14 K 731-x13 Doprava a vedlejší náklady spojené s realizací soubor 1,000 6 500,00 6 500,00

15 K 731 -x14 Požární ucpávky (viz poznámky) soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

16 K 731-x15 Napojení na původní systém vytápění v sousedním domě soubor 1,000 4 000,00 4 000,00

17 K 731-x16 Úprava vody pro naplnění otopné soustavy soubor 1,000 850,00 850,00

18 K 731-x17 Stavební přípomoce soubor 1,000 1 800,00 1 800,00

19 K 998731202 Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m % 2,000 1 940,05 3 880,10



Poznámka ;< souboru cen:
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p 732____________ Ústřední vytápění - strojovny_________________________________________________________ ______ ________ ______________________ 134 772,60
20 K 732331624.RFX/R Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 6 o objemu 300 I soubor 1,000 8 812,00 8 812,00

21 K 732421402
Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, 
do 110°CDN 25/40 soubor 1,000 5 891,00 5 891,00

22 K 732421412/R
Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, 
do 110°C DN 32/60 soubor 1,000 7 995,00 7 995,00

23 K 732-xl Automatické doplňování vody do soustavy, např. typu Servitec 30 soubor 1,000 95 352,00 95 352,00

24 K 732-X2 Teploměr 0-100°C soubor 9,000 460,00 4 140,00

25 K 732-X3 Manometr 0-600kPa kus 7,000 1 420,00 9 940,00

26 K 998732202 Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 2,000 1 321,30 2 642,60

uzjě mezně uren nmcínos; zs csiý 

c . = í: š orozsnmi

- ' ... :ra nmornosr

D 733____________ Ústřední vytápění - rozvodné potrubí__________________________________________________ ______ ___________ __________ ________ 203 213,15
27 K 733223102 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením 0 15/1 m 40,000 321,00 12 840,00

28 K 733223103 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením 0 18/1 m 15,000 369,00 5 535,00

29 K 733223104 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením 0 22/1 m 15,000 422,00 6 330,00

30 K 733223105 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením 0 28/1,5 m 15,000 561,00 8 415,00

31 K 733223107 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením 0 42/1,5 m 110,000 974,00 107 140,00

32 K 733223108 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením 0 54/2 m 15,000 1 530,00 22 950,00

33 K 733811241 Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a 
podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

m 55,000 78,00 4 290,00

?3C 1 -a-j zs, . c - - - ns sz _ - ně zcmcnmn :rnn;c.

34 K 733811242 Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a 
podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm m 140,000 111,00 15 540,00



Poznámka k sojboru cen:

35 K 733811243 Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a 
podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm m 15,000 123,00 1 845,00

V cenách -i2m až-1255 jsou zepočzeny / náklady na ocCáni tečeme zo;ačnlcn zrjoic.

36 K 733-x1 Tepelná izolace potrubí i armatur celé strojovny soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

37 K 733-x3 Předizolované vedení (vedení vně objektů mezi přístavbou a původní hájenkou) 2xDN40 m 5,000 2 365,00 11 825,00

38 K 733-X2 Ostatní práce - uložení, ukotvení či zavěšení potrubí soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

39 K 998733202 Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 1,500 2 002,10 3 003,15

ú ' ■ = ; ' ~ c a ~ z z o "z~ ~ a- - _ _,c _ - 'Cje mozns uren ji^cíncsi za csiý

prccan-r.!

'c nmomesi

p 734____________ Ústřední vytápění - armatury_________________________________________________________ ______ ________ _____ __ ______________ 33 589,00
40 K 734220102/R Ventily regulační závitové vyvažovači s vypouštěním přímé PN 20 do 100°C G 1 kus 1,000 2 842,00 2 842,00

■; .5 rěkizcy r,s coaévk^ a mcnrsž měřici s -sypoušišcí sans-My. 'y;o se oesňuji ssmosmrš

41 K 734221682 Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové 
otopných těles VK

kus 8,000 425,00 3 400,00

c~ ' o Z ~ -•_ í - zapoezeny n~ pisců na coosvkc a 'r^onzaz menci * vyocusT^Ci an,'•eacn/. /yzo se ccenjj: ssmoS:Sin~

42 K 734242414 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1 kus 1,000 368,00 368,00

43 K 734242416 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 6/4 kus 1,000 629,00 629,00

44 K 734261406 Sroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18 kus 8,000 586,00 4 688,00

45 K 734291247 Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 2 kus 1,000 1 052,00 1 052,00

46 K 734292713 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 kus 2,000 198,00 396,00

47 K 734292715 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 kus 3,000 369,00 1 107,00

48 K 734292717 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2 kus 4,000 785,00 3 140,00

49 K 734292718 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2 kus 4,000 1 020,00 4 080,00

50 K 734292725
ustatm armafuryl^aiovei^oíiOTYŤW^ZW^iprime vniímržavrt s vypouštěnirtreri - pro expanzní kus 1,000 684,00 684,00

51 K 734295011 Směšovací armatury závitové trojcestné s ručním ovládáním DN 20 kus 1,000 1 220,00 1 220,00



52 K 734295012/R Směšovací armatury závitové trojcestné .učním ovládáním DN 15 kus 1,000 1 180,00 1 180,00

53 K 734-x1 Řízení trojcestného ventilu, tříbodově, např. ARA600 kus 2,000 3 033,00 6 066,00

54 K 734-X2 Termostatický ventil - spouští při nárůstu teploty přes 95°C ve spalovací komoře kotle kus 1,000 685,00 685,00

55 K 735-x3 Automatický odvzdušňovací ventil kus 5,000 264,00 1 320,00

56 K 735-X4 Vypouštěcí ventil kus 6,000 122,00 732,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 41 637,66

57 K 735152471 Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 515 W

kus 1,000 3 556,00 3 556,00

58 K 735152473 Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 773 W

kus 1,000 3 937,00 3 937,00

59 K 735152495 Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 800 mm /1403 W kus 2,000 5 343,00 10 686,00

60 K 735152499 Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2105 W

kus 1,000 6 484,00 6 484,00

61 K 735152572 Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 840 W kus 1,000 4 005,00 4 005,00

62 K 735152595 Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 800 mm /1850 W - typ VKL!

kus 1,000 6 017,00 6 017,00

63 K 735152691 Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 400 mm /1331 W - typ VKL! kus 1,000 6 241,00 6 241,00

64 K 998735202 Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 2,000 355,83 711,66



VÝPIS MATERIÁLU - VZDUCHOTECHNIKA

POZNÁMKY k výkazu:
- v případě dotazů kontaktujte projektanta. =
- nacenění VZT je nutné provádět s celým projektem a nikoli jen s výpisem materiálu. =
- skutečné potřeby materiálů budou zohledněny dle požadavků stavby. =
- ceny včetně dopravy, montáže, přesunu hmot, ekologické likvidace a další. =
- potrubí včetně izolací, upevnění a ukotvení, na potrubí musejí být izolovány =
- stavební přípomoce nejsou součástí dodávky VZT. =
- prostupy mezi dvěma požárními úseky musejí být realizovány protipožárně - více viz požární 
zpráva a technická zpráva VZT.=
- prostupy a požární ucpávky jsou součástí stavební části dokumentace a výkazu materiálu-
- povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál 
doplnit a ocenit.=
- cena včetně montáže, přesunu hmot, ekologické likvidace a dalších nutných položek=
- veškeré typy a povrchové úpravy vzduchotechnických koncových elementů před objednáním 
odsouhlastit s investorem nebo architelctem=

Popis prvku Počet Jedu. J. cena Celkem

VZT ZAŘÍZENÍ - Odvětrání sociálních zázemí v 3. NP a 4. NP
Odvodní ventilátor do kruhového potrubí s doběhem pro 016Omm;
V=250m3/h; externí tlak 150Pa 1,0 ks 5800 5 800,00 Kč

Pružná manžeta pro ventilátor; 016Omm 2,0 ks 176 352,00 Kč
Zpětná klapka; mechanická; 016Omm 1,0 ks 337 337,00 Kč
Talířový ventil odvodní, kovový, 0125mm 2,0 ks 207 414,00 Kč
Talířový ventil odvodní, kovový, 016Omm 1,0 ks 312 312,00 Kč
Těsnící manžeta - tvarovka pro prostup hydroizolací 1,0 ks 1800 1 800,00 Kč
Výfuková protidešťová hlavice; rozměr 0160; max tlaková ztráta 25Pa při 
250m3/h 1,0 ks 2660 2 660,00 Kč

VZT tvarovka pro odkanalizování VZT stoupačky 016Omm 1,0 ks 389 389,00 Kč
Flexibilní potrubí s útlumem, 0125mm, min. tl. izolace 25mm 3,0 m 210 630,00 ICČ
Flexibilní potrubí s útlumem, 0125mm, min. tl. izolace 25mm 3,0 m 210 630,00 Kč
Kruhové SPIRO potrubí vč. tvarovek, 0125mm 2,0 m 632 1 264,00 Kč
Kruhové SPIRO potrubí vč. tvarovek, 016Omm 5,5 m 710 3 905,00 Kč
Tepelná izolace pro 0125mm s hliníkovým povrchem; min. tl. izolace 30mm 2,0 m 270 540,00 Kč
Tenelná izolace pro 016Omm s hliníkovým povrchem; min. tl. izolace 30mm 5,5 m 350 1 925,00 Kč

