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Smlouva o dílo

KUJIPO1F57UW

ID: 147 940
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
na akci

„SŠ stavební Třebíč - Rekonstrukce tělocvičen a nádvoří“

Článek 1 - Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
k podpisu pověřen 
zástupce pro věci technické:

Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
Ing. Jiří Benda, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrŮ Kraje 
Vysočina

Tel: +420 564602272; +420 564602419
IČO: 708 90 749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.
se sídlem: V. Nezvala 56/68, Stařečka, 674 01 Třebíč
zastoupený: Františkem Jourou, jednatelem 

Ing. Ondřejem Vrbou, prokuristou
zástupce pro věci smluvní: Ing. Ondřej Vrba, prokurista
zástupce pro věci technické: Ing. Ondřej Vrba, Ing. Stanislav Štork
osoba pověřená vedením stavby: Ing. Stanislav Štork
tel./email
IČO:

568 847 411 / obchod@archatt-pamatky.cz
607 753 013

DIČ: CZ 607 53 013
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1521589379/0800
zápis v obchodním rejstříku: C19449 vedený Krajským soudem v Brně

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které 
změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit

Prohlášení
Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo 
bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí 
stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, 

prohlašuje,
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že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti 
veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za 
osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení 
daňové povinností dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž 
povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné 
plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

Článek 2 - Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „SŠ stavební 
Třebíč - Rekonstrukce tělocvičen a nádvoří“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje 
dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), vypracované 
společností V.I.R. Tech., s.r.o., Generála Fanty 847/3, 674 01 Třebíč, IČO 038 16 931 pod 
názvem „SŠ stavební Třebíč - Rekonstrukce tělocvičen a nádvoří". Projektová dokumentace 
v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude 
před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi 
projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny 
projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány 
s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této 
smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součást díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:
- Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické 

(tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VDS“), a následujících 
zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

- Zhotovitel je povinen předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení objednateli 
v digitální podobě ještě před odevzdáním a to nejméně 10 pracovních dní před předáním 
díla. Objednatel je povinen tuto dokumentaci připomínkovat nejpozději do 5 dní od 
předložení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti 
prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 

správcům sítí a pod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
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- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 
včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň apod.),

- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu 
mokrou cestou,

- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se 
stavbou do okolí a přilehlých částí objektu

- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných 
k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

- zajištění potřebných či orgány veřejné správy a správců sítí stanovených podmínek nutných 
k provedení díla vyplývajících ze stavebního povolení

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a 
ceny zhotovitele.
Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, 
nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy 
týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a 
jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb včetně výkazu výměr
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
c) touto smlouvou,
d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla 
včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2. této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součásti, zařízení a přilehlých nemovitostí. 
Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel.

2.6. Budou-li při provádění díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej 
postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k 
odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po 
jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má 
zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří 
Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem 
při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě 
o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele 
pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné") a které nezakládají požadavek 
zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v odst. 3.2 této smlouvy. Tyto 
Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, 
technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního 
deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce 
označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.
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2.7. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla v souladu s platnou právní úpravou a zhotovitel 
je povinen toto omezení akceptovat. V případě změn díla, v důsledku kterých nebudou určité 
práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, 
dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, 
budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné 
rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, 
nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu 
soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky 
definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek 
položkových rozpočtů.

2,10. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavateíe). V tomto případě však zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavateíe tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 
občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.11, Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež 
je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou 
kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavateíe, prostřednictvím kterého 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým 
poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením 
smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval 
kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu 
poddodavateíe bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.12. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému 
upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá 
za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.13. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). 
Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání 
staveniště. Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován 
v souladu sjeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Harmonogram bude 
zpracován s podrobností minimálně dle jednotlivých dílů soupisů prací a v týdenním časovém 
plánu. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami 
uvedenými v článku 3.
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Článek 3 - Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Střední škola stavební Třebíč, Kubišova 1214/9, 674 01 Třebíč

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: září 2021

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 10 měsíců ode dne předání 
staveniště.

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací 
bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště
- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před 

zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel 
zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve 
smlouvě o dílo, avšak s ohledem na provoz uživatele. Zhotovitel je povinen zajistit 
součinnost vedoucí k předání staveniště,

- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního deníku, 
v souladu svyhl č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k 
oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu 
se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na 
spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně, 

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 

kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavateíe,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 

suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý 
z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl likvidován 
v souladu s platnými příslušnými předpisy,

- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně 
nebo za použití drobné stavební techniky (například stavební výtah),

- pokud bude zhotovitel transportovat stavební hmoty a materiál potřebný k realizaci díla 
vnitřkem budovy, bude tak činit výhradně mimo dobu výuky a po každém takovémto 
transportu zajistí tentýž den úklid všech dotčených ploch mokrou cestou,

- konstrukce, které budou zachovány, zhotovitel zajistí dostatečně proti poškození a 
v součinnosti sTDS provede zhotovitel pasport (fotodokumentací, videozáznamem) 
stávajících konstrukcí, tak aby byl zachycen stávající stav konstrukcí, které zůstanou 
rekonstrukcí nedotčené. Případné zjištěné poškození těchto konstrukcí bude odstraněno 
na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel neprokáže provedeným pasportem, že se jedná o 
poškození před zahájením stavebních prací.

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy,

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,
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- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 
dnů od obdržení vyúčtování těchto prací,

- zhotovitel umístí do 10 dnů po předání staveniště, na staveništi, na svůj náklad, zateplený, 
vytápěný kancelářský kontejner o minimálním vnějším rozměru 4 800 mm x 2 400 mm pro 
jednání a provádění zápisů z kontrol stavby a to po celou dobu výstavby, až do odstranění 
poslední vady a nedodělku, pokud se strany nedohodnou jinak. Kontejner bude nekuřácký 
a bude po celou dobu výstavby sloužit výlučně pro potřeby provozu objednatele, TDS, AD 
a zástupců zhotovitele,

- zvýšené náklady na provádění všech prací, vyplývající z omezení dané provozem uživatele 
při provádění stavby a provozu staveniště, zahrnul zhotovitel do položek ostatních nákladů, 
do položek přesunu hmot a do cen veškerých dodávek a služeb,

- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a 
jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem,

- zhotovitel je povinen na své náklady zajistit podružné měření spotřebované elektrické 
energie a vody

- zhotovitel je povinen zajistit na své náklady na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická 
opatření a požární ochranu staveniště a to v rozsahu a způsobem stanoveným v projektové 
dokumentaci, příslušnými předpisy a vydanými nařízeními uživatele, které se k plnění díla 
vztahují

- před zahájením jednotlivých prací na své náklady provede zhotovitel vymezení 
nebezpečného prostoru, tak aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti žáků a pracovníků školy,

- při provádění prašných prací provede zhotovitel na své náklady opatření, která budou šíření 
prachu objektem minimalizovat a pokud dojde k šíření prachu do objektu je zhotovitel 
povinen na své náklady toto znečistění odstranit nejpozději následující den, provedením 
úklidu mokrou cestou

- zvýšené náklady na provádění prací a organizaci pracovní doby zhotovitele, vyplývající ze 
všech uvedených omezení a pro provádění prací a provozu staveniště zahrnul zhotovitel do 
cen veškerých dodávek a služeb a to i případné omezení z důvodu provozu uživatele. 
Zhotovitel je povinen akceptovat případné požadavky uživatele.

4. Článek 4 - Cena za dílo

4,1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá 
z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové 
ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. 
Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 21 777 900 Kč

DPH 21 %: 4 573 359 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 26 351 259 Kč

slovy: dvacet šest milionů tri sta padesát jeden tisíc dvě stě padesát devět korun českých

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek:
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4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění 
dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních 
prací (Víceprací), které nebyly v době sjednáni smlouvy zahrnuty v původním závazku dle této 
Smlouvy a splňují podmínky dle § 222 ZZVZ.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu 
vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti 
vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a 
předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na 
základě Objednatelem odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy 
nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis 
prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše 
cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob 
a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě 
zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 - Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle 
požadavků objednatele; vždy mj. sloupec čerpání od počátku, čerpání za období, Čerpání zbývá 
a čerpání celkem, a to s uvedením množství a ceny. Faktura bude vystavena do 15 dnů od 
posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně 
provedeným, objednatelem objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou 
odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické a TDS na zjišťovacím protokolu - 
soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i 
elektronické podobě. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly 
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejích provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max. 95 % celkové ceny 
díla. Zbývajících min. 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:
5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo
5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí 
díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících min. 5 % celkové ceny díla dle 
předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající 
minimálně této částce.
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5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 
objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence 
objednatele. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a obsahovat 
název akce „SŠ stavební Třebíč - Rekonstrukce tělocvičen a nádvoří“. Zhotovitel rovněž 
předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle 
této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data 
vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených 
vyfakturovaných částek a částky zádržného.

5.6. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, 
věznění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH").

5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
zhotovitelem.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek 6 - Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů, zejména dle 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu (zejména vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, př. č. 16).

6.2. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem 
nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.4. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud objednatel 
rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. 
Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů 
před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.6. Kontrolních dnů je povinna se zúčastnit osoba pověřená vedením stavby = 
stavbyvedoucí, zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které 
si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.
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6.7. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci 
technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 - Předání a převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli 
zejména:
- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a 

případná měření požadovaná dotčenými orgány,
- návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být 

v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle 
předchozích ustanovení této smlouvy,

- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů,
- předložit doklady prokazující uložení vybouraných hmot a stavební suti v souladu 

s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. Doklady budou obsahovat mimo jiné informace o množství 
odpadu, jeho specifikaci a budou označeny názvem tohoto díla.

Dokladová část díla bude předána třikrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě 
ve formátech pdf a dwg.
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem 
k převzetí kompletně dokončeného díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla 
osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li 
vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
(stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a 
parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými 
normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými 
předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 
jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude 
obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a 

prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum zahájení a datum ukončení předávání díla,
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- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

zhotovitele,
- podpis stavbyvedoucího zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k dílu a začíná běžet záruční doba. Do té 
doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na provedeném díle, materiálu, zařízení 
a jiných věcech určených k provedení díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již 
zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku 
svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. V případě 
zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na 
svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

Článek 8 - Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu 
a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele 
pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem 
do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a 
to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a 
dílo takto provádět.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při 
předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor stavebníka 
je oprávněn zejména k těmto úkonům:
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními 

podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na 
zjištěné vady a nedostatky,

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro 
věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo 
hrozí-li jiné vážné škody,

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních 
a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání 
staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné 
a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající z dokladové části projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek 
vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
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8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke 
kontrole a prověřeni prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět 
pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru 
stavebníka nebo objednatele odkrýt konstrukce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok 
na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části 
rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání 
objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak 
písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen 
zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných 
předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit 
a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
postupným prováděním prací.

8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního 
prostředí a protipožárních předpisů.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost 
dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel 
bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své 
poddodavateíe k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné 
k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a 
v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel 
zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit.

8.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
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pozdějších předpisů, u materiálů a výrobků připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho 
zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, 
a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla 
odstranit, a to na základě písemné výzvy objednatele. Dále je zhotovitel povinen v dohodnutém 
termínu předložit na výzvu objednatele dodací listy k výrobkům a materiálům použitých pro 
provádění díla.

8.18. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit 
na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.19. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, 
a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí 
provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření 
apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na 
základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. 
Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této 
smlouvy.

8.20. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci - viz článek 1. smlouvy (osoba pověřená 
vedením stavby).

8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 - Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními 
předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 
občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů 
a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce 
lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního 
úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání nebo dnem 
oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel 
neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět 
díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly 
v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. 
Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení 
reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez 
ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem

Strana 12 (celkem 17)



**9

Kraj vysočina

reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto 
nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany 
ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy 
bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění 
reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k 
jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit 
jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či 
neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto 
související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady 
neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni pode psát osoby 
zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany 
zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se 
dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10 - Pojištění zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 8 mil. Kč, a 
to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas 
uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní 
vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednané ceně.
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Článek 11 - Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1, Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1 Při prodlení zhotovitele s dokončením díla jako celku v termínu dle čl. 3 odst. 3.3. této 
smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny, a to za každý i 
započatý den prodlení.

11.1.2 Při prodlení zhotovitele s dokončením části díla v termínu dle čl. 3 odst. 3.3. této smlouvy 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení 
oproti dohodnutému termínu

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení 
a protokolárního předání staveniště.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti 
dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu uvedeném včl. 9 
odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém 
termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i 
započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží 
nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení 
písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je 
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. 
V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla 
(havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu 
a za každý i započatý den prodlení.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.14 této smlouvy 
má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku 
zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.
11.1.9. V případě, že zhotovitel nesplní jeden nebo více úkolů dohodnutý na kontrolním dnu 
podle protokolu z takového kontrolního dne ve lhůtě nebo v termínu stanoveném v příslušném 
zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn uplatnit a zhotovitel 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení se splněním 
úkolu nebo úkolů vyplývajících z příslušného protokolu z kontrolního dne, a to ve vztahu ke 
každému protokolu z kontrolního dne zvlášť.
11.2. V případě opakovaného porušení kterékoliv povinnosti dle této smlouvy zhotovitelem, na 
niž se nevztahují ustanovení odstavce 11.1.1. až 11.1.9., je objednatel oprávněn uplatnit a 
zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to ve vztahu ke každému 
jednotlivému porušení zvlášť.
11.3. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude 
sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 
kalendářních dnů od doručení faktury objednatele zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty 
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nezaniká příslušný nárok objednatele na splnění povinností smluvní pokutou zajištěné. Smluvní 
pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu školy.

Článek 12 - Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými 
ustanoveními této smlouvy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 
2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 
dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavateíe nebo neprovádění části prací, 
které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci 
v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.12 této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 20. této smlouvy.

12.2. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od 
smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.3. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou 
následující:

12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 
dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční 
hodnoty dosud provedeného díla.

12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu“

12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a 
to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.
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12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření 
dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli 
veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou 
takových plateb.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty 
a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 - Ostatní ujednání

13.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol 
s obory pojícími se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky 
a příslušné právní předpisy umožňují.

13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli.

13.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných 
sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

Článek 14 - Závěrečná ustanovení

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany 
svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna 
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy.

14.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít 
obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

14.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy.

14.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
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smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a splnění této 
povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli.

14.8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.

14.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních 
prací, dodávek a služeb).

Třebíč Jihlava

Za zhotovitele Za objednatele

I — v • Digitálne podepsal

Ing. Ondřej |ng Ondřej Vrba

Vrba Datum; 2021.10.12 
08:05:15+02'00'

Digitálně podepsal
Mgr. Karel Mgr. Karel

Janoušek
Janoušek Datum: 2021.10.14

08:17:26 +02'00'

Ing. Ondřej Vrba 
prokurista

Mgr. Karel Janoušek 
člen rady kraje
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Kornp*e

REKAPITULACE STAVBY
Kód 19-41
Stavbař SŠ staveb ní Třebíč - rekon stru kce tělocvičen a ná dvoří

K5O: 
Misto Třebič, Kubišova 1214/9

Zadavate.
Kraj Vysočina

Uchazeč
ARCHATT PAMATKY apol. % r.o.

Projektant:
V.I,R.Tech., s.r.o.

Zpraccvatet:
Ing. Radovan Vejvoda 

Poznámka.

CC-CZ:
Datum 03.08,2021

IC 70890749
DI CZ70890749

IC 60753013
DIČ CZ50753013

|Č 03816931
D C203816931

IC:
DFč

Cena bez DPH 21 777 900,00

Návod na vyplněni
MenR ba pouze buéky M ZAztjmm podharvendm,

1) na prynlm krtu RekapMidáte tfavby vyplle V seslavé

ah ournný Hst
-Údaje O Uchazeči

(pfenerou s* do ostatních vefav • v jknyeh Bterh}

b) Rruapnulate obektů
-poebné Osatnl nbkady

2) ne vyoramýchihlech vYpEe v Eestavě

a| Krye Hst
-dnje o Uchaleč, poku& ae bkí úd da a UcHaze na Souheenée 

hitu
údaje m přenesou deoslatnich sestuvvdanim Pstu)

b) Rekapktulace rorpočtu
* potřebná Ostatní ndtGedy

e | cekkev* nkady za stavbu
- ceny ti položek
-mnoat, pokud má *t podhareni
-avptpade poxírby poznámnku ttujeve zskrytm deupeh

Sazba daně
DPHzákadní 21,00%

snižená 15,00%

Základ daně 
21 777 900.00 

0,00

Výše daně 
4 573359,00 

0,00

Cena s DPH v CZK 26 351 259,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:.................................................. Razitko ...................................Datum a podpis:

Objeď navaiel ..........................................................................................................Uchazeč

Razítko

Datum a podpis Razítko Datum a podpss Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód 19-41

Stavba: SŠ stavební Tfebi-rekonstrukce tělocvičena nádvoří

Misio Třebíč, Kubišova 1214/9 Datum 03.00.2021

Zadavatel Kraj Vysočina Projektant: V.L.R.Tech., 6.1.0.
Uchazeč: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. Zpracovatel. Ing, Radovan Vejvoda

Kód Popis Cena bez DPH cZK Cena $ DPH EcZK

Má klady z rozpočtů 21 777 900,00 26 351 259,00

Odd Architektonické a stavební konstrukční řešeni 20 333 139,64 24 603 C 95,96

D.1.4.a Vzduchotechnika, MaR 130 986,35 169 383,48

D.1.4.5 Silnoproud, el. komunikace 1 148 550,42 1 389 746,01
OVN Ostatní a vedlejší náklady 156 223,59 189 030.54
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce tělocvičen a nádvoří
Objekt:

D.1.1 - Architektonické a stavební konstrukční řešeni

Cena s DPH v CZK 24 603 098,96

KSO: 
Místo: Třebíč, Kubišova 1214/9

CC-CZ:
Datum: 03,08,2021

Zadavatel: 10' 7089074S
Kraj Vysočina DIČ: CZ70690749

Uchazeč: IČ. 60753013
ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. DIČ: CZ60753013

Projektant: iČ 03816931
V.LR,Tech., s.r.o. DIČ. CZ03816931

Zpracovatel: IČ:
Ing. Radovan Vejvoda DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 333139,64

Základ daně Sazba daně Výše dané
DPH základní 20 333139,64 21,00% 4 269 959,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko _____ Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

i Digitálně
I Y • podepsal Ing,

Ondřej °"
Vrhá 2021,10.12
VlUd 08:0537+02'00’

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce tětocvičen a nádvoří

D.1.1 * Architektonické a stavební konstrukční řešeni
Objekt:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Třebíč, Kubišova 1214/9

Kraj Vysočina
ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

03.06.2021
V.LR.Tech., s.r.o, 
ti ly. ReuUVdl i

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

20 333 139,64

9 862 298,21

1 - Zemní práce 129 999,29
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 48 347,07
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 5 572.44
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 35 737,26
16- Zemni práce - přemístění výkopku 2 666,90
17-Zemní práce - konstrukce ze zemin 7 618,98
18- Zemní práce - povrchové úpravy terénu 30 056,64

2 - Zakládání 16 269,76
27 - Zakládání - základy 16 269,76
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3 - Svislé a kompletní konstrukce 109 105,97
31 - Zdi pozemních staveb 96 175,05
34 - Stěny a příčky 12 930,92

4 - Vodorovné konstrukce 16101,01
43 - Schodišťové konstrukce a rampy 16101,01

5 - Komunikace pozemní 187 525,04
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 101 602,63
53 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 85 722,41

6 - Opravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 7 029 975,54
61 - Úprava povrchů vnitřních 1 404100,24
62 - Úprava povrchů vnějších 2 538 404,98
63 - Podlahy a podlahové konstrukce 175 921,88
64 - Osazování výplní otvorů 2 811 548,44

8 - Trubní vedení 6 512,40
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 1 602,72
89 - Ostatní konstrukce 4 909,68

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 2 366 809,20
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 5 768,70
94 - Lešení a stavební výtahy 720 793,61
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 448 380,16
96 - Bourání konstrukcí 261 076,58
97 - Proráženi otvorů a ostatní bourací práce 110 631,07
98 ~ Demolice a sanace 62 695,19
99 - Přesun hmot a manipulace se suti 752 065,58
997 - Přesun suté 472 074,56

998 - Přesun hmot 279 991,02

PSV - Práce a dodávky PSV 10 470 841,43

71 - Izolace 3135 472,64
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 664,33
712 - Povlakové krytiny 23 280,96
713 - Izolace tepelné 985,44
714 - Akustická a protiotřesová opatření 3 101 541,91

72 - Zdravotně technické instalace 3 728,48
721 - Zdravotechnika - vnitrní kanalizace 3 726,48

73 - Ústřední vytápění 85 150,44
734 - Ústřední vytápění - armatury 85 150.44

735 - Ústřední vytápěni - otopná tělesa 62 505,43

74 - Elektroinstalace 37 800,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud 37 800,00

76 - Konstrukce 2 413 712,64
763 - Konstrukce suché výstavby 133 142,66
764 - Konstrukce klempířské 104 999,72
766 - Konstrukce truhlářské 1 656 941.46
767 - Konstrukce zámečnické 516626,78

760 - Konstrukce 924 850.81
762 - Konstrukce tesařské 924 850,81

77 - Podlahy 59 115,16
771 - Podlahy z dlaždic 3 109,72
776 - Podlahy povlakové 56 005,44

770 - Podlahy 1 034 221,72
775 - Podlahy skládané 1 034 221,72

78 - Dokončovací práce 1 961 942,89
781 - Dokončovací práce - obklady 33 806,24
763 - Dokončovací práce - nátěry 1 007 413,41
784 - Dokončovací práce - malby a tapety 165 936,38
766 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 754 786,86

SOUPIS PRACÍ

03.08.2021
V.LR.Tech., S.r.o, 
my. nauuvati

Stavba
SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce tělocvičen a nádvoří

Objekt:
D.1.1 - Architektonické a stavební konstrukční řešení

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Třebíč, Kubišova 1214/9

Kraj Vysočina
ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 20 333 139,64

o HSV Práce a dodávky HSV 9 862 298,21

D 1 Zemní práce 129 999,29

D 11 Zemni práce - při právně a přidružené práce 48 347,07
i1K 111211101 Odstranní křovin a stromů průměru kmene do 100 mm’ 

i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně [
m2 141.050 33,16 4 577,22 CS ÚRS 2021 01

pp
Odstranni Wovin a stromů s odstraněnim kořenů ruEh primněru 
kmene do 100 mm jakkokv plochy v roviné neba ve vahu o klor, 
do 15
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W 
w 
w 
w

Pozhame « souparu cen
1. V cend jSDu zepoleny i nákiady na p‘ipadné nutne odklzanf 
kfovih a stromú na hromscy ne vdálenos do 50 m, nebo nalofeni 
na dopravní prostéedek. 2 Prmrkmen srom fkfovin) se niží 
Q1$mnaeplehlýmteréner 3 Mnotshnjecnolokseori 
samoslafhé za kežd abjold v m3 piachy mvnó MUitu 
plach omůxtmýah obalavýtrv ithvitami irun jednotlivých strotntí a 
kfovin, pop? skupin strom a kPova, jjich kanthy se pcorysnó 
pfekrýveji. Jostíiže by byi 2/ínšný *ub pach vtšl nsř pudorysh 
Ah~ha etaum.niě/- rmAilá m n*e * marhr elnkmitit*
"Budova sDcážntho žázemfS 73+5,19*3+8,42
"malá tloevična JZ 61^4,3*4 
"tBlocvičny JV62,53+28,5 
Součet

32,720
17,200
91,130

144,050

2 i K 113106121
Rozebrni dlažeb z betonových nebo kamenných 1
diaždic komunikaci pro pěší ručně j

m2 161,610
G9,12 11 184,31cs ÚRS 2021 01

pp

PSC

w 
W 
w 
w 
w 
w

Rozehrani dlažeb komunikaci pro pěši s p‘emístnim hmot na skúdku 
na vzdátenost do3m nebo a naloženlm na dopravní prostedek s 
lotem z kameniva nebo živice a s jakoukoiv výplní spár rušn 
z betomovýeh nebo kameninových daždit, detiek nebo tvarovek 
"vtgnae n aueur ve.
1. Ceny jsou určeny pro rozebráni dležob vetn odstranei lotu 2 
Ceny make pcufU pto mebfěftl tfisieb i/faienýcb tia belonavého 
lože nebo do cementov mally, Reré se ocarty/J cenai pře 
odstranni podkladu nebo kyfů z belatw prostého souboru cen 113 
10-7. Pro volbu tichto cen je mzhtxiujid ticuiťke bounně tílalby 
vtefni lože nebo podicletiu 3 V cenách neyzcu zapoeny náklsdy 

pop/ nutn aižfšnf i) dažebnich nebo mozaikových kostek.
Aer sooceuje cenemi soubor cen 979 07-f1 Qistni 
vybouraných diažebnich kostek asti C01 b) betonovjch, 
kametinovýeh nebo kemenných desek nebo decc, det so 
oceuje cenam couboru cen 9790.-.. Qčišténi vybpuraných 
obrbnikp, krajniků, desek nebo diici části COt 4. Pfemssnf 
vybourané dažby včetně materidu z kža a spárna vzdáfenos’ phes 
"zpevnné plochy"

“okapové che dníky"5,38+9,9+10,2+1 0,7
“chodníky”
"přednl vstup"44,2

vstup*81,43
Součet

36,180

44 JOD 
81,430 

161,810

3 3
1 K

113107111
Odstraněni podkladu z kameniva leženého I1100 mm I
ručn [

m2 | 30,660 29,70 911,2o|cs ÚRS 2021 01

pp

PSC

w 
w
Vy

©dstranní podkladů nebo krytů ruční ti pfomistním hmot na tkádlu 
na vzdátenost do 3 m nabo a naloženin na dopravní prostedek 
z kameniva tženbho, o ti. Vretvy do 100
Fozhemke K q2be cen.
1 Pro voibu cen z hlediska mnotstvi $e uvažuje kadá souvisla 
pdstraovaná pocha krytu nebo potkfad ±lajnéha druhu 
samnostathš Odsirauje-k se nkokk vrstev vozovky najacnou, 
jednotlvi vrstvy se oceňují kedé samostain Z Ceny a) -7111 ež 
-7113, -71S1 »i -7153, ^7211 BŽ -7213 s -7311 až-7313 Ira použít i 
pro odstishéni podkladu nebo krytu ze dtšrkopiskw, kVáry strusky 
neba z mechansckyzpevnéných zenwi. b)-7121a2 7125, -7161 sž - 
7165. - 7221 et -7225 a -7321 at -7325 íza poutH i pro odstranéní 
podidad nebo kryt ze zemin stabtlizovaných vápnem 0— 7130 až - 
7134, -7170 až -7174, -7230 e2 -7234 • -7330 ež -7334 Ize pout JÍ f 
pro odstrefíínf deeb uložených da be tónového boze a eeteb z 
mažcii<y uložených d cetneniavě mafty neba potíMedu ze yemin 
stabilizovaných cementem 3. Ceny lze použít i pro odstranéní 
podidadú nebo luytú opatřených živičnými postfky nebo náliiy. 4. 
Ceny odltisné podle tíauilT<y (např, do 100 mm. do 203 m}jsow 
určeny vety pro celou toutku jednoblivých kons’ruikel 5 V cenách 
nejsou zepodteny Aádady na zarovnání styčnýoh poch betonových 
nebo ivičných podkfad nebo krytů, které se oceuje cenam 
soobor con 919 73- 2erovnáni styčné plochy čésfi CQ1 lohoío 
ceníku Množství suli získané ze zarováni etynýeh a’och poekadu 
nebo kytse řvtóíf nevykezuje 6. Pfemilšni vybouranóho 
masriák véMí vzdálenosf, než je Uvadeno, se ocoup canam 
souboru cen 997 22-1 Vottoruvnš doprava suti 7. Ceny -714 . ,-716

-774 aalAn*nmAHerháAFnHBamahnirfa, 
“zpevněné plochy"
"okapové chodníky - kačirek"30,68 
Součet

30.680
30,680

4 * 113107122
i Od stra něn i po d kladu z ka me niva drce né h o tl 200 mm 1
Iručně [

m2 | 192,490 72,68 13 990,17 CS ÚRS 2021 01

pp

PSC

W 
w
W 
W 
w 
w
W

Odstranéní podkladů nebo krytů ruční & pemisténim hmot na Mládku 
na vzdálerBBt do 3 nebo & naložením na dopravní prostředek 
z kameniva hrubéi drcerélto, o H. vrstvy pfea 100 do 2OD mm
Poznamke K sovoor cen.
1 Pro volbu cen 1 Madulcs množství se uvatuje každá suuvtsio 
odsžroňovanA plocha krytu nebo podhledu sejppho druhu 
Eamestatnš Dostra#eje-li se nékolik vrstev vožovky najednou, 
jednothvé vrstvy se oceňuj každó samostain 7 Ceny a) *7111 2 
-7113,-7151 a2-7153. -7211 až -7213 0-7311 až-7313lza použiti 
pro odstnnini podldadu nebo krytu ze člfrkoplsku, ékváry, sttvsky 
nebo z mechanicky zpevněných zemtn, b)-7121 až 7125, -71S1 až - 
7165, -7221 42 -7225 a -7321 až -7325ižepoužiri pro odstranéni 
podRadi nebo kryfů ze zemn stsbizovaných vápnem, c) —7130 ež - 
7134, -7170 at -7174, ~7230 až -7234 a -7330 ež -7334 /za použR, 
pru odstranéní diaet uložených do balonového lože e dažeb z 
mozaiky Loženýeh do cementově meNly nabg podkladu ze zemm 
sabilizovuirýchcemenremz 3 Csnyizspavžlfipr bdstranni 
podkladu nebo krytu opatřených živičným postfky nebo nátiry 4 
Ceny odlion pudla Houšťky (např do T00 W do 200 mm) jsou 
určeny vždy pro coiw tíauéťku jednctltvýcb konstrukel. 5 V cenách 
nejsou započeny náKady ne zarovnani s/yčných ploch betonových 
nebo ž ivičných podkladů nebo krytů, Aleně se oceeje cenami 
souboru cen 91973- Zarovnáni siyéns plochy ásti C of tohoto 
ceníku. Mnažství suti zlgkené ze zem vrtán/ styčných ploch podkladu 
nebo krytů se zviášť nevykazuje. 8. Přemístění vyhouranshe 
malenél véld vzdá/enosť. nei ja uvedeno, se oceuje coqam 
souborů cen 997 22- 1 Vodorovně dopravu sut: 7 Ceny-714 ,-718

—733 * -73 f Ap‘n nm*i nn nfeirnén, nhrSW’ami hahe ionerty, 
"zpevní ně piochy"
"okapové chodnfky,'5l38+9,9+10,2+1 OJ
"okapové chathiky - kačirek"30,68 
"chodniky"
"přední vstup"44,2 
"zadní vstupů ,43 
Součet

36,180
30,680

44,200
81,430

192,490

5 % 113107125
Odstranni podkladu 2 kameniva drceného 1 500 mm 1
run | m2

30,660
189,00

5 798,52|cS ÚRS 2021 01

pp
dstrněni padiadu nebo krytů ruční s pfamístnm hmot na sMádku 

na vzdenost do 3 m nebo s naložerím na dopravní prostedek
z kamenra hrubého drceného, o ti. vSNy pes 400 do 500 mm
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Monamke K sOuDar cen'
1 Pro vaibu cen z hledhiska mažsti se uvažuje každá souvisl
odsfrsmovani plochs kryfu nebo podkeau 5fejného druhu
satosletné Odstaňujo- 00 n 6 klik waov voovky nejednou.
jednotivé vrsvyse oceujkade samostatné. 2. Ceny a}- 11 až
-7113,-7151 -7211 al -7213 a-7311 a! Izo i
pro odetrahání podWado nebo krytů ze šlrkopsku, kváry. atrusky
nebe zmechemeky zpoinnjch zeman, h}w7121 ež 7125, - 7151 #2 ■
7155, -722i až -7225# -7321 ež -7325 1
pod’adu nsbo kryl te zemin stabikzavanvých váphem, t) -7130 a -
7134, -7170 -7174, -7230 až -7234 a '7330 až ’7334 ize i
pro odstraněmi dažeb uložených do betonováho toa a dažeb z

PSC mozeile uioženýeh do pementov mellynobo podkfsdu ze zmin
sabikzuvaných cementem 3 Ceny tea pwiii i pp adsiraníni
pocadu nebo krytů opatrených živičnýmni posthky nebo ntry 4.
Ceny odené pod iuštky (nanť do 100 mm., do 200 ru) gs00
určeny vdypro ceku dbuhuu jednoiivyeh konsrukel. 5 V anch
nejsou zepočteny nákísdyne garovnáni styčnjeh ploch detonovýth
nebo iivičných podkfado nebo íuytu. které se tuzuje csnam
souboru can 012 73- Zarovnáni styčn pochy aisti C Ol <0^0/0
cento. Mnosnt sut získan ze zarománi styených p’ach padk/adu
nebo krytů se zvešt‘nevykazeje 6. Prerísténi vyboormnéhs
matetigN vBí vzdlenost het je uvedeno, 00 ocs=j cenami
souborů cen 207 22-1 Voďavovná doprava suuti 7 Cany-714 ., -718

-774 A -7*- nela nofi} nn AHe iranni hAAtaHI nahn knchr
W "zpevn ěn é pí ochy“
W "okapové chodníky - kačfrek 30,68 00,680
W Součet 30,680

; 6 | K 113107132 Odstranni podkladu z betonu prostého 11 300 mm m2 | 1101,50 3 337,85/cs ÚRS 2021 01

Ddstranni podidadu nebo krytŮ rubni a přommistnim hmot na sddku
PP na vzdálenost do 3 neba $ naložením na dopravní prestedek

2 betonu proslóho, o d. vrNy přes 150 do 300 mr
^oznamka k sDlbor cef.
7. Pm volu cgn z frfadíska mnol^vf se kaídi souvl
cdstraňavnná plachá kfytu nebo podksdu steinéha druhu
samozfatn Odstraruje- se nékolik vratav vazovky najednou.
jodnothvó Wrxtvy se ocerhuayi kas samaslatn. 2. Ceny oj -7111 až
-7113. -715 $ ež “7753, -72 11 až *7213 a -7371 až -7313 tza pouiri
pro odsiranEni podadů nebo kryfu že sí érkopíku, skyéry, strusky
nebo z meohanicky zpeméných zomin, b)-7121 až 7125, -7151 až ■
7165, ‘7221 ai-7225 a *7321 až -7325 lze poutít i pro adztranni
podad nebo krytů za zmn slabilzevanýeh vápnem, g) -7130 až -
7734. -7170 až -7174, -7230 až -7234 • -7330 až -7334 ize pouki
prp odstnnAnl dlažeb uhžedýůh do betonovko ioe a dažob z

PSC mozaky uležených da camanlovň malty nebo podkladu ze zetrvn
stabOiZovaných carrtenfem 3. Ceny ize použi i pm odstnane/ii
poekazů nebo krytů opalfenýeh Zivinými postky nebo nátdry 4.
Geny ošené podia poušfk4 fnapf da TOO mm. do 200 mm) jsou
urany vždy pro ceku tlouš* jadnatlvýeh kenstrukei 5 1/cenách
nejog zepodteny nkady na Zarovnání styčných p’oth betonových
nebo Živičných podktatů nebo Rryt*, More se oceuje cenemi
souboru cen 919 73- Zarovnání slyné plachy části C 01 roboto
centos Množství sub* zízkané za zarovnání styčných ploch podkad
nebokrytsezvé*nevykazuje 6. PAomistniybourandho
materiálu vetší vzdátenost, ne je uvedeno, se ocouje cenami
souborů cen 99722-1 Vodorovně doprava sutí. ?. Ceny-714 . ‘718

#774 n -774 hel*a hhirtiFhm Hete-Háni AhAaet nahn liruiif
w "vstup ze dvora - podests"3,03 3,030
W Součet 3,030

: 7 TK 113107143 Odstraněni podkiaduživičnéhot150 mm ručně m2 i 23,170 141,48 3 278,09 CS ÚRS 2021 01
Odstrahní podkadů nebe krytů rubni a pemiatnim omot na ekádku

PP na vzdálenost do3m neba « našoženIm na dopravní prosfedek
živičných, o t. vrstvy gřes 100 150
poznamka K roLbor cen ■
1. Pro voibu cen z hlediska množství se uvažuje každá outsl
odstha vaně plochre Eytu nebo po ddedu stojného druhu
samozlstně. Odzirauje-} se nkfk vrstev vozovky najednpu.
jscnelfivé rsivy se oceuj každá semosfeřně 2 Ceny ej -7111 až
*7113, *7151 až - 7153, -7211 až ■ 7213 a -7311 až *7313 tře použít i
po odstranéní pociHsdů nebo fvytu ze ítefitopislfu. ihváry, etrusky
nebo z tnechunicfty zpevmrných Ze/n, h}-7121 až 7125 -7151 a -
7165, “7221 až *7235 a -7321 až -7325 Ize použi i odstraněni
podkladu nebo krytů íe zemin stabizovaných vápnem, oj -7139 až •
7134 -7170 až -7174 -7230 až -7234 a-7330 až *7334 tře pouziti
pro odstranéri dlažeb uložených do betonového lože a dražeb z

PSC mozaiky uležených da cementové maily mbo podhledu ze zemm
sfabifizovaných cementem, 3. Ceny ize použil r pro eddreniní
podkladů nebo krytu opattených Hvtinými postřiky nebe náiéry. 4.
Ceny odbštná podle HlourKy (nap/ do 100 mm, do 200 mm) /sou
určeny vždy pro četou tlbuštku jdnatlivých kansukei 5 V cenách
nejsou zapoteny náMady na zrovnáni styčných píoch betonových
nebo živičných podkladů nebo krytu, kt^rá se učenice cenami
souboru cen 919 73-2arovnénf styčně plochy iáslí C G1 ioboto
ceníku MnoísM suti získané ze zarovnání styčných píoch podkladu
nebokytsezMást‘novykazuje. 5 Premistn. vybouraného
meferisN rélší vzdálhost než jo uvedeno, se oceuje censm
souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava su. 7. Ceny-714 ..-718

_ 77; • -734 nal7m n~M m nfetanni m-SHaa nah knAe
W "zadnfvstup"13,1 13,100
W "Tlocvična SV zpevnn plocha" 0,07 10.070
W Součet 23.170

8|K 113202111 j Vytrhá ní obrub krajníků obrubníků stojatých m [ 2,000 64,69 129,36/cs ORS2021 01

Vytrhání obrub • vybouráním lože, 5 přemiszbnim hmat na sHdádku na
PP vzdátenost do 3 m nebo s naloženim na dopravní prostředek z krajníků

nebo obrubníků stojatých
Pozhémka k souborů cen
1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhárri obrub, obrubníků nebo krajnihú
jerkihokaliv drnhu a vekosb uložených v jakémkoliv loži pop i o
opérami a vyspáfvvených jakýmkoliv matenákmi, b) pra obruby z
diažebnich kostek uložených v jedne ladě 2 V cenách nejsou
zapoéheny nikledynapop nutně očšlné: e) vyhhanýeh obrubnikú
nabo krajníků, Keně se ecefiuje cenami souborů cen 979 0 . *. .

