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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -46 087,28
1 631319171R00 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu 

spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 -6,67500 250,00 -1 668,75

2 632451401 Potěr pískocementový tl do 60 mm tř. C 30 běžný m2 -63,04000 340,00 -21 433,60

3 632451457 Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 30 běžný m2 -57,85000 320,00 -18 512,00

4 632451491 Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu m2 -120,89000 25,00 -3 022,25

5 632481201 Separační vrstva z PE fólie-zesílená m2 -120,89000 12,00 -1 450,68

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -75 028,22
6 965043341R00 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo 

teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2

m3 -7,25300 1 005,28 -7 291,30

7 965049111R00 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se 

svařovanou sítí tl do 100 mm

m3 -7,25300 412,00 -2 988,24

8 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 -120,89000 535,60 -64 748,68

Díl: 997 Přesun sutě -11 034,95
9 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně

t -16,27573 250,00 -4 068,93

10 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením

t -16,27573 120,00 -1 953,09

11 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km

t -16,27573 8,00 -130,21

12 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)

t -16,27573 300,00 -4 882,72

Díl: 711 Izolace proti vodě -80 185,48
13 711111001R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním

m2 -120,89000 8,00 -967,12

14 711141559R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP

m2 -120,89000 60,00 -7 253,40

15 111631501 lak asfaltový penetrační t -0,03600 60 000,00 -2 160,00

16 7111131pc Izolace proti vodě vodorovná za studena těsnicí stěrkou 

vč.penetrace a výzt.síťky-interiér-D+M

m2 -120,89000 320,00 -38 684,80

17 7111131pc1 Izolace proti vodě svislá za studena těsnicí stěrkou 

vč.penetrace-interiér-D+M

m2 -23,15000 340,00 -7 871,00

18 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 -120,89000 41,00 -4 956,49

19 628522501R pás asfaltovaný modifikovaný SBS m2 -139,02400 111,00 -15 431,66

20 998711201R00 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m

% -773,24470 3,70 -2 861,01

Díl: 713 Izolace tepelné -9 396,62
21 713121111R00 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, 

pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 -120,89000 20,00 -2 417,80

22 713120821 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladených z 

polystyrenu tl do 100 mm

m2 -120,89000 12,00 -1 450,68

23 283763601R polystyren extrudovaný tl. 20 mm m2 -64,30100 35,00 -2 250,54

24 283763602R polystyren extrudovaný tl. 30 mm m2 -59,00700 52,50 -3 097,87

25 998713201R00 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v 

do 6 m

% -92,16890 1,95 -179,73

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot -23 182,71
26 777551901 Opravy podlah stěrkou silikátovou vyrovnávací vrstvou tl 

do 3 mm

m2 -120,89000 155,00 -18 737,95
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27 777651901 Opravy podlah nátěry penetračními m2 -120,89000 35,00 -4 231,15

28 998777201R00 Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 

m

% -229,69100 0,93 -213,61