OSTATNÍ
Montáž vzduchotechniky 1,0 kpl 10000 10 000,00 Kč
Nastavení; měření; zaregulování; zkoušky vč. měření hluku; uvedení do 
provozu; zaškolení obsluhy 1,0 kpl 1500 1 500,00 Kč

Izolační závěsy; ocelové pomocné konstrukce; kotvení potrubí; doprava; 
přesun hmot a vedlejší náklady spojené s realizací, rezerva

1,0 kpl 6900 6 900,00 Kč

Cena celkem bez DPH 39 358,00 Kč
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

04 - Zdravotechnika
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Ze; a ;s Lesy České republiky
.. ; ■ ?.. STAMA GROUP s.r.o., Masarykova 365, 691 64 Nosislav

Kód dílu - Popis

Mákíscď i. y ceiker;

HSV - Práce a dodávky HSV

Zstum: 06.03.2020

Ing. Petr Choutka 

Zpracovatel: Michal Kubelka

Cena celkem [CZK]

342 308,58

245 160,65

1 - Zemní práce 142 884,33

2 - Zakládání 1 941,57

3 - Svislé a kompletní konstrukce 37 460,00

4 - Vodorovné konstrukce 4 931,64

8 - Trubní vedení 52 282,00

998 - Přesun hmot 5661,11

PSV - Práce a dodávky PSV 97 147,93

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 33 248,43

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 26 859,10

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 31 837,51

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 5 202,89



SOUPIS PRACÍ
Stavba:
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04 - Zdravoteohnika

:V.;S' =: k.ú. Valtice, p.č. 2946 06.03.2020

-

Lesy České republiky

STAMA GROUP s.r.o., Masarykova 365, 691 64 Nosisíav / jmccvare::
Ing. Petr Choutka 

Michal Kubelka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Nákl&dv : ... '.. tsu celkem 242 308,512

D HSV Práce a dodávky HSV 245 160,65

D 1 Zemní práce 142 884,33

1 K 131201101 Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
do 100 m3 m3 70,000 304,00 21 280,00

-éSC

ůzsrni
2. Fíííspisuje-.’ cro - - ■ r . .. - - - - --

. .; zzz.osných
i-yÉcošypÁ"

- . ■ . , - ~ ve výkopišzi 2 s- yřenczani vý:<cph'j na onizhiérr isrénu

| 2
K 131201109 Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k 

cenám za lepivost horniny tř. 3 m3 70,000 24,00 1 680,00



r-oznam scuom,. ran
i. H!cuosr: jam ve stržích a jam pro základy propnčna a podsíně zpěvném dna s oránu pod ocrysam výkopu pro koryta vojctečí při
- - - i : •; - :: ' - : - _ ' ^ : ■ - '2

oro zaiuscv zd:. oiazeo. rovmnin. olumu a -'Sd os oceňuji cenami příslušnými pro objem vj/kopu do ICO rnS. / když snutečný objem
OPU i- vetSi.

Z Os : - r " : 2:'.: - : 3. 2 se.- : - 2.2 2 2 ~ . ~ Z
~ ^2*2:2 : uf : - 0, _ 2- -02 2 2 c ~ 3 ' _ " rc; 22 :

2 c ------ . 22 2 C~-C- Z „Z - " ~ Z~ 5Z- Z __c~; - 22 '_c 2 222 - -22-2 ~ ' mnýcn

■ '.",3.22/2
. c: vocm ou 'ananoilv jsjí rychlosti individuálně.

„ nazanszmmcn ;sm hloubky přes 15 rr. ss ooshujS individuálně.
~ 22 222 ‘sou zaocctsny i nékisdy ns crípacná nutné přemístěni vykopnu ve výkopišti 2 re přerozeni vykopnu ns přiisniém terénu
na vzdéisnos: co 3 m od okraje jámy neoc naložení na popravní prostředek.

. - n:emis:šní výkooku nad "i m hloubky se určí Cis ustanoveni článku č. Z z 51 všsocscnýcn occmínek katalogu.

3 K 132201101 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 46,650 342,20 15 963,63

Poznámka k souboru oen:
:m terénu ns vzdálenost co 3 m od podélně osy rýny nebo

naloženi ns cop m vn í prostře dek.
U. C-ir- l-uCu L-; U--.-'; 'Jí O ’ ■/::>.

2 -- w-." ~ v. = '2

_ ■; - ^ - r ' 2 c' c - ,e urči dle ustanovení článku č. 3151 všeobecných t - ataiogu.

41,1+5,55 46,650

4 K 132201109 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 46,650 24,00 1 119,60

C$c

... 21 •y ■- jí ji i...i' '.',<02 <u na prvenem tsrenu na vzosísnost o o v m o o pečeme osy ny> ry ne o o 
- ~_2 na ccoravn; orosiřsoek.

V. / /. :
2; šířky přes 20Q do 3CC mm a nícuoky dc 750 mm. 
o) šiíky přes 500 oc ugo mm a hloubky do 1 C00 mm. 
o) šířky přes ~-00 do 500 mm a moučky do ■ 250 mm. 

o _ - ;'2.s 5Gu oo oOu mm a hloubky do 1 5C0 mm.
_ ~ou na svise oremistění výkooku nad ' rr, hioubky se urči čís ustanoveni článku č. 5151 všsooscnýor podmíněn katalogu.

5 K 139711101 Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4 m3 10,000 1 550,00 15 500,00

-sc /. V csnécr, nsjscj-J J = - iocchycsni stsvscnícr, :<ons:;j;c; s onpsoné :: í.-£ níp-;;.- :r;stcru.

6 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 67,200 155,00 10 416,00

PSC . čij; nszastžsní oiosiry u cažzni -éjizéno

7 K 151101211 Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, 
hloubky do 4 m

m2 67,200 85,00 5 712,00



8 K 151101301 ■Zřízeni rozepráni zapazenych sten v*"opu s potreDnym prepazovamm pri roubem priioznem. ~‘oubky m3 70,000 49,00 3 43tí,00

"SC
V- z_ „ f'-er s -i ' ~ ^c .cože e - v: z ^ co^c^eni je započteno v cenách

scuooru cen -’5 ■ . 0-'i Zřízeni pažení a rozepření sten rýh pro podzemní vedeni pro všechny šířky rýny.

9 K 151101311 Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu rouben! 
přfložného, hloubky do 4 m m3 70,000 12,00 840,00

10 K 162201211 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním 
kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4 m3 10,000 230,00 2 300,00

11 K 162201219
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním 
kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně 
horniny tř. 1 až 4 za každých dalších 10 m

m3 20,000 92,00 1 840,00

VV 10*2 20,000

12 K 167101101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 m3 46,880 195,00 9 141,60

„r " a z z - a £„- co .c ca - "5 ' 55.
: r= 5" * - w z~ ; ~ z ~ ; 5 ' z a'Z' - m e os
- ^cZji \;c - z.: z a zcae-cs ca ~ - ... =_ z z ^z z _ 5 -zoi. nebe tež:šu hromadu na přenu neoc k težišd

- r- - N _ z ^ 2 _ _S'ZZZ. ' _ uC ;z_ * w&tO :Sivhj v , "Z C Z c dOptoVtil
C _ - ~ Z" 6' B = ' w „ : : -C- - ' líZ'-. '■ Z r _S -Z ' ' .-s = = _ z z ně

z^~e cs =z~ z. * ss s_ 5" " a,"1; a ” z z z.a ~ c cz^ z ss - r-.
2. Wncž$;ví měrných jednotek se urči v rostlém: stavu horniny

VV 70+46,65+10-79,77 46,880

13 K 162701105
“\toqoi uv 11tf-prcm nnsy^pčaTrrny^po^QTZi icrTTca^ZTDvyKicii^QTjprrčrm^rm^pTOísTrcuTVUT^crfez.

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 m3 46,880 258,00 12 095,04

- . * - - ~ ijs-H projekt přemístit '-.ýkopek na místo nepřístupné oovykým oopravnim prostředkům toto přemístěni

z ~ . -f za kioi. 'Ozenano vozidla v :erěnu vs výkopišu nebo ne hesypisd.

2 0: z' ~ z:, zz 'z. « ^ anv na roznnun vvkopku na nésypisd: toto rozhrnut; se oceňuj,- cenami scuooru cer 171. 0-. .

PSO
■■ z-- ■■ - - -....... . ■........... . -- ■ ■ ■emsia.u nějaké překážka, pro kterou je nutno překdo a<: výkoosn z jednoho oóvykiěho
. - . _ .z a -- z: _ . . z - - ~ - : - -. *■ .

Pxiádéri výkopku cena.

Haných óc cC neoceňuje se nakiédérí výkopku. i když sa orovédL Toto 

- započteny _ _ dodá-/ku msishéiu. :y:c sa oceňuj: ve specifikaci.