P$C Očikténi vybouraných obrubníku, krajníku, desek nebo diicu dásti Q
01 toholo cento, 8} vyfrkaných diažebnich kostek, kere se oceruj
cenami souboru cen 979 07-*1 Oifšni vybourzných diažebnich
kostek Eásti G 01 tohoto cen to 3. Vytrháni obrub ze dvou fed
kostek se oceňuje jako dvojnásobně množství vyfrhéni obrub z jedné
řady kostek. 4. PAemisténí vybduraných obrub, krajnJki) nebo
dlažebních kostek včetně malenélu z oe o spár no vzdálenost phes
3 I se ocohuje canam souborů cen 997 22-1 Vodorovné doprava

W "předn i vstup”! +1 2,000
w Součet 2,000

: 91 K 113204111 IVytrhánf obrub záhonovýeh | m | 56,300 45,01 2 590,36[CS ÚRS 2021 01

Vytrhání obrub 6 wy*ouránE lože, & pemíEtnim hmot na skládku na
PP vzdátenost do 3 m nebo a naležením na dopravní prosti edek

záhonovýeh
Poznamke k souboru can
1. Ceny jsou určeny, o) pro vytrháni obrub, obrubníků nebo kramíxů
jekéhakoliv druhu a velikest Uložených v jakemkolh/ Jali pap. / $
opéreir a vyspirvaných jekýrkokv malamšlem, b} pro obruby Z
galebnich kostek utažených v jedné fade. 2. vcenéch nejsou
započteny nákiady na popi, nutně eifítění a) vthenýeh obeubnlk
nebo krajnRku, které se oeuje cenam souboncen 979 0. - .

PSC Očištěni Vybouraných obrvbnfk. krajnto. desek nebo dHců části C
Or toholo cento, b) vybhanýeh diežebnich kostek, které se ocotuji
cenami souboru sen 979 07-11 Očištěn r vybouraných dlažebních
kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrb ze dvou /ad
kostek se ocehuje jako dvojnásobné množství vytrhaní obrub z jedné
fadykasfek. 4. P/einis’Am! vybouraných obrub, krajníků nebo
dajebrich kostek včetně maena z íože o spár na vzdálenost přes
3 m se ocereje cenarta equbn cen 997 22-1 Vecorn dbpmva

W "Vetká tla cvičná N stran a"55,3 56.300
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W Součet 56.300
1 10 I K 113311121 odstraněni geotextilil v komunikacích m2 115,130 21,28 2 449.97|CS ÚRS 2021 01

pp Odstraněni geosyntatik & uloenim na vadálenosi do 20 nebo
nalažerim na dopravní prostředek geotexdda
Pozhámka k sbuboru cent

pgc T. V cenich -1 7 11 až •Ť137 nejsos zepoMfeny nákiady na odstrenni
wstaviožených nadgnosyntetkem. 2 cen -114!jscuzapošleny 
/ náklady odstranni zsypu bunék a icyci wrxtvy tf. T00 mm.

W "zpevněn é p ochy"
W '‘okapově chodníky - kačttek"30, 68+55,3*0,6 64,460
W *n opová fólie 56 3*0,9 50 670
W Součet 115,130

d 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 5 572,44
i 11 K 121112003 Sejmuti omice tl vrstvy do 200 mm ručně m2 94,850 58,75 5 572.44ÍCS ÚRS 2021 01

PP Sejmuti omon ruině ph Abuvisl plos, 1 vrstvy do 200 mm
Poznámika k souboru cen.
7 V ceně /MU zepočteny f náktady na nakženi sejrl amhce re

PSC doprevní pmastředek nabo odhožemi do 3 m 2. CenylepoužMipro
sejmuati podomiéi 3 V ceně není zepočtero vodorovné phemistni 
seimute ornipe.

W "okapové chodníky v rozhraní s vegetacPl 7,95+17.8+59,? 94,850
W Součet 94,850

D 13 Zemni práce - hloubené vykopávky 35 737,26
12 K 132312111

Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně

m3 24,606 1 123,20
27 637,46|cs ÚRS 2021 01

Hloubeni rýh SiFky do 800 mm ruině zapažuných i mezapažených, a
PP urovnánim dna do předepsaného profik a spádu v hornině třídy

Lteinost t skupiny 4 soudrnýd 
Hoznámko A soubaru cen.*

psc 1.V cenách jsou zepočteny f nákta dy ne přshozen i výkopku ne
pilhém teránu na vzdlenos do 3 mropodéinó osy rýhy nebo 
nahženi výkopku na dopraní prastfedek

W "Vykop pro zatepleni základo a soklu"
w "Sociální 2ázem21,7 07*0,75 11,078

"Tlocvičny’(1 8,475+6,075+30.475+16,25+16.65+13,8+26,3)* 67 213
0,7*0,75 *
"odpočet podkladní vrsty okapových chodníků a zpevněných 
píoch"

w -21,10,6*0.6 -7,596
W -(18,475+6,075+30.4 7 5+16 25+16,65+13.8+26,3)*0.6*0,6 -45,089
w Součet 24.606

(13k
132351101

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
tndv tžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

m3 5,600 911,52 5104,51 CS ÚRS 2021 01

Hloubeni nazapažených rýh Lifky do 800 mm strojně & urovnánim dna
PP da předepennthe profilu a spádu v hornině Hidy té Zilelnosti U skupiny 4

do 20 m3 
Poznámke k souboru can.

psc 1. V oench /sou zepodeny t okady na pfehozen výkopku w
pfilehóm terénu na vzdálenoet do 3 m od podém osy rýhy něho 
naloeni na dobraviwashedek.

W "Opěrná slna dú"(3,5+3,5)*0,8*1 5,600
W Součet 5,600

14 K

PP

PSC

w 
w
W

D

139752101
Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy 
lžitelnosii II., skupiny 4 až 5 ručně

m3 1,382 2 167.36
2 995,2g[cS ÚRS 2021 01

Vykopdvk v uzavřených prostorech ručně v homin tidy tžilelnost I
skupiny 4 a 5 
Poznámka k souboru cor
7 V cenách jsou započteny háklady na nalpteni výkapku na
dopravní prosthedek. 2 V senách nejsou započteny néklacy na
podchycení sfavebnich konstrukci a případné odvětrá kání
prcowlho prostor
"Tělacvična - malá*1
"zemhí pouzdra", 8*0,8*0,54 *4 1.382
Součet 1,382

16 Zemni práce - přemístění výkopku 2 686,90______ _____

i 15 K 162211321
Vodorovné přemístěni výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 1,382 234.34 323,86 CS ÚRS 2021 01

Vodorovné pamistr výkopku nebo sypanmy stavebnim kolekem G
PP vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na

vzdálenost do10mz hominy třídy tžitelnosti li, skupiny 4 o 5

w "TElocvična - malá”
W "zemn i pouzdra*0,8’0,8* 0,54*4 1,382
W Součet 1 382

16 K

pp

w 
w 
w 
w

162211329
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku z horniny 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 stavebnim kolečkem 
ZKD 10 m............ ...... ................ ... . ... ............. ......
Vodorovné pemístcv výkopku nebo ssperiny stavebním kohečkem s 
wyprázdeán’m kolečka na hromady nsbo do dopravního prostředku na 
vzdálenoet do 10 m Příplatek za každých drtích 10 -1321

Tělocvična - malá"
“zemni pouzdra"0,8* 0,8* 0,54*4
Součet
1,382*3 'Přepočtené koeficientem množství

m3 4,146

1,382
1,382
4.145

207,33
659,59/cs ÚRS 2021 01

: 17 K
pp

PSC

w 
w
w

162751137
Vodorovné přemislěni do 10000 m výkopku/sypaniny z 
hominytři dy tžitelnosti W, skupiny 4 a 5........ .......... .
Vodorovné pemístěn výkopku nabo eypaniny po suchu na obvykm 
dopravním prosiředku, bez naložení výkopku, avak se dloženfm bez 
razhmuti z hominy Vidy titeinosti 11 skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 
9 000 do W 000 m
Poznámka k souboru cen
1 Ptamisfuje-k se výkopek z dočashýeh skádek vzdálaných da 50
m, henceujs se nokládéni uýkopkcu, kdy se provádí Toto 
bstanovani neplati, vykhuje- projek ppuiit: cozeru. 2. Ceny neize 
použít, přodopisuje-iprojeld přsmístit výkopek ne MkHo nepřístupné 
obvyldým dopravním prostie okum; olo přemístri se oceuje 
indivAduálě
"Tlowvična ++ malá"
"Zemni pouzdr"D, 8* 0,8*0,54*4
Součet

m3 1,382

1,382
1,382

319,68 441,80 CS ÚRS 2021 01

18 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti il, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 4,146 24,62 102,0? CS ÚRS 2021 01

Vodorovné přemistní výkopku nebo sypuniny po suchu na obyyidém
pp dopravním prostře dku, ba 2 na hženi výkopku, avša k M s’aženim bez

rozhrnuti z hominy třídy tztolnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost
Priplatk k ceně za každých dalzleh i započatých 1 000 m
Poznámko k sauberu cen/
1, Přomisfaje-F se výkopak z doi^snýeh sldstátii vzdálených do 50 
m, neoceáu/e se nakádén výkopku, i ktfyi se provádí Toto

PSC ustanoyeni nepatt, vyučujg-f pvpjekf poutl dožeru. 2. Ceny neize
použie, pfedapisuja-iprtjaid přemislit výkope k ne mfsfa nepistupne 
obvyidým dopravním prostreckům toto přemiami se ocsuje 
intfividuh.

W "Tělocvična - malá"
w "zemní pouzdra",*, 0,54*4 1,382
w Součet 1,382
W 1,3 82*3 ’Pfepnčten koefe entem množství 4,146

19 k c.1. Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny
10/711702 J _ . •

4 a 5 rucne
m3 1,382 679,87

939,58 ÚRS 2021 01

pp Nakládáni, skládání a překládáni neufehého výkopku nebo Eypaniny
ručně nalddánl, z hornin tidytžitelnoeti II, skupiny 4 a -

pec Po Známka k souboru cen:
1. Mnedsfv měrných jednolek se určí v rostlm stovu horiny.
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w

"Těloevična-malá"
"zemní pouzdra"0,8‘0,8 0,54*4
Součet

Zemní práce - konstrukce ze zemin

1,382
1,382

7 618,98D 17
20

I K
171201231

Poplatek ze uloženi zeminy a kamení na recyklační j 
j skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 [

t | 1,382 273,24 377,62cs ÚRS 2021 01

: 21

pp

PSC

w 
w
W
K

174111101

Popiatek 2a uložent stavekniho cdpatu na rgeyktačni skdádes 
siddkové) zemin/ a kameni zatidné do Ketlogu odpadu pod 
kdem 17 05 04
Poznmka k 5uboru cen:
1 Ceny uvedené v soubor cen je oporučeno upravit pode 
ektuinleh cen mís/ne pisbšné skfdky odpd 2 Ježeni odpedu 
Heuvodonýeh V soubou cen se oceui individuh.
"Tlocvična - malá’

"zemni pouzdre"0, 5*0 8’0, 54*4
...... Součet....... ............. . ..... ..... . .................................. .... ........... . .............. ..

1 Žá syp jam, šach elrýhn ebo kolem objektů sypán in ou Ě
1 se zhutněním ručně 1

m3 |

1.382
.............1,382...........

38.727
135,00 5 228,is|cs ÚRS 2021 01

pp

PSC

w 
w

w

w

Zasyp ayprnou z jakákoliv horriny ručn a uoženim výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkuch
Poznámka k souboru cen
t. Ceny použitpro ryh pro dnrnáínl trativody pro
lesnicko-echnziaké meforace a zemédélskré. Zásyp /chla rýh se 
odeuje venam soubor cen 174 Zásyp ryh pro dřeny 2. V cenách 
je zepateno přemísfni sypaniny ze vzdétenost 10 m od kraje 
výkopu cebo zasypávaného prostorL. méend k taííitf skládky. 3. 
Obseam zásypu  je mzde objemu výkopu a objemu da ného 
vesavšných konstukel nebo ukžených vedeni i sjejch abkady a 
podlady. ObjertJ p&tfíjbf do DN 180, p/fp / s obale/, st od pbf^frw 
lásypú modoiilo Pm stenavenlobjemu zsypu sa odobjemu 
výkopu odecht i objem obsypu potrubi oceovaný canem sauba/u 
cen 1 75 Obsyp potrbi prieh ázi-N v úvahu *1. Ódkfizeni rbylébo 
výkopku po prove den/ zásypu záfezu so Eiformými slěnam pro 
podzemní vedon: nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedeni se 
oceepe cenerr souboru cen 157 Nakádáni výkopku nebo sypaniny 
a 182 Vodorovné přemisténi výkopku. 5 Rozprastéení tbyho 
výkopku podál výkopu a nad výkopem po pra veden/ zásypů zálszu 
se šikmm shnami pro podzemní vedeni nebo zásypu jam e rýh po 
"zásyp zateplení základů a sokku" 
"Socláii zázemi*21,1 2’0,65*0,35
"Tlocvlčny"( 18,4 75+6,07 5+30 47 5+16^5+16,65+13.6+28,3)* 
0,65*0,35
Součet

9,501

29,126

38,727

i 22 K 175111101
[Obsypání potrubi ručně sypaninou bez prohození, I
[uloženou do 3 m i

m3 | 1,382 556,741 769.41 cs ÚRS 2021 01

pp

PSC

W 
w 
w

Obaypén pomb: ručn sypeninou z vhodných hornin tdy tžitelnest l 
a flb skupiny 1 až 4 nebo materiálem pňpraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv houkku výkopu a miru 
zhutnén bez prohozen: ypann 
^einawe k s0ubdru cen:
7. Objem obsypu na Tm dálky patrubl se rowá sHce dna výkopu 
násobené soudem mjlho prmu potrubí příp i $ obalem a 
purojeiovan efouárky obsypu nad pfipadn I padpolrubim. Pro 
odečián objemu patrubi se započilávaj, všechny vestsvn 
Rohstukce nebo uloené vedeni I sjojich abklady a podkledy (lenta 
objem se nazývá objemem hominy vythečená kocztrukel). 2 ¥ 
cenách nejsou zahrnuty náklady na nákupe vano sypenmnu. Tat se 
prtatia vm epmcifiknei
"Tělocvična - malá"
"zemní pouzdra",*, 0,54*4
Součet

1.382
1.382

■ 23 i M 59343872 kamenivo drcené hrubé frakce B/16 | f 1 2,764) 450,00 [ 1243,60[CS ÚRS 2021 01

PP 
w

kamenivo drcené hrubé frakce 8/16
7,382*2 ‘Pfepořtené koeficientem množství 2.764

24

D
k

18___ _______ 

1S1311103

....Zemní práce - povrchové úpravy terénu ___ ___
[Rozprostřeni arnice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 1
Ive svahu do 1:5 ručně 1

m2 | 94,8501 88,671
..........30 056.64 ............ ....... .........

8 410,35jcS ÚRS 2021 01

pp

PSC

W 
w

RozprosfenF a urování Dehice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 5 
ručně pň $cuMisš plote, t, vrstvy do 200 mn
Poznámka k souboru čert'
1 V ceně jsou započteny ř náklady ne prYpedné nuftné přapaistni 
hromad nebo dočasných skádek na mísio spolfeby ze vzdálenost 
de 3m 2. ceně nejsou Zanočtenv nkady na ziskáni omice 
"okapové chodnlky v rozhraní $ vegelac1 7,95+17,8+59,1 
Součet

94,850
94.850

25 K 181411131
[Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 T
Im2 v rovině a ve svahu do 1:5 I

m2 |
94,850

27,00 2560.95 ÚRS 2021 01

PP

PSC

W 
w

Zakožoní trávníku na půdě předem pfipraven plochy do 1 00O m2 
výtevem včetně utajeni parkového vrev nebo na svahu dot: 
Foznama k souoor cen.
7. V cenách jsou žapočteny ; náklady na pokosen/, heloteni a o choz 
odpadu d20kse složonim. 2 Vcenách -T161 a2 -1164 nejsou 
zepolny i nákady ne zutrevovaci rextihit. 3. V cenách nejsou 
gapodteny nakadyna: a) pprevu pisy. b) tratni semeno, tyf o 
nákiady se oceňují ve specifkkaci a) vepleti a zeWvanl tyto práce co 
oceřuj cenami čás/i C02 sauboni cen 165 B0-42 Vypiotl a 185 80-43 
Zelfi rostlin voáfou, d} srovnaní terénu, hyto práce se pceňuj 
souborem Cen 181 1- Pkná úpravo terénu 4. V cenách o sklonu 
svahu pes 1:1 jsou uváže vány podmínky pro svahy báína schůdné, 
bez použit tezsekých fachnik. Vpipadé aguzitf zeckých fachmik se

"okapové chodníky v rozhráň i s vegetacr1 7,95+17,8+59,1 
Součet

94,850
94,850

i 26 M 00572410 \osivo směs travní parková | kg 1 1,097) 140,401 266,34 cs ÚRS 2021 01

pp 
w

osvo gněs travní parková
94,65*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,897

127

128

K 
pp 
W 
K

ZOO'. ........

7002 ..........

[Odstranění keře Hedera helix vel. K9 OZN, hh |
Odstranni kře Hedera Hteliz vet. K§OZH. hh

...... "OZN. _________________ _______ _____________________ __ ___
[odstranění keřeVibumum apulus vel. 60-80 OZN.vo |

kus 1

kus T

.. 29,000 .

...... 29,000.........
..... 24,000......

37,80

........... 37,80] ....... ...

1 096,20

..........  907,20Í.........

pp
V

Odstranění ksře Hedera helix vel. K90ZN hh
OZN.vo-24 24.000

29 « 2003
[Odstranění keře Ribes alpinum "Schmidt" vel. 40-60 [
OZN. ra 1

kus | 32,000 37,80 1 209,60

pp
W

OdstrantM keře Hedera helrxve KS OZN. hh 
OZN.ra"az 32,000

i 30 K 2004 i Odstranění keře Swida sanquinea vel. 60-80 OZN. ss [ kus | 468,000 37,80 1 814,40

pp 
w

2 o2 š 2g 

z• 
;

2 
co 

z 
3 

Sg
 

89

48,000

31 K ZOOS
(Odstraněn! keře Symphoricarpos chenauttii "Hancock" [ 

vel. 40-50 OZN. sch

kus j 27,000
37,80

1 020,60

pp 
w

Odstraněni keře Hedera helm vd. K9 OZN, hh
"OZN.sch*27 27,000

i 32 K 2006 [Odstranění keře Rosa "The Fairy" vel. ko1 OZN. ro | kus | 43,000/ 37,80 1 625,40)

pp
w

Odstraněni keře Hedera helix val. K9 OZN. hh 
"OZN.ro"43 43,000

33 K Z007
[Odstraněni keře Cotone a ster Dam mer vel. ko1f OZN. | 
cd I

kus | 2,000
37.80

75,60

pp
W

Odstraněni ke/a Hod tra betik vel K9 OZN, hh 
"OZN.cd*2 2,000

i 34 K zooa [Výsadba keře Hedera helix vel. K9 OZN. hh | kus | 29,000 54,00 1 566,00/

pp
W

Odstranéní keře Hedera helix vel K9 OZN, h 
"OZN, hh*28 29,000

: 35 K Z009 [výsadba keře Viburnum opulus vel. 60-00 OZN, vo j kus j 24.0001 54,00 1 296,00
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pp Vyzdivka mezi nosnEy cihlami pálenimi na malu cementavou

pp 
w

Odstranění kefe Hedera helix vel. KS OZN. hh 
*O2Nvo*24 24,000

í 36 K z010
Výsadba keře Ribes alpínum ''Schmidt" vel. 40-60 kus i 32,000 54,00 1 728,00

OZN. ra I i .............  ....I ................. . ........... -.....-

pp Odstraněni kee Hedera holix vel. Ks OZN. hh
w "OZN.ra"32 32,000

■ 37 K z011 Výsadba keře Swida sanquinea vel. 6O-B0 OZN. ss kus i 48,000 54,00/ 2 592,00

PP Odstranní kefo Hedera helix vel. KS OZN. hh
w "OZN.ss*48 48,000

! 38 K z012
Výsadba keře Symphoricarpos chenaultii “Hancock" kus | 27,000 54,00 1 458,00

vel. 40-50 OZN. sch
pp OdstranehE kefe Hedera helix vel. KS OZN. hh
w "OZN,sch27 27,000

! 39 K 2013 Výsadba keře Rosa "The Fairy” vel. kol! OZN. ro kus | 43,000 54,00 2322,00

pp Odstranni kefe Hedera helix vet KS OZN. hh
w "OZN.ro"43 43,000

i 40 K |z014 Výsadba keře Coioneaster Oammeri vel. kolt OZN. cd kus j 2,000 54,00 108,00

pp Odstraněni kefe Hedera helix vet KS OZN. hh
w "OZN.cd"2 2,000

O 2 Zakládání 16 269,76

D 27 Zakládání - základy 16 269,76
i 41 K 271532212

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z m3 | 0,420 1530,80 664,94 |cS ÚRS 2021 01

hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm
Podsyp podzhdadov kanstukce 88 zhutnnim n urumhánim povrchu
z laameniva hrubého, frakce 16 -3Z mm
Roznámka k soubar an.
1 Cenysloeípr ocenérinésypupodzkladové kostrukee

PSC rhutky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tušrkeu vrstvy přesahujiei
300 mnse oceni tenamr sotboru cen 21331- ... PoMfáf zhutnéne
pod ákiady v kafskg B00-2 2vš‘ni objek

W "Opěrná stěna dvúr(3,5+3,5)*0,6*0,1 0,420
W Součet 0,420

■ 42 K 272313611 Základové klenby z betonu tř. C 16/20 m3 0,420/ 3 240,00 1 360,80/cs ÚRS 2021 01

Zákady 2 betonu prostého kenby z betonu kamenem neprgk4danho
t. C 16/20
Poznamke k 5ppru cen.
1 V can příplatku *59 f 7 jsou nákladcy ne tachnologická
opatFeni • ne zdžanou betoná podhladmou paici bentorove
suspehze a na pnúbžn odčrpánl suspenze • pfepoužtensim ne
určen miso do 20 m, pop/ do vany nebo do kalov cisemy k
odvozu Qehoz se oceuje cenamr Astalogu 200-2 Zvični zalládéni
objektu. 2 Hhubeni s poutitim benlaritvé suspenze se oceduja
kelamenm HoG-T 7omni nata Bemhěnise nnoensie

w “Opěrná stěna dvůr podkladní belon"(3,5*3,5/°0,5*D,1 0,420
W Součet 0,420

43 K 274321311
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na m3 1,680 3 261,60 5 479,49|CS ÚRS 2021 01
pro střed i tř. C 16/20
Základy 2 betonu elezovéhg (box výztue) ptsy 2 betonu be:
Zvláštních nároku na ptestřec t, C 16/20
Fueridina ti aDuddreHf.
7. V con6 piplalku -5911 jsou zapoteny nkady ne tschnokgicke
opatfeit a ne zližehou betená pod hadinou paži benhordav
suspenze a na proběžné odčerpaint suspenze s pfBpcuííénif^ na
určené míde do 20 m pog. do vany nebo do katové cistemny k
odvozu Odvoz se oceňuje cenar katalogu 800-2 Zvdšn’ zakfadani

PSC objekrů. 2. Htoúboni s použitím b^ntonitůvi zuspanze se oceňuje
katalogam 800-f Zemni přece. Bednní se neoceňuje 3. V cenách
nejsou zepočteny nákfedy na výztuž, tyto se ocouj, cenam souboru
cen 27’ 36- .. Výziu zákiad 4. Vcenách z betona pro keohs’ruakca
bijeh van 27 32-3 nejsou zepocteny náklady na fěsnni dfilafečnich
a pracovních sper tyto se canami souborů cen 953 33 čast

A-k--
w "Opěrná stěna dvůr podkladní belon"3,5+3,5)*0,3*0,8 1,600
W Součel 1,560

■ 44 K (274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 j 13,680 344,52 4 713,03|CS ÚRS 2021 01

PP Bednění zákad pasů rovné 2řlzeni
Poznmka k souboru cen.
í. Ceny jsou určeny pro be deténi ve voiném prostranshet, ve voiných
noho zapaženjchjamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo

bioukov bednnípolomrudo fmse oceňuje mndyush

W "Opmá stěna dvůr podřadní heton"(3,5+3,5+0,3+0,3)*0,9‘2 13,600

w Součet 13,650

: 45 K |274351122 Odstraněni bednění základových pasů rovného m2 j 13,680 66,10 904,25 CS ÚRS 2021 01

PP Betnáni zákad pasů rovné odstranění
Poznámka k soubom cen
7 Ceny jsou určeny pru bednénf ve vokóm prostrunstvi, ve vpiných
nebo zapaených jamách, rýhách ojachtch, 2. Kruhové nebo
obloukev bednénf nalomru dotmse oceňuje inciAdui

w "Opěrná stěna dvůr podkadni beton“(3,5+3,5+0,340,3)*0,92 13,680

w Součet 13.680

i 46 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 5OS (R)
t | 0,057 54664,00 3 127,25cs ÚRS 2021 01

PP Výztuž základů pasů 2 betonářské oceli 10 SOS (R) nebo BSl 500
Poznámka k souhoru cen:

PSC 7. Ceny gftl desky rovne, s náběhy, hřbové nebo upnul da
ieber včatn výzfule léúhfa }ebar.

w "Opmá stěna dvúr základový pas"(3,543,5)/0,2 35.000
W Součet 36,000
w 35*1,7*0,89/1000*1,08 0,057

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 109105,97

D 31 Zdi pozemních staveb 95 175,05

■ 47 K 310278842
Zazdi vk a otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákfadovérn z m3 | 9,673 6 506,49| 62 956,62| CS ÚRS 2021 01

nepálených tvárnic tl do 300 mm
zdivka otvor ve tdivu nadzákadovém nepálnýr tvámicerz

plochy pfea 0,25 m2 do 1 m2,vezdit. do 300 mm
w "pfizdivke parapetu"
W *té/acvičny"(5,5‘0,525*9/0,15+(5,5*0,525*8y*0,25 9,573
w Součet 9,573

48
K 1310279642 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z m3 I 0,683 6153,01 4 202,51 CS ÚRS 2021 01

nepálených tvárnic tl do 300 mm I I 'I l

Zazdívka ovvoru ve tdwu nadzladovém nepálenýmá támicer
plochy přes 1 m2 do 4 m2 , ve zdi U. da 300 mm

w “spojovací koridor“
W "zazdivka dvel schadi&ěT 0,325*2/1 0,663
w Součet ,583

i 49 K 311113212
Nosná zeď 1! 200 mm ze štípaných tvárnic ztraceného

' I
m2 ! 8,400 1 792,80 15 059,52 CS ÚRS 2021 01

bedněni přírodních včetně výplně z betonu

Nadzáidadove zdi j tvárnic ztrecenehD bednn tipanýeh, včein
výplné 2 bělánu idy C 1620 přírodních, touky zdivá 2OD mn 
Poznbmka k suberu cen.
7. V cenách jsou zpočteny j háAlady ne dodóni a uložon. befoni 2.
V canch -3212 e2 +3234 jseu zapeřeny i náklady na dapkikey •

PSC mahovékvéraics. 3. Vcenách nejsou započfenynkletty ne ffadini e
uložanf belamá‘sk výzruže; tdo se ocauj cenami soubaru cen 31*
36- . Výztunadzklasovýeh zdi. 4 Mnasvíjemnotek se určuje V
m2 oloehé zdivá

w 'Opěrná stěna dvýr(3,5+3,5)* 1,2 8X00
v Součet 8,400

: so K 317234410 Vyzdivka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 I 0,380 6 280,51 [ 2 386,59/cs ÚRS 2021 01
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Poznamka k souboru ceP.
1 Cobu Ize pwiJt i pro nadezdivku nad noshiky pfo jeich osaz oní 
(ukSinaváníitifVB) 2 MnosnNjedhotekseurkpevmJabjemu 
vyzdky jako sotčin sví Mosk naomitnultho otvoru; &ifky (řevné 
toušfce neaminuté zd zmensené 0 tlušiku vishého plenfovéni 
přfub) a výšky nosniku. 3. Pentovn? ocelových vákovnýeh 
nosnhů jedhostremh eshlammf se ocatje cenam 345 24-4351 až - 
4344 kalnipers 401-f Fzmw a hnfu-elnA a monoljink 
"pekady"
"N1-20,525*0,1
"N2*2,7-0,325*0 1 6
"N3*4,5*0,125*0,24
Součet

0,105
0,14D
0.135
0,380

51 k 317944321
Válcované nosniky do 12 dodatečné osazované do ! (
□ňoravenvch otvorů

0,101
32 898,041 3 322,70 CSťlRS 2021 01

pp

PSC

w 
w
w

Válcované nosníky dodatečné Dsazované do piptsvených ctol hoz 
zadní h|»v dač, 12
Peznámka k s0uboru cen,
1 V cenách jsod zahmuly itékledy na dodávku a monl2 
vkavanýeh nosnk. 2. Coftyjsou určonypoUXe pro ^Cefiiní 
konstnJkca nad ofvory.
"překady"
N1 -1150 2*2,6*1 7,8/1000*1,08
Součet

0.101
0,101

52 k 317944323
Válcované nosníky 8.14 až 22 dodatečné osazované I t 
do ofipravených otvorů

0,172
34 362,941 5 910,43 CSÚRS 2021 01

pp

PSC

W 
w 
w

Válcované nosníky dodatečné osazované do připravených otvor bez 
zandáni hlav Č 14a2 
Poznámka k souboru cen
1. V cenách jsod zehmuty nldady na dodéthu a montáž 
váfcovaných nosniks. 2 Ceny jsou určeny podle pro ocenn, 
knstrukee pokladů nad orveury.
"překlady"
"N2 - 1240*1*4,4*36,2/1 000*1,08
Součet

0,172
0,172

53 « 317944325
Válcované nosníky 6.24 a vyšši dodatečně osazované E . 
do připravených olvor” J 0,068 34 362,94 2336,58 ÚRS 2021 01

pp

PSC

W 
w
W

Válcované nosníky dodatečné osazované do připrovených otvorů bez 
Za zděni hlav č. 24 a vyš
Pozhémka k souboru cen:
1. V cenách jsou zahmuty nkady na dodávku a montá 
válcovaných nosniku 2 Ceny /sou Lreny pouze pro ocenění 
konstukce pPektaců nad otvory.
"překady"
"N2 - 1240*4 *1,9* 5, 34/10 DO* 1,0 •
Součet

0.056 
0,068

D 34 Stěny a příčky 12 930,92

54 K 340271021
Zazdivka otvorů v pičkch nebo stěnách plochy do 1 
m2 tvárnicemi péro betonovými tl 100 mm

m2 4,356 649,73 2 830,22 CS ÚRS 2021 01

3333

Zazdivka otvorů v pičkách naho stírkách pórobelonovým tvárnicemi
plochy ptáš 0,025 m2 do 1 m2, abjemová hmotnost 500 kg/m3,
Houšfka pky 1OC mm
"sociální zázem"
"Zazdivka prostoru razvadče"1,05-3
"ebezdivka prostoro rozvAdče"1,34’0,9
Součet

3.150
1.206
4.356

55 K 346244371
Zazdivka o li 140 mm rýh. nik nebo kapes z cihel 
pálených

m2 0,360
995,12 358,24 ÚRS 2021 01

pp

w 
W 
w

Zazdivka rýh. potrubk nik (výkenk) nebo kapes z pálených chhsi na 
mltu II 140 mm 

cvičná*
‘velká" ,6*0.6
Součet

0.350
0.350

56 K 346244381
Plenfovéni jednostranné v do 2 CD mm válcovaných 
nosníků cihlami m2 1,264

820,59 1 037,23cs ÚRS 2021 01

PP

w
W 
w 
w

Plentování ocelových válívaných nosniků jednostrarn oihlami na 
malu, výška stojmy do 200 mm
"překady"
"N12*0,1*2
"2*2,7*0,16*2
Součet

0.400
0,864
1,264

57 K 346244302
Pientováni jednostranná v do 300 mm válcovaných 
nosníků cihlami

m2 1,080
760,40 042,83 CS ÚRS 2021 01

PP

w 
w 
W

Plentováni ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na 
maltu, výtka Etojny přes 200 do 300 mm
"přektady"
"N3"4,5*0,24
Součet

1,050 
1,0B0

58 K 346272513
Plotová stříška pro zeďtl 195 mm z tvarovek hladkých 
nebo štípaných přírodních

• 13,000 604,80
7 862,40CSÚRS 2021 01

PP

PSC

Piety z tvárnic betonových pfolavá sijka lepená mraxzdomýr 
lepidlem 2 Tvarovek hladkých nebo špsrýeh, sedlového tvaru 
přírodních, tbešťka zdivá 195 mm
FGžnmKa m souDDE cen
1, Mhotsivijednotek $« u a) plolowjch zdí určuje v m2 plochy zdivé. 
b) pfípietku za vyztužení sloupku průběžných plotovýeh rdí uríujo v 
m2 pochy zdive, c) ziuujíuieh vánou průběžných plofových zdí 
uruje V m délky Idiva, d} poiové sti;ky určuje v m dé/ky zdive, e} 
plotavých dloupků určuje vm výšeyjecnatfavých shaupků, Q

upových have určuje v kusech jednotlivých supŮ, g kgvovjoh 
dopěkú /Savého zdivá urduje v kusechgednoftivýreh dJW. 2 Pofožky 
-Í2Q /sou určeny pro ocenění ztužujšcich sloupků u průběžných 
potových zdí, jedná se o t2v. ilnsaná soupky. 3 Pofoky -23 jtou 
ursnypr ocenění zFužujfeich věnců u prdšnych plotových zdl

w 
W 
w

’’Opěrná slěna evár"3,5+3,5
*těloevična SVstana"32 
Součet

7,000
6.000

13,000

D 4 Vodorovné konstrukce 16101,01

D 43 Schodišťové konstrukce a rampy 16101,01
59 K 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB ti. G 20/25 m3 0,360 6 302,80 2 297,81/Cs ÚRS 2021 01

PP

w 
w

$cheilov konstrukce a rampy z betonu akezového (bez výztuže i 
stupně, schodnice, ramena, podesty s nočníky t. C 20/25
"dvůr 2*1 ,2*0,15
Součet

0,36D 
0.360

60 k 430362021
Výztuž schodišťově konstrukce a rampy svařovanými 
sítěmi Kan

0,009 62 $32,00
562,79CSÚRS 2021 01

pp

w 
w

Výztuž schodisfovýeh konstruket a ramp atupň, schadnie, ramen, 
podest s nosníky ze •varovaných sti z drátů typu KAR
"dvůr-KARI KH20 "2*1,2*3,03/1000*1,2*1,08
Součet

0.009
0,009

61 « 434121426 □sazení ŽB schodišťových stupňů na desku drsných m 6,000
584,28 3 505,68 ÚRS 2021 01

pp

PSC

Osazování hodifteych oupň elzobelanovjch s vyspárovánim 
styčných spár, a pronizomm dřevěným zábradlím a dočasným zakryiín 
stupnic prkny na desku, stupňů drsných
Poznámka k souboru cen
1, U cen-1441,-1442, -1451, -1452 je žepoleno podporná 
konsirkce ysuté části stughú. 2. Mhosh mémných jednotek se 
určuje v m délky supňú vstn uheeri, 3 Dodávka ctupů 8a 
bceLie ve sbeciliksti

62 M 59373003
stupeň betonový vibrovlisovaný š 330 v 160 dl 
1000mm

kus 6,000
I

857,52 5 145,12 CS ÚRS 2021 01

FP 
w 
W

stupeň betonový vibr ovisevaný 4 330 v 1S0 d 1000mm 
'dvůr*2*3
Součet

6.000 
6,000
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63 * 434311115
í Schodišťové stupně dusané na terén z balonu ti. C 1
{20/25 bez potěru 1

m | 6,000 520,561 3 123,36cs ÚRS 2021 01

Stupni dusané 2 betonu prostého nebo proldánéhe kamenem na
lerén nebo na desiu be? potru, sa Zvlažením povrchu t. C 2025

W "dvůr "2*3 5,000
w Součet 6,000

64 K 434351141 Zřízen bednění stupňů přímočarých schodišť [ m2 j 2.7601 439,sej 1 213,19|CSŮRS 2021 01

pp Bednn stupňů betonovaných na podstupiov desce nebo na terénu 
půdoryan pfimačarých zřizeni
Poznámke k soubatu cen:

PSC 1. Mnotstv mí mých jednotek bodnéni Buphu se rčuja v m2 plochy 
shupnie a podzbupnic.