14 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 46,880 17,00 796,96



i. '...-wcc. - i ■■ '.-c i;
; - . . ,, ‘ ' . f _ _ - . _ - j.cc>'-\/ této skiaaky
. ............................... ' ... ~2

s = 5: 2 - ^ ':c " s ; " ~= 5 r ~ c; ;
2; zasypán! konyi vodoteči a proniuon! ■/ terénu oez přaospsana-o znutnaní sypeniny:
2 - 212 ' 2: - 22- 2:: ^ - c 2- 2 ' 2 ~ ^ = '2 ::~
: 22' - ZC $"-■ e.v ^•.zzs<:, ■■c.:o c-^^os:
a i ; ; -2 : : 2-2 re ' 2-S 2:2 ' ~ tou. z naíiož oyi výkcpek získán. 2 zo 2ni tehdy, jzsdižs se výKOpekpo

~ v. - 2 za ' -5 c :5 2-2 ,* ‘2 hromsdy pcdé! výkcpu:
atc.Zc - : s a= = cc 1 . s:c~s ,2.5 2 ■

2 ' c 2'2 cr o .... :--Cc''2's''T;'2""" ' 22 '2 ' “2 pmekisn-; určené otecky této skládky připadají nejvýše 2 ~3 výkopku
a : c - to „ 2_ ,c_'c „ =

- '■:_22'2 " _ -j- -2- 2222 :• u- 'nOi Sejmuli ernica nsoo lesní pudy dc 50 .v. nsoo ocsňujé-H sa vooorovoš
c v s c" ~ -2 _ 5C - ~r í “ 5; :j~ : '52 20-1102. 152 2C-1151 a <62 2C-1152, V zšente přípaesen se uloženi

00 a^C 22 2 222ccn2-2 5 '-2C3 J2
" ' výxopku sa oceňuje cenami soudem can i?i. 0-. , Uloženi syoaniny do

- 'nér'im m síuěccs. 

v rosném stavu zpra viola ve výkeptsii

15 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504 t 84,384

—

185,00 15 611,04

=8C, '. Ceny uvaoané v souperu cen lze ň: - ' ■' a mistnicn ooemknak.

46,88*1,8 ' 84,384

16 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 79,770 124,00 9 891,48



seznamka :< scucoru cen:
re ~a s mrou znuurenu

- =s s _>z ' s,' : ca ose > -a
' .

„ 3 ■ “' 5- '* .

su 'O m od Kraje výčepu neoo

. - :í nsoo zásypu jan a rýn pro

s;< nauieniý - cenami souperu cen 15/ 1C-H0 Nakládáni výkopku nseo syoaniny e 152. 0-

= :s: s; := c : . j;. :s ; ■ ; : . . ■ '. • - uze
z _ . - - zunur oojemu zbylého výkopku se

a~ z- _ osa ~c'- z _ ~ sz~rosnrá poděl výkopu a nad výkopem pian

■ osm pe provázeni zasypu zářezu se šlkmýmu síenenr. pro podzemní vedeni 
se oceňuje:

- _ . ■ásyou. nsni-ii projsKíSm předepsáno zraněni 'ozprcsďsnéhQ zbylého

sněno zoyleno vý/opnu. a :o v

28,6+48,67+2,5 79,770'crcrsypčrnrpoiruDnr^n^jrfersypenTinOTr^VíTOunyOTrrTomii i u. ncoo^rriciiciicii^m^prnpfenrerryrrrprcrcrei i
17 K 175151101 výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez m3 21,842 306,00! 6 683,65

OCQ - V.V i ■-r , ■ r.-. --v'r.

:/ csr-í-cr nejsou zeňrnjry némedy na nakupovanou sypsnkm. Teto se oceňuje ve spsouikaci 
censor r ejso v zsnrnury náklady na prohozeni sypsnuy :y:c náklady ss oceňuji položkou i 7511-1102 ^rmlarsif za prohozeni

w

12,5-1,848
3,05-0,42
10-1,44
f :

10,652
2,630
8,560

21 841
18 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 f 35,034 245,00 8 583,33

vv 17,5170143050745*2 'Přepočtené koeficientem množství 35,034

D 2 Zakládání 1 941,57
19 K 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného - fr. 0/8mm m3 1,530 1 269,00 1 941,57



'vzn.

zavrchu colš:z"a.

; p -i ' . < ;

1,53 1,530

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 37 460,00
20 K 382413118 Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 12000 I vč. poklopu kus 1,000 3 560,00 3 560,00

. s . 7 - 7 S:i A Qi loielogu B22-1

-sc ■z -- 0 12“5 min. rí 150 mm. Hisré se ocsňjjs scjboram esa v52 Z. FocKisdnía zsjiáťovsc:
zs z - i-. .'=í - r ;n" : z siogu.

z c ~z - - e ^ ::í5 cec - zmi souccru car, 595 52-21 Očsroncvénf pctruoi raze zdivá síou žetonem prcsým v

21 M 56230022 jímka plastová na obetonování objem 12m3 - spec, dle PD kus 1,000 33 900,00 33 900,00

D 4 Vodorovné konstrukce 4 931,64
22 K 451572111 Loze poďpotruDi, stoky a aroone oojeKty v otévrenem vyxopu z Kameniva arooneno tezenerío CTaz" 4 m3 3,708 1 330,00 4 931,64

?sc ta j- z- il a % Ji i on zňzani sběrných vrstev r,ad zrsnsz ' - .. s~
Z zz'tn - tZ z: zzpoiiany / náklady r,a orohczezi výko. • . ř>S'f : zřzemních omcícn.

W
VV
V v
VV

30,8*(0,6*0,1)
7*(0,6*0,1)
24*(0,6*0,1)

1,848
0,420
1,440
3 ,70t

D 8 Trubní vedeni 52 282,00
23 K 008-x2 Napojení vodovodu na stávající vnitroareálový rozvod T-kusem SOU

hnr 1,000 1 200,00 1 200,00

24 K 008-xl D+M Chránička pro vodovodní potrubní D75 m 2,500 350,00 875,00

25 K 871161141 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo 
SDR 11/PN16 D 32x3,0 mm

m 32,500 46,00 1 495,00

- y náklady na:
z vb spsc!fi;<sc;: zištné izs cohodncui u iruo zciyBuyiécovýcn ve výš'. Vó %: u :ruo z cvrošho PVC 

:sruji ve zcsci:
•;vi72 .<o;~kiorv pnmárnicn ohrihm :sparných čerpadel.

26 M 28613595 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m rn 34,125 48,00 1 638,00
VV 32,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 34,125

27 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 32,500 18,00 585,00

28 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm m 32,500 13,00 422,50



29 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí C 1o 80 m 32,500 24,00 780,00

;a ^ »- č„9 ,<?: c"' vnce zkoušsnéno úseku jakéhokoliv arunu potrubí.

-- = . - ocsun zkoušecího čerpadle. napušiení barovou sodou a dodáni vody oře bekovou

' - . ___ smomáž výrobku nebo tibou pro zabezpečen’ konce zkoušeného úseku potrubí, na momáž 2 demontáž
w - - - . - . z zaslspovscí príruoy. na- zaslepení cccccek pro hydranty, vzdušníky a jiné arnaiwy 5 odbočky pro

30 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 32,500 24,00 780,00

í. V cenách jscu započteny nákieoy na napuštění ■ vypuštěn; vody dctíán: vody s dszi- • . ■ crcstřsdku.

31 K 871275211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125 m 7,000 512,00 3 584,00

=sc

1. v canicn jsou započteny i náklady na dodaní trub vostr,i gumováno ;šsnění.
2. Použijí zrub oís to nos:!:
a} třída SN 4: kanalizační ski přípojky, ocívodnování pozemku s výškou mytí až - ~

i - ■ - - ,• : . riseb ar. ípké zazížsn í s výškou kryti po 3 m
o) S/V 10: kana’izační ski přípojky, odvodňováni pozemku s výškou krvú ýor: £ rn
bj třída SN 12: kamaUzační sízš s vysokým statickým zatížením a dymmiokvm, rázy. oři rychlosti média až 15 m/s s výškou krytí 0. ~-l0 m 
sj třída SN 15: kanalizační sítě s vysokým statickým zatižením a cyns.nvp.:vm rumy avýškou krytí 0.5-"2 m.

32 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 7,000 17,00 119,00

c - - . yáz 3 odsun zkoušecího óerpeeue. nepustém bekovou vodou a dodáni vody pro bekovou

" - ... srromáž výrebku nebo diíou pro zebezpeoen: konce zkoušeného úseku pcvubl: ne montáž e demmniáž
c oc o t c : e e až zzsiepovecípríruoy. ns zsstepení odboček pro hyďemy vzdušníky e jiné ermetun/ e odbočky :rc

33 K 008-X5 Tlakové a funkční zkoušky potrubí kanalizace SOU
hnr

1,000 350,00 350,00

34 K 899620131 UBěíonovánT plastovycn šachet ž polypropylenu Detoriěm prostým v otevrenem vyKopuTbeton tr. u
1R/90

m3 7,250 2 700,00 19 575,00

35 K 008-x4 Vyztužení obetonávky plastové jímky ocelí B500 B t 1,233 14 500,00 17 878,50

36 K 008-X3 Stavební přípomoc pro venkovní rozvody vodovodu a kanalizace SOU
hnr

1,000 3 000,00 3 000,00

D 998 Přesun hmot 5 661,11

37 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 39,867 142,00 5 661,11

- q r>

Poznámka k soudem cen:
- uzd pro zeminu. sypBnhy. šzerkopissk. namenívo ac. Případné manipulace s tinuc maierié’sm se

:oo - Oc , a S Z-ii Vodorovné přemístěni uýKopku nsoc sypaniny ksiaiocu 5CG-1 Zemní práce.