W "dvút "2’3’0,46 2.760
w Součet 2,750

i 65 ! K 434351142 | Odstranění bednění stupňů přimočarých schodišť j m2 2,760 91,69 253,06[CS ÚRS 2021 01

pp
Bednni supň batonovaných na podetupňové desce nebo na terénu 
pdorysně pflmočsrých odstranšni
Poznárke k souberu cen.

PSC 1. Množstvi měrných jodqotekbedneni shupň se Erčujs v m2 pkochy 
shupnie a podstupnc.

W "dvůr "2*3*0,46 2,760
W Součet 2.760

D 5 Komunikace pozemní 107 525,04

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 101 802,63
I 66 k 564932111

I Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl i
100 mm.fr. 16-32mm i

m2 |
102.817

163,60 16 877,20 CS ÚRS 2021 01

pp Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK {mireráin. beton) e 
rozproetenim a ahutnIm, po zhutnéni t. 100mm fr. 16-3Zmm 
Poznámka ksubor an-
1 ČSN 73 6125-1 ppoušlpr MZK max. N 300 m 2 Vcench

PSC nejsou započteny náklady na' a) ochrsnu povrchu padktadu 
HračnImpostkem, kferý se poedaje Henemsouboru cen 573 t7- 
1 1. b) spojavzcí postk pepokldkau asfaitovrch smis;, který se 
ocutis cenami soubon cen 573 2.-1 1

w "podked okapových chodníků“
W 'Sociální zázemi"(17,95+17,5)'2'0,65 46,215

w "Tlocvičny"(1 8,155+0,45*2+6,3+1 8,33+1 0,045+1 7,4+16,25) 
0,65

56,502

w Součet 102,817

67
1 K

564932111.1
1 Podklad z mech ani cky zpevněného kameniva MZK tl 1
100 mm, fr. 0-32mm 1

m2 | 9,670 183,601 1 775,411

pp Podkad 2 mbebanicky zpevnnho kameniva MZK (minerální beton) : 
rozprost’enim a s hutněním, po zhutnéni d. 100 mm Fr. 16-32m 
Poznámka k soubor cen.
1 ČSN73612&-1 pfipQuiifpn} MZK 2 V cenách

PSC njsov zepcteny náksdy na s] ochranu povrch bock’acu 
fffračnim bostřkem který se oceuje cenamr soubor cen 67311
17. b} spojovaef poetek pedpoklédkot esfalových smsi, který se 
oceňui cenamr souboru cen 573 2.-11.

w "podklad pod zámkovou dlažbu 53*9,67 9,670
w Součet 8,570

i 66 k 564962111
I Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl I

200 mm, fr. 16-32mm |

m2 | 9,670 356,40 3 446,39|cS ÚRS 2021 01

pp Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK {minerálni beton) í 
rozproztkenim a a hutnim, po zhutněni 4, 200 mm, fr. 16-32mm 
Poznámks k souboe cen
t ČSN 73 6126-1 phipouštI pro M2Kithx. (I 300 mm 2 Vcených

PSC
nejsou zepodeny nékady no a) ochran povrchu pockiecu 
fiftrsčnim posikam, který se oceuje cenami souboru cen 573 11
11. b) spo/Qvaci pasiníi před asfaftovjch smísí1, který se
oceuie cenam couboru cen 573 2.-"? 7

w "podklad pod zámkovou dlažbu $3*9,67 9,670
w Součet 9,670

69 K 564962111.1
[Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 1 
[200 mm, fr. 0-32mm 1 m2

120,000 356,40 42 168,00

pp Podidud z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) $ 
rozprostřením a £ huměním, po zhutnění d. 2OD mm, fr. C-32m 
Poznmka k souboru cen.
1. ČSN 73 6126-1 ppoušti pm MZK mar N 300 mht 2. V cenách

PSC nejsou započreny stkady nta a} ochranu povrchu podkadu
fitračnim postkem, kferý se oceňuje canami souboru cen 573 i-
71, b) spojavací posthkpfedpoklóekou asfettovje emhěsí, Aferý se 
oceuie cenami souboru cen 573 2-7 T

w “chodníky S2"41, 72+74,06+4,22 120,000

; 70 x 584972111
[Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK ti I
[250 mm, fr. 0-32mm |

m2 |
79.090

441,721 34 935,63 CS ÚRS 2021 01

pp Podidad Z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) $ 
ruzprosřenim a s hutnním, po zhutnění t. 250 mm, fr, 0-32mm 
Poznámka k souboru cen
1 ČSN 73 6125-1 ppouttipr MZKmax t 300 mm 2 Vesnách

PSC najsou započteny náldady no s} ochranu povrchu podkfadu 
ftračnim posthkem, který se oceňoýe cenam souboru can 573 11
1 t. b) spojovac postk před pokládkou osvitových smněsi, kferý se 
oeaňuta canamř soubom cen 573 2 -1 1

w "podklad okapových chodníku"
w "Sociální zázenir(17,95+17,6y2*0,5 35,550

w Tělecvičny"(18,15 5+0,45*2+6,3418,33+10,045+17, 1+15,25)*
0,5
Součet

43,540

w 79,090

0 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 85 722,41

71 K 596211110
Kadeni zámkové dlažby komunikaci pro pěši tl 60 mm I 

| skupiny A pl do 50 m2 |
m2 |

13,890 400,68 5 565,45/CSúRS 2021 01

Kladení dtalby z betonových zámkových dlažde komurikacl pto pš 
s ložem z kameniva Ulaného nebo drceného tl, do 40 min, s

pp vypínáním spár & dvojitým hutněním, vibrováním a w smetenim 
pFsbytačného materiátu na krajnici ti. 60 mm skupiny A, pro plochy do 
50 m2FžnrRe K souDGU cen.
1. Pro valbu cen dažb pati toto rozdetohí Skupina A: dlažby 2 
prvku s‘ejhéhto tvert. Skupina B ažby z pnricú dvou a vee fvan 
nebo z obrereů o ploše jschotliv do 100 mZ, Skupne C dažby 
obipukovtjeh teru (oblouky, kruhy, epod.}, ?. V tanéch jsou

PSC zepoleny i nákldy no dodání hmot pra lože e na dodání matsriéh 
na výplň spár. 3 V cenách nejsou Zápaitany náklady na dodání 
zámkové dlelby, ktaré se ve specifkaci ziratné ze
dohodnout u pochy a} do 100 m2 ve vý&i 3 %, b) přes 100 db 300 
m2 ve vý&i ? %, c) přes 300 m2 ve výš/ 1 % 4 Čis krte přesahujol 
tou’ku 40 mi sa oceuje cenami souboru cen 451 . *0 PfífJatak

72 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60rm pírodni

m2
14.3071 291,601 4 171,92 CS ÚfíS 2021 01

PP dalb# tvar obdélník betonová 2001100x60mm pfitodní
w "skladba S3"9,67+4,22 13.590
w Součet 13,690
w 13,89*1 ,03 'Přepočtené koeficientem množství 14,307

! 73 • 596811120
[Kladeni betonové dlažby komunikaci pro pěši do lože z 

kamieniva vel do 6,09 m2 plochy do 50 m2 [
m2 45,940

371,52 17 067,63 CS ÚRS 2021 Ot

Kladení dlažty 2 tetanových nebo kmeninových dlaždic komunikaci

pp pra pši & viněním spár a se smetením pfebytsnho matetálu na 
vzdáienos do3ms ložem z kemeniva téženeho d. do 30 mm vet kost 
dkaždie do 0,09 m2 (bez zámku), pto plochy da SO m2
Pezhénke k souboru cen.
7. V cenachjsou Zajočieny i nákidy na dodán/ hmot pra to 2 a a na 
dodání maíeríiiu pm výplň spár. 2. Vesnách nejsou zapotteny

PSC
nákady ne dodáni daždie, ktare se ocomuj ve specifkkaci; rtratné ize 
dohodnou/ u plochy aj do 100 m2 ve v} 3 %, b) přes 700 do 300 
m2 vo výši 2 %, c} přes 300 m2 ve výs 1%3 Čési Jale přesahapici 
hbuštku 30 mm se opeuje eonamisouboru cen 451 , -9 . PNpitek 
24 ketoveh elstlch 10 mm Dourkv nockiaci mAh inže
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w
V

"skladba S2"41,72+4,22 
Součet

45,940
45,940

74 K 596811121
Kladení betonové dlažby komunikaci pro pši do lože z 
kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 100 m2 | m2

74,050 308,88 22 875,65/cs ÚRS 2021 01

pp

PSC

w 
w

Kladení dažby 2 batonavých nebo kamerinovýe daždic komurkac 
pro pěší a vypinnim spár a se smetenim přebytečného materálu no 
Vidlenosl do 3 m s ožem Z kameniva tišeného 11. do 30 run vekiotrsti 
dlažde do 0,09 m2 (bez zámku), pra plochy přes $0 do 100 m2 
Pozemka K souder cen.
f. V ctnech jsou apotny i nklady na dodéni hmot p toe a ne 
dotanf melorék pra výpihspar 2 Vcenáehhejsouzapočtany 
nklady ne dodán; MTaždio, kfer se oceriuji ve specifikati; ziraihé tie 
cahodnoul U plochy a) do 100 m2 ve 3 %. b)pfes 100 do 300 
m2 ve výš 2 %, c) pfus 300 m2 ve f %. 3 Čis We p/eahujlci 
foušlku 30 mm se oceuje cenam sDebou cen 451 .. '9 . Prp’etk 
7a kn2 dweh daleh 10 mm HKbirkv bodkises nrbe ože
"skladba S2*74,06
Součet

74,050
74,060

75 m -..........................
59246115

dlažba betonová chodníková 300x300x32mim přírodní | m2 | 123,600 291,601 36iM1,76jcS ÚRS 2021 01

pp
w

djžba bslonová chodníkové 300*30032mn přírodní
120’1,03 přepočtené koeficientem množství 123,600

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 029 975,54

• 61 Úprava povrchů vnitřních 1 404 1 00,24
76 K 611131121 .K01 Penetračni nátěr vnitřních stropů nanášený ručně j m2 j 214,333 73,53 j 15 759,911

pp

w 
w
W 
w 
w 
w 
w 
w 
w

Fadidední a spojovací vrstva vnitřních omítaných plach penetrace
nanášen Mini step (napí, Sath GM)
"Plechy stopů oslati"
"spojovací koridor*6,475*4,2
"nadovna"5,8-8,7
"upining*5,675*5,5
"plochy stropú sociáIntho zázerni"
"vslupy"1,525*2,6*2
"chodbal
*chodball*15,05
Součet

27,195
50,460
46,238

7,930
65,450
15,050

214,333

77 K 611325411.KQ1
Oprava vnitřní vápenocementové hfadk omítky stropú I

Iv rozsahu plochy do 10% í

m2 1 214,333 89,11
19 099,21

pp

PSC

w
W 
w
VV 
w 
w
W 
w
W

Oprava vpenocementov omítky vitnieh pioch hladké, toušlky do 
20 mm atepú, v rozsahu opravované plochy do 10% (nap. Salth MZS 
4 alithVC)
Poznámka k soubaru cen
1 Pr ocenn cpravy omitk plochy db 4 m2 90 použigi ceny 
soubaru ceh 67 32-52.. Vápenocementord ortka jedhotlivých 
ntahch ploch
"Plochy stropu ostaini"
"spojovaci koridor6, 475*4,2
"náfadovn 8"5,8*8,7
"spining"5,675*8,5
"plachy stropu sodánfho zázemí"
■Vstupy" 1,525*2 5*2
"chocbal*55,45
"chodball"15,06
Součet

27.195 
50.460 
48.238

7,030
65.450 
15,060

214.333

78 K 611135011.K91
Vycovnánj podkladu vnitřních stropú tmelem tl do 2 mm m2 |

214,333
217,591

46 636,72

79 -!3
33

33
55

3 13 8 
8

611135095.KD1

Vyrovnáni noromnost podkladu vnitřních omítaných ploch MV omítkou 
Vápenocemenbav Štuková a jednovrstvá omítka s doplhkovými 
vaatnostni (nap/. Salith MH# P3}, Qbaah spsciálniho vláina tvař • po 
vytrzens omítky celognnou armovaci vrstvu a vysokými pevestaim 
parametry a se zchovánim výborné propustnosti per. Lze použi do 
vlhkých provozu. Strojní i ruční zpracování, Spoteba při touštce 2 
mm 2,7 k/m2.
~g znmke x Huoora cen.
7 V cenaich nejsou započteny náklady ne případné váden: výztut9 
do vyravnávac, wshy, Htose ocení cemtam soubaru cen 6 -14-fD 
Polažemi vfnih plach plativem v st AM. katelog 801-7 Budovy 
a hal - íd6n 2 a monaltick 2. Ceny -5011 nelze pout It, je-r 
phdepsno vkládání vý:tužné tkniny nákedyss ocení cenami Sf 
14-t001 včostiA04, kalogu 801-1 Budovy o haly • zdáno e 
monolcké 3. Geny tie pcvfft i pro oceneni vyrovnání nemovnosťi 
podkfadu ploch urč»ných k amián U novosaveb. 4. Vyrovnáním ze 
rozurf a) Vrstva omítky pro vyrovnání netovnost poclachu /výtuk 
apod.), b) vr/v8 omsky pro vyrovnáni khivd postavené zdi', v fomo
625* Wpbbžcez**" "hrers ""en- m*"

P:h vhsNVa tenkovretvých orhifek.
Specifkace ■
Techetck petamtry/eene: 
zmias/0-0.6/m 
množsti zimsové vody 7-8 ktú25 kg, 0,28 - 0.32 btkkg 
pevnost vtku pp 25 dnech 3,6 - 7,5 AIP a /í^da CS :t 
pvnos v lehu po 28 dnech min 0,7 MPa 
pňdrnostnen 0,3 MAPa
naita Ant + 976 r 6 #
Plochy stropů ostatní"

"spojovaci koridor"5,475*4,2
"n ářaďovna"5, B*8,7 
*spining"5,675*8,5 
"plochy strop sociálního zázemí" 
"vstupy"! 525-2,6*2
"chodba! 55,45
"chodballP1 5,05
Součet......................... __ . ...............................   .
Piplatek k vyrovnání vnitřních stropů tmelem za každý | 

Idatšich 1 mm tl I
m2 |

27,195
50,460
46,238

7,930
65,450
15,060

____ 214,333.........
642,999 55,65 35 782,69

pp

PSC

p

w 
w 
w

Vyrovnání nerovnosti podkladu vrFnid omítaných ploch MV qmitkeu 
Vdpenocementová Štuková a edeovrstva omítka $ dopíňkevými 
vastnostmi hapf, Salith MHF P3) Obsah specestiho vlákna tvoří po 
Vyerzeni smnitky celopečntu armovací vrstvu $ vysokými pennosmleni 
parametry a se zachováním výborné propustnasti pst, Lze použít do 
v&ikých provozů. Strojní i ruční zpracováni. Spotřeba při totšce 2 
mm: 2,7 kgim2.
~oznarta A unotu cen.
7 V conéch nejsou z6podteny nákady ne případná widáni výztuze 
db Vyrovnávací vrsivy. tyta ne ocení cenami souboru cen 61,-14-10.. 
Poažni witmich ploch phetrvem v čážli A4, kafalogu BŮT-7 Budovy 
a haly • zdén e monolitické 2, Ceny -5011 helze poptit,je-i 
přece psáno vádáe výztužn tkaniny; nklady se ocení cenami 61. 
14- TOU f v části A04 katalgu 601-1 Buca vy a ha lý - zdón a 
manolitick. 3. Ceny tře potít/t i pro ocenm vyrovnání porownesti 
pockadupochurčenýchkomániunaoslaveb 4. Vyrovnáním se 
ruzumi: aj watva omitkypr vyrovnání nerovnasí podkladu (výtiak 
apodj, b) vratva omlky pra vyrovnán; krré posto vené di, V pitp 
n,mg-a e, ,, g-é ---2 efmikva ae-,-mkVi 
Pear* K pb2ce:
První vrsiva tenko vrstých omiek.
Spetikkate:
Techncké peramefry/cne: 
zmiost 0 ■ 0,5 nm 
mmostv zámsove vody 7 - 5 ktru/25 kg: 0.28 • 0,326/g 
pevnost V Naku po 23 dnech 3,5 - 7,5 MPa HPida CS lil) 
pevnost v tahu po 28 dnech min 0,7 MAP= 
pdržnast mih 0,3 MPa 
nalila Aa! • 274 J 9s On
"Plachy stropu ostami"
"spojovací koricor*5,475*4,2
"nařaovna"5,8*6,7

27,195
50,460
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85

88
5 "spinin g"5,57 5 0,5

plochy stropů sociálnho zá^emF
*vstupy"1 ,525*2,6*2
"chodba*65,45
"chodball" 15,05
Součet
214,33343 ‘Pfepočtené koeficientem množství

48.238

7,930
65,450
15,060

214.333
542,999

i 80 K 611311131.K01
I Potaženi vnitřních rovných stropů vápenným Štukem | m2 1

214,333 194,25 41 634,191 tloušťky do 3 mm | |

Vyrovnáni narovnost podkadu vnitních omitaných ploch MV omAtkou
Vpenocementevá njkovú a jednovrstvá omítky # doplkovým
vastnosmi {napf. Salith MHF P3). Obeah speciálnihovákna tvoři po

PP vytvrzení oritky celoploneu annovac vrstvu s vysakýmk pemnostnimi
parametry a se zachováním výborná propustnosu par. Lze použhdo
vlhkých provozů, Strojni l ručn zpracování. Spotřeba pil doušlea 7
m: 2,7 kg/m2.
Hoznamka k polace.
TffC/tnfeM
imitaci 0-4 mm
mhoshi zámsové vo<fy 4-7 Atů/al 30 kg, 0,17- 0,23 lifrukkg
pevnost v taku pa 28 dnech 0,4 - 2,$ MPa (ida CS 4
pRdrnost min 0, T9 MPa
paleta/pyfel 1,261/0 kg

W ’Hochy stropů ostatní"
w "spojovací koridor"6,475*4,2 27.195
w "nafaďoma"5,8" 8,7 50,460
w "spining"5, 675*6,5 46.236
W "plochy stropu sociálního zázemí"
W vstupy"1,525 2,6*2 7,930
W "chodba". 65,450
w "chadbait" 15,06 15,060
w Součet 214.333

i 61 | K 612121112.K01 (Zatřeni spár štěrkovou hmotou vnitřn í ch stěn z 1 - |
í , ... . , rn2 i

17,112 59,69 1021,42

1 porobe tónových tvárnic I I
Zateni spár wnitmnich povrchů strkovou hmotou, pioch
z porobebnových tvárnic 4t5n
Vápenocementová štuková a jedndvrstv omitka s dopikovmi
vastnostmi (např. Salith MHF P3). Obtah Epeciáiniho vlákna tvoři po
vytvrzení omítky celopbšneu amovaci vreWu B vysokými pevnostnimni
parametry a ge zachováním výbomn propustosti par. Lze mužht do
vlhkých provozů. Stroji 4 ručni zpracováni. Spotřeba pli toušice 2
mm 2.7 katm2, Po*nana K pdozee
Specikacet
Technick parameiryicena.
zmiosf 0-0,6m

p mhosh/i zmésov vody ? • 9 Mu25 kg: 0,29 - 0.32 Ntrukg
povnost v daku pa 28 dnech 3.5 - 7.5 MFa (tfide CS M)
pemost v tahu po 28 dnech min 0.7 MPa
pfidflnost mn 0.3 MPa
n»bet* Jhvhtl r 775 19s kn

W "spojovaci koridor"
W "zazdivkB schodišt"1*2,1*2 4,200
w Zazdivka prostoru rozvadče"1 .05*3 3,150
W "obezdivka prostoru rozvaděte"1,34*0,9 1,206
W Součet 8,556
W 6,556*2 ‘Přepočtené koeficientem množství 17,112

1 82 1 K 612131121.K01 ÍPetietračnínátěrvnitrnichsiĚnnanášenýručně | m2 í 1 341,374 65.81 88275,82)

Podidadnl 9 vrstva vnitřních omílaných pioch ponetace
nanášená tučn stn (nap Sahth GM

w "plochy sten tělocvičen"

W "mal"(17,65+15,5)*2*7,9- 406 475
(2,613’(2,525*4,175) •2’3+3.9'2,475+1,9* 2.2)
"velká "(29,625+1 5,6)‘27,9-
(2,6t3*(2.525+4,175)‘2"5+1,75+2,2+1,95*2,475+1,4'2,3)

w "Plochy stěn ostatnf
"spojovaelkoridor’'(6.475+4,2)’2'2,9-
(3,9*2,4 75+1,95* 2,47 5+2,15'2,175)

w "nářadovna"(5,8+ 8,7)*2* 2,9-(2,15’2,125+2,35'1,525*2) 72.364
w "cpining"(5,575+8,5)2*4,6-(0,9*1, 97+2,35'1.525'4) 114.302
W "plochy sten sociálního zázemI"
w "vstupy(1 .525’2+2,6)-{1.75*2,15)2 3,775

"chodba 1(6,825+20,75)*2*3-
(2,125*2,5+1,75' 2,15+1,2* 1.5+(0,8*6+0,9*5)* 1.97)

w ’chodba ir(5,475+2,75)*2*3-(2,125*2,5+1,5*2,15+1,45*1,97) 37,955

w Součet 1 341.374

’ 83 K 612135011.K01
Vyrovnáni podkladu vnitřních stěn omítkou s m2 1 341,374 200,39 268797,94

J výztužnýmivlá kny tl do 2 mm............     |____ __ _
VyfoVninE nerovností podkadu vniOnieh omítaných ploch UV omítkou
Vápenocementová #tukvá a jednovrstvá omítka s doplkovými
vastnostmni (např. Salith MHF P3) Obsah specilnfho vlákna tvoři po

PP vytvrreni omítky celoplšneu anmovativrbus vysokými pevnostim
parametry a se zachováním výborně propustnesti par. Lze použil do
vhkých provozů. Stroji i ruční zpracování, poteba pěi touštce 2
mm: 2.7 kgim2.
poznoma K zounoru cen'
1. V cenách hejspuzapodteny nktady nappadné vádn. výztuža
do vyrovnávacl vTENy, tyfo se oceni cenam scaboru cen 61-14 -t0.
Polaeni vnittnich ploch pletivem v ésti AM. Ratelo- 601-1 Budovy
e hah - ídáné a mamnphtcké. 2 Ceny-501 1 nelže < je4
přadepsáno ykldní výztužn tkniny: náklady ze oceň? csnar 61.
14-1001 v čsh A04, katalogu Wť-Í Budovy 9 haly ■ zdáné e
monohtické. 3. Cenyie použít i pro ocenni vyrovnjni herawost
po dddu pioch urdených A* am/ťánj u avosta veb 4 Vyro vndnim se
rozumí e) Vrstva amky pro vyrovnáni nerovnost podkadu (vytkuk
apod.}, b} vrsha ovíky pro vymunán. khvá posta varní zdí. v tamo

roznema k poiozcs:
Prwi vrsbe tenkovrstvých omke k
Specifkatee
Tachnick parametryena ■
z/iostD- 0,6 mm
množství zmsavé vody 7 - 8 At/25 kg. o. 29 - 0,32 ktrú/kg
pevnost v takes po 28 dnech 3,5 - 7 5 MPs (thda CS M)
pevnost v řeht/ po 28 dnech min 0.7 MPa
pfidfíncst rrm 0,3 MPa
ngiet- Aeat-i 1 926,55 Ln

w plochy sten 1člocvičen"
"™lá"(17.65+15,6)*2*7,9-
(2,613*(2,525+4,175)*2’3+3.9* 2,47 5+1,9*2,2)
‛velká"(29, 625+15,6) *2*7.9-
(2,613*(2,525+4,175)*2*5+t,75+2,2+1.95*2,475+1,4'2,3)

W "Pochy stěn ostatnf"
"spofovaclkorlder"(6,475+4,2)-2*2,9- 42,750
(3,9*2.4 75+1,9 5*2,475+2,15*2.175)

W ’nářaďovna’(5,8+B,7)*2'2.9-(2,15*2,125+2,35*1.525*2} 72,364
w "spining7(5,575+8,5y2*4,6-(0,9*1 ,97+2,35*1.525’4) 114,302
w "plochy stěn sociálního zázemí
w ’vstupy’((1 525-2+2,5)-41 ,75*2.15)72 3.775

"chodba 1"(6,825*20,75)2"3-
{2,125-2,5+1,75*2,15+1.2*1,5+(0,8’6+C.9'5)’1,97)

w “chodba ir(5,4 75+2.7 5) *2* 3^2.125*2,5+1.5*2.15+1,4 5* 1,97) 37.955

w Součet 1 341,374

' 84 K 6121 35095,K01
| Příplatek k vyrovnáni vnitřních stěn s výztužnými | m) |

4 024,122 51.32 206 517,94Ivlákny za každý dalších 1 mm H I I ! I ............. I.........
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Vyrovnání nbrovhostf pódMadk vnitřních omitaných ploch NVemítkot
Vápenocementová Štuková a jednovrstvá omitka & doplňkovými
vlastnost (např. Sakth MHF P3), Obsah speciálního vlákna tvoří po

PP vytvrzen: omítky cejoplošnou armnovacivrst s vysokými pevnostními
paramatry a se šachováním výborné propustnosti par. Lze použit do
vlhkých provazů. Stojnl i ručo z pracováni. Spotoba při tkaušlce 2
mm: 2,7 kgim2.
+oznuma K rouboru cen.
í. V cehch nejsou zapoteny nékfedy na pfpsná vkiedani výztuže
do vyrovnávací vrsty; hta se oceň I cenar soub aru cen 81.-14-10.
Palaeni vnitich ploth pletvem v ésti AQ4, kalalogr 501-1 Budsvy
e haly • zdána a monolcké. 2. Ceny -5011 nelze použil, je-
předepsáno vkldání výiluině tkaniny, nókiadysa oconi cenofm 61.

v čésh A04. kalalogu 801-1 Budvys ha - zděné o
monoikeek. 3. Ceny iza použit i pro osonini yymtfnini noruvnosli
podkadu ploch určených k oihitenF H novoshaveb 4, Vyrovnénim se
rozum aj vrstvs ottkypro vyrovnání nerovnosti podkladu (výttuk
epod), b) VrsNVe ci’ky pro vyrovnání Eřtv postavone zdi, v fomto
PRT#kKpafbzes*” "oradte w "mI-
První vrstve tenkovrsiých amkek.
Specinkace:
Tethnkká permetryeena
zmilosi 0- 0,6 mm
mnafst záměsové voty 7 - 9 Hrú/25 kg. 0.28 • 0,32 ůtni*J<5
pevnost v dku po 29 dnech 3,5 - 7,5 MPa (efida CS M)
pevnost v fahu po 78 dnech min 0,7 MPa
pfídržfyasl nvn 0,3 MPa
nadmt, m+al 1 975 • K A-

w 1341,374'3 Pepočlené koefcientem množství 4024,122

■ 65 K 612142002 Potaženi vnitřních stěn skfovláknitým pletivem m2 323.460 88.69 28 687,67 CS ÚRS 2021 01
Potažení vhijnFh ploch pletivem v plaše nebe pruzích, na phét
podkadu ldovákitým provomím přichycením stát
Poznámkaksouboru can
1. V cenách -2001 spu zspočteny i nihiatiy na Imaf,

w "zajštění akustické jídáte zlžoveh obkad3"
W tžocvična- velká"! 92.27 192,270
w "ttocina - malá"1 31,19 131,190
W Součet 323,460

: 86 K 612143003.1
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných

m 108.450 43,34 4 700,22
rohových profitu l______________________
Montáž omítkových proů pkastových nebo pozinkovaných.

pp Upevněných vdačenim do podkladní vrstvy nebo phibstm rohových 5
tkaninou

87 M 622204.1
profil systémový pro KZS s integrovanou tkaninou se m

119.295 33.27 3 968,94
skelných vláken - parapetní profil
lšla parapetní se sklovlákniteu výztužnou tkaninou a pěnovou páskou

PP pro zapštn. ddabujiclho napojení parapetní desky na povrchovou
omitku
Požnámnka k poloce.
$pecifksce
• maletišf PVC odolné skkaheker prostředí, sW&vMMW výztužná
ikanina
vyhowjFei ETAG 004, oboustranně samole picl Př ditatačni páska
s uzavřenúvi br

W "nadpraží"
w "tlocvina"5,5579* 8J+2J5*6 108,450
w Součet 109,450
W 108,4541,3 Plepcčten koefcientem množstvi 119,295

86 K 612143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacich profilů 
(APU liSti

m 256,980 47,82 12 288,78

Montáž omítkových profú plastových nebo pozinkovaných.
PP upavných vtačenim do podHadnF vrstvy nebo přibitím začiš‘ovacich

camolesiefeh APU liErty’
profil systémový pro KZS s integrovanou tkaninou se

89 M 622102.1 skelných vláken - připojovací 6mm 2D s lepící páskou m 37,170 28.95 1 076.07

a mkým praporken.
ita okenní začišrovací 2D 6 mm a krycí lamtelou a kovtáknitt
výztužnou tkaninou pro spojeni datujel ve 2 směrech mezi rámem
okna nebo dveš a omítkou v kontaktním zateplvcm
systému - ETcS
Poznámka kpolalea:
SpecifRkace:
- barva Pat 9024
- matetil PVC - UV stabifni a odolné qikehekému prpstedi.
sklovláknité
vzhun tkecin vvhovsei TAG 004 oboustranně lead cske

W llo cví in a (2, 35 +1,775’2/5 35,400
w Součet 35,400
W 35,4*1 ,05 'Přepočtené koeficientem množství 37,170

profil systémový pro KZS s integrovanou tkaninou se
i 90 M 622203 skelných vláken - plipojovaci š.10 mm 3D s lepicí m 232,659 166,45 43 379,27

páskou

profi systémový pro K2$ $ nuageovanou tkaninou se skelných vláken.
30 začšlovad okenní lšta se sidoviáknitou výztužnou tkaninou pro

pp dilatujci spojení ve 3 smrech mezi rámem okna nebo dvoř! a omítkou
v kontaktním zatsplovatkn systému -ETCS inapř, L$3-26)

Poznámka k pdbožce •
Spacfkece.
-PVC - UVstabinla odoiné akkelickému prost 7ed
• SklovAknitá výztu žná fka nine Verex R117 vyhovustci ETAG 004
• PUR páska
• obaustrann • samoleprc P£ ttHateŮní páska s uzayřeným půry
Vestosti
- vyfvá spojení difaiujid ve 3 smérech mer konťaini
zafepkvaci systémem a rámem okna noho dveř
- zebrauje odreni omítky od rámu okna nebo dveří

p - chrání rámy a vypíná oken nebo dvoří proti mechantekómú
ppatoxetif nebo zheištán, během - aplikace savobniba hepidfe nebo
povrchová dmtky
- rabrauje vzniku vasovych IrhAn
- zamezuje prostupu chladu e Aku
* adpadi dodalsnó imdenf spor
- vhodný pro užít rámy oken neb dvoří
- ochranné hoprodyn4 membrána z rtkanóho Pt/C chrání PUP
pásku před povtmnestnímni vdivy
- pružná krycí lamefa z mékdensho PVC chrání datačni pásku přeď
bavtrtrosnfri vrv o - usazováním hečelot

w 1locvičns"(5,55*2,2752/‘9*(5,55*3,525"278 199,900
w "vstupy"(2,6+2,8*2)*2 +1.2 2,2*2 21.680
W Součet 221.590
w 221,58*1.05 'Přepočtené koefcienterr množsti 232,659

i 91 K 6123111 31.K01
Potažení vnitřních slěn vápenným štukem tloušťky do 3 1 341,374 121,38 162 815.98

! mm 1
Vyrovnání nerovnosti podkladu vnitřních omítaných ploch MV omítkou
Vápenocementová Štuková s jednovrstvá omitka s doplňkovými
Mastnostni (např. Salith MHF P3). Obeah speciálního vlákna tvoří po

PP vytvržeri omítky celoplošnou armovsci vutvu s vysokými pevnostními
parametry a se zachováním výborné propustnasti pat. Lze použít de
vlhkých provozu. Strojní 1 ruční zpracováni. Spotřeba pň oušťoe 2
mm: 2,7 kgm2.
Poznamka kpolozce:
Tachoké paramnetry/cena
zmiost 0-4 mm
množství záměsové vody 4-7 #tn*bel 30 kg, 0, 7 ■ 0,23 limnMkg
pevncst v tíaku po 28 dnech 0.4 - 2.5 MPa f/řída C5 1)
pdržnost min 0.18 MPa
pallalpyfel 1,26 1/0 kg
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w "pochy stn tělodMičen"
"mal6*(17,55415,5)2*7,9- 4 0 6 475
(2,613*(2,525+4,175)*2*3+3,9*2,475+1,9*2,2) '
velká"(29,625+15,6)*2*7,9- 527 488
(2.613’(2,525+4.175C2-5+1,75+2.2+1,95*2.475+1,4*2,3) °10°

W Tlachy stěn ostatni"
spojovacíkoridor"(6,475+4,2)*2*2,9- a- -60

(3.9*2,475+1,95*2,475+2.15*2,175} 1
w afafovna"(5, 9+8,7y*2"2,9-(2,15*2.125+2.35*1,525*2) 72,354
w ■spintng*(5,675+8,5)*2*4.6-(0.9*1,97+2,35*1,525M) 114,302
W "plochy stín sociálního zázemí*
w "vstupý"{(1,525*2+2,6)-(1,75*2,15))*2 3,775

"chodba 1(6, 825+20,7572*3- 136 254
(2,125*2,5+1,75*2,15+1.2*1.5+(0,8*6+0,9*5}* 1.97) '

w "chodba Ir(5, 475+2,75)*2*3-(2.125*2.5+1,5*2,15+1,45*1,97) 37,956

w Součet 1 341,374
|92K 612325215 Vápenocementová hladká omítka malýeh ploch do 4,0 | kus 2 000 918,65 1837,30/CSURS2020 01

m2 na stěnách El 1 í E
Váponocamentovú omHka jednotivých malých ploch hladků no
slinách, plochy jednotivě přes 1,0 do 4 m2

w "zazdivka dveří schodist" 2,000
W Součet 2,000

93K 612325222 Vápenocemenlová štuková omítka malých ploch do 1 kus 1 2000 180 a4 361,68cs ÚRS 2021 01

(0,25 m2 na stěnách I I ' I i I ............. -
Vponocamentová omlika jednotivých malých ploch štuková na
Slzách, dlochy jedntiv přes 0,0$ do 0,25 m2

w "pfeklady"
w N3*2 2,000
W Součet 2.000

194K 612325223 (Vápenocementová štuková omítka malých pioch do 1.0 kus 1 4000 437 45 1 749,80 CS ÚRS 2020 01
|m2 na stěnách I I ... I ! .. ... I................
Vpenocementev omitka jednotvjch malých ploch Štuková na
měnách, plochy ednndiv přes 0,25 do 1 m3

w "plekdady“
w N12 2,000
W N201 1,000
w Mezisoučet 3,000
w "tělocvična"
w ‘velka"1 1,000
W Mezisouče 1,000
w Součet 4,000

951 K 612325301 | Vápenocementová hladká omítka osten í nebo nadpraží | m2 | 67,369 652,06 43 928,63/cs ÚRS 2021 01

PP Vpenocamentová amhka ostání neb nadpražl hladká
Poznamka k souboru on:
1 Cehy ize potižitjan pro ocenn amozfatn upravovaneho osléni
a nadpraži f např přř dodfečn výmnén oken neb zrubní) v šírce
do 300 mm okolo uprave vaného otvoru

w "ostní a nadpra/"

W "tč(ocvičny"((2,613+4,175*2}*2*B+(2,613+2,525‘2)*2*9)*0L215 67,369

w Součet 67,369
96K 61 23254 12.K01 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky slěn vm2 1 341 374 128,37 169 500,43

Irozsahu plochy do 30% I í ' I I I
Opravo vápenocementové omÍtky vhitfnich plach hladké, toučky de

PP 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy pes 10 do 30% (nap?.
Salith MZS + Salin Vc;
Poznámka k sDuboru can:
1 Pro ocenni cpravy omítek pJůchy do1m2se pcuiifJ ceny
sotbaru cen it 32-52 Vápencementová omikkajadnathkych
malých pisoh.

w "plochy stěn tlocvičen"
"mala"(1 7,65+ 15,6)2*7, 9- 406 475
(2.613*(2,525+4,175)* 2*3+3,9* 2,475+1.9*2.2) ’
Velká"(29.625+15,5}*2*7,9- 527458
(2,613*(2,525+4.175)*2* 5+1.75+2,2+1.95*2,475+1,4*2.3) '

w "Hochy stn ostatnf"
“spojovací kDFidar(6,475+4 2y2’2,9- - -=-
(3.9*2,475+1,95*2,475+2.15*2,175) ’

w "nářatfo wa’(5,8+6,7)*2’2.9-(2,15*2,125+2,35* 1.525*2) 72.364
W "spning"( 5,675+8.5)*2*4,6-(0.9* 1.97+2,35* 1.525'4) 114,302
w “plochy slin socilnitto zázem™"
W vstupy" .525*2+2,6>(l,75*2,15))*2 3,775

"chodba r(6,825+20,75/*2*3- 135254
(2,125*2,5+1,75*2.15+1,2*1,5+(0,8*6+0,9*51*1,97) 1

w "chodba n"(5,475+2,75)*2*3-(2,125*2,5+1,5*2,15+1,45*1,97 ) 37,956

w Součet 1 341,374
i 97 j K 619991001 | Zakryt i podlah fólií přilepenou lepicí páskou | m2 | 156,950 15,44 2 423,31cs ÚRS 2020 01

Zakryti vnitnich ploch prod znečitnim vmetni pozdjšiho odkryti
podlah fi přlepenoulepie pátkot
Poznámka k souboru cen
1 U oony -1011se rrmožtívi metných joda otek unéupe v m 2 rozvinete

PSC plochyjedntolttvých konatrukei a pivi). 7. Zokyti výphi otvorů se
oceuja piskušným cenamni soubor cen 629 99-10 Zakryti
vBišleh ploch pfed znečštnfm.

W "plochy stn lElocvičen"
w "malá" 17.65+15,61*2 66,500
w "velká "(29.625+15.6)’2 90.450
w Součet 156,950

98 K 61999101 1
[Oblení konsmikcí a prvků fólií polepenou iepicí | m2 [ 337,039 42,77 14 416,1s|cS ÚRS 2020 01

Zakryu vnitřních ploch před znučštnim veLn pozdějšího odkryti
kontbukel a prvk obalenim fólii a pFelepenIm pukot
Poznrka k souhor cen.
1 1/ ceny-1071 sc mnsivi měrných jednotek určuje v m2 /z Vinutě

PSC plochyjednaNlivýshkonsirukciapvk, 2 Zakryti Vpi/eu se
ocehsje pfistuěnými cenami souboru cen 620 &9-10 . Zakryti
mjích pioch břed zneitétlmn

w "Soclainí zázeml*2.6*2,8*2+1.2* 1,5 16,360

w
"tSocvična'5,55*2r375*9+5.5S"3,925"8+2,35*1,775*6+1,25*2, 320 679

w Součet 337,039
99 | K 619985001 Začištěni omítek kolem oken, dveří, podlah nebo I m i 314500 76,30 23 996,35 CS ÚRS 2020 01

(obkladu ( I .. I I I ............. -
Začibni omitek {s dodáním hmot} kolem oken, dvoit, podlah,
obkladů apod.
Pozná mka k suuboru cen.
1. Cenu 500T Ize použit pouze V pPfpad pmvátUfíí opravy nebo
asazovéni nových okan, aiveli, abkfedůr podlah spact.: nelze ji pairiít
v případech prováděni oraw miteknebo nové oAv v celá olše.

W "‛sociátnízázem/"((1,241,5*2)4(1.2+0,6*2)1*12 78,200
"t Hlocvina"(S, 55+2.37 5*2)*9+(5,55+3,925* 2)* §+ (2.35+1.775' 300
23*6 63913-

w Součet 314,500
‘100 K 619996117 [Ochrana podlahy ob e dněním z OS9 desek ) m2 [ 491,038 297,87 146 265,49/cs ÚRS 2021 01

Ochrana stavebních konstrukci a smotatných prvku včeln
pozdgiho odsvanni obedněními OSB desek podlahy
Poznáni k souboru cen.
f. Mnosiv fpémnpeh jedtolek se uréuje v m2 rozvime’e pichy
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w 
W 
w

Poznámpka k poloce.
Specifkace
Velké ffbcména
Stávajc) vysova podehová kytina bude pfed zahtéjenim ste vabnieh 
ůprav v cela
poše ochrněné proti mnechanickét pokpzeni vomipalofenmi 
deskami OsB 4
P+D ti 12 mht separovahýrr d podkadu gbalxg s abjemornu 
hmolnosi 500
gn‘
Budavo se socúmnim zemim pro tlecmčhy - Chodte
Sláva/icJ tenecové cnžba bude vždy pfud zahajonim zlavobnieh
Úpu v kkámé
ochránén proh mechaniekmu poskozeni opakvané
př místitehýtr voh
polženými deskem O58 4 P+D t!T? mm. sepervsným od
podklacu geotertdj
'Velká tlocvina 29,625*15,9
"Sociální zázemí - chadba"20
Součet

471,036
20.000

491,038
101 K

619996145
Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků 
obalením qeotextilií

m2 |
491,038

39,04 19 170,12cs úRS

pp

PSC

w 
w
w

Oeusna stsvsbnich konstukti a samostatnýeh prvku včet 
pozdějštho odstrannl obalonimgectexlit aamnpstatých konstukel 3 
poukú
Peznamka k touboru cen.
1. Mnoshí mírných jednlek se uršuje v m2 rozvinuté pachy
"Velká télocvična"2 9,625* 15,5
"Sociální zázemí - chodba"20
Součet

471,038 
20,000 

491,036

D 62 Úprava povrchů vnějšich 2 538 404,98
102 K 62-001 | Návrh a statického posouzeni způsobu kotveni KZs soubor | 1,000 3 000,00 3 000,00

PP 
w 
w

Návrh a =tatckéhe posouzení Způsobu kotven KZS
*sociáini zázemí * tělo cvičnými
Součet

1T00D
1,000

103 K 62-002 | Tahová zkouška pro KZS soubor | 1,000 2 500,00 2 500,00

pp 
w 
w

Tahová zkouška pro KZS včetrě vypracování dokumentee
"5oclášni zázemí • tělccvičny"
Součet

1,000
1,00D

104 K 62-003 Odtrhov zkouška pro KZS soubor | 1,000 2 500,00 2 500,00

pp 
w 
w

Odtrhova zkobĚka pro KZS včet vypracováni dokumentee 
"socli zázem f + tělocvičny*
Součet

1.000
1,000

105 K 621131121
[penetračni nátěr vnějších podhledů nanášený ručně m2 | 2,395] 73.53] 176,10cs ÚRS 2021 01

pp

w
W
w

Padkadn/ # upojovac vtstva vnějšieh omitanýeh ploch penetrace 
nanšená ručně podhledů
"vstuprí markyza - důr"2,03

"vstupní markýza bočni hrana ■ dvůr3,65*0,1
Součet

2,030
0.365
2,395

106 K 621135001
Vyrovnáni podkladu vnějších podhledů maltou 

I vápen o cementovou 11 do 10 mm
m2 | 2,395 498,19

5

1 193,17cs ÚRS 2021 01

pp

PSC

w 
w 
w

Vyrovnání neravmosti podkadu vhějšich omítaných ploch mtalto, 
doušthy do 10 mm vápe neceme nbovou vodHedu rzhaénka x EODd/ cei
T V cench nejsou 2apdeny ťríWetfy ne PNpudmtá vk#dén i výztute 
do vyrovnávsci vrstvy; Iffo se oceni cenamu suboru cen 52 1410.. 
Paaeni vnsšich ploch pletivem v část A04, katefog 801-1 Budovy 
a hal - zdí ní o mabafitické. 2. Ceny -5011 netře poulit, ja- 
předepsáno vkfédán výitužné Nkaniny nMAtiy se oceni anam 62. 
14-1001 V čásA 0-, kalalagu 80 1 -1 Sudovy a hal - zděné o 
monplitieké. 2. Cenyie poulit i pro ocehéni vytesnnitterowost 
podkadu ploch eréenýchkomitnlu novosteveb. 4. Vyte yfiánim se 
rozumi ej vrstva omítky pro vyrovnání neromoett poakiadu Avýtfukta 
apod.) b) vhevA otrtitky po vyrvhnl Wvá postevsn tdi. v tomto 

’Vstupní markýza - dvůr'2,Ó3

"vstupní markýza boční hrana - dvur*3,65*0,1
Součet____________________________________________________

2.030
0.385

. ....._2,395 .......

107 K 621135011
Vyro vrtání podkladu vnějších podhledů tmelem do 2 

mm

m2 | 1,198 166.74] 199,75cs ÚRS 2021 01

pp

PSC

w 
w
W
w

Vyrovnání nerovnost podkladu vnějlch omitaných ploch vnelem, 
douš!ky do 2 mm podhledů 
pznema • souooru cen.
1. V cenách nejsou rapočleny náldady no přpazné vidádánivýxue 
do vyrovhévse, vrsivy; Nyto se ocení cenam ouboru cen 62.-1 4-10 . 
Potsení vnéjfich pach pfetivet v ézti A04, kratslagu 501-f Berdovy 
e haly' zdáné a monaleické. Z Ceny -5D11 nelže podlít, jo-ií 
predepáno kádáni výztužné tkaniny náklady se ocení conami 62 
14-1001 čáslí A04, katatogu 801-1 &udovy a haly ■ zdn a 
monabtické. 2. Ceny lze použitipo ocerm vyro váni neruvnost 
pocdedu ploch ttčených k onifan; u novoslavob. 4. Vyrovnénim se 
rozumie) wratva omky pro vyrovná ni netouospocdadu {vjtik 
apod.), b} vrsha omikkypro vyrovnání kňv posfavené zdi, V tomt 
"vstupní maskyzn * dvr2,n3

“vstupní markýza boční hrana - dvr 3,65*0,1
Součet
2,395*0,5 'Přepočtené koeficientem množství

2,030
0.365
2.395
1.198

108 K
621135091

Pfiplatek k vyrovnáni vnějších podhledů maltou 
1 vápen oce mento vou za každých dalších 5 mm tl

m2 |
7,185 71,41 513,08 CS ÚRS 2021 01

pp

PSC

w 
w 
w

Vyrovnáni nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmniem, 
doutky do 2 mm Příplatek k ceně za mazdých dalších 6 mm tloušťky 
podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou podhledů 
~orana x scuaDt cen.
1. V cenách nejEcu započteny nkldyna případné Vládáni vzlože 
do vyrovnávací vrabvy, (yfo se ocení cenami souboru cen 52-4-10 . 
Poleženi vnéjškh píoefí pfoiiv»m v čésh A04, katelogu 601-1 Budauy 
o hely - zdná a manafňieké 2. Cany -5011 naiza poulil, jo-ti 
pégdepsane vládéb! výztthé tkanin y; nekfady se ocení cenam 62 
14-1001 v části AO4, katalogu 801-1 Budovy o holy -zdéná a 
monofbheké. 3. Ceny lze poulit i pro ocenění vyrovnáni neroynosti 
podMadu poch urtených k omitáhi u navostaveb 4, Výrovpáním se 
rožu: n} vrsive omKkypo vyrovnáni nerovností podkfadu (výtuký 
apod}, b) vrsfva omlty po vyrovnání kik posla véně zdi, k omto 

"Vstupni markýza - dvůr"2,03*3

‘vstupn I markýza bočn I hran a - dvůr"3,65* 0,1*3
Součet

6,090
1,095
7,165

109 K 621135095
I Příplatek k vyrovnáni vnějšich podhledů tmelem za 
i každý dalších 1 mm tl

m2 | 3,593] 51,07 183,49|cSÚRS 2021 01

pp

PSC

yv 
w 
w 
w

Vyrovnání netovnost podkladu vnějšich omltaných ploch tmelam, 
doušrky do 2 min Příplatek k cení za každý další 1 mm teušiky 
podkladní vrstvy ples 2 mm tnelem padhediFGene/e k stodrer cen.
7. V cenách nejsou započteny náklady na pipedn vládáni výzfuže 
do vyrevévaci vrshy Tylo se oteni tenomi souboru cen 52.-14-70.. 
Poležení vnijirch ploch plotivem v čéstA04 katalagu 80t-f Budovy 
ehel- zdáné e monolfické. 2. Ceny -5011 naíza poulit, je-^i 
přsdepsánd vkfádáni výzhfhé tkaniny: náktadysa o-cani cenamr 62. 
14-1001 včásA04 katakogu 801-1 Bdovy e hal - zděné s 
monpbtieké 3 Ceny lze použit i pro peněni vyrovnání nerovnasti 
podadu ploch uréenýeh K omiNáhi • novoslaveb, 4 Vyrovnáním se 
rozumi: aj vralva omikkypra vyrovnán; nerovnosti podkladu (výtluku 
apodj, b) vHva omikypr vyrovnání křn8 posfavené zdi, v tomo 

vstupn markýza - dvůr2,03-3

"vstupní markýza boční hrana * ^0^3,65*0,1*3 
Součet
7,185*0,5 'Přepočtené koeftientem množství

6,090
1,095
7.165
3,593
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Vitovnání netomnost podkladu vjtch omítaných ploch tmelem, 
doubky do 2 mm stn

110 K 621211001
Montáž kontaktního zatepleni vnějšich podhledů 
lepením a mechanickým kotvením polystyrénových 
desek ti do 40 mm

m2 4,425 700,91 3 101,53 CS ÚRS 2021 01

Monlá2 kontaktniho zateplenl tepenim a mschahiekýmn kotvením 
PP z polystyrenovýth desek nebo z wombinovanýeh desak na vjši

podhledy, toušťky desek do 40 mm 
Peznámke k souberu can:
1. V cenéch jsou zepokeny náktady na. aj apemni desek fepenim 
a lulifovým hmodinkami b) pfestěrkován! izalečnich došek, e) 
woženi sklavlákn výztužné lkaniny, d) uravÝeni oNr po korvách 
lešeni. 2. V cenéch hejsou započtenty nkady ne: o) dodavku desek 
tepein6 izolace, tyfo se ocení ve specfikeci, zlratné stanovit ve 
výší 5%, b) prvedent konečné povrehavs úpravy. - vrehni 
enkovsNou omkau, fyto se ocení přslšnými cenarsféto čsti 

p kallogu - nlrem, tyto o« ní plilusnými cenam čásh AQ7
katalgu 800-763 - keramickým obkadem tyto se ocení pislušnými 
canami souboru cen EástAD1 kalalogu 800-701 Obkledykeremické, 
c) osazení pro líto, yto se ocení pelunym cenami háscsti 
katalogu. 3 Vcenáeh S 2 1 25- 110 1 až •f 10 7 jsou nákady
na osazeni a docfávkutepeinbizslsnich zátok v podřu 10 ks/2 pro 
pochhecy 4. Vcenách 622 25-1101 sž -1107 započfeny nákady 
na osazeni a dodavku tepalnšizolčnich zátek v podřu 8 kst12 pru 
stény, 5. Kombinovená deska jenep? sendvídovd uspofádená deska 
/vojana izdanim jádrem z grafoveho pofysfyrphu a krycí deskou z

(111 cg deska 2 XPS, hf^na rauoá a síro Můro váný
263/5438 ! vrch 250kPa 30mm m2 4,aea 226,69 1 103,53 CS ÚRS 2021 01

pp deska i polystyrénu XPS. hrana rovná a 6íruKTErovaný povrch 250kPa
ti 30mm

W "vstupní markýza - dvůr"2,03*2 4,060
w “vstupní markyza boční hrana • dV0f*3,65*0,1 0,365

W Součet 4,425
W 4 42541 1 Přepočtené koefitienlem množství 4,868

1112 k 621325103
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky 
složitosti 1 podhledů v rozsahu do 50%

m2 1,015 295.33 299,76 CS ÚRS 2021 01

pp Oprava vápenocementová omllky vjSfeh ploch stupni lenitost 1
hkadk podec, v rozsahu upravováni plachy pros 30 do 50%

W "vstupní markýza - dvúr"2,03 2,030
w Součet 2,030
W 2.03*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 1.015

H13 k 621521021
Tenkovrstvá silikátová zrnitá omlika U. 2,0 mm včetně 
penetrace vnišieh podhledů

m2 2,395 315,34
755,24cs ÚRS 2021 01

pp Omitk lenkovrstu silikétov* vhjšieh ploch probarvená, vetn
ponelace podkadu zrnitá, douštky 2,0 mm podhledů

W "vstupní markýza - dvůr*2,03 2,030
W "vstupní markýza boční hrana ■ "3,65*0,1 0,355
W Součet 2,395

114 k 622131101
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 562,960 70,80
39 857,57cs ÚRS 2021 01

pp Podkladní s spojovací vrstva vnjšich omílaných ploch cementový
postknanšený ručné celoplon stn

w "úprava povrchu pfed zateplením zakladu a soklu XPS"
w "Sodálnl zázem/-21,1*2*0,75 31,650

"Tfocvičny 8,475+6,075+30,475+16.25+16.65+13.6+26.3)* osmo
0,75 ’

w Mezisoučet 127,669
W "prava povzchu před zateplením stín EPS"
W "socliní zázemí"
w “pohled východnF67,22 67,220
w "pohled západnr58,2 58,200
w Mezisoučet 125,420
w "Tlocvičny”
w "pohled j2nr94,44+31,32+152,36 278,140
w "pohled východn/"138,97+3,76 142,730
w “pohled isevernl'301,46 301,480
W "pohled západnri46,52+3,96 150,480
w Mezisoučet 872,630
W Součet 1 125,919
w 1125,919*0,5 562,960

115 K 622131121 Penetračni nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 1 125,919 24,02 27 044,57|CS ÚRS 2021 01
•p Podkladní a spojovaci vrstva yéjích ord taných plodí panetrece

nanéSoná ruční stěn
w “Úprava povrchu před zateplením základů a soldů XPS“
W ’Sod«nlzázeml"21.1*2*0,75 31,650

"Tfocvičny"( 3.475+5.075+3 0,47 5+16,25+16,65+13,8+26,3)* 96019
0,75 '

w Mezisoučet 127,659
w "úprava p ovrch u před zateplen ím stín E PS"
W “sodátnl zázemí"
w "pohfed východn57,22 67,220
W "pohled západnr58,2 5S20G
w Mezisoučet 125,420
W "Tělocvičny“
w “pohled žn/94,44+31,32+152,38 270,140
w "pohtedvýchodn/"13B, 97+3,76 142,730
w "pohled severnF301,48 301,400
w "pohled západn 1"14 6,52+3,96 150,460
w Mezisoučet 872,630
w Součet 1 125,919

116
K 1622135002 Vyrovnáni podkladu vnějšich slěn maltou cementovou 

tl do 10 mm
m2 562,960 216.39 121 818,91 CS ÚRS 2021 01

pp Vytovná ní nerevosti podkladu véjšich omitanýeh poch makou,
douš!y do 10 mm tamehteveu slnpaznefd M f00be/u can.
1, V cshéch nejspu zapcčnny rektedy no připachnd vkldéni výzuže 
do vyrovmvacl vrsivy; lyfo sa učení cenami soubom cen 52.-f4-f0.. 
Palaženi vnšjich ploch piativem v EástA04, katalogu 801-1 Budovy 
a haly - zdáné o monoliické. 2. Ceny -5011 nela použil, je-i

p přodepséno vkládání výztužné tkeniny nákady se ocení cenem 62.
1 4-1001 v čati A04, kotalagu BO J - f Budovy a haly - zdné e 
memohlicRé 3. Ceny lze pouit i pro qeunni vyrovnání nerovmností 
poaklasu píoch urdených k omtání U novostevn6 4 Vyoyháním 50 
rozumi a} vrava amHky pro vyro mán í nroinosti podkla du (výtbkr 
apod.) bj Vrstva omftky pro vyroynani kAivé postavenó zdi, v tomto

w "úprava povrchu před zateplením základů a soklu XPS"
W "SocilnzázemF21,1*20,75 31,650

“"(8,475+6,075+30,475+1 6,25+16,65+13,8+26,3)* - 2
W 0 75 90,U t -

W Mezisoučet 127,669
W "úprava povrchu před zateplením slěn EPS*
W "sociální zázemi"
w "pohled východnl"67,22 67,220
w "pohled zpadn 55,200
W Mezisoučet 125,420
W "Tčocvičny"
w "pohle djžn ("94,44+31.32+ 152.35 275,140
W "pohled východnri 30,97+3.76 142,730
w "pohled severnF301,48 301,480
W "pQhledzápachH46h52+3196 150,480
w Mezisoučet 672,830
W Součet 1 125,959
w 1125,919*0,5‘Pepateré koefdentem množství 552,960

117 K 6221 35011 j Vyrovnáni podkladu vnjšieh stěn tmelem 1 do 2 mm | m2 | 562,960 112,05 63 079,67cs ÚRS 2021 01

Strans 16z70



roznamwa m #puporu cen.
7 V cenéch nejsou zapedeny nakody ho pfpadh tRfaplni výztut s 
do vyro vhávaci vrakvy, hto $0 ocen cenamn souboru cen 62 -14+10.
Palažení méjškh ploch pltekem V čésh A04, katalogu B01-1 Budovy 
a haly - zdni a manoltické 2. Ceny -5011 nelze pouti, je-H

tautky dese k přes 90 do mm

pfedepsáno vkládán, výztuné Ikaninry; náidady sa ocem cenam 52
14-1001 yčagiA04, katalogu 80f-f Bodovye haly-zdéne 0
maholtcké 3. Ceny ze použi i po ocenéní vypmáni neromoeti
podkla du pioch tínaných k milén / u hovosta veb :. Vyeovnim sa
rozmí; a) wrsive omHky pro vyovnní nermovosti pockladu (vffuku
apod;, b} wrsfva oin/kypo vyrovnán fkiv pA$avo zd utomta
~A~aAá n mj*aramm=á •IA,MLe uramia

W "prava povrchu ped zateplenim základů a soklu XPS*
w "SodBini zázemr21,1*2*0,75 31,650

"*(18,475+6,075+30,475+16,25+16,65+13,8+26,3)* 96.019
0,75

w Mezisoučet 127,669
w "úprava povrchu před zateplením stín EPS"
W "sociáiní zzemí
w "pohled východn/67,22 67,220
W "pohled západnr"58,2 58,200
w Mezisoučet 12 5.4 20
w Tělocvičny"
w "pohled jan94,44+31 32+1 52.38 278.140
w "pohled výchedn/138,9743,76 142,730
w "potHled severer30148 301.480
w "pohled západnF1 46.52+3,96 150.480
w Mezisoučet 872,830
v Součet 1 125,919
w 1125,919’0,5 P epočten é koeficientem množatvi 562.960

11a K 622135092 Příplatek k vyrovn ánf vnějí i ch stě n malt ou ce me ní o vou 1 m2
za každých dalších 5 mm tl i 1 688,079 78,89

133 235,66 2021 01

Vytavharí nerovnoet podMadu vnágich omitaných ploch tnelemn.
PP ťovštky do 2 mm PKplaiek % cen za knždých daHich 5 mmtouštky

podkadm vrsEyy pes 0 mmmaitou tementavou str
+oznnMa K schboru cen
1 V cena ch nejsou zapoeny nákfady ne ppadn v‘dádán t výítuie
do vyrunévaci vrstvy: tyto se oeenf certam sauboru cen 62 •14-10.
Potaženi vnjšlch pioch plelivem v čsti 04, kateogu 801-1 Sadový
4 haly - zdéná a monolick6. 2. Ceny -SO? f nelze pouJ/t, je+i
piedepsno vkchédán, výztutn Nkaniny: nklady se ocni cenamr 62.
1 4 - 1001 v ánt: A04, katalogu 601'7 Budovy a Nra - zdéné 0
monclfitk* 3. Ceny e použíl i pro qconta vyrování nerwosti
pocdedu pkchurčenýchk oiilání Lr novasevab. Vymounánimse
rozum:: a) vretva amilky pro vyrovnán/ nerovnost/ poddadu (vttuku
epod } b) vrstvo omlky pro vyrovnáni kiv postavené zdir v fomto
-Fh-- rn ra,6mammmém N~JHAa aetaimJt-r

w "úprava povrchu pled zateplením zkladku a saldu XPS"
W "Sodalni zázem 21,1*2 *0,75 31,650

"Telocvičny"(18, 475*6,075*30, 475+16,25+16,65+13,8+26,3)-
96.019

0.75
w Mezisoučet 127.669
w "úprava povrchu před za teplením stěn EPS"
W "sociální zázem r
w "pohled výchadnf"67 22 67.220
w "pohled západn rSS 2 58,200
W Mezisoučet 125,420
w "Tělocvičny"
W "pohled *94,44+31,32+152,28 278,140
W "pohled východní"! 38,87*3,76 142,730
w "pohled sevemr301,48 301.480
W "pohled zapadni" 146.52+3.96 150.4S0
w Mezisoučet 872.830
W Součet 1125,919
w 1125,919*3 3 377,757
W 3377,757*0,5 ’Přepočtené koeficientem množství 1 688 878

119 K 622135095 Příplatek k vyrovnáni vnějšich stěn tmelem za každý I _
1 688,879 40,68 68 703,60 CS ÚRS 2021 01

dalších 1 mm 19 1
Vyrovnán nerovnostf bedMadu vhějšeh omitaných pioch tmelem,

pp toušky do 2 mrm Příplatek k ceně za kady dalši 1 mm touš‘ky
podkla dní vrstvy přes 2 mm tmelem suěr 
Poznam x Seto0/ cen
1. V bemnách dejsod zapadeny náklady na pipa dně vkládání výllvts
do vyrovnávací vnrtvy; tyto se ocen/ cenam/ soubor <ren 62. -74-10
Potaženi vnjškh plach plelivem v ést A04, ketalogu 307'1 Budovy
4 haly - zdn e monoitick 2. Ceny -SOI 1 nalla poulit, je+
pfedepsno vkládéhi «ýztužná ikanmny; nákiady sa oceni cenam 62
14-1001 v části A04 kafogu 801-1 Budovy a haly - zděná a
mxonaltjekd. 3. Ceny /ze pou2If i pro oeoníni vyrovnání nerovnosti
podklad plach určvných k ománi W npvost ovob 4 Vytovnánim se
Toiuml a) vrstva amkky pp vyrovnání nerovnod / pookadu (vjtkuku
úpad.}, 61 vnehva onitky prs vyrovnán/ ktv posfavené zůr, V fomn’o

w "úprava povrchu před zaleplením zákad a soklu XPS"
w "Sociainizázemf21,120,75 31.650

Tělocvičny"! 1B,475+6,075+30,475+16,25+16,65+13, 8+26,3)* 96 019
0.75

w "úprava povrchu pfed zalepleném stěn EPS"
w Mezisoučet 127.669
w "úprava povrchu před zateplením stěn EPS"
w "sociáíní zázemí“
W "poted výchadnf67,22 67.220
w "pohled západn/-58,2 58.200
w Mezisoučet 125,420
w "Tčlocvíčny"
w ■pohled jižn 1*94.44+31,32+152,38 278,140
W "pohled východni" 38,97+3,76 142,730
w "pohed severn/"301,45 301,480
w "pohled západn<"146,52+3,96 150.480
W Mezisoučet 872,830
W Součet 1 125,919
w 1125.919*3 3 377,757
w 3377,757*0.5 "Přepočtené koeficientem množství 1 689,879

120 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklováknitým pletivem | m2
28,400 221,59 6 293,16 CS ÚRS 2021 01

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 1
Pa ti taní vnějšich poch pletivem v plose nebe pruzích, na plném
podlid aHovlknitým vtlačením do tmelu stár
Poznárke k souboru cen
1. V cenách -2007 jsou zapoceny i nikledy na tm«i.

W "dvúr - stávajíc! opěrná stěn a" 4.2 * (0.6 +0,6 +0,8) 28,400
w Součet 28,400

Montáž kontaktniho zateplení vnějších stěn lepením a I121 K 622211021
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do m2 205.080 483,12 99 078,25 CS ÚRS 2021 01
120 mm I
Montáž kontaktnn zateplení lepením a mechanickým krhenkm

PP Z polystyrenavých desek nebo : kombinovaných desek na vjš: stíny
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Poznemka k souboru can.
1. V conách jsau zepbčeny néfdlady na. o) upevnni desek lepeitin
4 tetiřovým hmaždinkari, 6) pfeslrovni izoločn‘eh desak, c}
vožent akbvíáknté výztu né tkeniny. d) uzavfaní otvoru po katváeh
lešeni 2. V cenách nejsou zapolenty nakady ni ej dodávku desek
tepeká izoiace, tyto ge dcenf ve specitkaci, ztralné ize senoi ve
Mř8/5K, b} pmvatfeai kamséfté ptjvfChaifíi <jpfí>vy - vrebnl
tenkavnlvaiJ ottkkpu, tyleseoconíphslušnýmieentemilblocást
kplalogu - nátrem; tyto se oeeni plisiučným conam čsfi 07
katslogu B00-783 - keramiekm obldacei, tyto oseň/ pfisknými
cenami souboru cen sti A01 kalalogi 800-781 Obkledy keramzcké, 
e} osazen/ pmeik, tyto se oceň/ psiunývy eenami tete zti
kalakgte 3 Vcench 621 25-f10f až -1107 zepočteny nákady
na osazení a dodávku tepelnéizalačnich zátek vpoču 10 ks/m2 pro
podhledy. 4. Vcehóch 622 25-711 a -7 jsduzapočteny náktady
ne osazení a dodávku fspekizolsčnich zlek v počtu 8 kst2 pro
síěn/ 5 Kombinovana deska je napň sehdvičov uspořádaná deska
vořene iolčeím lédrem Z graffového prenu a krve/ de sketu z .. .

1122 M 28376444 m2 I 225,588 419,27 94S82,28\CSÚRS2O21O1
povrch 300kPa M 120mm 1 ’ I 'I f
deska i polystyrnu XPS, hrana rovná a struidtrovaný povrch 300kPa
d 120mm

W "zásyp zateplent základu a soklu"
w "Sociální zázemi"21 ,12*1,2 50.640

"Tělocvičnými 3.8+16.9+16.5+^,3+0,45'2+18.85+10.05+16,9 15220
+26,5)*1,2 ’

w Součet 205.080
w 205,08*1 1 ‘Přepočtené koeficientem množství 225,586

Montáž kontaktniho zatepleni vnějších stěn lepe nim a 1 1■ 123 K 62221103
mechanickým kotvením polystyrénových desek ti do m2 998,250 551,89 550 924,19 CS ÚRS 2021 01
160 mm || | ]

Montáž kontaktih zateplenl kpírnlm • mechanickým kobenim
PP z polywtyrenovýeh desek nebo z kombirovonýth desek na vnější sliny

toučtky detek přes 120 do 1G0 mm
Pozna/nka M sotboru can
7. V cench jsou Započeny nálady na a) upavnění desk tepenim
a taliovým hmoldinksmi, b) pFestrkoveni izolenich desak, c)
voeni skovtákndé výztužné tkaniny, d) uzavřeni olvac po kotvech
fešahí. g Voenách nejsou zopoteny nékady na ■ tfadivktí t/asok
tepeknó tyta se ocaní va specifkaci, ztratná /za slanove ve
výi 5%. b} peovedemi konen povehové úpravy/ - vrchn/
tenkovrah/vu omítkpu lyto stý ocení písfunýmn cenan /á/o ásti
kafařů - nélrem tyto se oeeni pHslušným cenemy části A07
katalogu 800-783 - keramickým abiacem byt sa ocaní přístupnými
cenanm sovbor can dásh AQ1 katalogu 800-781 Oakchdy koramsicié.
e) usazení profilir, tyo se oceni pfislránýenu cenam fáta dásti
kalabogu. 3. Vconsch 527 25-1101 až -1107jsouzepočhany nák/adý
na osazeni a dodávku tepehéizelačnleh zátek v počtu TO kn2 pro
podhady. 4. Vcenách 622 25-1101 až -1107
na osazeni a dodávku tepahárzotanich zátek v počtu 6 ksím2 pro
slény 5. Kombinovaná deska je např senewičov6 uspofdan deska
Nofene izalačnim tadivm 2 graftovdhopoks'wrenu a krycí deskw Z . ....

124 M 28376079.K01 deska EPS grafová fasádni A=0,03111 160mm- 1 m2 i 1098,075 391,38 429 764,591
diftanS otevřena lil 1 1
deska EPS grafitovi fasádní A #0,032 U 160mm. difuzn otevřené
fasádní desky na polystyrénové báz
roznam K porpzce
Specifikaca
foudtka - 160 im
barva - šedá
bahni- 1,5m
rozměry desky * 500*1000 mm
faklardiuznlho ooporu -« 5
reakce na ohen ■ třída E
součihdel tepefné vodivost - 0,032 WAmk
materiáfová báze ' EPS - expendovený palystyren
pevnost v tfaku pň 10% stkaceni -100 kPe

w "úprava povrchu pled zatečením stěn EPS"
w "sociáni zázemi"
w "poh od vých odn r57,22 67,220
w "pohéed západn/‘58,2 58,200
W Mezisoučet 125,420
w "Tělocvičny"
w •poMed jiZni"94,44+31,32+152.38 278.140
w "poMedvýchodrd'138.97+3,76 142,730
w "poHedsevernf301,48 301,480
w "pohled západn/146,52+3,96 150,460
w Mezisoučet 872,830
w Součet 998,250
w 998,25*1 1 ‘Přepočtené kaeficientem množsti 1 038,075

Montáž kontaktního zatepleni vnějšího oslěni, nadpraží! Ill I1125 K 622212001
nebo parapetu hí. špalety do 200 mm lepenim desek z m 454,300 175,81 79 870,48 CS ÚRS 2021 01
polystyrenu tl do 40 mm I ] ! ___ , |............................
Montá kontaktniho zateplení vnj§ího ostns, nadpreží nebo parspotu

PP lepením z polystyrenových desek neho z kombinavaných desek
hhupky palet do 200 mm. dotšfky desek do 40 mm 
ruefeang paluduru Ldft.
7. V cen éch jsou Zapčfeny nákady na. aj upevněn i dese k
teloplpným lopenim, b) přeshrkovanf izolačnleh desek c) voeni
sk/cYfÁknřiv výztuné tkanmy. dl osazeni a dodávku rhovnikb. 2. V
conách nejsau započteny nékady nav a) dodávku desek lepekré
izalacaj tytu se oceni ve specifikaci; ztratná ize stanovit vs výší 10%,

PSC b) provedeni konečná povrchová úpravy:-Mrchhi torkovrtvou
arnitkou; tyto so ocení pislunsm tenemi této částí kalalogu -
nátěrem' iyt se ocení pPísuršným cenami části A07 katalogu 500-
763 Néféry 3. Pro oceněni montáže kontelanfho Zalepen ostáni
naho nadpraži hloubky přes 400 mm ts pouli ceny suboru cen $2
2 - T Montáž kontaktního zatepeni lepením a mechaniakým

w "Ostnftnadprazr
1Kocvična"(2.6+2.575'2)’12+(2,6+2,375'2)*6+(2,6+4.225'2}" . ann
16+(2,35+1,525*2)*6 ■

w “sociální zázemr"(1,2'2+1.5+0,5r2*12 108,000
w Součet 454,300

1126 M 28376439 deska Í polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný m2 14 2561 152 281 2 170,90 cs ORS 2021 01
povrch 250kPa t! 40mm III I I
doska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa
6 AOmm

w "Ostnitnadprair
w socáin "(1,2+1,5+0,6/2*12*0,18 14,256
w Součet 14,256

Montáž kontaktniho zatepleni vnějšího osten i. nadpraží I
:127 K 622212051 nebo parapetu ht. špalety do 400 mm lepením desek z m 136,400 241,12 32 888,77 CS ÚRS 2021 01
I polystyrenu ti do 40 mm I I

Hantz kontaktniho zateplení vnějšího ontri, nadpraží nebd parapetu
pp spaním z polystyrenových desek nebo 2 kombinovaných desek

loubky špalet pře & 200 do 4 00 mm, toufky dese k do 40 mm
•variemea n SUuDuru COÍF.
1. V cenéch jsou 2apoisny ná tóady na1 e} upevnění desak
cekplonýmlepenim, b} pře štěrkován fizafanich desek, c} vhoani
skkovláknife výztužné ekcaniny, e) usazení o dodávku rohovnik, 2 V
cenách nejsou zepučteny nálady na. a) dodévku desek epein
izoiace; tyto se ocení ve spbeisikac, ztratná Izo sfonovi ve vy 10%.