D PSV Práce a dodávky PSV 97 147,93

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 33 248,43



38 K 721173401 Potrubí z plastových trub PVC SN4 dné (ležaté) DN 110 m 17,000 465,00! ’ 7 905,00

Csc Z Z: - ci s' za.ee::.3 ,'S z a ~ s: jO'u car, 722 15-. . Ochrana ze z csaaÁOZ.

39 K 721173402 Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 m 7,000 512,00 3 584,00

?8C ?. Cenami -2315 až -2217 $s oceňuje svislé peeru-jí cc smešn!no moku pc čisticí kus.
cru cen ~22 12-. . Oenrem ccmuoi. cesii A 02.

40 K 721-x1 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 32 m 7,500 258,00 1 935,00

41 K 721174042 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 40 m 4,000 247,00 988,00

*: ořu car. 722 73-. . Qcnrana oouuci óšs:ik 02.

42 K 721174043 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50 m 4,000 260,00 1 040,00

_ 8; - ~ č __ sf ~r? .-i 5':' =: c : .c . s c • ~
2 2:~ - z a z s ;; „ zuz : ,.~sacza . = ~ cen 722 15-. Ocnrsns por.rjbZ čést!A 02.

43 K 721174044 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 75 m 1,000 341,00 341,00

2-.^ Za -ZZ - a. Z‘ za zce z s e z . z z es" z : . ; ?
Z 7c :c:_ ? r - r :r ~ ~ - '„cc* ca> z' -c „pru cen T22 . . Ocnrsns pevuoi. část? A. 02.

44 K 721174045 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 110 m 8,500 467,00 3 969,50

1. Cenami -32io ež -321 / se oce c c „ ~ o z : ' „ ~ z us.
2. Qcňreny oopscníňo e připete ^ -c -i souoorn cen ~22 í3-. . Oenrens pcuucí. časii A 02.

45 K 721-x2 D+M izolace potrubí návleková tl. 40mm pro DN 40 (vrstvená) m 1,000 165,00 165,00

46 K 721211421 Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 - do sprchy kus 1,000 1 243,00 1 243,00

47 K 721211422 Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138 s izolační soupravou kus 2,000 1 456,00 2 912,00

48 K 721-x4 D+M Čistíc! kus DN 100 kus 1,000 132,00 132,00

49 K 721-x5 D+M Čistící kus DN 75 kus 1,000 123,00 123,00

50 K 721-x6 D+M Zátka DN 75 kus 1,000 24,00 24,00

51 K 721-x7 D+M Kondenzační sifon DN 40 kus 1,000 836,00 836,00

52 K 721-x8 D+M Kondenzační sifon DN 32 kus 3,000 788,00 2 364,00

53 K 721-x9 D+M Revizní nerezová dvířka 200x300mm kus 2,000 988,00 1 976,00

54 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 50,000 24,00 1 200,00

z oceán? oécňa; jeze Cccíévka sa coau.ua ua



55 K 721-x3 Tlakové a funkční zkoušky potrubí
sou
hnr 1,000 500,00 500,00

56 K 721-x10 Stavební pfípomoc SOU
hnr 1,000 1 200,00 1 200,00

57 K 998721202 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 2,500 324,37 810,93

Zz' - ' SZ ' ~ c r 3 - i C ~ZZ " - ;-'C ' - c c SS Z Z : € C 5 ~ Z „ ~ os: ze csiý
-as: Z~ s; -c " zs~e :c : = ~c :s ~s a z z c - c~sc = z
2 zc d '2 ~s s: ~ 5 r s r ; ;í. c í;. ; í c ~: = -. zs :z :zcs : ~ "c -c r _ =" =. -procsnuii
:z~-~. ~c z sezzz se , e~z^ cz: c o e a " cv ~ ř ř~ ^ .a ~c s:., - 'a - c s 5"aa :a ^
- - - - z : : : ;Ci 3 - zzs sz ~o . 5; r zara _= , z :~ **'■ = ' ~~ z* z zs ~ o nmot^os:
~s s a„ s^za 'c ~_z='z,a^^- = 5 , =■

d 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 26 859,10
58 K 722174002 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 m 15,000 229,00 3 435,00

PSC ?žm- - '2 . ' ' zeccčzsny nékisoy rz ncniéž a dodávku potrubí a r/ero/ek.

59 K 722174003 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 m 17,000 241,00 4 097,00

=sc í. Ves nach -±001 až -±053 jsou z spočteny náklady na montáž a ccca . otrubí a žverovsk.

60 K 722174004 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4 m 1,500 314,00 471,00

?sc -5 2- -0 m-p započteny někiatíy na montáž a dodávku potrubí á tvarovek.

61 K 722174022 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 m 9,000 236,00 2 124,00

?sc 1. V canácn -±00" až -±03Sjsou započteny náklady na montáž a dodávku pot rusí a tvarovek.

62 K 722181221 Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a 
podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm m 15,000 58,00 870,00

=sc ", V csnéch -1211 sž -1255jsou započteny i náklady na cicdéní :scsiné izolačních zruoíc.

63 K 722181222 Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a 
podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm m 18,500 69,00 1 276,50

=sc 1. V cenách -1211 sž-1255 jsou zapcčisny i némady na dooání zspsinš izolačních zrucic.

64 K 722181241 Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a 
podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm m 9,000 78,00 702,00

FSC 1. V canácn -1211 až -"255psou započteny i nákíscy na Podání tepelná izolačních traoic.

65 K 722231073 Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4 kus 1,000 305,00 305,00

66 K 722231222 Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 3/4 kus 1,000 786,00 786,00

67 K 722232043 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2 kus 2,000 199,00 398,00



68 K 722232044 Armatury se dvěma závity kulové kc ity PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4 kus 2,000 268,00 536,00

69 K 722232045 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1 kus 2,000 412,00 824,00

70 K 722232061 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2 kus 1,000 312,00 312,00

71 K 722232062 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4 kus 1,000 428,00 428,00

72 K 722-xl D+M Podružný vodoměr Qn=2,5m3/h kus 1,000 985,00 985,00

73 K 722-x2 D+M Kulový kohout 1/2" s nátrubkem kus 1,000 346,00 346,00

74 K 722-X3 D+M Mrazuvzorný ventil 1/2" s nátrubkem na hadici kus 1,000 2 896,00 2 896,00

75 K 722-X4 D+M Tlakoměr 0-1,6Mpa kus 1,000 1 620,00 1 620,00

76 K 722290226 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového 
do DN 50 m 42,500 28,00 1 190,00

"Z- . 'C- -J u ~Sj
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77 K 722290234 ZkousKy, propiacn a aesimeKcéWaovoanmo potřubi propiácfTaTíěsinTěkce vodovoamno potruDi do DN 
an m 42,500 33,00 1 402,50
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78 K 722-x5 Stavební přípomoc
SOU
hnr 1,000 1 200,00 1 200,00

79 K 998722202 Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 2,500 262,04 655,10

Poznámka k souzoru cen:
Jc , C: ' í z ' z zz ; zz .'* = *-? s*: s~ “z _ =" a' ' „c' ~c$: za csíý

z- „ Dc ^ * ^c^-5 zzz-jzz i - z ^ :• ji zzz zi z~ " s cz^z „z
C ~z - c-^ř r' c. r „ a z / zz =z z 5 z ~c s = es o 'z.a z as ~z .z _ „ = ~~ =■ orccencni 
_"z "z : ;'zzz _r zzz„ zz^z. z = 1 z. _r Zr z => .. ' ' wS *5 s z ~ - a ,zi „ ~z=~ :z z 
: : zz -I - z z *z 3 c • ; „ =------_ zz - zeza z' z -Z c "zz" ; .5 zz z= 'o nmo^res:

Z ' S Z- )iim z-;j:;.onz ozžmizrjni

o f25_____________ Zdravotechnika - zařizovací předměty______________________________________________________________________________ __________ 31 837,51

80 K 725112022 Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad 
vodorovný vč. tlačítka a sedátka

sou
bor 1,000 4 281,00 4 281,00

?sc cs " i;- žzízcircj.

81 K 725211603/R
Umyvadla diturvitová bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na 
sifon 600 mm

sou
bor 2,000 1 939,00 3 878,00
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82 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti
sou
hnr 2,000 1 546,00 3 092,00

=$G

83 K 725861102 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 kus 2,000 365,00 730,00

/ cenách zsnzocacich předměte. 
722 22-..

84 K 725813111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 SOU
hnr 4,000 255,00 1 020,00

85 K 725841312 Baterie sprchové nástěnné pákové s příslušenstvím
SOU
hnr 1,000 2 326,00 2 326,00

86 K 725865311 zapacnove uzaverxy zarizovačicn předmětu pro vany sprcnovycřTkoutu šlanovymnklouBěm na odtoku 
nw Ati/pn

kus 1,000 556,00 556,00

-sc

•-Za. 1 .t no ",

- : >: „ :?T£:5; ; , ~ z: z. :r:; , z z _ z : zz,z z: z ,
P ~3'£, * 'eir , z s z.

: . .z _ z v canéch zařizcvaciciz přacmázn.