PSC provedení konečná povrchová úpravy. - vrchní tonkovrstvou
omítkou; tyto se ocen. přiiušnými cenami této části katafagti -
náMram; tyto se Oceni Aisšnýr cenam dá sír A07ktalpgu 800-
753 Natěry 3. Pro ocenění montáže kontakinihro zateplení octění

nadpralf hrubky p‘es 100 mm e paulHi cefjy soubaru cen 62.
2. - 1... Montáž kantaktního zateplen tepenim a mechenickým
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w 
w 
w 
W

"parapet"
*"5,5*17+2,35*6 
“sociální zázemi" 2’212 
Součet

107,500
28,800

136,400
1128 M .. [deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný | , | 34,052 152,28 5 185,44 CS ŮPS 202101

Ipovrch 250kPa I) 40mm ; |
deska z polystyrénu XPS. hrana romá a stuktrovaný pavrel 2S0Pa
t 40

W "Ostni+nadpraži"
W nttocwna"(5,5*17+2,35*6)*0,1512,35*0,28‘6 21.164
w Sociální zázem/"1,2*2*12*0,34 9,792
w Součet 30,956
W 30.956*1,1 'Přepočtené koeficientem množstvi 34.052

129 K 622222001 V21 Piipiatek ke K2$ za rohový profil s okapnici v nadpraží | m |
' otvoru I I

159,335 98,98 15 770,98

pp PřIpalek ke KZS za tohový prof $ qkapnéci v nadprazl otvoru
w nadpraži"
W 1ětocvčna"5,55*(9+8)+2,35‘6+1,25 109.700
w Sociální zázemí" z 2412) 28.500
W tupými 5‘2+1t25 6,350
w Součet 144,850
w 144,55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 159,335

130 K 6975750n1 V [Příplatek ke KZS za parapetní profil s aplikační páskou | m | 137,250 101,00 13862,25
|v parapetu 1 í i I I ................

pp Přpatek ks *S za pampetni prchl E aplikani páskou v parapetu
w "nadpraží"
w té|ocwfina’,Sř55’(5+B}+2t35‘S 106,456
W "sociáln i zázem l"1 2*( 12+12) 28.800
w Součet 137,256

1131 K e. Oprava vnější vápenocementové hladké omítky í _ i 15,840 419,06 6 637,91 CS ÚRS 2021 01
Isložitosti 1 stěn v rozsahu do 100% | i i I I ...
Oprava vpenocementav omiLky vnjich ploch stupně šemlost 1
hlad k stn, v rozsahu opravovan plachy pTes 60 do 100%

w "Budova se sedáním zázemín"
W "okna * ostání, napral a parapet"(1 ,2+1 5+0,6)2*0,20*12 15,840
w Součet 15,840

132 K Te nkovrstvá akrylálovámozaikováslřednézmná I | 130,940 556,89 72 919,18cs ÚRS 2021 01

omitka vcete penetrace vne|Sich sten í [
Omitka tankovrebá akrylátavá vnájšich pioch prebarven, včeln
penetrace podkladu mosaiková ctednězmnn glr

w "zásyp zatepleni základů a soklu“
w "Sociální zázem rzi 120,6 25,320

""13,8+16,9+18,5+6,3+0,45*2+18,85*10,05+15,9 77 220
+26,51’0.5

W "dvůr - stávající opěrná stna*14,2*(0,6+0.6+0,8) 26,400
w Součet 130,946

133 K 69005110,. 1P iplatek k cenám koni a kin Ih o zalepí e n í stě n za použití | m | 1 203,330 34,28 41 250,15/cs ÚRS 2019 02
tepelněizolačních zátek z polystyrenu [ [

Montáž kontaktniho zaleplen, epenim a mechanickým kotvením
pp PTipatek k cenám za zápusto mentt kotev s peuhtim

tspehizolačnkh zátek na měpi stény z polyztren
Poznámks k souboru cen
7. Vcenéchjeou zapodeny nakady na alupeměnidesekieperim
O fettovýn hmodnkami, b) přesrkovn izala čnich desek, c)
voen. skowálaNé výztuné tkaninry. d) uzav/aní otvoru po kotvách
essni 2. V cenách nejsou zapodlony nklacy ne a) dodávi desk
hepeiné izolce; 1ťo ocaní vq specifikaci ttratnó ze stenavif VB
výš 5%, b} proredeni komeéné povrchové úpravy ■ vrehni
tenkovrsNou omktkee, tyo se octni PTsiuným eenams éto časi
katafogu - náf rem; tyfo as ocení přisiušnými cenem ásti A07
ketalogu 800-783 - keremickpm obkedem tyto se o«ní pPikiuným
cenami souberu cen čáztiA 01 kaťakogu E00-751 Obkacy keramcke.
c) asazem prolu, tyto 36 oeenf phsiišatýmsi cenemt foto déšť/
katalogu. 3 Vcenách 621 25-1101 el 4 107jsou započfeny nákady
ne osaeni o dodávku topelnérrotaénich zlek V počtu 10 kem2 pro
pochhedy, 4, Vcenách 622 25-1101 sž •1107 jsou započtsnynáklsdy
ne osazen’ o dodávku tepeln éizolsenieh zátek v počtu 3 kemm2 pro
stény. 5. Kombmovan deska js např sendvrčové uspoádan desko
f vořena tzolanimjadrem z glovéha polystyrenu a Aryel deskou z

W "zásyp zatepleni základů a soldu XPS"
w "$pciá!nízázemr2t,t*2’t,2 50.640

Tělo cvičný"(13,8+16,9+1B, 5+6,3+0,45*2+1B .85+W. 05+16.B
154,440

+26.5)* 1,2
w Mezisoučet 205.050
w ■úprava povrchu před zateptenim stěn EPS"
w "sociální zázemí”
w "pohled vých odn ("67,22 67,220
w "pohled zpadni58,2 58.200
W Mezisoučet 125.420
w "Tlocvičny"
w “pohled jižní94,44+31,32+152,38 278.140
w ■pohled vy eh odn n 38.57+3.76 142,730
w "pohled seVern!*301,48 301.480
W pohled západnPí 46,52+3,96 150.4 80
w Mezásqučet 672,630
w Součet 1 203,330

134 K e.e . 1 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití! . |
622251705,2 12

1 203,330 3,47 4175,56

Eks/m2 kotev i |

PP PRpatek k cenám kantaktnihp zatepleni stn za použit Aks/m2 kotov

Pothinks fr sovboru cen
T V Cenách jsou započteny máklady ne. a) upevhén desek lepeni
a alifovýhmeždinkamt, b)přaslérkovániizalačnih desek, c)
yto eni «kloykáknit v‘tun Akeniny. S. V cenách nejsou zopočteny
nksdy ne: a) dodévku desek fepeiné toleca; tyto se oeenf ve
spocikaci, ztretnó tze s’anovr ve výži 2%, b} provedenf konečné
povtchové úpepvy. • wrehmi tenkovrshiou amitkou nebo nálrom, tyta

PSC so oconi přisiušnými cenami tátu šisti katatogu nebo pisévntým
canam čáshr A07 katalagu SW-7&3 Néféry. - kerarnickým obkfadem;
tyto se ocení pfí^ušným cenemi souboru gen Čésh A0f kaizlogu 800-
761 Obkiady keramické, c) osazení Ašt; fyto se ocení pAisikným
cenam (éfa čásl katatogu. 3. Vcenách -11D1 a -1 T 05 jsou
zapoteny nkadyse osazen/ e dodávku tepethézelednieh zfk v
počču 9 kim2 pro podhfedy a $ ksim2 pro stény. 4. Kombmoven
desko je nopr1. *endedov uspolátaně deska tafena izolnčnim

w zásyp zaleplení základů a soklu XP5"
W "Sociálni zázemF21,1*2*1,2 50.640

"“(13,8+16,9+18.5+6,3+0,45 2+16,85+1 0,05+16,9 154 440
+26,5)*1,2

W Mezisoučet 205.060
w 'úprava povrchu pfed zatepláním stěn EPS"
w "sociální zázemí"
w "pohled východnF67,22 57,220
V 'pohled západn 1"58,2 55,200
W Mezhcučet 125.420
V "Tělocvičny“
W "pohled iznF94,44+31 ,32* 152,38 278.140
w "pohled východhf 36,97+3,76 142,730
w pohled severni*301.48 301,480
W "prérled západn/146,52+3,96 150.480
w Mezisoučet 872,836
w Součet 1 203,330

/135 K e..e , Pfiplatek k cenám kontaktniho zatepleni stěn za použití! _ I 1 203,330 89,05 107 156,541
8ks/m2 šroubovacích kotev I I
Prplatak k cenám contaktrho zatopleni gtn za použit. 8k5/m2
kroubovacleh kotev
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Ponámke k souberu c^n:
1. Voenéch jsau započteny 4 a) upovnni desek lepetim
s faliovými hmoždinkamru, b) přeslérkováni izolačhlch desek, e)
woeni sitovláknó výzlužn tkaniny, 2. V^»nieh nj3ou zspQčtvny
náMatiy ha a) dodávku desek tepame tzaloce; tyto e oconí ve
speemkao, rtratnó ize stanová ve vý$ 2%, bpprovedenikonečne
povrchove přavy • wehni tenkevretwou omitkou nebo ntram; tyto

PSC se oconí přslsnýmrii censtru lél &ást kataogu nebo přislušnrýnN
cehami čósgi ,407 katalogu 800-753 fitátíry. - feramiekým obiadei.
tyta se oceni pPisltišnýmn ceni soubaru cen čésti A0f kataipgu 600'
7a? Obklacy koramieké, c) osazen! tišt; tye se oceni ptslušným
consmi této časti kalelpgu Vcenéch -7101 a -1 105jsou
započteny nákady na ozezení a dodavku tupolnizofanieh zétek v
počtu 9 lom2 pra pochody 4 6 kam2 RD ctny. { Kombinovaná
doska je nop?. sengviov uspořýdená deska évefena izolečnim

W "Fasáda - plocha'
w ETICS"
w *60,76 60.760
w "S"84,36 84.360
w 2*58,84 68,840
w "V‘58,84 58,840
W Mezisoučet 262,800
W "sok"
w **18,8 16.800
w "S"14,97 14,970
w "Z11,92 11,920
w 7,42 7,420
W Mezisoučet 53,110
w Součet 315,910
W "zásyp zatepleni zákadů a soklu XP$"
W "Sodáfnizázemr21.1*2'1,2 50,640

Tělocvtčny"(13,8+16,9+18,5+6,3+0,45'2+16.65+10,05+16,9 ...
426,5)*1,2 '

W Mezisoučet 205,080
W "Úprava povrchu před zateplením stěn EPS"
w "sociální záze mF
W "pohled výchadn™, 67,220
W "pohled západn 1*56 2 55,200
W Mezisoučet 125,420
W "Tocvičny"
W "pohled jžn94,44+31.32+152.36 276,140
w “pohled východnfl 38,97+3,76 142.730
W ”pohlcdsevemr301,4B 301,480
W "pohled západn 1'146,52+3.96 150.480
W Mezisoučet 872,830
W Součet 1 203.330

136 K 622252001 I Montáž profilú kontakiniho zatepleni pfipevněných j m | 158,975 156,29 24 846,2OÍCSŮRS2O19O2
i I I mechanicky III I ]

pp Montá) profil kontaktniho zatoplonf zakládacích soklovýeh
pň pevné ných hmoždinka mi
Poznámka k sopboru con;

pgc 7. V cenách jsou započsny nékedy na eni Wsť 2 V cénach
ntojau niídoiiy dodávku iiif: tyto se ace/ij va speeiiket

.. ZtratnB le stanowt ve ve- 5%. . ....... ... ...... . ...........
137 M 59051653 iprofíl Aí tl 0,7mm pro ETICS pm izolant ti | 166,924 86,69 M 470.64 les ÚRS 2021 01
I I I 1160mm Ilf I I

PP pof 2aldádací Al d 0,7mm pro ERCS pro izolant ti 150mi
W "úprava povrchu před zateplením stěn EPS“
W "socfáni zázemí"
w "pohled výchadn 18,2+0,35 16,550
W 'pohled západní'18,2+0,35 10,550
W Mezisoučet 37,100
w “Tčlocvíčny"
w "pohled pínn 8,475+21,95+7.35 47,775
w "pohled východnfl 7 17,000
W "pohled sevefnl'26,3+13,8 40,100
w "pohled západnT17 17,000
W Mezisoučet 121,875
w Součet 158,975
w 158,975*1,05 "PFepočten koesdienlem množství 166,924

1138 K 622252002 Montáž lišt kontaktního zatepleni ostatních stěnových, I m I 796,159 43 34 34505,53
i I ] Idilatacnich apod. lepených do tmelu III I I

pp Mantáž liti kontaktního zatepler ostathich utnavých. dilatčnich
apod. lapených do tmelu
Poznán*ka k soubu ran.
7. Vcenáchjouzepoeny nákady naosarení lis. 2. Veenách

ps c nejsou započfeny róida dy dod vuu liM; ryto se oeenf ve speeifkac
Ztrethé ize stanov? ve všj 5%. 3 Polotku -2002 neizo použi v
pftpd montáZe dis kohteknáha zalapieni ostn‘ nebo nadpesi kde
renas náklnuna nsnrenímhnmnikiri* remétanv ...... ....... ...

; profil systémový pro KZS s integrovanou tkaninou se
\139 M 622202 skelných vláken - plípovovací S.ě mm 2D s lepicí m 114,600 28,95 3 317,67
i páskou

profil systémový pro KZS $ integrevanou aninou se skelných vláken •
pp ppovavad APU mm 2D 6 lepící páskou, (napLS2-FLEK 06) v

banů ramu otvorov výplně-

Poznámka k položce.
Specikkace.
• PVC - UV sabihí a oeainé alkatickému prost ředi .
- sklováknitá výztu n tkenie Verte v R11 7 vyhavujici ETAC 004
Vssiasti:
- vytvá dafujci spqení ve 2 smírech ic&ntiflrtntm
zefepbvacim sysiémem a nimem okna nebo dve
-íňbra^/e octreni omítky od rámu okna nebo dvo#

p ' chráni remy • výpalrě oken neho dveh profi machantickému
pokogení nebo znečišténi během apkaca stavebniha lopida nebo
povrehové omftky
• zebro te viníku vlazevých trhfn
* zamezuje prostupu chladu
' odpeá dodáte čně tme/oní sper
' typ GSje vhodný pro U 2 remny oken nebo dvafi
* e-chrahh Iamek : mkdenóho PVC ehráni proNipřec
povétmostrrimmi vivy a usazovánimutčistot
-demauné vanantypro sistí énl ItHv S fšfrtom okna nebo omkkou

w "sociální zázem r((1,2+1,5'2)+( 1,2+O,6‘2))'12 79,200
w tčiocvična"(2,35+1.775'2)" 6 35,400
W Součet 114,600

i profil systémový pro KZS s integrovanou tkaninou se
\140 M 622203 skelných vláken ~ phpojoveci š.10 mm 3D s lepicí m 237,980 186,45 44 371,37
i páskou

profil systémový pra KZS s integpvarot tkaninou se skeinjeh vláken.
3D začšíovac okenní lšza se tkovákniteu výztužnou tkanihe u pro

PP dlatujici spojení ve 3 smírech mezirámem okna nebo dveří a omítkou
v kpntaknim zateplovcim systému - ETÍCS {např. LS3-26)
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Požnmka fr poloco 
Specikacs.
PVC - UV sabini a odame akkohckému prost řeď/

* Skhvláhn/fá vynfit ina tkanna Vertex ft 117 vyhovuzici ETAG 004
■ PURpske
* oboustrann é gamolepicf PE diatčni paska s uzavioným pry 
Vastosir.
- vyfvá spojenl cfatujici ve 3 smrech meži komiektrrmm 
zafepkovecim sys‘émem A rhmem okna naha dyeř
• Za brahuje odrten i omilky od ramu okna nebo avefi

P - chrání fámy 0 výplné okan heba dveli prot mochannekónu
poškozeni nebo znečišéni bhm - aphkace stevebntho lepidla nbo 
povhchové omsbky
- rabrauje vzniku vlasových Irhkn
- Zamtžuje prstupu chladu A h4ku
' odpadá dodatečné tmelenf spár
- vhodný pro užáf rámy aken nebo dve
- echranná heprodyšná meibréna z mákčeného PVC chréní PUR
posku před osními vttvy
• pmini kiyci tamel# z mkčerrho PVC chrni dilatani pésku přad 
povtosteimi vip 0 - usazováním hečisot

W "So ciální zázemf"(2 6+2 6*2}*2 16X00
w ""(5,55+2,375*2)* 9+(5,55*3,925*2)*8 199.900
W "vstu py“(2 6 +2,8-2)2+122,2*2 21.660
W Součet 237.980

141 M
522204 profil systmo vý pro K2Ss integrován au tkaninou se

skeiných vláken - okapnice

m | 174,673
41,89 7 325,43

profl eyetámnový prb KZS & integrovanou tkaninou se skelných vláken • 
okapnicn

pp ltěta s nepřznanou okapric tpodomítkovouy skevlaknrtou vjrmaneu
ikaninau pro začištěn omilky a zajičtni svodu voty na homim ostní 
stavebních otvor v kontaktním zateplovacim systému - ETICS {npař. 
LE-G)poZRemKe M porotce
Specikece:
• )šta z ireého PVC
- iepicf páska z pofprpylenové fofre
• cioveknilá sí fovina vyhovušei ETAG 004

p Mesfhost
4 zemetuje vniku thin v mnist é hepojen emilky ne zelédací Nštu
4 Aite #v0u výranou okapricí zejštuje dokonalý odod vody ze 
systérnu, zamazuje vz/néni Whkocti pod izalant
1 kronaluk čně a pohlodově dokoegié z8končeni e uzawfem systému
• snadně ze štán. omek a vytchenf eslelicky dokonalé hrany

W "Óprava povrchu pfed zateplením stěn EPS"
W "sociálni zážemf
W “pohled výchatnf1B,2+0,5 16,550
W "pohled západní"! 0,2+0,35 18,550
W Mezisoučet 37,100
W ^Tělocvičny"
W "pohled jiínH8X75+2i .95+735 47,775
W "pohled výchadnF17 17,000
W "pohled "26,3+13,8 40,100
W "pohled západn í"17 17,000
w Mezisoučet 121,875
W Součet 158,975
W 156,975*1 1 Přepočtené kocficientem množství 174,873

1142 M 622205
profit systémový pro KZS s integrovanou tkaninou se 
skelných vláken - okapnice pro napojení optechování 
univerzalni

m 21,296 197,48 4 205,53

profil systémový pro KZS a integrovanou tkaninou se skaných vláken •
PP okapnice pro napojeni oplechovani univerzelni, {nap HPI-UNI}

Poznámka A položce
Specifikace:

P PVC granutát * P páčka 3x12mm
tkanina • siťavina se sieiným Máknem c gramáži rin 1452 a
prtialkaickou úpravou1

W "OslŽnr
W "tElocvična‘0,18‘2*(8+9) 5,120
W "sociálnf zázemfQ.18’2*1 2+12) 8.640
W "oplechovánl markýzy"2,342 4,600
W Součet 19.360
W 19.35*5.1'Přepočtené koeficientem množství 21,296

143 M 622207
profit systémový pro KZS s integrovanou tkaninou sa 
skeiných vláken - nepřiznaná okapnice nadpraží, 
merkýzv

m 142,450 25.42 3 621,08

pp profil syatátový pro KZS a integrovanou tkaninou se 5kelhýeh vláken -
přiznaná olapnite soklové try (např LTU*Veff* A AaUAte
Specifkace:

4 PVC odeimé atkakckerhu prostředi eUV stabihni
* zklovlákniá výztužn ikanina vyhovujic. ETAG 004 
vestnosti.

4 fkanine je kprfunavefena -
p 4 vyzlužani rohú na homi hraně sfavebniho ovor

4 zajruje odvoď vody ze systému, alemnauje vztinánt vody po homi
ostán/ 8 pfipedné odmzéni omítky v zimnnimn obdab:
■ nepznaná okaprie, podamitkor išfa
4 vyzlúZoní rohú e odvod vody z pakkanu nebo tevas
- ochrana roh pioti mmechanickémnu paškozoni
« zabrašuje vzniky vřesových trhan

w *hadpražr
w "elocvična"5,55*(9+6) 94.350
w "sociální zázemí“! 201 2+12) 28,800
w "vstupy 2,55*2+1,25 6,350
w Součet 129,500
w 129.5* 1.1 "Přepočtené koeficientem množství 142,450

144 M 622208
profil systémový pro KZS s integrovanou tkaninou se 
skelných vláken - pro vněiái rohy 30730

m 58,080 9,24 536,66

pp profil systémový po KS s integrovanou tkaninou se skeinýeh vláken - ,
pra vnějf rohy 30/30

W ^glocviny^B^'G 52.800
W Součet 52,800
w 52.6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 58.080

■145 M 59051502
profil dilaiatní rohový PVC s výztužnou tkaninou pro 
ETICS - včetně dilatační zátky

m 27,900 170,25 4 749,98 CS ÚRS 2021 01

pp profil dilatační rohový PVC & výztužnou tkaninou pro ETICS (napf. LD
n LS PVC!

Pohserre K pQit.
Spacifksce;
* PVC odohe eikatickemu prost ecí
• ž — mktená PVC s PES výztuži
4 sklowáknitá výztu índ tkanina Vestex R117 vyhovujci ETAG 004

p Vastnosij
4 přesah bendaze as samalepiel páskou umožiuje jednoducha a 
spolehkvé npojen,jednoiivýchit
* kvalni napojenijdnotiých ploch bez nzika vzniku
4 diata íni spára je pnti povifrciastnim vUyúm
4 zemaruje vnrkret: vhkasti pod izolant

w "dilatace"9,3-3 27.900
W Součet 27,900

1146 M i 1673816 1 KOMPRESNÍ PASKA HB 20X20MM/9M 8851SBD kus 57,796 272,50 15 749,41
PP KOMPRESNI PASKA H8 20X20MM/9M B851850
V "delsnni izolantu k rámu otvorov výplně"
W "sociáini Zázemi" 2+1,5)*2*2*12+(2,5*2,8*2)2 146,000
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w

W 
w 
w

tlocvična"(5,55+3,925)-2-8+(5,55+2,375)*2*9+(2,35+1,775)
‘25+1 25+22 2
Součet
495,4/9
55.044*1,05 ‘Pfep octěné koeficientem množství

349.400

495.400
55,044
57.796

147 K
622521021

(Tenkovrstvá silikátová zmítá omítka tl. 2,0 mm včetně I 
| penetrace vnějších stěn I

m2 | 996,2501 270,90 270 425.93jcs ÚRS 2021 01

pp

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
W 
w 
W

Omítka tankovrstv sikktov vnějšich ploch přebarvená, včetni 
penetrace podkadu zrit, touštky 20mm atr
"úprava povrchu před zateplenim stn EPS"
"sociální zázemf"
"pohled výehodn/"57,22
"pohed západnf5B,2
Mezisoučet
"Tělocvičny"
"pohled jížní"94,44+3132+1 S2.3B
pohled východni" 38,97+3,76

"pohled severni"301,48
"poliled západn 145,52+3,96
Mezisoučet
Součet

67,220 
53,200

125.420

278,140
142,730 
301.450 
150,480 
872,830 
998,250

148 K 1629991001 I Zakryti podélných ploch fólii volně položenou | m2 | 172,595 23,36 4 031,82/cs ÚRS 2021 01

PP

PSC

w 
w 
w

Zakryti vhjšich ploch přd zhečiHlnim včet pozdjšiho odkryt 
poch podélných rovných (nsp. chodníků) flH položenou votně 
Poznámke k goubor cen
t V cená - 101 Z nojsou zepačteny mákedy ne dodávku a mon‘áz 
ačiúovaci fly: tyto ga ocatuj cenou 622 74-2004 tóto dásh 

katalgu e malerálam ve spcikkac
"sociální zázemími ,1*2
"tlocvičny"(55,4+17,42)*2-15,245
Součet

42,200
130,395
172,595

1149 K 629991012 | Zakryt i výplní otvorů fólii přilepenou na začišovaci lišty m2 | 365,623 42,82 15655.98 CS ÚRS 2021 01

pp

PSC

w

w

Zakryt vnějšich ploch ped znočtitiním včatni pozdj§-ho odkryli 
výplni otvorú a Evislých ploch fólil pRlepenou na začišťovaci iK 
Po zhmko k soubaru cen
1 Vcen uf012nejsou zapattenynkedynadodvkua mont 
začišlavael kšty lyfo se oceuji cenou 022 14-3004 této čs; 
kalalodu a mehuilem ve specifikerci.
"Sociáni Zázemf2 5*2,87+1 2*1,51*12+1,2*0,5*12
^□cvična"5l55*2376*9+5d55*3í925*8+235*1l775*e+1l25*2t 
2

44,944

320,679

w Součet 365,623
/150) K 629995101 Očištěni vnějšich ploch tlakovou vodou | m2 | 1 125,919/ 52,221 58 795,49|CS ÚRS 2021 01

PP 
V 
w

w

w 
w 
w 
W 
W 
w 
W 
w 
w 
w 
w 
W 
w

OEEtění vnjsich ploch dakovou vodou omytím
"úprava povrchu před zateplenim základů a soklu XPS"
"Sociální zázemf21,1*2*0.75
"Tětocvičny"{ 8,475+6,075+ 30,475+15,25+16 65+13,8 +26,3)*
0,75
Mezisoučet
"úprava povrchu před zateplením stn EPS"
"sociální zázemf
“pohled východnF67,22
"pohled západn 1*56,2
Mezisoučet

Télocvičny"
"pohled ižn1*94,44+31 ,32+152,38
"pahled východnf®1 33.97+3,75
"pohled sevemriDI 48
pahled západn I*1146.52+3.96

Mezisoučet
Součet

31,650

96,019

127,669

67,220
56,200

125,420

278,140
142,730
301,480
150,480 
872,030

1 125,919

0 63 Podlahy a podlahové konstrukce 175 921,86
1151 K 631311131

I Doplněni dosavadních mazanin betonem prostým I
Iplochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm I

m3 | 1,656 3 707,77
6 140,07 CS ÚRS 2021 01

pp

w 
w
W

Doplnní dosavaghnich mazanin prostým betonem s dodáním host, 
baz potru, pochy sdnotiv do 1 m2 a tf, přes 80 mh 
"Tělocvična * malá"
"zemn í pouzdra 0,8*0,*, 1*4 +1*1+0,1*4
Součet

1,656
1,656

152 K
632450122

1 Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých |
1 směsí provedený v pásu I

m2 | 49,534 686,87] 34 112,58/cs ÚRS 2021 01

PP Patér cementový vyrovnávací ze suchých gmsl v pásu o pmnmé 
(siradni)t. přs20 do 3D mm

PSC

1 Ceny -0 12 7 až *0124 jsou určeny pro vytovnovsa pQtir v posu 
vodorovný hebo ve spádu do 75* na zdivtjskopodkhadpodizolaei, 
ped parspely 2 prefabrikovenýeh diles, pod oplechaiáni, jako 
podklad po uioíeni ocelovjeh profilu, nřekfed, slropmich nosníku, 
apod Z Geny-0131 2-01340 Hrčany pro vyrovnávací patér v 
pfoás na stropech z pvefahrikovených diců jako poMstí pod izolaei, 
pod pochhové konstrukce spod., na ma zaninsch jen jako podved 
pod izalaei proti vadí, jako ochrana dolece shora fmoliei tože p 
iadeniplošných prala parei (ap? vkanálech). 3 Cany-0131 al 
—034 tie použit i brd pad vén, prouizamá podkínovanýeh pálek 
asezených srojú a technalogiekýeh zřizeni, s náfetaým 
zalemovánim hutné makty. 4. Vcenáchjsouzeparenythéfadyna 
zákadnl sirženi povrchu poféru s uroinrim vibraéni Mšfcu nebo

w
W 
w

"podklad zdivá pod parapet"
"Tělocvičny 5,55*0,525*17 
Souket

49,534
49.534

/153 K 632450124
Myrovnávaci cementový potěr tl do 50 mm ze suchých i 

I směsi provedený v pásu I
m2 | 7,4031 994,23| 7 360,28/cs ÚRS 2021 01

pp Potér pementový vyrovnávací Ze zuchých smnsl v páu o prmm 
fstednnd. přes 4G do 50 mm

PSC

1 Ceny -012121+0124 jsou určeny pr vynoviva eí potér v pásu 
votorovnýnebo va spádu do 15* na zdivujako podkld pod ízolsti, 
pod parapety z prefabnkoveitých dilc, pod aplechavn, jako 
pookadpro ulaženi acelovych pro fiha, překdadu, stropnich nos‘kú, 
spod 2 Ceny ~0131 až -0134 jsou určeny prt* vyrovávaclpotr v 
ft/oia na s/mptrch 2 fvafabňkovoných ^cú játro poakiedpod 
podpoefahové konzrukca apod, na mzanináchjnn jako podkled 
podizosti prot vodě, jako aehrana izelace shora tvafc Jaže pfi 
Idadoní plaůnýah pnfa pawtú (nap. v kanlech). 3 Čeny~9131 ž 
w0134 ize pvuifl ipopodáviniprovirom podkffhavanýchpelek 
usazených shrjů a teehnotogickcýjch zafireni s náležitjm 
zatemavénimhulnémafty 4. Voenáchjsouzapotenyirrákdadyna 
základni striani ptivratM poféru s uromnánim vihraín! ňitau nebo

w
W 
w

"podidad zdiv a pod parapet" 

TělocviĚný2.35,0,525*6 
Součet

7,403
7,403

154, K
632451024

| Vyrovnávací potěr 11 do 50 mmz MC 16 provedený v í 
básu I

m2 j 49,534| 336,76 16 6B1.07|cS ÚRS 2021 01

PP

PSC

Potér cementový vyrovnávací zmakty (MC-15) v pásu o pměrné 
{stedni)ti, pře5 40 do 50 mm 
poznenR N sgbgru can.
1. Geny-102 s: —1024 joe určeny pro vyrovnávag potěr v pásu 
vodorownýnsbo ve spádu do 15’ na zdivu jakopoahladpocizolsti, 
por parspely z prefubrikevenýoh cífc, pod apischovént, jako 
poddad pro uložení oceloveh prafhe, pfaitkidú, Elropmich nosolke, 
spod. ? Ceny -1031 až- 1034 jsou určeny pro vyrownávari potr v 
pose ne sropech z prefabrikovanýeh dNc Jako podkipet ped zolae, 
podpocahové konstkce apod., no mazaninách jen jako podkiad 
pod izosei prot vpeh, jako ochrana izalacs shora hvokef tože pA 
k/adunipraínýcíi prela panelu (nsp, vkanlech), 3. v cench jsou 
zapoleny i nákfady na rákia dní stZeni povrchu pof Eru s urovpánin 
-ihepmi fietnar »ekn Am* Aladhtm
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"Vyrovnání zdivá parapetu před provedením nadezdWky" 
Telocviíny'5,55'0.525*17
Součet

49.534
49,534

155 K 632453416
Potr průmyslový samonivelačni ze suchých směsí ! 
|podkladní pro střední provoz U 30 mm f

m2 |
8,860

97149 8 607,40 ORS 2021 01

pp

PSC 

w 
....w

[156 K
637211122

Potr prumyskový gamorhelační za uchých omsi podidadní po 
sedn tžký pV02, d. pes 2$ do 30 mr 
Pozhómnka Je souberu cen:
1. Ceny -3 1 J až -3426 jsou LrEeny pru vym snáni a zpev ní 
stávajich betonových konstikei ped pokláckop koryci vhy 
prmyshnjch podtah. 2 -3451 el -3475,0 urdenypr 
kdnecnupovrehovouprawupumyslvýchpocsh 3. Vcendch 
isou zevočenv i nákladvna benstreci podkladu.
"Vslupy74,97+3,89

...... Součet...... . ........................................ . ........................ ...... ...... . ...............
I Okapový ch od n ik z beto n ových dia žd ic ti 6 0 mm i
'kladených do písku se zalitím spár MC i

m2 |

6,860
......... .....8,860

79,090 746,28 59 023,29 cs ÚRS 2021 01

PP

w
W

w

Okapový thodnik 2 dlždic betonových se zatim apr cemhentovou 
maltou do písku, 1. disždic SO mm 
"podkad okapovýeh chodníků" 
"Sodálnizázem/"(17,95+17,6)2 0,5
"“(18,155+0,45*2+5,3+16,33+10,045+17,1+16,25)*
0,5
Součet

35,550

43,540

w 79,090

157 K 637211911
1 Příplatek k okapovém chodníku za zaléváni spár |

asfaltem podél budovy 1

m 1
122,630 56,38

6913,88 ÚRS 2021 01

pp

w
W 
w 
w

Okapový) chodník 7 dlaždic Pfiplatek k cenám za zaléváni as taliem př 
provádén okapového chodníčku z claždic nabo u betonové nové 
mazaniny podél budovy 
"podklad okapových chodníků"
"Sociální zázemf"17,95+1 7,6
"Tělo cvičný* 18.15 5+0,4 5’2+6,3+18,33+10.045+17,1+16,25 
Součet

35,550
87,050

122,630

,158 K
637311131

Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků 1 
lože beton | •

122,630 302,40 37 083,31cs ÚRS 2021 01

PP

w 
w 
w 
W

Okapový chodník z obrubníků betonových Zahradních, M zklim spár 
cemenlovot maltcu do kie z balonu prostého 
"podklad okapových chodníků"
’SodSnl zázemfl 7,95+17,6
Tělocvičny“ 18,155+0,45*2+6,3+18,33+10.045+17.1+16,25
Součet

25,550
87,050

122,630

D 64 Osazováni výplni otvorů 2 911 548,44

1159 K
□01

D+M Třidílná sestava z hliníkových profitů 5550 x 39251
mmOZN. H1 I

kus | 8,000 157 070,341 1 256 562,72

pp

p

w

Dodávka a montáž:
Tfidiná, V odvodnnm případě vlendiné sestava z hliníkových profd 
složená ze dvou pevných peoskenýeh stšn a $slého pásu mezi 
sténáme 6 výplní tepelně izolačním panelem.
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:
5550 X 3825 mm
Pozhámks A potoce
Meedihnou součést saupisu sfavebnich praci dodévek a gluze bje 
prpjektové dakumnonrace Podrobná specikkace výrabku je uvedene 
vbožo brjektové dokumhenface Mprs pryku PS V pod OZN. H: 
"H1"5 8,000

160 K 002
D+M Třídiná sestava z hliníkových profilů 5550 x 23751

I mm OZN. H2 I
kus | 8,000 96111,36 766 690,8a]

PP

w

Dodávka a mrortáž
TidRná, v odvodnnm případě vícetn sastava z rinikovýsh prof 
slolen ze dvou pevných prosklených stěn a EMelho pasu mE2 
stěnami • výphi tepelně golačním panelem,
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ
$550 x 2375 mm
Porhámke k poloee
NedTmou zoučs! soupisu savehnich pwi. dod4vgk • služab /a 
projeiďova dokumsnlacs. Podrobná specifkace vrobkuje uvadena 
vDPoze prjektové dofimentsce VDs nk) PS v cod 02h. HZ 
H2"8 8,000

/161 K 003
D+M Třidílná sestava z hšnikových profilů 5550 x 2375!

i mm OZN. H3 ! kus
1,000 110 559,17

110 559,17

pp

w

DoáVká amémž
TFidEná, v odůvodněném připadá vicediná sestava z himfkovýeh proft 
složoná ze dvou pevných prosklených stěn vidy $ jedním kopným 
kfitem v levé nebo pravé homi čtvrtmě proEHdanh plochy v pohledu z 
exteriéru a 4lho pásu mezí sthamni a výplní tepelně izdacním 
psnelem
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ 
5550 x 2375 mm
Poznamka k položce'
Nedinou součas!! sbupsu slavebnch prací dodávek a zuZab je 
prpjektová dokumenlace. Podrobná specikece výrabkuje uvadena 
v přikze projektvó dakumenfece Výpis br PS V pod OZN, H3 
"H3*1 1,000

1162 K 004 D+M Jednodílné okno 2350 x 1525 mm OZN. H4 | kus { 2,000/ 47 911,82 95 823,64

pp

p

w

Dodvke a mohuáž
Jsdhodiinté oknu $ pewou MMslu příčkou v polovin výplně, 3 jedním 
sklopným a druhým ctravě-skopnjtn kHidlem. Okno bude zasklené 
čirým izolačním trojsklem. Půdorysné
umístni výplně ve stavebním otvoru bude $ vnjšFn Hcem bvodovh 
zdivá.
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ: 
2350x1525 mm
Poznámka k poležce.
Nedihou saudást soupisa savebnih praci, dodávek a služeb je 
pm/ektová dokumentace. Podrobné specifikace výrobku je uvedena
v ořikoze prjeovo dokumentace Výpis prvk PSV pod OZN H4 
"H42 2,000