87 K 725532126
Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé 
objem nádrže (příkon) 200 1 (2,2 kW)

sou
bor 1,000 11 661,00 11 661,00

'SC ' raar * 2. -Z1Z a. šz~S s .ezs; ; - , a j- „ =: a, 5 zn. na zdi = na nosná konstrukce.

88 K 725539201 tieKtriCKe onrivace zasoomkove montáž tíakovycn onrivacu závěsných (svisiycn neDO vodorovných) ao~
1=; 1

SOU
hnr 1,000 680,00 680,00

FSC : ' .. S cm. na zdi s na nesně Konstrukce.

8,9 M 54132286 ohřívač vody elektrický tlakový pod umyvadlo SL 2kW kus 1,000 3 143,00 8 143,00

90 K 998725202 Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1,500 313,67 470,51

os: za esy

procsn-.n:

: bmetnešr



D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 5 202,89

91 K 726111031
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety 
ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm

sou
bor 1,000 5 126,00 5 126,00

-sc ; íc V,r’-V C-- 'VV* .. V'řV

92 K 998726212 Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1,500 51,26 76,89



ING. JOSEF HÁJEK ELEKTROATEL.IER

Mikulovská 604, 691 42 Valtice
mobil 776 898887, e-mail: ing.hajek@seznam.cz, web: www.elektroatelier.cz

Zakázka číslo: 181022
Název: HOSPODÁŘSKÉ STAVENÍPOLESÍ VALTICE,D.l.l S0101 Hospodářské stavení

D. 1.4.5.2 Výkazy výměr / silnoproud

Rekapitulace
Kap. Popis položky Základ DPH Základ 21,00%

A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1. C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ 85871 85871
2. vruty, šrouby, matice, hmoždinky.příchytky, podložky, sádra 120 120
3. C46M - Zemní práce - MONTÁŽ 9386 9386
4. Podíl přidružených výkonů 1,60% z C46M 150,176 150,176
5. MATERIÁL 122627,5 122627,5
6. Přesun dodávek 1,00% 303,19 303,19

. CELKEM URN 218457,866 218457,866

B. HZS
7. Hodinová zúčtovací sazba 26740 26740

CELKEM HZS 26740 26740

C. DODÁVKY ZAŘÍZENÍ
8. Dodávka zařízení (specifikace) 30319 30319
9. Doprava dodávek 5,20% 1576,588 1576,588

CELKEM DODÁVKY 31895,588 31895,588

D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
10. zařízení staveniště 1 1

CELKEM VRN 1 1

Z REKAPITULACE CELKEM 277094,454 277094,454

____________________ Základ DPH (*)______________DPH Celkem s DPH
Sazba 21.00% 277 094.45 Kč 58189.84 Kč 335 284.29 Kč

Celkem: 277 094,45 Kč 58189,84 Kč 335 284,29 Kč
(*) upraven z důvodu zaokrouhlení

mailto:ing.hajek@seznam.cz
http://www.elektroatelier.cz


Mikulovská 604, 691 42 Valtice
mobil 776 898887, e-mail: ing.hajek@seznam.cz, web: www.elektroatelier.cz

C21IV1 - Elektromontáže
Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč] Množství Jedn. Celkem [Kč]

1 210010002 trubka plastová ohebná instalační průměr 20mm (PO) 23,00 10,00 m 230,00
2 210010007 trubka plastová tuhá instalační průměr 20mm pevně (PU) 

na příchytkách
23,00 12,00 m 276,00

3 210010301 krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP68; KPR68) 
bez zapojení+vrtání otvoru ve zdivu/sádrokartonu

85,00 37,00 ks 3 145,00

4 2100105020 osazení bezšroubové svorky do 3x6 vč. zapojení 28,00 80,00 ks 2 240,00
5 210010512 montáž kabelové příchytky distanční d16/26mm+hmoždinka 15,00 60,00 ks 900,00

6 210010603 kompletní zazdění /montáž rozváděče vč.materiálu 2 200,00 1,00 ks 2 200,00
7 2100106056 sádra stavební 15,00 25,00 kg 375,00
8 2100106058 montáž čidla teploty - bez materiálu 250,00 5,00 ks 1 250,00
9 210020302 kabelový žlab drátěný 50x 50mm vč. 

podpěrek,spojek,nosníků
255,00 10,00 m 2 550,00

.10 210100001 ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 
2.5mm2

22,00 80,00 ks 1 760,00

11 210100002 ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do
6mm2

25,00 12,00 ks 300,00

12 210100003 ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 
16mm2

35,00 10,00 ks 350,00

13 2101100022 Time spínač zapuštěný kompletní,krytí IP44, včetně 
rámečku, 10AX/230VAC, řazení 1,5,6,7,6+6; 1/0

125,00 13,00 ks 1 625,00

14 210110072 časový spínač pod strojek -tlačítka/spínače; SMR-T či
SMR-B

550,00 1,00 ks 550,00

15 2101105121 tahový spínač 25A/3 pol, 400V, IP 55 zapuštěný 250,00 2,00 ks 500,00
16 2101110021 zásuvka vestavěná 16A/230/L + N+PE ; IP44 s víčkem do 

KPR68 včetně /1-2/rámečku,bílá
125,00 24,00 ks 3 000,00

17 210190002 montáž rozvodnice do 50kg/nacenit dle výkresové 
dokumentace

8 500,00 1,00 ks 8 500,00

18 210190101 zás.skříň 40A;max.4x230V;1x16A/400V;1x32A/400V, 
chránič + jističe,IP44,10kA

1 850,00 1,00 ks 1 850,00

19 210200005 LED KRUHOVÉ svítidlo kompletní včetně zdroje do
55W,nástěnné ;IP44 až IP65,do 600mm

310,00 11,00 ks 3 410,00

20 210200028 LED svítidlo průmysl IP65 do 100W,přisazené 350,00 11,00 ks 3 850,00
21 210202003 LED historická lucerna + výložník d60mm;na stěnu OS- 

11 LED, 43W.IP44,černé provedení
650,00 3,00 ks 1 950,00

22 210203001 svítidlo nástěnné LED nouzové SE/3hodiny,IP65 ,8W 250,00 7,00 ks 1 750,00
23 210220022 uzemnění v zemi FeZn průměru 10mm vč. svorek, propojení 

a izolace spojů; 0,62kg/m
55,00 20,00 m 1 100,00

24 210220031 uzemění v zemi FeZn 30x4 ( 120 mm2) 0,95kg/m + 
držák pásky DP

65,00 35,00 m 2 275,00

25 210220101 svodové vodiče AlMgSi do průměru 10mm, Cu průměr
8mm vč. podpěr

120,00 80,00 m 9 600,00

26 210220213 jímací tyč 1m /d10mm na hřeben+ podpěra PV15 950,00 1,00 ks 950,00

27 210220221 JR1,5 jímací tyč 1,5m délky na dvojitém držáku - upevnění 
na hřeben

1 560,00 2,00 ks 3 120,00

28 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SU,SO,SP) FeZn či 
NEREZ

45,00 10,00 ks 450,00

29 2102203011 svorky hromosvodové do 2 šroubu zkušební NEREZ + 
označení svodu

55,00 4,00 ks 220,00

30 210220302 svorky hromosvodové nad 2 šrouby (ST, SJ, SK, SZ, SR01, 
02,03)

45,00 8,00 ks 360,00

31 2102203021 hlavní ochranná svorka / přípojnice v krytu / MET 150,00 2,00 ks 300,00

32 210220321 svorka na potrubí ZSA16 "Bernard" vč. pásku Cu a nerez 
,2 x 50cm

150,00 12,00 ks 1 800,00

33 210220322 zemnící šroub na ocelové konstrukce; vodič do 16mm2 25,00 15,00 ks 375,00

34 210220361 tyčový zemnič vč. zaražení do země a připojení do 2m 550,00 6,00 ks 3 300,00

mailto:ing.hajek@seznam.cz
http://www.elektroatelier.cz


35 210220573 smršťovací bužírka či nátěr - izolace svodu od SZ k 
uzemnění: včetně materiálu

150,00 4,00 ks 600,00

36 210800547 CY 6mm2 (H07V-U) zelenožlutý (PU) 25,00 30,00 m 750,00
37 210800549 CY 16mm2 (H07V-U) zelenožlutý (PU) nebo NYY zž 16mm2 35,00 12,00 m 420,00

38 210802159 CMSM 3Cx1.5mm2 (CMSM 3G1.5) (PU) 23,00 30,00 m 690,00
39 210802168 CMSM 5Cx1mm2 (CMSM 5G1) (PU) 25,00 20,00 m 500,00
40 210810045 CYKY 3Cx1,5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PU) 23,00 370,00 m 8 510,00
41 210810045 CYKY 3Ax1,5mm2 (CYKY 301.5) 750V (PU) 23,00 25,00 m 575,00
42 210810046 CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PU) 28,00 120,00 m 3 360,00
43 210810056 CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V (PU) montáž 32,00 100,00 m 3 200,00
44 210810057 CYKY 5Cx4mm2 (CYKY 5J4) 750V (PU) 33,00 5,00 m 165,00
45 210860221 JYTY 2x1 mm s AI laminovanou folií (PU), LAM UTP

4x2x0,8 cat.5e, UTP 4x2x0,5

C46M - Zemní práce

23,00 30,00 m 690,00

85 871,00

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč] Množství Jedn. Celkem [Kč]

1 460010024 vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru 1 820,00 1,00 km 1 820,00
2 460200163 kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3 165,00 30,00 m 4 950,00
3 460560163 ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3 87,20 30,00 m 2 616,00

Materiály

9 386,00

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč] Množství Jedn. Celkem [Kč]
1 01222 výložník stěnový KR pro historickou lucernu,černý,d60mm 1 894,00 3,00 ks 5 682,00

2 01273 LED svítidlo venkovní historická lucerna OS-11,IP44,43W 
3500K

8 450,00 3,00 ks 25 350,00

3 10.044.220 Sádra PBEG elektrikářská á 25kg 15,00 25,00 KG 375,00
4 10.046.508 Tyč ZT 2,0 (2000 plná) zemnící 594,00 6,00 KS 3 564,00
5 10.046.539 Svorka SJ02b 35,00 6,00 KS 210,00
6 10.046.555 Podpěra PV 15/Pv/P50 posuvná 240-420 86,00 22,00 KS 1 892,00
7 10.046.632 Podpěra PV 23 nerez 40,00 10,00 KS 400,00
8 10.048.186 CYKY 301,5 (3Ax1,5) 15,00 25,00 M 375,00
9 10.048.482 CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5) 22,00 120,00 M 2 640,00

10 10.048.546 H07V-U 6 zž (CY) 15,00 30,00 M 450,00
11 10.048.561 CMSM 3G1,5 (3Cx1,5) 15,00 30,00 M 450,00
12 10.048.827 H07V-U 16 zž (CY) 43,00 12,00 M 516,00
13 10.048.984 CYKY 5J4 (5Cx4) 59,00 5,00 M 295,00
14 10.051.139 JYTY 201 (2Dx1) 15,00 30,00 M 450,00
15 10.056.264 Svorka ST N s páskem nerez 55,00 10,00 KS 550,00
16 10.062.501 Rámeček TIME 3901F-A00941 B 57,00 14,00 KS 798,00
17 10.062.503 Spínač ELEMENT,TIME 3558E-A06940 01 192,00 12,00 KS 2 304,00
18 10.063.920 Rámeček TIME 3901F-A00942 B 198,00 12,00 KS 2 376,00
19 10.065.147 Zásuvka TIME 5518E-A02999 01 IP44 205,00 24,00 KS 4 920,00

20 10.066.155 Držák MERKUR DZM 7 ŽZ 30,00 5,00 KS 150,00

21 10.068.959 Svorka SUB nerez 27,00 1,00 KS 27,00
22 10.069.937 Relé SMR-T supermultifunkční 750,00 1,00 KS 750,00
23 10.074.580 Pásek pozink. FeZn 30x4 38,00 33,25 KG 1 263,50
24 10.074.905 Svorkovnice EPS 1 ekv. s krytem 550,00 2,00 KS 1 100,00
25 10.076.040 Příchytka 6516 distanční 12,00 60,00 KS 720,00
26 10.076.458 Svorka ZSA 16 zemnící 45,00 12,00 KS 540,00
27 10.076.733 Žlab MERKUR 50/50 galv. zinek 110,00 10,00 M 1 100,00
28 10.154.141 Trubka oheb.1420 pr.20 320N MONOFL b. 23,00 10,00 M 230,00
29 10.555.052 Ovladač ELEMENT,TIME 3558E-A86940 01 203,00 1,00 KS 203,00



30 10.577.458 Drát územ. FeZn pozink. pr. 10 35,00 12,40 KG 434,00
31 10.608.291 Drát územ. AL pr.8 AlMgSi měkký 25,00 10,80 KG 270,00
32 10.622.927 Spojka MERKUR SZM 1 M2 GZ 35,00 10,00 KS 350,00
33 10.622.931 Držák MERKUR DZM 12 GZ 55,00 5,00 KS 275,00
34 10.641.502 Spínač PRESSTO 3536N-C03252 11 IP55 650,00 2,00 KS 1 300,00
35 10.706.055 Šroub ZS 10 S (standard) zemnící 5,00 15,00 KS 75,00
36 10.719.542 Svorka SR 3b N 48,00 8,00 KS 384,00
37 10.793.303 Vrutošroub PSSV 8x80 pozink 10,00 10,00 KS 100,00
38 10.881.147 Držák DP pásky do základů 25,00 35,00 KS 875,00
39 10.945.538 Podpěra DEHN 123116 dvojitá 339,00 2,00 KS 678,00
40 11.004.841 Skříň zásuvková,5-pol. 1x32A,1x16A4p,4x230Vjiš.FI 

40/4/003,6kA,IP44;C20/3,C16/3,4xB16/1
3 700,00 1,00 KS 3 700,00

41 11.122.738 Tyč JR 1,5ALMgSi 18/10 jímací 337,00 2,00 KS 674,00
42 1100375 Svítidlo BRSB, 6x12 LED, 2700 K, kryt opál PMMA, IP44, 

prům. 375mm, 700mA;27W
1 247,00 6,00 ks 7 482,00

43 1121000480 Svítidlo BRSB, 8x12 LED, 3000 K, kryt opál PMMA, ÍP44, 
prům. 480mm, 900mA/3900lm

1 626,00 5,00 ks 8 130,00

44 17018 KVCYKY-J 3 X 1,5 (C) 15,00 370,00 M 5 550,00
45 17096 KVCYKY-J 5 X 2,5 (C) 22,00 100,00 M 2 200,00
46 22013 KVCMSM 5GX1 22,00 20,00 M 440,00
47 34989286 TREMIS ŠTÍTEK OZNAČENÍ SVODU ZEM TYČ 10,00 4,00 KS 40,00
48 34997598 TREMIS PODPĚRA VEDENÍ PV22A N NEREZ POD

STŘEŠ KRYTINU 190MM
48,00 28,00 KS 1 344,00

49 34999157 TREMIS SVORKA ZKUŠEBNÍ SZC N NEREZ 49,00 4,00 KS 196,00
50 35998206 BEC PÁSKA ZEMNICÍ ZSA 16 NEREZ 0,5M 45,00 12,00 KS 540,00
51 4015 KO KRABICE KPR 68 73X66MM 11,00 16,00 KS 176,00
52 40990704 TREMIS SVORKA UNIVERZÁLNÍ SU N NEREZ 38,00 5,00 KS 190,00
53 40992699 TREMIS SVORKA OKAPOVÁ SOC N NEREZ 45,00 5,00 KS 225,00
54 40995663 KO TRUBKA TUHÁ 1520 HA 320N 20/17,4MM 3M BÍLÁ 23,00 12,00 M 276,00
55 41991561 KO PŘÍCHYTKA 5320 HB PRO TR PLAST BÍLÁ 15,00 12,00 KS 180,00
56 80977770 BEC KONEKTOR IDEÁL 72B-2.5 STÁČECÍ (TMAVĚ 

MODRÁ)
10,00 20,00 KS 200,00

57 80977771 BEC KONEKTOR IDEÁL 71B-1.5 STÁČECÍ (ŠEDÁ) 10,00 60,00 KS 600,00
58 80983750 TREMIS ŠTÍTEK OZNAČENÍ SVODU SMĚR 10,00 4,00 KS 40,00
59 81191668 PAN SVÍTIDLO NOUZ. LED FÉNIX LXE-1803-CC

NÁHRADA JE 81798619
560,00 7,00 KS 3 920,00

60 81262594 KO KRABICE KP 68 73X42MM 11,00 21,00 KS 231,00
61 81267416 TREMIS TYČ JÍMACÍ JRPV15 ALMGSI 1M NA 465,00 1,00 KS 465,00
62 81880241 TREMIS SVORKA K JÍMACÍ TYČI SJ1E N NEREZ 45,00 2,00 KS 90,00
63 81999506 TREMIS ŠTÍTEK OZNAČENÍ SVODU ZEM PÁSKA 10,00 8,00 KS 80,00
64 891588 TREMIS PODPĚRA VEDENÍ PV1P-55 DO ZDI PLAST 

(NÁHRADA OBO 5207487)
48,00 10,00 KS 480,00

65 PL3500L1N4ND MODUS PL 3500lm, úzký korpus 1500mm, LED 840, 
korpus PE, opálový PC kryt, IP65, zdroj 700mA

1 887,00 11,00 ks 20 757,00

122 627,50

Docl

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč] Množství Jedn. Celkem [Kč]
1 32988 Rozváděč R2;nacenit přesně dle výkresové dokumentace 

,ln=25A/6kA
30 319,00 1,00 ks 30 319.00

30 319,00

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč] Množství Jedn. Celkem [Kč]

1 2101000100 provozní a technické zajištění 350,00 10,00 hod. 3 500,00
2 210100210 demontáže,úklid pracoviště,příprava zakázky 270,00 20,00 hod. 5 400,00
3 210100211 zednické výpomoci,zdění otvoru,bourání otvoru 290,00 6,00 hod. 1 740,00



4 210100301 zapojení regulačních prvků topení /programování/ domácí 
telefon

350,00 10,00 hod. 3 500,00

5 210900150 Revize elektro výchozí 450,00 20,00 hod. 9 000,00

6 210900155 skutečný stav - pasport elektroinstalace 300,00 12,00 hod. 3 600,00
26 740,00