1163) K 005 | D+M Jednodílné okno 2350 x 1525 mm OZN. H5a | kus | 2,000/ 49 929,70) 99 859,40

pp

p

W

Dodávka a montáž:
Jednodílné okno s pevnou svislou příčkou v polovině výplně, a jedním 
gkopnýma druhým otvírá v-gidapmým *Hidam, Qkn bude zasklené 
čirým z vnitřní sírany provažné
bezpečnostním izolačnim trojslem Půdorysně umístění výplně ve 
stovebnim otvoru bude $ vnějiím lícem obvodového zdivá.
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ
2350 x 1525 mm
Poznámka fr polžce
Nedihou sovéésti soupisu sfvebnleh praci, dodávek a služeb je 
projeidová dokumenťace. Podrobná specifkace Výrobkuje uvedena 
V otloze b/ jekov dolmentaco Vpis prvků PS V pod 0ZN HSa 
"H5a"Z 2.000

/164 K 006 D+M Jednodílné okno 2350 x 1525 mm OZN. H5b | kus | 2.0001 47 911,82 95 823,54

PP 

p 

w

Dodávka a montáž
Jednodílné okno a puvnou svisleu pčíčko v polovině výpin, se dvéms 
skopvýirá křidly. Okno bude zasHaně čirým izolačnim tojsldem.
Půdorysně umisln výplně ve stavebním otor bude s vnjšim lícem 
obvodového zdivá.
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ
2350x1525 mm
Poznámka fr položce
Nedrou sučzh soupisu sfavebnich proof dodvak a shžeb je 
projektová dokuonface. Podrobně specifikace vrobkuje uvedena 
vbikze prpiekové doksmenfaco Vpis prvku PS V pod OZM. H5b 
"H5b"2 2,000

165 K 007
i D+M Třidílná sestava z hliníkových profilů 2600 x I

[2800+150 mm OZN, H6 1

kus | 1,000 123 374,02|
123 374,02
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Dodávka a mont2
TfídIá, v odvodnénm popadá vicodiná sestava x únikových pofih 
skožená 2 coukFldlýrh symatricky dlsných otočných dvel, pevhéhe

PP svislého bonho úvti ku a pevného
vodorovnhe avštiku nad dveřmi,
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ
260012800+150
Poznámke k polžce:

p Nedihnou součdst soupisu stavehnich prarci, dodévek a sfuzebje
pojektová dokumenlace Podrobné specifikace výrobku je uvedené
v bloze bojaidové eokummentaca výpis orvku PS V pod OZN He

W "H6"1 1,000

1166 K 006
D+M Třidílná sestava z hliníkových profilů 2600 x 
2800+150 mm OZN. H7

kus 1,000 123 374,02 123 374,02

Dodávka a mentž:
TnIdilnd, v odůvodněném případě vícedik eestava 1 hanikových profík 
složená z dvoukřtdtjeh symetricky dílných obočných dve, pevného 
svislého bočnihe svtilku a pevného

pp vodorovného svtJku nad dveřmi. Slina bude zasken Čirým z vnitřní i
vnější strany bezpsEnontnim izolačním dvogkem. Půdorysné umisténi 
Mýpih ve stavebním otvoru buda a 
vnějším šcem obvodového zdiva.
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ
2600x 28004450mm 
Pozmám k piose:

p MediAnpu soupisu stavebnleh praci, dodávek a s-užeb je
cuolekfovó dokumentace Pdrobná spacifkace výrobkuje uvedene 
vpřiloze prajektové dakumenlace Vpis prvku PS V pod OZM H7

W "H7n1 1,000

167 k 009
D+M Jednodílné dvoukřídlé otočné dveře z hliníkových 
profilú 1750x2150+150 mm OZN, HB

kus 1,000 89 501,76 89 501,76
............................. -o=av**hpema-:..................... ............... '

Jednodiln. nesymetricky dělen dvoukřídlé otočné dveře 2 hliníkových 
prefú. Dkefu budou jednoduše zacken bezpočnostim sklem. 
Půdorysné umstn výplně ve stavebním 
otvorů bude 5 vějčim lícem vamiho nenosného zdivá zádveň 
Masost, provedení dve a je jích vybavení budou v souladu 6 

pp požadavky Požárně bezpečnostního fešeni, které je nedílnou součrt
projektové dokumentace pro prováděni 
gtavby.
Provedeni a vybavení dveří bude odpovídat požadavkům vyhláky č.
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérově užíváni staveb.
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ 
+75 715n+1fn — 
Poznámka k poloce

p Nedihae sous soupisu s’avebn ich pra ei, dodá vek a služeb je
prajektav dkumentaca. Padrabná specifikace výrabkuje uvedena 
v tífi!oxa pmiektové dokutpentace Výpis prvkt PS V bod OZN. H8 

W 'H8“1 1,000

16B K 010
D+M Jednodiíné jednokřídlé otočné dveře s výpini 
tepelně izolačním panelem 1400 x 2300+80 mm OZN. 
H9

kus 1,000 79 338,53 79 338,53

Dodávka a montáž.
Jednodin jodnokidlé otočn dveře s výpini tepeks izolačním 
panelem. Půdorysné umístěni výplně ve stavebním otvoru bude $ 
véjšim lícem Svodového zdiva,

pp Vastnosti, provedení dveří a jejch vybaveni budou v souladu a
požadavky Požm bezpenostnlhe Močeni, které je nedílnou součástí 
projektové dokumentace pro prováděni 
stavby, 
ROZMĚR STAVEBNIHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ
1400 v 9300+40 m 
Poznámka k položce

p Nodinou součást soupisu sfavebních preci, dodávek a shržeb je
pnjtittwÁ dokumentace Podrobná specifkace výrabkv je uvodena
v pňfoze erjektové dakumentce Výois onvk PSVodOZN H9

w "H9“1 1,000

169 K 027
D+M Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárube pro 
dodatečnou montáž 1850 x 1970 mm tl. 160 mm OZN. 
U1

kus 1,000 10 512,37 10 512.37

Dodávka a montáž'
Ocelová dvoudílná atypická dveřní zrhe pro dodatečnou montáž, 
pro dvoukřídlé zymeticky dělení Ote ční dveře s pcícdrážkou $ 
vditelným válečkovými zůvěsy, určená k instalaci na dokončenou 
podlahu včeln podlahové krytiny a povrchově upravené zdvo, před

PP wiijním nátěrem, E požadovanou požami odolností,
Součásti dodávky jsou systémové kotevní prvky do zdiva 2 
keramackjch ihel, porobetonij nebo Zetezobetoru.
Svtlý průchod: 1650 x 1970 mm
Tkuštka dokončeného zdiva g povrchovou úpravou: ISO mm, 
tnlarante + 15 mm
Poznámka k položde ■

p Nedihnad souásl soupisu stavebnich prarci, dodávek • služeh je
projektove iMnimentň&a Podrobná specifkksee výrubkje uvadena
v mze prsiktove dakumenace Vpis pnvko PS 1/ pod OZN Uf

W "t"1 1,000

170 K 028
D+M Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň pro 
dodatečnou montáž 1450 x 1970 mm tl. 150 mm OZN. 
Uz

kus 1,000 9 466,02 9 466,02

Lodavka 3 mgnla2
Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárube pro dodatečnou montáž, 
pro dvoukřídlé asymetricky dělené otočné dvoře s polodrákou s 
vdsteiným válečkovým závěsy, určená k instated na dokončenou 
podlahu včetně podlahoví koryny o povrchově upravené zdFo, před 

pp vnitřním nátěrem.
Součástí dodávky jsou systémové kotevní prvky do zdiva z 
keramických cihel, pórobetonu nebo *alszobetonu, 
Svědý průchod: 1450 x 1970 mm
Průchozí šířka aktivního Kidla :2 900 mm
Toučíka dokončeného zdrva s povrchovou úpravou 150 mm,
tlmeanrn + 15 mm
Poznámke kpoložce:

p Medihou aoudést soUpN Hteveonkh praef. dodévek a $ueb je
projeková dokumenlace. Podrobná specifikace výrobkuje uvedena
v ažjtoza arojeidesé dokumentace Výpis prvků PS V pod OZN L2 

W "U21 1,000

171 K 029
D+M Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň pro 
dodatečnou montáž 1450 x 1970 mm U. 1 SO mm OZN. 
U3

kus 1,000 9 466,02 9 466,02

Lodavka e montáž:
Oeelová dvoudliné atypická dvemni zárube pro dodatečnou mantaž. 
pro dvoukřídlé asymetricky dělené otočné dveře $ polodrážku 8 
viditeiným válečkovými závěsy, určená k instalaci na dokončenou 
podlahu včetně podlahové krytiny a povrchově upravené zdio. před 

pp vnitřním nátěrem.
Součásti dodávky jsou systémové kotevní prvky do zdiva z 
keramuických cihel, pórobetonu nebo žatezobetonu
Svdý průchiod 1450 x 1070 mm
Průchozí §iFkn aktivního Hdla.2 900 mm
Tloušťko dokončeného zdiva # povrchovou úpravou: 150 mm,
Iolam ne* + 1F mm
Poznámka X poiotce:

p h/edfiňW touiácli soupisu siavebnich pne^íf dodávek • služeb je
pnfiidbÝá dtri<umenlat.a Podrobná specifikace výrobkuje uvedena
vpřhe arojektov dokumentace VÝpis prvků PS V pod OZN. 3

W "U3"1 1,000

1172 K 030
D+M Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň pro 
dodatečnou montáž 900 x 1970 mm ti. 200 mm OZN,
U4 _ ______ __ __ ___________ ________________ _____

kus 1,000 7 270,75 7 270,75
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Dodavka 4i montáž 
celov dvoudílná atypická dveřní zube pro dodatečnou montáž, 

pro jednokdl zvukov izolačni etočné dven s polo drážkou $ 
vditeinýry válekovýmt zivěsy, určeh k instalas na dokončenou 
podlahu vratná podlahově krytiny a povrchově upravené zdvo, před 
venim hatirem
Součásti dodávky /wu systémové kotevní prvky do zdiVa 2 
keramických eihei, porobotpnu nebo železobetonu 
Svtý průchod 900 x 1970 mm
TLtka dokončeného zdrva E povrchovou úpravou* 200 mm, 
tnlaramen + 15 mm
Poznámka k položte.
Nedimou soudést soupau slawbnich prací, dodévek a shužeb je 
projektová dokumentace. Podrobná specifikeco výrobků jo uvedena 
v poloze arojektová dokumentace Vnie prvků PSVpod OzN 14 
"U4"1 1,000

.173 K 031
D+M Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň pro 
dodatečnou montáž 800 x 1970 mm tl. 150 mm OZN. 

U5

kus |

1.900 6 855,62 6 855,62

pp

W

Dodávka a montal.
Oeelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň pro dodalečneu mentáz, 
pro jodnokidté otočné dveře $ polodrákbu 8 viditelnými váisčkovýmnt 
závěsy, určená k ingtalae na dokončenou podkahu včetně podlahově 
krytiny a pevtchově upravená Zdivu. před vnitnk nátěrem.
Součásti dodávky jsou systérové kotevní pneky do zdiva z 
keramckýchchel, pórobetonu hebo elezobetonu.
Svády průchod: 800 x 1970 mm
TkuĚka dokončeného zdive A povrchovou úpravnu 150 mm.
tolerance • 15 mm
Poznámka k položca:
Nedfhnou součástí soupisu stavebnich praci, dodávek a skžebje 
prgekova doitumoniaco Podrobní výmobkjs vedena
v phoze brjaktavé dokumentece Vms prvku PS V pod OZM L5 
"U5"1 1.000

174 K 032
D+M Bezoblažkové stavební pouzdro 1850 x 1970 mm 

hi. W0 mm OZN.U6

kus |
1.000 15 041,24 15 041,24

pp

W

Dodávka a montáž
Bez-obkožkové stavabri pouzdro pro dvcukřieé synchronně posuvné 
dveře určené k zabudováni do niky zfizen VB stávajicim vnhfnim 
noshémzdIu z keramických tthel, a překladem nad stavebním 
otvorem. Zárubeň pouzdra bude z obou stran nahrazena integrovaným 
obvodovým rámečkem z eloxovanthe hlinlku miniminl šKky 17 me, 
Součásti položky je kompfetn, dodávka stavebního pouzdra, jeho 
montáž do zděná konstrukce, povrchová úprava a sezeni.
Parameby:
Průchozí ěífka. 1850 mm
Průchozí výška 1970 mm
Vnj ša stavebního pouzdře 3830 mm
Vnj#l výška stavebního pouzdra - 2060 mm
Stavebni hloubka pouzdra. 100 mm
Tlouštka dokončené a povrchavé upraveně stavební konstrukce s 
pouzdrem 135 mm
Šlika stavebního otvoru pra pouzdro: 2 3870 mm
Výška stavebního otvoru pro pouzdro od čisté podlahy:2 2080 mm 
Poznámka k pofažce:
Nodhou sauésti soupisu stavebhich praci, dodávek a glužab je 
pro}oktová dakumentace. Podrobná speclkace výrobku j uvedena 
v přtoze projektové dokumnentace Wins prvků PS V pod O2W UB 
U551 1,000

175 K 033

D+M Ocelová dvoudílná atypická dveřní zámbeň pro 

dodatečnou montáž 1450 x 1970 mm tl. 175 mm OZN, 
U7

kus |

1000 9 828,64 9 828,64

PP

W

Lodávka a montáž.
Ocelová dvoudlá atypická dveřní zárubeň pro dodatečnou montáž, 
pro dvoLkfdlé asymetricky dělené otočně dveře s polodržkeu t 
viditelnými válečkovými závěsy, určená k instalae na dokončenou 
podlahu včetně podahavé krytiny a povrchově upravené zdeo. ped 
vnitřním nátěrem, s požadovanou požární odolesti.
Součásti dodávky jsod systémové kotevní prvky do rdva z 
keramických cihel, pórobetonu nebo Železobelont. 
5vdý průchod 1450 x 1970 mm
Průchozí Sirka aktivního Widla:2 900 mm
Tlouštka dokončeného zdiva s povrchovou pravou: 175 mm, 
tnlaranea + 14 wun
Poznámka A pc/ažce
Nedinet součástí soupu stavebních prací, dodávek a siuebje 
projektov dakumentece. Podobnáspacikaca výrobkuje uvedena 
vpNlze prektové dokumantce Vpis prvků PSVpod OZN H7 
U7"1 1.000

D 8 Trubní vedeni 6 512,40

o 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 1 602,72

178 K 877355121
Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z 

kanalizačních trub z PVC DN 200

kus |
4,000 400,68 1 602,72 CS ÚRS 2021 01

PP

PSC

w 
w

Vyřež a montáž odbočné tvarovky na petruh- z eub z tvrdého PVC DM 
200
Poznámka A saubom cen
7 Ceny jsou určeny pro dodatečné osazeni odbočných hzrovek ne 
stávajiei potrubí 2. Vcenách nejsou započteny néklady ne dodání 1 
ks odbočné tveroyky • přesuvky, pop 1 ks hpuby • tésnic ich 
koufká; tyto hkísdy se oceňují ve spscikaci. 2trůlni íie 
dohádnout u trub kanakzačních 1 hrdé ho PVC ve W£r 1.5 % 
"odvodnění dvůr*2‘2
Součet

4.000
4.000

D 82 Ostatní konstrukce 4 909,68
177 K 699201211

Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti do
50 kg .

kus í
2.000 219,24

438,48cS ÚRS 2021 01

PP Demontáž mk2 litinových včetně rámů, hmatnost jednatwě do 50 kg

w
V

"odvodnění dvr2 
Součet

2,000
2,000

17s K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením mříže

kus |
2,000 2 235.60 4 471.20 CS ÚRS 2021 01

PP

PSC

w 
w

Výšková úprava uhčniho vstupu nebo vpusi do 700 mm zvýšením 
mříže
HozhemKe x soubom cen:
1. V cenách jsou započteny r naklady na. a} odbourání dose vadniha 
karytu, pockado, nadezdivky nebo poslenca s odklízením 
Vytotrených ho’ do 3m, b}zermáníplachynsdezdívky 
cementevnu metob, e) podbotenovéní nebo poderdéní rámu, d) 
odstranění a znovuosszeni romu, pokapu, mříže, krycihe hrnce nebo 
hydranlu, ej úpravu a dep/nění krytu popf podtí&tiu vosavky v místě 
provedená výskové úptavy. 3. Veenách rejsouzapoHenynáiady 
na pp nulné dodání nové miže, rámu, pakapu nebo krycího hrnce.
ieiph biáni e» Atamsim vh enpeifkaei */rainé «a • •efahhe 

"odvodnění dvť2
Součet

2,000
2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 366 809,20

179 K 973031325
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl 
do 0,10 m2 hl do 300 mm

kus |
1.000 269,58

268,56CSÚRS 2021 01

pp

w 
w
W

Vysekán výkienkúnebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennot 
nebo vápenocementovou kapes, piochy do 0,10 m, hl. do 300mm 
"překiady"
"N1"1
Součet

1,000 
1,000

180 K 974031664
Vysekáni rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 

hl do 150 mm v do 150 mm

m I
8,000 236,08

1 886,64cs ÚRS 2021 01

pp
Vysakán; rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdl. před vybouráním 
otvoru do hl. 160 t, př v. nosníku do 150 mm
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w 
W 
W

"překdady" 
"N 32*4 
Součet

8,000 
B,DQ0

1181 K 974031666
| Vysekán i rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků I 
íhl do 150 mm v do 250 mm | m

9,900
307,06

3 039,89cs ÚRS 2021 01

Vyenkáni rýh VE zdivu oshelm na matu vápennou nebo
pp vápenocementovou pro vtahineni nosnik do zdl, pfed vybourním

otvar do N 150 mm, p v. nosniku do 25C mm
w "přektady“
w *N:2,742 5.400
w "2*4,5 4.500
w Součet 9.900

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 5 768,70
1182 K 916231213

I Osaze ní ch odn I ková ho 0 bruibn iku be ton ového |
m

2,000
236,52

473,04cs ÚRS 2021 01
I stojatého s boční operou do lože z betonu prostého |
Oeazeni thodnikového obrubníku betonového 6e zFizenimn Inže, s

PP vypknim á ztfenim spár cementovou makou tojatho $ bafni
operou z betonu prasléhe, do aže 2 betonu prestéhe
PozhamKe x soztorL cen.
1. V cenicb chpdikevpch obrubníku hÍBÍých i sto^lýcb J&ou
započteny po osáhni a) do hle z Jď 2 enéh i nkdady ne
dodán/ hmotpr be d. SO of TOO mm. b) do ože z betonu prosého 1
nákdyna codéni hmof pro Jof e #80 2 100mm vcentdeh-1133a -

PSC 1213 též náiady ne zfizen/ bočnich oper 2 Čst fofs z betonu
postého přesahugic e! T00 mm £« oceaje cenou 91699-1121 /.ode
pod obrubniky. krejnkky nebo obruby z dažsbnleh kostek 3 V
cemch hejsou zepočteny nákady no dodán, obrtbnik, yto se
oceupl ve specikaci 4 Mmá jedhotka u pf/ptalku /ctn délky

183 w 59217017 | obrubník betanavý chodníkový 1000x100x25Ůmm | m 2,040 [ 152,28 310,65/cs ÚRS 2021 01

pp obrubník belonov) chodníkový 1000/100/250rn
w ‘vstup SZ 2,000
w Součet 2,000
w 2'1,02 ‘Přepočtené koeficientem množstvi 2,040

i 184 K 919735114 Řezáni stávajícího živičného krytu hl do 200 mm | m 24,9501 199,80/ 4 955,01 [CS ÚRS 2021 01

Rezán E stávajícího živičného krytu nebo podkladu hioubky ples 150
do 200
Pozhmka k sotboru cen.'
1. V conách jsou zepoeny i něktody ne spotebu vody.

W “zadní vstup"8,7 8,700
w "Tělocvična SV zpevněná plocha"16,25 16.250
W Součet 24.950

D 94 Lešení a stavebni výtahy 720 793,81
1185 K

941211111
| Montáž fešeni řadového rámového tehkého zatíženi do I

m2
2 444,050 43,461 106 218,4l|cS ÚRS 2021 01

200 ko/m2 Š do 0.9 m v do 10 m i
Montáž lošenF fadůvěho rámovéhc lehkého pracomneospodjahamt «

PP pravoznim xatižen m t, 3 do 200 kgm2šFky tF. SWos přes 0. do 0,9
m. výšky do 10 m
Poznámkka k souboru cen
1 V e jsou spačeny / néklady ne kotveni iesen 2. MontóS
lekeni fadovsiha rámavsho lehkého vškps 40msa oceuja
incvidtán 3 Škou so rozum/ půdorysná v2dálenost, mřon od
vnueiho Hoe sloupku zábradl protilehlmu voinámu okřejí podahy
nebo mezi v dhaim Í/cf.

W "pro zatepení V ekleriéru*
w "sociální zázem 21,1 *4*2 165,900
w Tlocvičny" 37,325*6+15*5,2 1 176,600
w "pro opravu omitek v interiru"
w "Těloevlčny“((17,6 5+29,625)+(15,6+15,6))*2’7 1 096,650
w Součet 2 444,050

1186 K 941211211
i Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 I

m2
293 286,000 1,49 436 996,14cs ÚRS 2021 01

MRon2 lešeni Zádového rámového lehikho pracovnkhe o podshamni $ .............. ....... ...... ......... ""..... .. ........—.........
pp provozním zat ženim tK 3 do 200 kgim2 za první o každý

dAlEF den použiti lešeni k cení *1111 nebo -1112
Poznsmke k souboru con
1. V cen jsou započtenyinákady no kotvehí leeni 2 Mantéž
lešeni adovbho rmovéhe hkého výky přes 40mse acoŘje
indiyicuáh 3. Šiknusa rozum poderysn vzdbloncst, mé ten ó od
wAnho Nce skupk zábradii & pfotJlohfému volnému aknjr podlahy
n»bo mezi vnilfnimi lid

w “sociální zázemfíl,1'4*2 163.800
W "TílocviĚny“137,325*8+15'5,2 1 176,600
w "pra opravu omítek v interiéru"
w ‛Tělocvičny"(17,65+29,625)+(15,5+15,5)72*7 1 098,650
w Součet 2 444,050
w 2444,05*120 'Přepočtené koeficientem množství 293 286,000

187 K
941211811

Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení I
m2

2 444,050 29,721 72 637,17cs ÚRS 2021 01

[do 200 ka/m2 š do 0,9 m v do 10 m [
Demort: tečeni řadovho rámového lehkého pracovního s

PP provozním zatížením ,3 200 kgim2 SIFky V. SWOB pfes 0.6 to 0,9
m,výšky do 10 m
Poznámka k souboru cen

PSC 1 Demomáž le$eniředového rámavehro lehkého výšky pfes 40 m se
oeupe mndkiduéžn

w "sociální zázem 121 .1'4'2 168,800
w "Tlocvičny" 37,325*8+15*5,2 1 176.600
w "pro opravu omítek v interiéru"
w *Tí I ocvičny"((17.65+29,625}+(15,6+15,6)}* 2 *7 1 098.650
w Součet 2 444,050

1168 K 944121 121
i Montáž ochranného zábradii dílcového vnitřního ns j

m
646,7001 15,71 10 159,56cs ÚRS 2021 01

lieše nových konstrukcích jednotyčového I
Montáž beanného zábradii dileového ynitřniho na lešaových
kanstrulclch jednotyčosého
Poznámke k soubort cen;
1. Cena -1111j vrcena pro zábred na objarkech jakekoliv výšky. 2
Ceny -7121 a ‘7122 jsau uréeny pra leseové frubkov konstrukce
do výjky 25 m. 5 MežsM měmýoh jsdnotok se urujs: s) u ceny -
1711 vmtéwmjšme obvodu objektu v romiochrannho
zábradlí, b U can -1121 a *1122 v m delkv achrenného zábradii

W “sociální zázem/21,1*2*2 84.400
w "Tlncvičny" 129,3 25*4415*3 562,300
W Součet 646,700

188 K
944121621

IDemontáž ochranného zábradlí dílcového vnitrního na I
m

646,700 5,23 3 382,24|cs ÚRS 2021 01
lešeových konstrukcích jednotyčového
Dmontá ochranného zábradi dikcovbho yitiniho na teieňový&h
kantukclch ednatyčovho
Poznámka k soubor con:
1. Cena -7811 je uriefiQ pfO zábratSf na objektech jalréltíikyvýiky. 2
Ceny -1821 a -7822 jsu Urterypro tepnová tubkové kmaostrukce
do vKkv 25 m

w "sociální zázem/,*’ 84.400
w -Tčlocvíčny '129,325 *4+15*3 562,300
Vy Součet 645,700

190 K 944511111 [Montáž ochranné šité z textilie z umělých vláken [ m2 1 345,400 11,25L . 15 135,75/cs ÚRS 2021 Ol

Montež ochranné skt zavěšené na konstukei iešeni z textille
z Lhělýeh vláken
Poznámka k saubons cem:

PSC 1, V conách najsou xapočeny hákedyne lešeni polfabné pro
zasššeni sit; foto izšeni se ocehuje plishnýrni onansf Isšeni

W "sociéiní zázem/21,1*4*2 168.300
w TÍ lo cvi čný* 13 7,325*8+15*5,2 1 176,600
w Součet 1 345.400

191 K 944511211 IPřplatek k ochranné síti za první a ZKD den použiti ! m2 53 816,000 0,26 13 992,16/cs ÚRS 2021 01

Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý dal den použit 512
k ceně -1111
Poznámka k soubaru pen

PSC 1 V cenách nejsoo iapa&eny náklady no feáeni polfabná pro
zavi&eni aítl; lota lesen, so oponuje pteiuEnýmni tenami fseni
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w 
w 
W

"soclhi zzemi"21,1*4*2
^10^^137,325*8+15*5,2
Součet
1345.4*40 'PfepoČtené koeficientem množství

168,800
1 176,600
1 345,400

53 816,000

1192 K 944511811 {Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken { m2 | 1 345,400 6,69/ 9 OOO,73|CS ŮRS 2021 01

Demont ochrann sit zavěšené na konstrukci lečen 2
2 umlých vláken

w "saclini zzemf21,1*4*2 168,800
w "Tétocvičny" 137,325*8+15*5,2 1 176,500
W Součet 1 345,400

193 K
946112116

I Montáž pojízdných věži trubkových/dílcových 5 do 1.6 i 
mdi do 3,2 m v do 6,6 m i

kus | 4,000 2 088,36 0 353,44^06 ÚRS 2021 01

Montá í pajzdných v í vubkových nebo dilcovýdr # maximálnlm
pp zatienm podlahy do 200 kglm2 HRky pfes 0,9 do 1,6 m, dálky do 3,2

m, výšky pfes 5,5 m do 6,5 m
Poznáma k souboru cen'
1. Montá leteni vyšlh, než je uvedeno v souboru cen, se ocerke

PSC Adiiduáhé, Elajnb tak jako konstrukce s vyššlm požadovaným 
ztie:wmz 2. Pajizghá keeni db tunel a pojzdná eseni s bošním 
vysunttim so oceuir Andiduáhn

w "tělotviny"2‘2 4,000
w Součet 4.000

(194 K
946112216

{Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 |
Ido 6.6 m za první a ZKD den použití i

kus | 360.0001 100,00
36 000,00 CS ÚRS 2021 01

Montáž pajzdných ví ií Vubkových nebo dilcavých $ maziminfm
pp zautenim podahy do 200 kghnz Pňpláhekz prunf a každý diší den

použití pojzdného leLeni k cena -2115
Poznémka k souboru cen:
1. Mantáž leseni vyéšich, než je uvodero V souboru cen, se ocotkjs

PSC inelividuáhé, sejn lakjaka konstrkcea s vyšim potadovaným 
zetiženir. 2. Pajildné leseni do fumhek d pagizché Hešani s bočnim 
vvsuntim M 0 sej individuin

w "tělocviny"2"2 4,000
w Součet 4,000
w 4*90 'Přepočtené koeficientem množství 360,000

195 K
946112816

{Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do |
51 Fmd1 rin 9muHeBRr I

kus j 4,000 1 451,541 5 606,16 CS ÚRS 2021 01

Demontáž pojízdných v Pubkových nebo elkeevjch s maximálnim .......... ....... ..... ....... .... .................................

PP zatížením podphy do 200 kgm? HRy přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2
m, všky přes 5.5 m do 6.6 m
Poznámka k sovbaru cen
1. Qemonláž leeni vyššIch, než je uvedeno v souboru cen. se
oceuje indrtidvhlě, stejaš lkjakokonstrukoe $ vyšim 
paždoveným zatienim

w "tocwičny"2‘2 4,000
W Součet 4,000

196^ K 944711113 | Montáž záchytné stříšky š do 2,5 m ! m | 5,000 169,19 845,95/cs ÚRS 2021 01

Montáž záchytné edišky zřizované současn sIshkýnebotězkýrr
ečením Aiky pres 2,0 do 2,5 rr
Poznámke k suboru cen
1 Ceny nalze půdtJt pra semoslaineu žáchy*ntu sífikčjne

PSC ochanne Ksnstrkce, Aen ma za úéeí chránt chodce před pa dalci 
omltkou di zchétralýn řmsam epod 2. Mashimmýchjodnotek 
sa určuje v m déKy lešeni. ke isrómu se žchvtn stNke zjzuie.

w "sociální zázemí - vstupy°22,5 5,000
w Součet 5,000

197 K
944711213

[Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m za první a ZKD i
1 den použití 1

m I 600,000 3,30 1 980,a0cs ÚRS 2021 01

PP
Ment: záchytně aišky Příplatek za první a každý daI den použit 
záchytné tHky k ceně -1113
Poznmka k souboru cen.'
1, Ceny nahe pouzžit pra samastatnou záchyfhou střti jn

PSC ochranné korsttukee, kfere moji z a úel ehránit chodce pře d padající 
citkou Ei zehatralými římsami apod 2. MmžíM mmýoh jedophek 
se určuis v m déhy řešení, ke ktenámu se zchvtná stňike zřizuje

w "sociální zázemí - vstupy"2*2,5 5,000
W Součet 5,000
w 5*120 'Přepočtené koeficientem množství 600,000

/198 K 944711013 {Demontáž záchytné stříšky š do 2,5 m { m | 5,000 57,20 286,00/cs ÚRS 2021 01

PP Cemontáž záchytné střiky zfiavan současná s lehkým nebe těz kým 
iešehlm, šířky přos 2.0 do 2,5 •
Poznámka ksoubort cen.

PSC
7 Ceny nebe použit pro samostatnou záchytnou sthš jine 
ochranné konstrukoe, kter mají za trče/ chránit chodce před padající 
omkkou či tchátralýmmsarnr gbod

w "sociální zázemí * vstupy2*2,5 5,000
w Součet 5.000

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 446 380,16
189 K

95-001
{Zpracováni dílenské dokumentace a statického {
{posouzení zátěžového obkladu v tlocvičnách I

soubor | 1,000
15 000,00 15 000,00

Zpracováni dílenské dokumentace a statického posouen ocelových
rámů dřevneho obložení
dřevené obloženi včetně podkladní roštu a nosných 1,060
ocelových ram"1

w .....Součet_________________ __ _________ __ _____ _______ .. KOPO
200 K

952901114
(Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby a výšce |
[podlaží přes 4 m I

m2 | 962,030 71,61
60 690,97|CS ÚRS 2021 01

PP Vyčikni budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové
nebo občansk výstavby, tvt výšky pedat přes 4 r
Poznámka k souboru cen:
í Cenu -f171íe použit i prp vyčiftáni pudý a rovné střachy budov, 
pokud denitivn! úprava wnožňuje, abyse poché stfechy používalo 
jako lerasy, nebo tehdy, když je nuino čistt kanstrukce na téchfo 
Ořechách (svééhy. dveř spod.) Do výměry 59 zopočitvej jednou 
ffetinou piochy 2. Stešní píochy he se svttkky noho okny so 
ocaAuji /oko podlaží cenou -1221. 3. Mnoisfvi měmých se
určuje v m2 půdorysné phachy každého podlaží, dand vnějším 
obrysem pwiiaíí budovy. Ptochy balkonů se pňčitaj/ 4, v ceně -1 11 1 
4-1114 jsou zapodheny náklady na zametení a umyti podtshj gežb.