INCI JOSEF HÁJEK - ELEKTROATELIER
Mikulovská 604, 691 42 Valtice

mobil 776 898887, e-mail: ing.hajek@seznam.cz, web: www.elektroatelier.cz

Zakázka číslo: 181023
Název: HOSPODÁŘSKÉ STAVENÍ POLESÍ VALTICE, D.2.3 S0104 Venkovní rozvod NN

D.2.3.2 Výkazy výměr - SO104 Venkovní rozvod NN

Rekapitulace
Kap. Popis položky Základ DPH Základ 21,00%

A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1. C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ 21822 21822
2. vruty,šrouby,matice,hmoždinky,příchytky,podložky,sádra 120 120
3. C46M - Zemnf práce - MONTÁŽ 42892,5 42892,5
4. Podíl přidružených výkonů 1,60% z C46M 686,28 686,28
5. C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy - MONTÁŽ 1173 1173
6. MATERIÁL 43534,82917 43534,82917

CELKEM URN 110228,6092 110228,6092

B. HZS
7. Hodinová zúčtovací sazba 18500 18500

CELKEM HZS 18500 18500

C. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
8. zařízení staveniště 1 1

CELKEM VRN 1 1

Z REKAPITULACE CELKEM 128729,6092 128729,6092

__________________Základ DPH (*)______________ DPH Celkem s DPH
Sazba 21.00% 128 729.61 Kč 27 033.22 Kč 155 762.83 Kč

Celkem: 128 729,61 Kč 27 033,22 Kč 155 762,83 Kč

mailto:ing.hajek@seznam.cz
http://www.elektroatelier.cz


Mikulovská 604, 691 42 Valtice
mobil 776 898887, e-mail: ing.hajek@seznam.cz, web: www.elektroatelier.cz

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč] Množství Jedn. Celkem [Kč]
1 210100001 ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 

2.5mm2
22,00 6,00 ks 132,00

2 210100003 ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 
16mm2

35,00 16,00 ks 560,00

3 210120021 pojistka PNA 000 do 160A 55,00 18,00 ks 990,00
4 210120121 pojistková skříň nástěnná / vestavná/ pilířek / max

9x250A
4 500,00 2,00 ks 9 000,00

5 210120453 demontáž jističe 3-pól. do 125A 450,00 3,00 ks 1 350,00
6 210120471 jistič 3-pólový bez krytu do 125A do rozváděče 6/1 OkA 450,00 3,00 ks 1 350,00
7 210810045 CYKY 3Ax1,5mm2 (CYKY 301.5) 750V (PU) 15,00 42,00 m 630,00
8 210810053 CYKY 4Bx10mm2 (CYKY 4J10) 750V (PU) 55,00 142,00 m 7 810,00

21 822,00

€46M - Zemní práce
č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč] Množství Jedn. Celkem [Kč]

1 460010024 vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru 1 820,00 1,00 km 1 820,00
2 460030072 demontáž + montáž zámkové dlažby či bet.dlaždic nebo 

betonu
320,00 20,00 m2 6 400,00

3 460200161 kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/příplatek za kopání v blízkosti 
vedení

142,00 100,00 m 14 200,00

4 460420001 kabel, lože z pros.zem.v rýze 35cm tl.22cm 42,50 100,00 m 4 250,00
5 460490012 fólie výstražná z PVC šířky 33cm 11,20 100,00 m 1 120,00
6 460510021 kabel.prostup z PVC roury světí.do 16cm/tr.dvojitá 

korugovaná
34,50 185,00 m 6 382,50

7 460560163 ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3 87,20 100,00 m 8 720,00
42 892,50

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč] Množství Jedn. Celkem [Kč]
1 97402-9139 omítka drážky 50x1 OOmm HRUBÁ+jemná vč.materiálu 150,00 6,00 m 900,00
2 97403-1123 vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 100mm

wídieíleiíf

45,50 6,00 m 273,00
1 173,00

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč] Množství Jedn. Celkem [Kč]
1 10.031.213 Trubka KOPOFLEX 40 černá 29,00 48,56 M 1 408,31
2 10.048.186 CYKY 301,5 (3Ax1,5) 15,00 42,00 M 630,00
3 10.048.218 CYKY 4J10 (4Bx10) 95,00 142,00 M 13 490,00
4 10.081.790 Pojistka nožová 25A PNA000 GG 55,00 18,00 KS 990,00
5 10.219.578 Skříň SS300/NKE1P 3xpoj.spodek 00 9 152,00 2,00 KS 18 304,00
6 29232 CHRÁNIČKA DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ 63 

(KOPOFLEX) 50M ČERVENÁ
28,00 136,44 M 3 820,25

7 90001 kopaný písek 265,00 7,71 m3 2 042,27
8 90006 fólie z polyetylénu šíře 330mm červená nad kabel 10,00 100,00 m 1 000,00
9 BM017325- Jistič C25/3 , 10kA 550,00 2,00 ks 1 100,00

10 BM018340T- Jistič B40/3, 10kA , barevná páčka

Práce ¥ HZS

750,00 1,00 ks 750,00
43 534,83

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč] Množství Jedn. Celkem [Kč]
1 2101000100 provozní a technické zajištění 350,00 15,00 hod. 5 250,00
2 210100200 vytyčení podzemního vedení inženýrské sítě 350,00 5,00 hod. 1 750,00

mailto:ing.hajek@seznam.cz
http://www.elektroatelier.cz


3 210100210 demontáže,úklid pracoviště,příprava zakázky 300,00 10,00 hod. 3 000,00
4 210100211 zednické výpomoci,zdění otvoru,bourání otvoru 350,00 5,00 hod. 1 750,00
5 210100300 úprava rozváděče .zapojení jistícího prvku 350,00 5,00 hod. 1 750,00
6 210900150 Revize elektro výchozí 350,00 10,00 hod. 3 500,00
7 210900155 skutečný stav - pasport elektroinstalace 300,00 5,00 hod. 1 500,00

18 500,00



\ .pol Pozice Název položky

1_l. Chladírna - PUR izolace
Chladírenský PUR panel tl. 80 mm 
Chladírenské dveře 1000x2200+600, pravé 
Hliníkový profil U 100 (RAL9002)
Hliníkový profil L 50x150mm (RAL9002)
Hygienická lišta podlahová 
Hygienická lišta rohová (hliníkový díl)
Hygienická lišta rohová (plastový díl)
Vnitřní roh hygienické lišty podlahové 
Vnitřní roh hygienické lišty rohové 
Ukončení hygienické lišty podlahové 
Fotoluminiscenční tabulka "Nouzový východ" 
Osvětlovací těleso, vodotěsné, patice E27, bílé 
LED žárovka, patice E27, 12W 
Vypínač, vodotěsný, bílý, s kontrolním světlem 
Bezpečnostní siréna (230V)
Tlačítko sirény, vodotěsné, s kontrolním světlem, bílé
Rozvodná krabice
Magnetický dveřní kontakt
Kabel CYKY 3Cx1,5
Kabel stíněný SYKFY 2x2x0,5
Instalační lišta 17x17 mm
Drobný montážní materiál

počet MJ cena/MJ
bez DPH

cena/pol. 
bez DPH

sazba
DPH

cena/pol.
s DPH

60,00 m2 944 Kč 56 640 Kč 21% 68 534 Kč
1,00 ks 25 069 Kč 25 069 Kč 21% 30 333 Kč

15,00 m 110 Kč 1 650 Kč 21% 1 997 Kč
25,00 m 95 Kč 2 375 Kč 21% 2 874 Kč
15,00 m 110 Kč 1 650 Kč 21% 1 997 Kč
28,00 m 110 Kč 3 080 Kč 21% 3 727 Kč
28,00 m 110 Kč 3 080 Kč 21% 3 727 Kč
4,00 ks 49 Kč 196 Kč 21% 237 Kč
4,00 ks 49 Kč 196 Kč 21% 237 Kč
2,00 ks 30 Kč 60 Kč 21% 73 Kč
1,00 ks 150 Kč 150 Kč 21% 182 Kč
3,00 ks 900 Kč 2 700 Kč 21% 3 267 Kč
3,00 ks 110 Kč 330 Kč 21% 399 Kč
1,00 ks 155 Kč 155 Kč 21% 188 Kč
1,00 ks 5 093 Kč 5 093 Kč 21% 6 163 Kč
1,00 ks 320 Kč 320 Kč 21% 387 Kč
2,00 ks 40 Kč 80 Kč 21% 97 Kč
1,00 ks 200 Kč 200 Kč 21% 242 Kč

20,00 m 21 Kč 420 Kč 21% 508 Kč
10,00 m 8 Kč 80 Kč 21% 97 Kč
6,00 m 20 Kč 120 Kč 21% 145 Kč
1,00 sada 3 500 Kč 3 500 Kč 21% 4 235 Kč



Chladírna - technologie chlazení
Kompaktní kondenzační jednotka SILFH4531Z
Ventilátorový výparník RC425-61ED
Řídící rozvaděč RC-EA-E3011-B
Termostatický vstřikovací ventil s dýzou
Indikátor chladiva/filtrdehydrátor (D10mm)
Měděná trubka 10x1
Měděná trubka 16x1
Izolace potrubí 9x18mm
Lepící páska 3x50mm
Chladivo R449A
Kompresorový olej
PVC odpadní potrubí D40mm
PVC koleno 90 D40mm
Nylonová závitová tyč M10 (d=975mm)
Nylonová matice M10
Plastová podložka M10
Kabel CYKY 5Cx2,5
Kabel CYKY 3Cx1,5
Kabel CYKY 3Cx2,5
Kabel CYKY YSLY-JB 7x1
Kabel stíněný SYKFY 2x2x0,5
Zemnící vodič H07 V-U 4
Instalační lišta 60x40 mm
Drobný montážní materiál

1,00 ks 55 319 Kč
1,00 ks 50 113 Kč
1,00 ks 6 989 Kč
1,00 ks 2 812 Kč
1,00 ks 880 Kč
5,00 m 69 Kč
5,00 m 112 Kč
5,00 m 20 Kč
2,00 m 35 Kč
6,00 kg 937 Kč
1,00 I 773 Kč
1,00 m 33 Kč
4,00 ks 14 Kč
1,00 ks 50 Kč
4,00 ks 3 Kč
4,00 ks 3 Kč
15,00 m 55 Kč
15,00 m 21 Kč
15,00 m 34 Kč
15,00 m 46 Kč
15,00 m 6 Kč
15,00 m 14 Kč
10,00 m 98 Kč
1,00 sada 6 000 Kč

Kč 21% 66 936 Kč
Kč 21% 60 637 Kč
Kč 21% 8 457 Kč
Kč 21% 3 403 Kč
Kč 21% 1 065 Kč
Kč 21% 417 Kč
Kč 21% 678 Kč
Kč 21% 121 Kč
Kč 21% 85 Kč
Kč 21% 6 803 Kč
Kč 21% 935 Kč
Kč 21% 40 Kč
Kč 21% 68 Kč
Kč 21% 61 Kč
Kč 21% 15 Kč
Kč 21% 15 Kč
Kč 21% 998 Kč
Kč 21% 381 Kč
Kč 21% 617 Kč
Kč 21% 835 Kč
Kč 21% 109 Kč
Kč 21% 254 Kč
Kč 21% 1 186 Kč
Kč 21% 7 260 Kč

319
113
989
812
880
345
560
100
70

622
773

33
56
50
12
12

825
315
510
690

90
210
980
000



Montážní práce a ostatní nakladv
Montáž PUR izolací 
Montáž chladírenských dveří 
Montáž technologie 
Montáž elektro 
Revize elektro 
Kontrola těsnosti
Dokumentace skutečného provedení 
Doprava

CENA CELKEM

1,00 ks 10 000 Kč 10 000 Kč 21% 12 100 Kč
1,00 ks 1 000 Kč 1 000 Kč 21% 1 210 Kč
1,00 ks 7 000 Kč 7 000 Kč 21% 8 470 Kč
1,00 ks 3 000 Kč 3 000 Kč 21% 3 630 Kč
1,00 ks 3 500 Kč 3 500 Kč 21% 4 235 Kč
1,00 ks 1 500 Kč 1 500 Kč 21% 1 815 Kč
1,00 ks 500 Kč 500 Kč 21% 605 Kč
1,00 ks 2 500 Kč 2 500 Kč 21% 3 025 Kč

269 510 Kč
bez DPH

326 107 Kč
s DPH

II ...
ROUP

STAMA GROUP s.r.o. 
Masarykova 365 
69164,’Nosíslav (?) 
Tel.: 511 112 338 

Slili DIČ: CZ06493840



krycí list soupisu prací

08 - Pojezdová dráha

k.ú. Valtice, p.č. 2946 06.03.2020

Lesy České republiky

STAMA GROUP s.r.o., Masarykova 365, 691 64 Nosislav 

Ing. Petr Choutka

Michal Kubelka

STAMA GROUP s.r.o. 
Masarykova 365

“GROUP 691 64 Nosislav CD
iSHolítžS"

06493840
6493840

Cena bez DPH

Cena s DPH v CZK 170 278,27

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ



08 - Pojezdová dráha 

,Í 5:o: k.ú. Valtice, p.č. 2946

Zacsvats!: Lesy České republiky

Jcrazeč: STAMA GROUP s.r.o., Masarykova 365, 691 64 Nosislav

Kód dílu - Popis

MákEady sí.: y‘ celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

06.03.2020
my. reu

Michal Kubelka 

Cena celkem [CZK]

1 "25,84

140 725,84 

140 725,84

SOUPIS PRACÍ

C S r O 2 4. H S K - S . A v '-S:

08 - Pojezdová dráha

. , : o
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Lesy České republiky

STAMA GROUP s.r.o., Masarykova 365, 691 64 Nosislav zpraccvats::

my. reu

Michal Kubelka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
[CZK]

Náklady sc su celkem -7 - o,-

D PSV Práce a dodávky PSV 14-0 “25,84

D 767 Konstrukce zámečnické 140 725,84

1 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 229,413 38,70 8 878,28



^oznamys a sojčcu esu
' Určení es:' ss riči zuouostí isčncíiizě uorzovc, ..._nc clííu í<on$in.kca.

IPN 12:
(2,825+1,6+3,375+2,035+1,905)*11,1 130,314
ipn 1-.:

(3,93+3)*14,3 99,099
Sout 229,413

2 M 13010714 ocel profilová IPN 120 jakost 11 375 t 0,151 27 200,00 4 107,20
w 0,131*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,151

3 M 13010718 locei profilová IPN 140 jakost 11 375 t 1,139 27 200,00 30 980,80
0,99*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1,139

4 K 767-x1 Příplatek za zhotovení oblouku na ocelovém nosníku soubor 1,000 4 800,00 4 800,00

5 K 767-X4 Žárové zinkování vč. přepravy do zinkovny a zpět soubor 1,000 12 350,00 12 350,00

6 K 767-x2 D+M Výhybka LP90 atyp kus 2,000 14 550,00 29 100,00

7 K 767-X3 D+M Výhybka LP90 typová kus 1,000 10 250,00 10 250,00

8 K 767-x5 D+M Konzola podélná kus 17,000 540,00 9 180,00

9 K 767-X7 D+M Kladkostroj 250kg, 400V, 1,1kW kus 1,000 3 550,00 3 550,00

10 K 767-x8 D+M Vaha visutá, váživost 300kg, délka mostu 300mm kus 1,000 21 000,00 21 000,00

11 K 767-X9 D+M Hadice s navijákem kus 1,000 4 150,00 4 150,00

12 K 998767202 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 1 383,463 1,72 2 379,56



Položkový rozpočet

Stavba : Hospodářské stavení polesí Valtice
Objekt: Statické zajištěni objektu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání

1 285 94-7211.R00 Opěrné desky z oceli vč. kotevní čelisti kus 12,00 1 560,00 18 720,00
2 289 90-1111-R00 Vyčištění trhlin stěn do 3 cm hl. do 15 cm m 6,20 95,6 592,72
3 289 47-1212.R00 Sanace trhlin hl.spárováním přístavek m 6,20 322,50 1 999,50

Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání 21 312,22
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

4 334 37-1121.R00 Výztuž předpínací z ocel. pramenců Lp 15,5 mm t 0,11 94 800,00 10 428,00
5 334 37-2212.R00 Uložení kabelů dl. do 20 m pro sílu do 1000 kN

Napnutí svazku drátů dl. do 20 m, pro sílu 1000 kN
kus 6,00 1 420,00 8 520,00

6 334 37-6112.R00 jednostrané kus 6,00 3 100,00 18 600,00
7 334 37-3121.R00 Osazení podkladní desky hmotnosti do 20 kg/ks kus 12,00 282,00 3 384,00
8 380 93-2215.R00 Vlepení výztuže D 10, cihel, zdivo, malta MPC drážka m 36,00 580,00 20 880,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 61 812,00
D"-. 4 Vodorovné konstrukce

421 37-8211.R00 Polypropylenový obal lan kotev m 61,00 61,00 3 721,00
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 3 721,00

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
Hrubá výplň rýh ve stěnách do 4 x 5cm maltou z SMS vč

10 612 40-3386.R00 spárování drážky L1 a L2 m 46,00 95,00 4 370,00
11 612 40-1291.R00 Zapravení plochy kotvení cihel, pásky do 0,25 m2 kus 12,00 450,00 5 400,00
12 612 10-0020.RA0 Začištění omítek kolem drážek a trhlin m 6,20 55,00 341,00

Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní 10 111,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
13 946 94-1102.R00 Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m sada 2,00 450,00 900,00
14 941 95-5002.R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 20,00 130,00 2 600,00
15 946 94-1802.R00 Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m sada 2,00 280,00 560,00

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 4 060,00
Díl: 97 Prorážení otvorů
16 970 03-1030.R00 Vrtání do zdivá cihelného d 30 mm m 6,00 370,00 2 220,00
17 974 03-1133.R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 4 cm m 46,00 78,50 3 611,00
18 973 10-0011.RA0 Vysekání kapes ve zdivu z cihel, 30 x 30 x 15 cm kus 12,00 158,50 1 902,00
19 979 08-1111.R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,00 227,00 227,00
r> -"v 979 99-0102.R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 1,00 600,00 600,00
k. 1 979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 10,00 15,90 159,00

Celkem za 97 Prorážení otvorů 8 719,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
22 999 28-1211 .R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 0,80 781,00 624,80

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 624,80
Celkem 110 360,02