PSC obkdú, schodů v mísinostech. chodbách a schocuštibh, vyéišlni a 
omyt) oken, dvth s rámy, zrubném, umyf I a wyditéni jiných 
zasklených a nabíraných pioch a xaňzavacich předmělu 5. V ceno • 
1221 jsou započfeny nékady na zemeloni podahy. umyti dažeb 
nebo koramekých podeh vpfieh)ch mistnastech, chodbách a 
sehochetieh. Umyti obkfdu, schodu. xydiEtnf a umyl; oken a dven s 
námy a žruhnm, cmyti a vyčiefénljiných zasksných a nalhaných 
pioch a azovacich předméh. 6 V ceně -1311 jsou zapoceny 
nékady na zametení o či&téni daeb, umyti, vyitĚiĚní okenních a 
dveřnich rémů a ZanZovscích piedméfi. 7. Vcené -141tjDu 
zabdčony nkieena wne saní žbvťků stavebního runu, krocení a

w "Tělocvična-velká"458.23 465,230
w "Tělocvična - malá"279,67 279,670
W "spojovací koridor 27,59 27,590
w "náradove"50,16 50,160
w "spining"47,94 47,940
w Mezisoučet 873,590
W "sociálního zázemi"
w Vstupy "1,525*2,6’2 7.930
w *ehodbar"65,45 65,450
w *chodba/l*15,06 15.050
w Mezisoučet 08,440
w Součet 962,030

201 K
034

D+M Dvoudilná systémová venkovní cislici zónas |
1 odvodněním 1000x500x60 OZN. A1 |

kus | 2,0001
3 566,63 7 133,26
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Dodávku 9 montáž.
Dudin 6ystmová Venkowni čisuci zóna 9 odvodnnim.
Spodní konstukce.
Systémová, průmyslová Vyfábénš polymer-betonevá podlahov vana E 
ochrannou ocelovou pozinkovancu htanou, «« stFdovými výrtuižnými 
pTERa Ira a odtokovým otvorem ON 1o0 mm, určsná k zabudovánt do 
kenstrukce pochozi spevnénk plochy v prostoru před vstupem do 
objektu. Uložem vany bude provedeno do $ožs 2 prostého 
monolitického betonu wdy C 20/25.
Délku 1000mm
Šlka: 500 mm

PP Vytká: 80 mm
Vrchní konstrukce:
Ocelový, tárov pozinkovaný rotí pro hrubš nečistoty, $ opticky 
uzavFenýmn povrchem, vzdálenostok 81 mm.
Délka 1000 mm
ŠIka: S00mm
Výka 20 mm
Drenážní potrubí'
Odtokový otvor spodní konstrukce čisticí zóny buda napojen na 
flaxibilni polypropylenové drenážní potrubí ON 100 mm. v télce 2000 
mm. opateni filtračním pláštm z anotgenieké geo-tertilis. Potrubí 
bude při provdn zásypů výkopů volné uloženo v oži z drceného
kameni frakoe 1632 mim, ve smru od objektu. 
Poznámka k palolce:
Madíhou souásli soupsu stavebních praci, dodévek a zhžabj
projektová dokumenlace. Podrobné specifikace výrobku je uvedena 
v MANoze pmjeidav dokumentace Vpis prvku PSVbod OZM A1

W "A12 2,000

202 K 035
D+M Soustava vnitřn i ho kanatizačního potrubí a . , I
tvarovek z plastu dl. s 9000 mm OZN. A2 | 0P 6 I 6,000

14 148,00 84 888,00

Dodavka a montáž
Soustava vnstního povrchavé vedeného svislého kanalizačního potrubí 
a tvarovek určená k likvidac wážkavých vod 2 provozu budov mtal a 
velké télocvičny, 2 trvaje UV stabikzevaného plastu.

pp Parametry potrubí
Materiál PE-HD
DN potrubí; £ 125 mm
Tloušrka stény pň DN 125: 2 4,9 mm
Délka $9000 mm
Poznámce k polore
Nedihou souásti soupisu stavebních preci, dodávek 4 slufebje
projektová dakumentace. Pudrobna spocifkace vjrobkuj uvedene
v pfitoze projektové dekumntace Vpae oryk) pV pod CZN *42

w "A2"6 6.000

203 K 036
i D+M Revizní dvířka z nerezového plechu 200 x 300 I I 6,000

1 750,00 10 500,00Imm OZN. A3 | i
Uadavka a monlaž.
Průmyslové vyrobená uzavratein revizn I dvířka určeni k montá 2 do 
konstrukce zátěžové ho ob Wůdu stn 2 dřevěných předdižkových desek 
upevněných k nozné konstrukci 2 KV hranolů.
Součástí položky je dodávka dvířek a jejich montáž, včetn

pp upevřevacieh prostředků
Matená!: nerezový plech DIN 1.4301. dauky 0,6 mi $ povrehivou 
úpr&vou kartáčováním
Pfelučanetvi. děrované pásové kotvy pro mechaniek uchycení dvířek 
de dřeva
Šslka obvodového pohledového rámečku: $ 12 mm
Svtý re7r tmuimnirh Pvink 2 m y n m
Poznámka k pofo2ce

p hadimoc suástí soupisu sfvebnich prací, dodávek e skueb je 
projektevá dokumentece. Podrobná specfikece výrpbkuje uvedona 
vpfkote oriektové dolcumentscs vpsprvkiPSVpodOZN *43

w "A3"5 6,000

204 K 037
D+M Soustava odvodňovacich liniových prvků dl. 5250 I 11
Imm OZN. A4a | "omplet

1,000 27 244,08 27 244,08

Dodávka a montáž
Soustava odvodňo vacích njových prvků se spádovaným dinem, $

pp odtokovou vpustí a plisluanstvtm určená kodvadnénf obnovené 
zpevněné plochy podél sevemi strany velké tělocvičny.
Celková délka soustavy bez odtokové vpusti 5250 mn 
Poznámrka k položoe:
Nedihu součást spupsu stavabnich prací, dodévek a si^žab je 
projektová dokumnentsce. Pocrohh specikaca výrobku je Uvedena 
vpřiioxa ttrotefáově dokumentace Výpis prvků PSVpotiQZ^í As

w "A4a"1 1,000

205 K 038
D+M Soustava odvodňovacich liniových prvků dl. 5025 I . . I

7 al komplet
mm OZN. A4b | |

2,000
26433,00

52 866.00

Dodávka a montáž:
Soustava odvodňovaelch anicvých prvku se spádovaným dnám, a

pp odtokovou vpusti a příslušenstvím točená k odvodnění obnovené 
Zpevněná plochy podél sevemhi strany velká tevičny 
Celková délka soustavy bez odtokové vpusti 5025 min 
Fozháms F položce.

p Nedlau součástí soupfsu stavebních pfací dada vttk e siužeb je 
projektové dokmantace. Podrobné specifkace výrobku jo uvedena 
v phlkoze projektově dokumentace vřpis prvků PS V pod OZN1 *4 4b

w "A4b"2 2.000

206 « 039
D+M Soustava odvodňovacich liniových prvků dl. 4500 1 1
Imm OZN. A4c 1"° pel| 1,000

24 405,30 24 405,301

Dodávka a montáž*
Soustava odvocRevaeleh arovyeh prvku se spádovaným dnem, s

pp odtokovou vpustí a pshišenstim určená k odvodněni obnovené 
zpevněné plochy podél severní strany velké tlacvičny. 
Celková délka soustavy bez odtokově vpusti 4500 mn 
PpifíérriiB F položce •

P
Nedfinou spuésti soujwsu stavebrich preci, dodávek e ahžeb je 
prujelová dokumentová Podebn specifikace výrobkuje uvedena 
vploze arojektavé dokumentece Výpis prvků PSVpod OZN A4c

w "A4c"1 1.000

207 • 040
D+M Vnitřní vicedílná čisticí rohož 2660 x 1820 mm 1 , 1

loZN. A5 kus |
1,000 49 666,17 49 688,17

.............BdVká"‘meHlá ..................... ........... ....................................
Vnitřní vke-diiná tpředpokad murimnln dMou-dGná) vyjímatelná 
samonosn čisticí retvž uložená pod úrovní podlahy.
Záldadom rohože budou obdélní ková prolily 2 extrudovanéhe hleiku 
spojené nerezovým lankem a oddělené pryžovými distančními kroužky 
pee pahodnji manipulac s rohoži. Do hinikevýth pmfilů budou

pp zafixovány vyménilelně textilní Ekartáčov pásky.
Konstrukční speciflce.
Celková výška rohože bude mrmáln 17 mm.
Šířka hliníkových ptoflý bude minmálně 27 mm,
Mezera mezi profily bude maximálně 5 mm
Serve textilního pásku bude černá.
Maximální hmotnost rohože bude 15 *gim
Fiml*mŮ mavi mábi m*mr mhA*- F e Dnn v t R7 men + # #
Poznámka k palofce:

p Nedinou sous} soupisu davebnich praci, dodávek a suek je 
pjektov dokumenlaca, Podrsbná specfkaco výrobku je uvedeno 
v aHlox » orofe klové dokumentace Výpis prvku PS V pod OZN. AS

w "A5°1 1.000

206 K 041
D+M Vnitřní vicedílná čisticí rohož 2600 x 1640 mm | I
IOZN.A6 | Ku

1,000 44 613,17 44 613,17

•odavKa 0 montaz.
Vnitřn! vien-dilná (předpokdad rinimálr dvoudílná j vyjímatelná 
samonoun častcf rohož vložená pod úrovni podlahy.
Základem rohože budou obdélníkové profily z extrudevaného tiniku 
spojené nerezovým lankem a oddělené pryžovými dastannimi kroužky 
pro pahodinjšl manipulací 6 rohoží. Do hliníkových profilů budou

PP
zafixovány vyměnitelné textilnifkartáčové páky
Konstrukční spetikace:
Celková výška rohože bude mHmáin 17 mm
Šířka hliníkových profilů bude minimálně 27 mm.
Mezera mezi profily bude maximálně S mm.
Barva textilního pásku bude černá
Marmalni hmotnos rohože bude 15 kgin*.
A-I mavmáln rozmr rohea mwa 2ern v i Rzn me +5%
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Poznánka k položce:
Nedfinou soupisu stavebnich prsei, dadávek 4 skužobja
pojektovó dokumentacs. Podrobná specifikace výrobk je uvoBena 
vprze brojekové dekumentace Vpispvk PSVpod OZN. A6

....... *A6*1_____ ______ ___ ___________ ___ _______ __ __________ ______ _____ .............
D+M Atypická konstrukce dravé něho zábradetniho |. 11
ImadlaOZN.A7 I omP5 í

............. 1.000 ......
1,000 14 904,00 14 904,0oj

pp

p

w

Dodávka a montáj-
Atypkka Wce-diná konstukes dfevnéhe 2ábradoiniha madla 
obdéhkvóho prřezu, mechanicky Upevnánáho ke ztvajicimu 
zábracM £ ocelových p-vTchov upravených profilú, nepravidelného 
tvaru a průběhu. Nové madlo bude přosnou kopii stávalciho 
dřevěnho madla Ve schodišťovémn preston.
Dřevěné strojně opracované nlaka ty z výtoče jaknatniho masivniho 
jata nového nebo bukového dřva, bez přítomnosti suku nebo defektů 
dFovni hmoty, s průmyslově provedenou povrchovou úpravou 
vicevrztjn nástřikem matným bezbarvým lákem $ UV stabilizátorem 
Sirka madla 50 num
Výška madla' i 100 mm
Celková délka madla 11500 mm
Poznmka k položee.
Nedihou squčás! soupuasu sfavebnich praci, dodávek e služeb je 
projekrová dokumnentace Foonná speckace výrobku je uvedena 
v pkza pmje klové dokumentaco Vmis prvků PS V pod ON A7 
"A7"1 1.000

1210 K 043 [D+M Práškový hasici přistroj 6 OZN. AB i kus j 1,000 1 043,62 i 1 043,62 (

pp

p

W

Dodávko & mantáž:
Dodávko práškového hasiclho pstroj $ mirtimnéfr npin 6 kg - 
hasebn schopnost 21 A.
Součsu dodávky je instalace PHP na stěnu v uvedených mlstnoEtnch, 
včetně dodávky upevňovacích prvků, pň pádně značení, v souladu s 
pažadavky Požárně bozpenoatniho řeeni, které je nedílnou součást.

Ponámka k paloee
Nedihneu souásN soupisu stavebmich prsci, dodavek a iužeb je 
prnselová dokumentace. Podrobná specifikace vjrobkuj uvedana 
v pikoze projektavá dokumantaca Vpis prvk PSVpod OZN. A& 
w 1.000

211 K 044
I D+M Hydrantová skříň z ocelového plechu 660 x 660 x 1
l24QmmO2N.A9 1 1

1,000 11 631,60 11 63160

i

pp

p

w

Dodávka a montáž
Hydrantová sk s možnosti instalaca na zad. vybavená hacoovým 
ravijékem 6 pino-prtkovm ozčným «tfedem. Hydrant bude 
vybavený tvarově stélou hadicí průměru 25 mm, délka hadice 30ma 
proudnici průměru 10 mm (dnný dstik 2 10 m).
Hydrantová skříň bude vyrobená z hladkého ocelového plechu s 
průmyslově provedenou povrchovou úpravou práškovým lakováním 
bílou barvou.
Rozměr hydrantové skíně 660 x 660 v 240 mm
Po známka K pd ložce
Nedimou soudeli soupisu sfavebnich prarci, dodávek a služeb je 
prpjekov dokumepteca Podrobná specifiksce výratku je uvedena 
v piloze projevové dokumentaca Výns prvků PS V pod OZN 4$ 
"A9"1 1.000

212 K
045

I D+M Revizní dvířka z nerezového plechu 150 x 150 I . I
Imm OZN, 10 I I

26,000
1 150,00 29 900,00

pp

p

w

Uodawaa a meni32
Prmyslov vymbená uzaviratein rev2n dvířka určan k montáž do 
kanstrukce zátěžového obkladu stěn z devěných překžkovýth desek 
upevněných k nosné konstukei 2 KVH hranolů.
Součást položky j dodávka dvlFek a jejich montáž, včetně 
upovňevscich prosťedlir,
Matetiál nerezový plech DIN 1.4501, douštky 0.6 mm s povrchovou 
úpravou kortéčováním
Přítlučensti děrované pásové kotvy pro mechanické uchycení dvifek 
do dřeva
Šířka obvodového posedového rámečku £ 12mm
Kuět metna, ravndeh dvifek 1*nyi#nmn
Poznámka k Pohskte.
Nedimoe součást soupisu sfavebnich procZ dodávek a služab j* 
projektová dakumentece. Podrobná specfikece výrobkuje uvedens 
v příloze projekta v dokumentece Wpes pruk PS V pod OZN. A70 
"A10"26 26.000

213 K 

pp

PSC

W 
W

D

952902811

96

čištni budov vysáli prachu z ostatních pioch | m2 |
Činěni budov pfí provádění oprav o udržovacích praci vysátím pracht
Z ostatních ploch
Homnamka Ksouboru cen.'
1. Ceny jsou určeny pro oceevni konečného črEfnípo ukenčeni 
oprav o udrž ovocích preci přad pledónim do užiání Do výméry 
ploch se zapocitávaj i plochy m’stnosti, schethkre chodeb, Herým 
se přepravujo materiál pro stavení prase. 2 čiitín! vn^jiich piacii 
takovau vodou a tryskenfm. pískem se oceňuje cenam souboru cen 
629 99 '51 tohato katalogu 3. Množsf jednotak eisténých ploch, a) 
se urduje v m2 pach msčnosi/ a chedab nebo jejích íésfk karýmu se 
dopravíme malenl nebo jsou používány pro zlavebnl práce b) 
schadiste se určuje V m2 rozvinul pichy schocštovýh ztupň, c) 
podest se urduje v m2 půdorysně piochy, d) oken, dveří o vral v m2 
plochry. ej konstrukci a prvku se určuje v m2 pohledovó pibehy. 4.
Pannh Hadkýj rovný. Mtdrsniný, ne2Mésněný Ima/tijm.
teraca, hiudk dažby, perkety epod ) Povrch drsný je nerovný, 
zdrsněný, z vrásní ný (nap betonvýpalšr, mozaiková dlažbě, 
pekbky apodj 5 Vcenách oitnk schodist jsou zpocteny 
nékledy ne oténi schodšfavých supůú a schodifového zábradlí 
Plocha podest se zapečttev do ploetty podlah 0 V cená ch čislmi 
oken a balkónových eve jsou poleny niklady na očihn rámu, 
parapetu, prahu a kování a odní a vyeten skienéné výplně 7 V 
cenách čihní dveří a vraf Jsou započteny náklady no ečišfen! rámu, 
výpin, prahu e kováni. 8 ČUtinlfíms (tKttínňovárri sineti, prachu, 
náletů spod., se oceňuje inpividuóhsé. 9. Ocoz odpadu se ocení 
nLn*kam or*v»i erati eanllrt Antu Etm/nhe M elanul 
"yst podha po bourá oldt pracich 890,423

Součet

Bouráni konstrukcí

690,423]

890,423 
a90,423

6,37 5 671,99/cs ÚRS 202001

261 076,58
214 K

96-001
1 Vystěhování, vyklizení a vyčištění prostor dotčených 1 soub0, 1
1 navrženými stavebními -Venkovní prvky I |

1,000 $400,00 5 400.00

PP

Vsfhovani, vykhzeni a vyšlni prostor dotčených navrženým 
stavebními
úpravami, včetně demont+že, uložení a zpětná montáže prv* 
vybavení a zařízení
níže nespecifkovaných. Vybavení a zafizení, které nebe z objektivních 
důvodu
vyslhovat nebo demomtovat bude zholovtelem ochránno prat
pc&kozanF a
znečičtěni. - Venkovní Drvk
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~oznei*K8 K pclozbe:
Specikace.
Kontejner
$oučést ppramých prací bude přemistni kovového kontajneru
déke 20' (20 stop)
umislnihons sřeitov zpe wins pioš na východni stran Velkó
tloeviny.
postsdnietvim hechrky. na mish umen uživalelem v arelu školy
do vzefenosti s
500 m včefhé žejišltt mshenizace foutejoáb, dopravni
prostedak} 1 ks

p Fotbalovahranky
Součásti připravných prací bude pfemisléní menišíeh přenositainých
folbelových
branek umisténých ne estaitové zpvténé plaše na vjehecni strané
Velkó fEloctidny
na misto uren oživatelem v aml Scply da vzdálenosti G S00 m,
včem zajišlni
mechanizete {daprainiprosthadak), 4 ks
Roho2 - uml Iráva
Sončásti pfpravných praci buce adstranní volně položene plastawd
rhoe ve
foemě uml trvy přod výchacrfn vsupem do Budovy se sod/nin
7áTarI hm

W "stavbs"1 1,000
W Součet 1.000 ..... .

215 K 196.002 Vysthováni, vyklizenia vyčštní prostor dotčených soubor 1,000 5282,82 5282,82

: 1 I navzenem stavebními - prvky lili t
Vysthovani, vykzení & vyčéni prostor dotčenych navranýn
slavebnir
úpravami, vdetě demontáže, uloženi d zpětný montáte prvků
vybavsni a zafirent

PP nZe nespecifikovanýeh. Vybaveni a zaizeni, které helze z objektmích
důvodů
vystěhovat nebo demontovat bude zhotavtelem ochráněno proti
poškozeni a
A*5*R*}ašzLsp*

pouihkace’
Nářadovna
Soabr pemizhteiného sportovního vybavení (palce. Stness miče.
pengpongové

P sfoly žininky, vódské bedny, kozy, trampolíny vybaven ne fabal.
bronky na
futsei ad
Spinning
Souberpřemistitelnéhospofomiho vybavehi (spiningová kola) g
aie+a 4arheika

w "stavba"! 1,000
w Součet 1,000

1216) K i96-003 jDemontáž prvků PSV-Malá a Velká tělocvična | soubor | 1,000/ 11556,16 11 556,16

PP Demanž prvků PSV - Mat a Velká dkevina
f u4mnan JIU2L•.
Specrhkace:
Vnimni textiní zatemovec, závěsy, včethé gaeny2 # upemhovacich
prosthecke jit ni
střena}.
Vhňi texttni zalemáovaci svinovac) rolety, vratné navijeciph hubek
a bpewoveelch
prostřdku (Mol 5 kocvna - sevemi shrana)
VnAinf ochranná platvov pole v kávovém rámu přad výpin mi
ator, véetn
upawovacich konzol a prozfedků Ližni a sevemni stronn)
Venkovní ochranné plefivov pole v kovovém rámu přad výpíněm
otvorů, vethé
upavovcich konzola postředk Cnitbrana}.

p Sipppneba nástěnná machanicky upevněné ochranné kovová
konstrukce svfidof
(Malé télacvična - 12 ke, Vatká macvtína — 12 ks)

ochrenné kovové konsirukco zvoněni (Mal sělocvina - 1
ks. Velká
FEbcvčna - 1 ks).
Néslnne ochranná kovové kunstukce hodin (Vek tlacvine - f
ks)
Soubor na využivanýcl závěsných háku, kotev, dpewfoveci oka •
dlki kovové prvky
upevněné ve zcvu, ke stropům nebo slýchám obou budov, v
jednatkeve hrainost
hepfesehujci 5 kg. v colkovém počtu nepřesahujicim 100 ks. Jo
navržena demanlé
nebo vybourání těchto prvku, velná zednického zapravenF

W "stavba" 1,000

w Součet 1,000
217 K (96-004 | Demontáž prvků PSV - Chodba, schodiště | soubor | 1,000/ 330,18! 330,18

PP Demontáž prvků PSV - Chodba, shodičtě
Poznámka k pale Zce •

P Specifkace:
VnUřni verlikáini přecokenní žauzie í písluenstvim

W "stavba" 1,000
w Součet 1,000

1218 K 196-005 | Demontáž prvků PSV - Spinning (soubor) 1,000 660,35 660,35)

PP Demontáž prvků PSV - Spinhing
Pozmámks k pobtce;

P Specikkece:
VnNini venikekní předokerm žaluzie s pfislusensfvém

W *stavba"1 1,000
w Součet 1.000

1219 K 96-006 ] Demon táž prvků PSV-Exteriér (soubor) 1,000 1 650,88 1650,68)

PP Domontáž prvků PSV - Exteri r
Peznámka k paložce:
Sptůffikacň

P Mechanoky upevněné kovové konstukce s pasovýn vikem na
odpadnipytie na
výchacni slran Velké kcvinv /2 kal

w "stavba" 1 1.000
w Součet 1,000

1220 K 96-007 Demontáž a zpětná montáž prvků PSV- Malá a Velk I soubor 1,000 15 188,10 15 188,10

i ! I télocyčna II! I I .
PP Demontáž a zpětná mestáž prvku PSV - Malá a Velká tělocvična

Poznámka k palžce'
$peemkacs-
Ochranná konetukoe horizonták/ch povrchových ro±vodů
vzduchofechniký
Z kovových pro s pletivo vot výpin 1 mechan/cky upevrén 6 ke
$zsvěmu zdhu obou
tlocvčen (dóke < 15m, 2ks). Souósti poiokyj demontá.
bženi a zpétnrá

P montáž konstrukei pp okončan sfavebnich úprav, včetně nahrazení
upevňovacích
prostsdku da keramickho Zdive nebo žolezobetonu
Náslnhé ochranné Kavové konstuikce cidei vzduchelechn*y (Male
hlocvina - 1
ks, tělocičhe- 7 ks), oočásií položky je demontáž, uloženi a
zptné mnontáž
konskuket po ukančeni sfrebnich úprav, včetně nahrazeni
upevňovacích

W "stavba" 1,000
W Součet 1,000

221 K 96-008 |D*^Ž a zpětná montáž prvků PSV-Budova se soubar 1,000 825,44 825 44
i I i isociaínim zazemtm pro lelocvscnv - Chodba Illi i

pp Demontd a zpětná montáž prvků P5V* Budova Be so0áhim
zázemím pro tlocny * Chodba
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Pvznámke k polpice:

p
Specifkace:
Násténná iskáma {1 ks}
Nasténá sitřfňice {1 ks}

w 
w

"stavba*1 1,000
Součet 1,000

222 K 96-009 [Demontáž a zpětná montáž prvků PSV - Exteriér j soubor I 1,000 1 031,80 1031,80/

pp Demnomá a zph montáž prvků PSV - Exteriér
Poznámkta k položte.
Specikace
Mechanioky upetněn pasfov cedtle s fkovým pofspem, piothe £

p 0,5m 3 ks
Mechanicky upemnná plsav ceduf £ fliovým poippom, piocha £ 
0,2m 7 ks
Mechanicky upovnsná kovova cede s fůlorýmpalspem pfocha S 
02m- ks

w 
w

"stavba ‘1 1,000
Součet 1,000

223 K 96-010
Ochrana prvků PSV bez demontže - Budova se 1 soubor | 1 000 5 400,00 5 400,00

[sociálním zázemím pro tělocvičny-Chodba III 1 1

PP Odírá na prvků PSV bez demonáje - Budovo se sociInim zzernim 
pro télocvičny - Chodba
Hornamnka # police
Specifkate:
Odpočrovýelektrměrt ks)

p
Ústhedne 525 (1 kn)
Čidlo EzS ft ks).
Škotní zvonek (1 ka}.
Phsazená zkov tubrcová svNd (10 ks).

w 
w

"stavba“! 1,000
Součet 1,000

224 K 96-011 Demontž sporlovniho vybavení-Malá íěloevična | Soubor | 1,000 11 178,00 11 178,00,

pp Demontá sportovního vybavení - Malá tělocvična 
rvenaNa A uorte.
Speeksce:
Kompletni irovová konshkce ventikété posuyných dře váných 
žebhk (2 ks)
Kovavá konatrukee pro vertkan* pouvnou kadinu (2ks)
Kovové zenmi bauzdra pro ubžen/ soupk na hnect phoše, včet

p belanové patky a ztky (3 ks)
Voh uloné kovovó soupky, Včeln konstukce propejich vertikálni 
uložení (2 ks).
Kovové palice v konsruker podlahy pro ubani soupkupro Spih (4 
ks).

w
W

"stavba"1 1,000
Součet 1,000

225 K 96-012 [Demontáž sportovního vybavení-Velká tělocvična | soubor | 1,000 7452,00 7452,00

PP Demontáž sportovního vybaveni - Velké tělocvična 
Foznamka K polazce.
Speckace
Komplehni kovová konshukce pro špih /4x tyt {T ks)
Kompleti kovové konstukca pro kphh /4x iono (1 ks).
Kovové zemi poutdra pru ekožaní sloupků ne hrací poše, vo!ně 
bofonavé patky a 2átky (5 ks)
Voh ufožeh kovové saupky. včetn konsinukce p jojich varlikii 
ufoZení(Zks}.

w 
w

"stavba" 1,000
Součet 1,000

226, K 96-013 [Demontáž sportovního vybavení - Spojovaci koridor soubor i 1,000 3 353,40/ 3 353,40

PP Demontá: spoitevntho vynavehí - Spojowaci koridor
Ponmka K položce
Specrkece'

p
Kovová konstuke pru zavšeníboxovaclho pyte (1 ks)
Kovová hrazda {f ks)

w “stavba“ *,000
W Součet 1,000

227 K 96-014 [Demontáž čistící zóny včetně rámu 900/450mm ] kus | 4,000 165,09 660,36

PP 

p

Demnontáž čishici zóny včet rmu 800/450mm
Poznámka k paložce:

w
W

“stavba vstupy * zádveHM 
Součet

4,000 
4,000

228 K
961031511

iBouránízákladovéhozdivaztvámlcztraceného I
[bedněni včetně výpině z betonu l

m3 | 0,245 6 596,68 1 616,19cs ÚRS 2021 01

pp

w 
w 
W

Eouráni zá Madevého zdiva % tvárnic zucahéhe bednn včetně výptnr
Z betonu a výztuže
"psekáni parapet oken"
"Krček" ,2*0,1 7*0,05*12*2
Součet

0.245
0,245

229 K 981055111 [Bouráni základů ze ŽB | m3 [ 5,904 5 292,00 31 243,97/cs ÚRS 2021 01

PP 
w 
w

Bouráni zákdo z betonu želzového
"Opmá stěna dvůr"8,2’0,5*1,2
Součet

$,904
5,904

230 K
962032230

I Bourání zdiva z cihel pálených nebo vpenopískových j 

lna MVnebo MVC do 1 m3 I

m3 | 1,782 1 619,93 2 886.72 |cS ÚRS 2021 01

PP

PSC

w

w

w

Bouráni zdia na dzá kládového z chsl nebo tvárnic z cthel pálenýet 
nebo vápehoplkových, n4 malz vápenounebe vápenocementovou, 
objemu do 1 m3
Poznémka k souboru cen.
T. Bourán/ piliřů o prúfežu pres 0,36 m2 sa atařeje pshrnými 
centu-2230, -2231, -2240, -2241-2253 a -2254zdiva 
nadzákdadavéhe cihehého.
“vstup krček z ulice"(2,6 2,775-1 ,75*2,15)*0,275
"Ubouráni pzdMky oken tělocvičen nad socilním

*5,55*0,25*0,2*3
Součei

0,949

0,833

1,782
231 K

962032231
[Bouráni zdiva z cihel pálených nebo vpenopískových | 
lna MV nebo MVC přes 1 m3 |

m3 | 1,381 768,77 1 061,67cs ÚRS 2021 01

PP

PSC

w 
w

Bouranf zdiva nadzá kládového z cihel nebo tvárnic z číhal pólsnýe 
nabo vápenopiskových, na malba vápennou nebo vápenecemenivu, 
objemu pres 1 m3
Poznámka k sotbor cen
1 8ovr4fíi prfífů o przu pfos 0.36 m2 se oceňje pfslusnýr 
canam-2230, -2231 -2240, -2241,-2253 a-2754 
nadtkedového chhelného
"vstup krček dvúr"(2,6*2,775-1 ,75*2,15)*0,4
Součet

1,381
1,381

232 K
962032432

[Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel [ 
[pálených i nepálených ns MVnebo MVC přes 1 m3 I

m3 | 2.355] 549,17 1 528,80cs ÚRS 2021 01

PP

PSC

w 
w 
w

Bouráni zdiva nadzákadovho z cihel nebo tvárníc Z dutýeh tihe 
nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na mailu vápennou nebo 
vágenocemenlevou, objernu přes 1 m3
Poznámka k souborr cen'
t Baursní pilí}) o pruřszu pées 0,36 m2 « pceuj pfisušnýmni 
eenami •2230, -2331, -2240, -2241.-2253 a -2254 
nadzákadavóho cihelného.
"Tloevična únikový výchad1,25*1,4*2,3*0,525
"spojovací krček- naladovna"0 35* 0,325*2,125
Součet

2,113
0,242
2,355

233) K 962081131 [Bourání příček ze skleněných tvárnic tí do 100 mm | m2 | 235,560/ 143,62 33 831 13/cs ÚRS 2021 01

PP

W 
w

Bouráni zdiva přiek nek vybourání otvoru Ze skenných tvérne, t 
do tpO mm
*r ělocvičny"4,6* 1 a+9,2 1’16
Součet

235,560
235.560
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Vybournf piastových rmt oken s křidly, dvefnjeh zárubni, vrat 
dvožni zánehni, plochy přes 2 da 4 m2

234 k 964011221
Vybouráni 2B překlad prefabrikovaných dl do 3 m 
hmotnosti do 75 ko/m

m3 0,260 4 987,25
1 296,69cs ÚRS 2021 01

< 5
 • 0: 

< <
 t U: °

Vybourn železabetanových prefabrikovaných překad uložených ve 
zdivu, dílky do 3m, hmotnosti da 75 kg/m
Poznimka k souhoru can.
1 Hmatnoz! olezobetohových překadů se uruje z objemu překedu 
a objemovó hmotnost2.4 ti3
“vstupy krčská 1 *0,275*0,225*2
Součet

0.260 
0,260

■235 K 965042121
Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 
m2

m3 0,656 4 147,01 2 720,44 CS ÚRS 2021 Ot

pp

W 
w 
W

Bouráni mazanin balonových nabo z liteho #Ealtu 6. do 1 DO mun, 
plochy dp 1 m2 
"Tlocvična-malá"
"ze mn 1 pouzdra" 141*0,1*4 +0,8*0,8* 0,1 *4
Součet

0,656 
0,556

236
VI

965081333
Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo 

čedičových tl do 30 mm pkochy přes 1 m2
m2 8.860 104,46

925,52cs ÚRS 2021 01

PP

PSC

W
W

237 K

BouranF podlah z dlaždic bez podkadnihe tože nebo mazaniny, 
tjkoukoliv výpin spár betonových, teracavých nobo čadičových d. do 
30 mm, plochy přes 1 m2 
Poznimka k mifboru can
7. Odsekán/ soklku £» oceuje enam suboru can 965 06 
"Vstupy4,97+3,89

_ _ Součet _ _ .................____ _ _ ..........  
965081611 [odsekání soklfků rovných m

8,860
a, 860

.......... 9,600 ' .......... 29,72 . ............   285,31 CS RS 2021 01

pp

w 
w

Odsakni sokikŮ včeth oťučen podKacni omítky až na 2dvo 
rovných
"ystupy ,4'2*2
Součet

9.600
9.600

238 K 966008212
Bouráni odvodňovaciho žlabu z betonových 
pfikopových tvárnic š do 800 mm

m 24,800 73.33
1 818,58/cs ÚRS 2021 01

pp

PSC

w
W

Bouráni odvodvaehe žlabu a odKizonim a ulaženíp vyybousranho 
materiál na kdádku na vzdálenost do 10 m nebo $ naložením na 
dopravni prostsdak z betonových příkopových tvárnic naber desek 
HFky plec $00 do 800 mm
Poznámka k soubort cen;
1. V cenůch jsou započeny i nákady na bouráním obelonováni 
flebu a peipacná bourání betanového božo. 2. V cenéch nejsou 
započteny nákdady na xemi práce notrré pří rozebiráni žleb <3 
PFm’stni vybouraného matorlu no vzdéřenosť přes 70 m se 
oceuie cenami souborů cen 997 22-1 Vodarovn Dhemistnf 
"odvodhni chodníků u vstupu že dVDra"24,8
Součet

24,800
24,800

239 k 966072811
Rozebráni rámového oplocení na ocelové sloupky 
výšky do 2 m

m 2,000 95,47
190,94cs ÚRS 2021 01

pp

PSC

w 
w

Rozebrání oplocen I z dilc rámových na ocelově soupky, vjšky pes 1 
do 2m
Poznámka k souboru cen
1, V cenách jsou započteny i nákíadyna adltizeni malerilo na 
vzdálenost do 20 m nebo natažení na dopravní wvosthe-dok 2 V 
conách nejsou zepoeny nékfedy na domontéž skupku.
"oploceni N strana tlocvičny"

Součet
2,000
2,000

240 k 966074121
Demontáž prosvétlovacich pásů stěn z ocelových rámů 
s výplní jednoduchým sklem pl do 5 m2

m2 62,220 207,01 12 880,16 CS ÚRS 2021 01

pp

PSC

W 
w

Demomáž prasvédovacich pásu stěn ocelových konstrukcí z ocelových 
rámů, $ výplní jednoduchým skem, plochiy otvoru do 5 m2
Poznámka k souboru cen
1. V cenách jsou započleny injktady na damontiž otováni. 2.
Ceny nelza použit pro ocenéní domonte prosvétlovecich pásů ve 
zděných, betonových, připadni jiných kenstrukel; tyfo se ocení 
pfshušným cenemi čésti Eof kstalogu 800-757 Zémenické 
kanstrukea a katalocu 800781 Zaskiveni,
Tělocvičny jednoduchá okna nad copilitem"1,83*(16*18) 
Součet

62,220
02,220

241 k 966074131
Demontáž prosvétlovacich pásů stěn z ocelových rámů 
s výpini dvojitým sklem pl do 5 m2

m2 88,200 215,92
19 044,14CSÚRS 2021 01

pp

PSC

w
w

Demontáž presvdovstich pás stěn ocelových konstrukci z ocelových 
rámu, s výpl dvojitým skleni, plochy otvoru do 5 mí
Poznámka k souboru cen.
7. V cenách jsou započtnny i náklady na demontáž alifováni Z
Ceny nelze pou pro oceněni demontáže prosvéflavacích pésu ve 
zděných, betonových, pipadnéjmnýchkonttrukci, tyto so oeeni 
pislušnými cenami čésti 801 katalogu 800767 Zámeické 
konstrukce a kcačalodu 800781 Zesk/vini
"Tlocvičny*,
Součet

88,200
88,200

242 k 966074132
Demontáž prosvétlovacich pásů stěn z ocelových rámů 
s výplni dvojitým sklem pl do 10 m2

m2 147,360 215,92
31 817,97cs ÚRS 2021 01

pp

PSC

w 
w

Demontáž prozvdovnelch pásů slěn ocelových konstnikci z ocelových 
eámú, a výplni dvojitým skem, plochy otvoru přes 5 do 10 m2
Poznámka k soubor cen.
1 V cenách jsou započteny i náktady no demontáž ohffovan.. 2. 
Ceny nelze použít pro ocenéni demontáže prosvttovaclef pésu ve 
zděných, befonovch, ppedné finých kon&tnjkci, tyto se ocení 
pfishným cenami ászi 607 katalogu 800-767 Zámečnické 
konctrukee o kataloou 800-781 esktiváni
"Tělocvičny*9,21*16
Součet

147,360
147,360

243 K 966080103
Bourání kontaktního zatepleni z polystyrénových desek 
tloušťky do 120 mm

m2 64,745 129,10
8358,58 ÚRS 2021 01

PP

w 
w

Bourání kontakm&io zatepleni vetn povrchové úpravy omitkou nebo 
nátěrem z polystyrénových desek, tuš‘ky přes 60 do 120 mm

"lElocvičny J srana • nop ov fóli e"55 3*1,15
Součet

64,745
64,745

244 K 967031732
Posekáni plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo 
MVC 1 do 100 mm

m2 56,936 174,03
9 906,57|cS ÚRS 2021 01

pp

w 
W 
w

PFtsaknt picováni) poůné nebo rovných ostáni zdiva z cihe 
^laných plošné, ha maltu vapennou nebo vpenocamentovou, tí- na 
mah vápennou nebo vápenocementovou, t. do 100mm 
"Parapety"
"tětocvíčny"5,5 5' 0.52 5" 17+2.35'0r$Z5*8
Součet

56,936
56,936

245 K
- Odsekaní zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do

967042/12 ‘A
100 mm

m2 51,030 465,57 23 758,04 |cS ÚRS 2021 01

pp 
w 
W 
w 
w

Odeokánt zdiva z kamene nebo betonu pkošrsé. o. do 100 mm
"parapety vnějsr
"tetocvíčna"2.6"{16+12)*0.52 5+2.3 5" 6"0.5
"sociální zázem/" 2’0,2*12’2
Součet

45,270
5,760

51,030

246 k 966062376
Vybouráni dřevěných rámů oken zdvojených včetně 
křidel pl do 4 m2

m2 21,480 178,11 3 825,80 CS ÚRS 2021 01

pp

PSC

w 
w

Vybouráni dřevěných rámu oken 5 křidly, dveřních zárubni, wra1, stěn, 
osténí nebo obkadů fám oken $ křídly zdvojených, plochy do 4 m2 

Poznámka k soubor cen.
7, V cenách -2244 ož -2747 500 zepočteny i nákiady na vyvéĚani 
kídef
Tělocvičny IV strana",’
Součet

21,480
21,480

247 K 1960052022 Vybouráni plastových zárubni dveří plochy do 4 m2 | m2 11,025 191,19 2 107,87]CS0RS 2021 01
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Ponámke k sotboru cen.
1. Ceny nep’ali prp oeovéni vybauráni kavových rám s paslovyým

PSC powrchem tyto arác /ze aceravatnsp conami soubor can 958 07
2 Vpbauránl ke vových rmu. 2. V cenéch - 2015 2-2018 jsou 
z6botenvi nákadv na vňšenl ktidel.
"Budova se sociálním zázemím - vstupy" 75*2,1*3
Součet

Prorážení otvorů a ostatní bourac práce

11,025 
11.025

110 631,07

w 
w

D 97
248 K 977151122

í Jádrové vrty diamantovými korunkami do D130 mm do m I 0,400 2719,28 1 087,71CSúRS 2021 01

i Istavebních materiálů
Jádravé vrty diamntov} korunkami do stavobnich matsnáli

PP (železobetonu, betonu, cihel, ok*, dožeb, kamene} pfes
120 do 130 mm
Pozámka k soubor can'
t V tenéch /sou započfeny í néklady ne rozmeřoni, Ekakveni

PSC wtociho stroje, vrtán/, opoteben: damenlových vHacich kurunek a
spdhebu vody. 2 Vcenách-1211 až 'I233pro vrty jsou
zapodtenv í nékledv na odsáli vioachové vady z vrtu

w Odvodněn I dvůr 220,1 0,400
W Součet 0.400

249 K 978011121
Ollučeni (osekání) vnitřní vápenné nebo m2 | 951,823 9,91 9 432,5?|cs ÚRS 2021 01

ivápenocementové omítky stropú v rozsahu do 10 %
Otušení vápernnýeh nebo vápenocemenlvých omítek vnitřních pfoch
stopú, v rozsahu přes 5 do 10 %
Poznámka k soubaru cen

PSC 1. Polodk /za použšt / pro acenni nlueni sáčkových, hodných
epod. vnitrních omiktek

w "plachy stropů tělocvičen"
W "mala"17,55*15,6 275,340
w velka"29,625*15,5 462,150
w "Plochy stropu ostatnf
W "spojovací kondo 6,475*4,2 27.195
w "nadovna“5 8*8,7 50,460
w "epining*5,675*8,5 48,238
w "plochy stropů sociálního zázemf
w ‘vstupy" .52542,6*2 7,930
w "ehodbaf"65,45 65.450
w "chodbal f15,06 15,060
w Součet 951.823

250 K 978013141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo m2 | 1 341,374 26,41 35 425,69 CS ÚRS 2021 01

Ivápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 % I

Otučen vápenných nebo vapenccementevjeh omítá k vnitnich ploch
Stín $ vyškabánim ppar, s otnim Zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %

Poznémka k sotbaru cen
PSC 1 Pofožky zo použít i pro odehén. otlučen sédmevých, hlinnýeh

apod. vnňtnicií amriňk
w "plachy stín tělocvičen"

"malá" 7,65+15,6)*2*7,9- 406 475
(2,613-(2,525+4,175/2*3+3, 9*2.475+1 9*2,2)
‘velká*(29,625+1 5,6)*2*7,9- 527,488
(2,613*(2,525+4,175/2*541 .75+2,2+1.95*2,475+1,4*2,3)

w "Plochy stn ostatnf
"spoj ovací kor dor"(S ,475+4 2}*2 *2,9- 42 760
(3,9'2.475+1.95'2.475+2.15’2.175)

w náracovn a"(5,8+8 7 )• 2*2,942,15*2,125+2, 3 5*1,525* 2) 72,364
w "Sf» ning"(5.67 5+8,5) '2' 4,6-(0,9* 1,97+2.35*1,525’4) 114,302
w Trochy stěn sociálniho zázemi"
w "vstupy"((1,525 2+2,6}-(1,75*2,1 5)*2 3,775

"ehodba 1(6,825+20,752*3-
(2.125*2,5+1,75*2,1 S+1 2-1,5+(0,8*6+0,9*5)*1,97)

w "chodba lí"(5.475+2,75)*2*3-(2,125*2,5+1.5*2,15+1.45*1.97) 37.956

w Součet 1 341,374

251 « 978013191
[Otlučeni (osekáni) vnitřní vápenné nebo m2 | 72,0831 85,851 6 188,33/cs ÚRS 2021 01
[vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %
Qtučant vápenných nebo vůpBnocemanlových omitek mitnich ploch

pp stn a vyška bán km spař, s cčištěnim deva, v rozsahu prot 50 do
%
Poznámke k souboru cen:

PSC 1. Pofoky íze použd Fpro oceněn/ ohsčent sádmovýeh, hfinných
apod. vnitFn/ch omitok.

w "ostání a nadpraží"

w "těl ocviíny”((2.613+4. t ?5*2)*2*9+(2,613+2,52 5‘2)*2 ’9)* 0,215 72.083

w Součet 72,083
[Otlučeni (osekání) vnější vápenné nebo

1252 K 978015361 vápenocementové omítky stupně členitostí 1 a 2
m2 | 1 128,14 33,2 37 256,93/cs ÚRS 2021 01

Irozsahu do 50%
Otučan vápenných nebo vpenoceméntavých omitek ytbjlch ploch $

PP vyškrabáním spar a & očištěním zdiva stupni &kertost 1 o 2, v rozsahu
přes 30 do 50 %

w "vstupni markýza - dvůr 2,03 2.030
w “vstupní markýza boční hrana - dvůr3,65*0,1 0,365
w úprava povrchu pfed zateplením základů a soklu XPS“
w "Sociálni zzem?21,1*2*0,75 31,650

"Telncvičny"{1 8.4 75+5 07 5+30,4 7 5+16,25+16.65+13,8+26,3)* 96 019
0,75

w Mezisoučet 130,064
w "úprava povrchu před zateplením stěn EP5"
w "sociální zázemf
w "pohled východní 7,22 67,220
w "pohled západnf"SB ,2 58.200
W Mezisoučet 125,420
W Tělocvičny"
w "pohled jižnf94b44+31,32+f52,38 278,140
w "pohled východn™138,97+3,75 142,730
w "pohled severn!"301,48 301.480
w "pohled západní") 46.52+3,96 150,480
w Mezisoučet 072.830
W Součet 1 128,314

[Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo
:253 K 978015391 ívápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do

m2 90,860 66,04
6 000,39 CS ÚRS 2021 01

100%
Odušení vápenných nebo vápenocementových omitek vnějich ploch

PP vyškrabáním spar a s očštnirn zdiva stupně člertosb 1 a 2, y rozsahu
přes 50 do 100%

W "Ostn/+nadpraži"
"tří ocvična"({2,6+2,575'2)* 12+(2,6+2,375*2}*6+(2.5+4.2 2 5*2)

69,260
*15+(2,35+1,525*2)5)*0,2

w "sociáíní zázem?(1 ,2*2+1,5+0,6)2*0, 20*12 21.600
w Součet 90,860

1254 K 978059611 [Odsekáni a odebrání obkladů slěn z vnějších 
lob klá dače k plochy do 1 m2

m2 | 21,600 250,93s 5 420,09|cS ÚRS 2021 01

Odsekáni obkadu slin včetně otlučeni podkladní omítky až na zdivo
obkádačak vnějších, z jakýchkoliv mterialú, plochy do 1 m2

Pezn ómka A sDuboru cen'
1 Odsekáni sokkka se oeuje canam souboru cen 955 0.

w "Budova se sociálním zézemin"
w "okna* ostní, naprali a parapety 1,2*2+1,5+0,6)* 2*0,2 0*12 21.600
W Součet 21,600

255 K 978059641
[Odsekání a odebráni obkladů stěn z vnějšich

m2 76,255 128,77 9 819,36 CS ÚRS 2021 01lobkládaček plochy přes 1 m2 I 'I .1 . I

Cdsekáni obldL stín vmetni atueni podkdadni omítky až na zdive z 
obkldaček vnéjšich, 2 jakýetkoly materif, pochy přes 1 m2
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W 
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w

Poznámka k souboNu cen
1. dsekár soklk sa oone cenanw souhoru cen 965 06
"Sokl llocvična"5,14+10,52
"sociáli zázemf*63,46+73,39
Součet
162,51*0,5 Přepojené koeficientem množství

15.860 
136,650 
152,510

76,255

D 98 Demolice a sanace 62 095,19
256 K 985112112 {Odsekáni degradovaného betonu stěn 1 do 30 mm m2 | 28,400 [ 409,32 11 624,69|CS ÚRS 2021 01a 

& 
3 3

Odsekáni degradavaniho be tomu stín, touinky piet 10 do 30 mnm 
Poznmka k soubor cen.
1. V een é ~2 1 1 1 až -2133 jzeu Zapotteny i nklady ne
degradavandho betonu rednim meumnatckým Aladivem e dočiténím 
k obnežen. beronáiské výztiže a ibm ručnim aištnim.
"dvůr - slévající opěrná stěna"14,2*(0,5*0,6*0,B)
Součet

26,400
28,400

1257 K 985131311
I Ruční dočištěni ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči

m2 | 156,069 150,85 23 543,01CSORS 2021 01

PB

PSC

w 
w

w

w 
w

Očitšnl ploch stn, rubu kleneb 3 podah ručni dočištn orelovými 
kartáči
Hoznamka Ksovbon cen.
1 Vcenéchjspuzspočtenyinékedynadodánivkeehhmat 2. V 
cenách adišlni pfoch piskem jsou lepšeny J náldady umelen! 
pisku dohromsdy nebo neloženi na dapravnl wosedek 3. V oonch 
očištm ploch piskem najsou zepoeny náldady ne odvez pfsku, 
kferé se oceoj cenam Odvozu utí pisušného katalagu pra objekt, 
ne kterém se orece umvátii
‘úprava povrchu před Zateplením základů a soku" 
“Sociálni zázemf21 1 *2*0,75

"Tloevičny"( 8,475+6,075+30,475+16,25416,65+13,8+26,3)*  
0,75
"dvůr • stávající opěrná stna"14,2*(0,6+0,5+0,8)
Součet

31,650

96.019

28,400
156,089

258 K 985311111
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami LI 10 

mm
m2

28,400
976,32 27 727,49 CS ÚRS 2021 01

pp

PSC

w 
w

Reprohice batonu gannčnimnj mmaltamni na cementově bázi nčn stán, 
deuštkey do 10 mmFU40emma N #LHD• LVs‘
1 Ceny pto damou Mouzku /sou urůeoy futnáitrfíí ssftsčnich 
v jskbmnkolv počtu vrsles 2 V penéch nejscu započteny náklecty na 
o) odatrannl degradovaného betonu, které se oeeup cenami 
souboru cen $35 11-21 Qdsekání degradovaého betonu a 985 12-1 
Trysknidegredovanéhe betonu, b) odištěr. povrhu betonu, které 
se aceuj cenám* souboru cen $65 ÍJ Oijténí ploch, o) ochranný 
nstšrpovrchu intanu, ktsrá se cnnami
souhonu ctn 935 32-4 Ochranný nátif betenu, d) uzavírací dírku, 
ryto náklady £e oceup cenami souboru cen 98531-21 Stěrko K 
vyrowániplochreproffovarho betonu, o) pipadé vyzlužen! 
reprofavsnch vrstev světověnými sitšm, které se oceňuji Cenami 
--k-n, --- dez 6.» 18*0* -tHan2A< h-tAkI 14 puhmaani-k 
"dvůr - stávajíel opěrná stna"*4,2*(0,5*+0,6+0,8)

Součet
28,400
26,400

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 752 065,58

D 997 Přesun sytě 472 074,58

259 k 997013213
Vnitrostavenišíni doprava suti a vybouraných hmot pro 

1 budovy v do 12 m ručně
t I

337,722
558,011 1B8 452,2s|cS URS 2020 01

pp

PSC

Vnitroskaveništn doprava suti a vybouraných hmat vodoro#do50T 
syske ručně pro budovy a haly výtky přes §do 12 n 
rOZname A $ok0r den.
7. Vesnách -3111 a -321 7jsou započteny imkledy ne a) 
vodaravou dopřeji ne uvatřenw vzdělanost, b} svrsiou dopravu 
pru uvedenou výku budovy, c) naložani ne vodorovný dopravní 
prostředek pro odvoz na skclidku nebo meziskédicu, d) nákiedy na 
rzhmmati a urovnání sub ne dopravnim prost/a-cku 2. Jestliža so pro 
svistý ptosun poua shez nebo zařízeni Investore inept výfah v 
budově}, užj/sepr ocenění vodoravnó dopravy sutí ceny -3711, 
31$1 a -3211 pro budovy a hafyvýiicy do 5m 3 Monfát. damontái 
a pronájam shozu se ocení cenam souboru cen 99701-33 Shoz sut.
4 Ctný -3151 až -3152 Lze použít v přpadé, kdy dochází ke ztieni

260 • 997013501
Odvoz suli a vybouraných hmot na skládku nebo 
mezi skládku do 1 km se složením

1 j
337,722

221,911 74 943,89|cS ÓRS 2020 01

pp

PSC

Odvoz suU a vybouraných hmat na 6Kádku nebo mezidádku se 
sloienlm, na vzdálahas dot km 
Hoznamnke k souboru cen.
1, Délka odvozu suti jo vidátenosi od místa nafoen) suli na dopravní 
prosedek ež po mso složan. na určené skládce nebo maziskedce.
2 V ceně -3501 jsou íapočtany i náklady na složer suti ne skládku 
nebo itwziskUcffcu. 3 Carry /sou uniony pro odvoz suti na skátku 
nebo meziskládk jakýmkoliv způsobem siinií dopravy $ 
prosthednictvim Momtajner0;. 4 Odvoz suti z meziskládky se oceňuje 
raroer 007 01 351 .

261 997013509
|Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km

t I 3 377,220 10,79 36 440,20/cs ÚRS 2020 01

pp

PSC 

w

Odvez sub a vybeuraných hmot na skádku nebo meziskádku se 
sležením, na vzdálenost Piplatak k ceně za každý dak i započatý 1 
km pes 1 km
Hoznamka k souboru pen.
1, Dálka odvozu sutí je vzdálenost cd místa nahioní wti na dapravni 
prosifadak až po místo síoženl na určená sklátce nebo mezinkfádee 
? ¥ cani -3SŮ1 /sou započteny / náklady na soženi suti na skládk 
nebo mezesklédku 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sub ně skládku 
nebo mziskdku jekýmkaiv způsobem sniční dopravy p 
prostednicivimn kontejnerů} 4. Odvoz sulizmezisédkyss oceňuje 
cenou 997 01-,2541
327,722*10 "Přepočtené koeficientem množství 3 377.220

262 K

pp

PSC

997013631
(Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

..... . bniho odpadusměsnéhokód odpadu 1709.04. 

Poplatsk 28 loženi stavebnihe adpadu na gidádce (skládkovné)
Eměanéhe stavebního a demoličnthe zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170904
Pozhámko k souboru cen.
f Ceny uvedené v souboru acn je doporučeno upravtt podle 
aktuálních cen místná pfisušné skétkky odpadu. 3. Ulžen odpadů 
neuvedených v souboru sen sa oceuje indmduáině. 3 V cenách jo 
započítán poplaek zo ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 2b 4. 
PFpadné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00- 
SO Drceni sta vebniho odoadu Z katalowu 800-5 Damoies abiekt.

........ ........ I... 337,7221 510,00 172 238,22cs ÓRS 2020 01

—-

D 998 Pesun hmot 279 991.02
1263 K 998018002 (Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m | t 1 218,5621 1 142,20] 249 641,52/CSÚRS 2020 01

PP

PSC

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a sbžty 
ručn+bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 
m pro budovy a jakoukoliv nosnou konstrukcí výšiy přes 6 do 12 m 
Poznámka K souboru con
7 Ceny -700 ež -7006 lze použit v pfípadi. kdy dochází ke ttiženi 
přetueu hepP. Hm, že není možné islalevatjeféb. 2. K cenám -7001 
a 2 -7005 lze použil poplatky za zvétšený pfesun • 7 0 7 4 a 2 ’10 1 9, • 
2034 až 2039 nebo -2114 až 2119. 3. JetíWe pro svitly presun 
použlvé zazeni investore {napt výtah v bodovéj. uži/i se pro

264 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem I

[ dlážděným I

1 1 141,213 214,92 3O349,5o|cS úRS2021 01

pp
Pfesun hmot pto pozemní komunikace s krytem dáždným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv dlky objektu

D PSV Práce a dodávky PSV 10 470 841,43
1265 K 015

D+M Atypický přechodový profil z ocelového plechu I
IOZN. K5 I

komplet |
1,000 650,00

650,00
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UodavK 9 montaz
Atypický přechodovy profil x gabanizovanho ocekvého plechu $ 
nakzdirovmnou vrstvou polywinyichloridu (PVC} S nástňkem spodni 
srany epoxidovým iskem, určoný k vodatšsému napojeni střešn. fólie 
na bzi polyvinylchlaridu (PV$-P) horkovdušným avalenim, pfípadně 
plnoploným lapením v mrští objektové dilatační epúry na rozhrani 
dvou budov.

PP Matentprafk
Touštka plechu. 0,6 mi
Toušika kaširovsn wrstvy.2 1,1 mm
Barvo RAL 704D(šadá)
Parnmety prafilu
Šikkaprol 160 mm
Výtku profilu 2 260 mm
Falmi; Hál, ka- MPalašanr 3 r7anau 164- 
Poznámka k polo, M.

p Nedihou geuésh SOLpSu sfevbnich prací dodvek o shužeb je
prosekové dolumenjace. Podmbna spocifikace vrokuje uvedena 
vpifloze projektvé dakumemlace Výnis prvku PSVpad OZN K5

Vy "KE* 1 00D

266 K 016
D+M Ochranný, ukončovaci a dekorativní profil d. 5550 
mm OZN. V1

kus 16,000 1 065,00 17 040,00

Dodávka a montáž 
Ochranný, ukončovaci a dekorativní prof pro vodorovná ukončení 
volného okraje obkladu vnitrních parapetu okenních otvorů keramickou 
dlažbou.

PP Materiat: PVC
Výška profilu v záwelasti na douštca keramické dlažby a souvisejících 
podkacnich vrstev, v intervalu 8 - 12.5 mm 
DÉLKA PROFILU 
5550 mm 
Poznámka k polaee

p Medihou souds/ šoupnu sfavebnich pfad. dodávek a služeb je
pcjeklov dokumentace. Podrobně spocikaco výrobku je uvedena 
vooze proiektové dokumonlace Wpis prvků PS V pod OZN. Vf 

W "Ut"t6 16,000

267 K 049
D+M 3D kloubový dHatačni podlahový profil z 
extrudavaného hliníku dl. 2500 mm OZN. C1

kus 2,000 5 632,31 11 264.62

Dodávka a montáž
3D koubový dHatačni podlahový profil na rozhraní dilatačnich celků. 
Profil bude vyroben z extudovaného hiiníku, se scvopnost vyrovnáni 
výškových rozdílu^ 5 mm.
Ramena profilu budou pioploně přlepena k plošnému podkladů z 
palubkových dílců VLD touštky 19 mm {soženi + dubová dýha 4 mm * 

pp březová překližka 15 mm) lepdlem na bázi epoxidové pryskyřice.
Instalace ddataEniha prafilu bide provedena v jednom kuse, bez 
napojeni, umon/i to základní výrobní délka profilu. V případ nutnosti 
dálkového napojeni dvou nebo více profilů nebude žádný z dílů krotil 
než 1000 mm, Napojení bude provedeno v nejméně exponované části 
spoje. 
Základní délka profilu. 2500 mm 
Počet kusů 2
Poznsinka k paložce;

p Nodhnou součásti soupisu sfavebnich prací dodavek 8 stuab je
projsková dokumenioce. Podrobná specilikace výrobku je uvedena
v BAaze projekavó dokumentace Výpis prvků PS V pod 0ZN C1

W "Cl *2 2.000

268 K

PP 

w

050
D+M Dodatečně vkládaný dilatační profil z 
extra dováného hliníku š. 70-90 mm dl.3000 mm OZN. 
C2 
Dodov1oio'mohlá'ž ‘ ............. ............................................. "" '
Dodatečně vkládaný dlalačni prof určený svou konstrukcí k použití v 
□stěn! a nadpraží stavebních otvoru na rozhraní dikalačrth celků 
(vnitřní objektově dilatačn spára). Profil bude vyroben z extudovanhe 
eloxovaného Idiníku. Profil bude v celé délce vybaven soustavou 
ocelových kdpeŮ (minimálně 4 ks/ m), které Zajeti uchycení profitu V 
dilatačn Epfe.
Instalace dilatačniho prafilu buds provedena v jednom kuse, bez 
napojení. umnožniHi to základní výrobní dékka profilu.
Součásti položky je rozměrová a tvarová úprava profilu etojl pilou 
vybavenou řezným médiem určeným k dělení hiniku.
$ina datačn spáry Fb: 59 mm
Předpokládaná šifka profilu S3 70s 90 mm
74 HsHat Pábka menfur unn M- 
Poznémnka k pofžce
Medihau součst soupisu savebnich práci, dodá vak a služeb ye 
projnidová dolumentace Podrobné specikace výrobku je uvedena 
v phkoze projektové dekumehtace VPps prvků PS V pod OM. C2 
"C2"6

kus 6,900

6,000

i 419,31 8 515,86

269 K 051
D+M Profil z exirudovanéhe hliníku k ukončeni vnjši 
vodorovné hrany schodišťových stupňů dl. 1250 mm 
OZN. C3a __________

kus 19,000 1 775,00 33 725,00

Dodávko a montáž
Kontaktně lepený, případně skryté mechamcky upemněný profil z 
extudovarho hliníku určený k protskuzovému ukončeni vnějáí

pp vodorovné hrany schodišťových stupňů a podesty # pihoplně
lepenou poMakoveu podahovou krytinou.
Povrchová úprava hliníkového profilu bude eloxováním.
Délka profilu. 1250m
Počet kusu: 19
Poznámka k paložce

p Nedihe soudásif soupisu sla vebnich prací, dodávek s služeb je
propoktová dokumenlace. Podrobné specifikace výrobku je uvedene
v příloze prjekf ov dokumnenoce Vhpispn PSVpodOZN. C3a

W "C3a'19 15,000

270 K 052
D+M Profil z extra dováného hliníku k ukončení vnější 
vodorovné hrany schodišťovými stupňů dl. 1400 mm 
OZN.C3b

kus 1,000 1 988,00 1 988,00

271

pp

w

K 053

Dodávka • montáž
Konlaktně ispenrý. připadni Ekyt mechanicky upevěný prof z 
extrudavaného hliníku určený k protiskuzavému ukončení vnj§i 
vodorovné hrany echodiĚovýth stupňů a podesty s pinaptočně 
lpěnou povakovou podlahovou krytinou,
Povrchová úprava hnikovho profilu bude eloxovánim.
Délka pe MfFu .1400 mm
Počet kusů. 1
Poznámka k polozce
Mdihnee oučézf souprsu slavebraich prací, dodávek a služeb je 
projektové dalurentace. Podrobná specifikace výrobku je uvedena 
v břoze Dojektv dokumentace Výpis prvků PS V pod 0ZN 03b 
"Cab”1____ ___ ................................. ____ _______ _ ______  
D+M Podlahový soklikový profil Ž tvrzeného PVC ÓŽŇ. 

C4UM3VU 3 mom2.. ...... ...........
m

........ ...........1,000

52.700 86,40 4 553,28

Mocha nicky upevnný. případně konstrukčně lepený podahový 
so* prof v mishosedh 6 povlakovou podshov krytinou a na 
sehodit.
Jo navron profil j tvrzeného PVC a prubžneu 4amelepid zónou pro 
vlepen! pásku potahové krytiny. $ prbžnjm lemem z měkfeněho 
PVC v mist kontaktu $ vodorovnou plochou.

pp Paramnety
Barva proku: bílá
Barva měkčeného lemu; transparentní
Součástí polžkyje dodávka profka, rozmtosa a tvarov úprava.
montáž, včetně dodávky a vlepeni pásku podlahové krytny. Průběžná 
spára v kontaktu zoNlkového profilu E navazujicimn svislými
konstrukcemi bude vyplněná trvale pružným pelirateinýmn tmelem bílé 
barvy, Na schodišťových ramenech bude styk svislého a Vodorovného 
oniiv, unn"
Poznámko k položce:

p Nod/nou souést SOLpSu sfavebnich prací dodavek a služob je
qrojektová #qkuientace. Podroáná specifkkac výrobku je uvedeno
v příloze prejekforé dokumentace VPpis er*Ú PS V pod OZN. C4

W W5Z.7 52,700
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D+M Ochranný ukončovaci profil pro vnější rohy

i 272 K <354 vnitřniho zdivá průřez 30 x 30 mm dl. 1350 mm OZN. 
C5

kus 13,000 332,00 4 316.00

HBUMVNa •trterN8x......... ' "..............
Prúmyslově zhetoený vehranný. ukončovao a dekorativnj prof pro 
vjl svsl rohypovrchav upraveného vnrniho zdivá nebo 
konstrukel,
Matanl: nerazov ocel AISI 304 • DIN 1,4301
Prkez profiu. 30x30 mm; Uouštka výchozího mátanou 1,0 mm
Maximá)nt délka produ: 2700 mm, včetně tozmětov a tvarové úpravy 
profilu
Povrch, satinovaný

PP Nepojeni profů vždy v jednom kuse, bez napojen
Mpntáf: profily budou kanstukčn lepeny na celou svog výšku 
pribžnou skrytou oboustrannou prowu EmD-epici páskou na 
obou ramenech profilu Současnb a montáží profl bude provádno 
pruběžn pojstná lepeni PU tnelem na obou ramenech Profil bude 
založen nad úrovní plastového nebo keramckého sokliku.
Poznámka:
Délení nebo upracování profilů bude prováděno strojni pilou 
vybavenou řezným médiem určeným k dělení nerezov ocet*.
Pt- -mf.. +*En--
Požnemks k polože
Nediau soudásti soupisu slavebnich práci; dodávek a shžeh je 
projektov; dokumaetace. Podrobné specrfikece výroku je uvedena 
v p/itoze brojekavé dokumentace Výpis orvko PS V bod OZN. C5

W "C5"43 13.000
D+M Průběžný dilatační PVC profil s přiznán tm hranou

(273 K 055 a integrovanou sklovláknitou arm, tkaninou š. 100 mm
OZN. C6

m 23,750 185,00 4 393,75

Dodávka s montáž.
Svislý plošný nebo koutový venkavni dilatačni profil objektové spáry 
budov zabudovaný v paví chove úpravě kontaktního zateplovaciho 
systému - ETICS,
Šířka spáry bude 20 mm.
Je navržen průběžný dieta ni PVC profil s přznencu hranou, dilatačni 
manžetou a integrovanou léo-váknitou armovací tkaninou Sířkyt 00 
mm ne obou ramenech profilu vyhovujlel ETAG004.

pp Součásti prohlu je průběžná krycí zátka z trvale UV stabilizované pryže 
šedá barva RAL 7038.
Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava profilů.
Instalte dotačního profilu bude provedena v jednom kuse, bez
napojenl, umoZni-i to záldadnl výrobní délka profiu. V případě nutnosti
délkového mpajanl chou nabo viea profilů nebude žádný z dílu katši
než 500 mm, Napojení bude provedeno v nejmén exponované
&ásti spoje.
Celkové délka profilu. 23,75 m
Pozhánka k pcfoiiň

p
Nůdiínoii sioiifnw stavebních prací, důtiávak a sfutebje
projektová dokumentece Podobhá specifkace výrobku je uvedena
v přffoze Eojeidovi dokumentece vpis prvku PSV pod Q2N Cd

w "C6"23,75 23,750

274 K 056
D+M Ochranný pěnový L profil š. ramen £ 60 mm, U. £ 
10 mm, dl. 1000 mm OZN. C7

kus 28,000 400.00 11 200,00
HgaVa a manu?! "..............
Pružný, pěnový, trvale UV stabHizovany ochranný rovnoramenný L 
ptafU pro avitla vnijél rohy stvebnich konstrukci v prostoru těsocvičny. 
Profily budou netalavány na všechny konstrukce a stavební prvky do 
výšky 2000 mm od podlahy.
Spojeni jednotltvých profilů bude natupo. Montáž profilů bude zapřéna 
průběžným konstrukčním lepením oboustrannou pěnovou samolepicí

PP páskou na obou stranách proMu, s průběžným pojistným lepením PU 
tmelem po obou stranách prafilu. Součástí položky je roerová a 
tvarová úprava profilu. 
Šířka obou řemen profilu. 2 50 mm
Tlouštka výchozího mtenk2 10 mm
Barva profilu bude vybrána pracovní skupinou ze základního vzamiku 
barev výrobce ochranných prok
Délka profilu; 1000mm
Bn2,» •a, A
PozhámnŘakpoia2c4:

p Nedihoe couásh soupisu Havabnieh prací, dodávek a služeb je 
projektov dokumentece Podrobná specifkaca výroku je uvedeno 
vefio2e projektové dokumentace vpis prvku PSVbod oZN C7

w "C7"28 28,000

,275 k 061
D+M Konstrukce ochranné sítě okenních výplni 2615 x 
3925 mm OZN. El

komplet 16,000 4 017.60 64 261,60

Dodávka a montáž;
Výroba, dodávka a montáž kompletní konstrukce ochranné sítě 
okenních výplní z vitni strany stavebních otvor v prostoru malé a 
velká tbloevičny.
Je navržena obvodová nosná konstrukce tvořená jednadiiným lankem
uloženým po obvodu stavebních otvoru v soustavě kotevních prvku s
oky, s jednm hebo více napínáky
Výpi nosná konetrukee bude tvořena jednodílnou odnimatslnou sítí $ 
oky upevněnou k nosnému lanku karabinami.
Součásti dodávky konstrukce ochrannýoh síti bude statické posouzeni 
dimenzí jednotivých prvků a požadavky na způsob kotvení.
Rozměr stavebního otvoru: 2515 x 3925 mm
Pornámka k polžes

p MedíAou součást/ soupisu sfevebnich praei, dodávek 4 4užeb je 
projektov dokumantece. Podrobnspscifkcca vrobkujuvedana 
Ppřikzeprjekfuó dekumentce Výpis pvků PSVpod OZN E1

W ‘El "16 16.000

5275 K 062
D+M Konstrukce ochranné sítě okenních výplni 2615 x 
2375 mm OZN. E2

komplet 16,000 2 721,60 43 545,60

Dedávk a montáž:
Výroba, dodávka a montáž kompletní konetukce ochranné sítě 
okenních výplní z vitni strany stavebních otvorů v prostoru malé a 
velké tškevičny.
Je navržena obvodová nosná konstrukce tvořená jeenodilnym lankem
uloženým po obvodu stavebních otvorů v soustavé kotevnich prvků s
oky. s jedním nebo více napínáky.
Výpih nosné konstrukce bude tvořena jednodílnou odnimatslnou aid s 
oky upevněnou k nosnému lanku karabinami.
Součásti dodávky konstrukce ochranných sítí bude statické posouzení 
dimenzí jednotrých prvků a pažadavky na způsob kotvení.
Rozměr stavebního otvoru 2515 x 2375 mm
Poznmke k položpe:

p Vedlnou saučást soupisu sfyebnich prací, dodávek a služeb je 
projektov dokumentace. Podrobná spociikace sýrobirje uvedena
v pflioza proitkfová dokumenlace Výpis prvků ^Vpod O2N. E2

W "E1"16 16,000

'277 K 063 D+M Vnitřní souprava pro badminton OZN. F1 komplet 2.000 5 104,00 t0 368.00

Dodávka a montáž*
Dodávk a montáž kompeti vnitřní soupravy pro badminton ve 
složení

PP Sloupky. 1 pár
Zemni pouzdra. 1 pér
Kryty zemního pouzdra: 1 pár 
ladrnknlanavá sft’: 1 kus
Ponámke k polece -
Veimou sodčs soupsu slavebnich p”gci, dodávek a služeb je
projoklava dakumentece. Podrobná specifikate výrobku je uvedena
vpbe projektové dokumeclaca Vpis prvku FVpod QZN. FT

w F12 2,000

278 K 066
D+M Konstrukční, softwarové a funkční vybaveni .
světelně tabule OZN. F4 :

kompfet 1,000 48 600,00 48 600,00

Stans 35 2 70



PP

p

W

Dodávka a montáž
Konstrukčni, softwatovů o funkčn) vybaveni svělelhé tsbue bude 
mhihimáln pro tyto cpotty:
Basketbal
Hážená
Fkorbal
Futsal
Paramety nabulo
AinimninFrazméré, 1300500220/
Pezhamke k poloce.
NedfHu safjíafi soupisu stavobnihprac, docávek a slehj 
projeitová dakumeniste Podrohné spocikece vrobkuj uyedens 
v přiloze brosekfovi dokunwnťsce Vpis prvků PS V Dod OZN. F4 
*F4"1 1,000

279 • 067
I Úprava stávajících prvků nosné konstrukce pro šplh - 
lana OZN. F5 \

komplet | 1,000 14 160,18 14 160,18

pp

noyroe.
V Eouvisosb t výmnou skadby sportovní podahy v malé tělocnn6, a 
s tlm goLviajlo zmnou výkové urovná čist podlahy z ± 0.000 na 
+0.030, a dála v souvisksti s instalaci 
nových akustických obkad slin bude naz bytná úprava stávajol 
nosně konstrukce, jejho upavnůnĚ a zavěLeni, v EOLadu E požadavky 
bezpečnesti normy ČSN EN 913 a 
touláni ČSN EN 12346
Předpekádámne, Je osla konstrukce vybaveni pro šplh buda 
demontována, včetně upevňovacích prostředků, závisných táhel, 
případně háků. Kovové prvky budou zbaveny původní 
povrchové úptavy souvrství syntetckých nátěru chemcky, připadni 
mechanicky.

Soubor stavajicich prvku nosné konstrukce pro splh včetně 
pfislušenste

W

Nosná kanstukte pro zavěšen lan. včetně kotevních prvku, táhel, 
případné vzpěr
Lana.4 ks, včetně závěsných háku umažňujlcich zavěšenl lan a jejch
Fzhámka k polotce
Nedihnou souást soupisu stavebnich prací, dodávek a sžeb je 
projektová dalumenlsce. Podrpbná speNkads výrobky/o uvedena 
v Dřiloa orojektové dokumnentace Výpis orvku PSV pod OZN. F5 
"F5*1 1,000

280 « 068
I Úprava stávajících prvků nosné konstrukce pro šplh - 
tvčeOZN. F6

komplet | 1,000 11 283,17 1 1 283,17

Repaze:
V HLMEoti $ výměnou kadby sportovní podlahy V malé tělocvičn, a 
$ tím soisejici zrninou vškov úrovni Eist podahy 2 ± 0.000 na 
+0.030. a dále v couvi£ost s inatalaci nových akuctických obkladů štír 
budenazbytná úprava stávající nosné konstrukce, jejhe upevnění d 
zavěšeni, případné rozměrov nebo tvarová úprava tyčí pro ěplh 
včetně uthycaní, v geuacu $ pažadayky bezpečnostní normy ČSN EN 
913 a současně ČSN EN 12346

pp
Předpoldádme, že celá konstrukce vybavení pro šphh bude 
demontována, včetně upevňovacích prostředků, závisných táhel, 
případně háků. Kovové prvky budou zbaveny původní povrchové 
úpravy souvrství syhtebckých nátěrů chemicky, pípadh mechanecky.

p

w

Soubor stávajících prvků nosné konstrukce pro šphh včetně 
přieušensbí
Nosná konstrukce pro zavšeni tyči, včetně kotevních prvku, táhel, 
připadni vzpěr
Tyče * 4 ks. včetně závisných háků umožňujících zavšen. tyče a 
honizontálni manipulaci s tyčí po jejím vysunuti z podolky 
Podožla pod šphovou tyč - 4 ks

Poznámka kpolžce.
Nedinot scuásti soupisu savebmich precí, dodávek e skžeb je 
prcjektov dokummentece. Podrobné speeifikace vrobkuje uvedena 
v přlee projkfavé dokumenfecs vÝpis prvku P5V pod OŽIV- F6 
"F6"1 1,000

281 K 069
| Úprava stávajícího upevnění žebřin/ribstolů OZN. F7 : komplet | 16,000 6 141,96

98 271,36

pp

Repsse:
V souvislosti s výměnou ekedy sportovi podahy v mal tlevčnb, a 
s tím souvisajlei změnou výškov úrovně čistě podlahy z i 0,000 na 
*0.030. a dále v souvislosti s instalací nových akustických obkladu stir 
bude nezbytná úprava stávajícího upevněn FJebhn ke konstrukci 
podlahy nebo obvdovému zdivu, v souladu 6 požadavky bezpečnosin 
normy ČSN EM 913 a součsn ČSN EN 12340.
PFedpoiddáme, že součástí navržen úpravy bude demontáž 
konstrukce žebin, odstranění původního souvrství povrchové úpravy 
dava bezbarvým Jakém btoušenim, obnova povrchov úpravy a 
zpětná montáž žebřin, včetně dodávky nových kovových upevňovacích 
konzol a prostředku pro mechanické kotvení nebo chemek vepení 
do keramckého zdivá nebo Zel=zobatonu, případně do dřevěné 
kohstrukce palubové sportovní podlahy.

p

w

Poznámka k polpfee
MAadhncu součástí soupisu sfavebnich prací, dodávek e shžeb jo 
projektová dakumentace. Pacrobrá specifkane výrobku je uvedene 
v pfí/ass erojektové dokutnentace Výbis vků PS V bod OZN 7 
"F7*16 16,000

282 K 070
prava stávajících konstrukcí s mechanickými kruhy 1

oZN. F8 1
komplet | 6,000

16271,99 97 631,94

PP

Repose
V souvislostj s opláštěnm konstrukce přihtadovýth stešnich vazníků, 
Instalaci konstrukce zavěšených podhledů a obnovou vnitřních 
povrchových úprav stavebnich konstrukcí v malá a velké tělocvičně 
bude nezbytná úprava stávajících konstrukcí $ mechanikýrni kruhy, v 
souladu s požadavky bezpečnostní normy ČSN EN 12655,

w

Poznámka k položce:
NecArou součesti soupsu stevsbnkch prací, tedávek • akžebje 
projekhová dakumentace. Podabná specifikate výrobku je uvedena 
vpilaze orojekov cokumenface vhnis prvků PSV pod •ZN F8 
"F8‘6 6,000

283 • 071
| Úprava stávající konstrukce jednohrazdi OZN. F9 j komplet | 2,000 12 261,94 24 523,88

pp

p

W

Řepase
V 80Lelosti a výměnou ckacby sportovní podlahy v malé tlocvičně, 3 
a tím související změnou výkvb úrovně Čisté podahy 2 i 0.000 ne 
*0.030, a dála v $Otlesti « inelalaci nových akustických obkladů alr 
bude nezbytná úprava stvaji konstrukce jednohrazdi, jejího 
upevněni a souvisojicich prvku pro uložení konstrukce v podlaze a 
za^átěni napínacích ten v podlaze, v souladu a požadavky 
bezpečnocti normy ČSN EN 913 a současní ČSN EN 12197.

Poznámka kpolžce
Nedílnou souást soupsu Hevebnich prací, dodávek a a/užeb jo 
projekov dokumenlace. Podrobná specifkace výrobku je Uvedena 
v nř^ze brbie Wove dokumehtae Wpis onku PS V nod CZN. F9 
"F9‘2 2,000

284 K 072
úprava stávajících konstrukci pro basketbal OZN. F10 | komplet | 1,000 4 735,12 4 735,121

pp

KepaEe
V souvislosti s výměnou sHady sportovní podahy v malé tělocvičně, a 
s lim souviBejlcl změnou výškov úrovně čisté podahy 2 ± 0.000 na 
+0.030. a dále v souvislosti $ obnovou vnetfních povrchových úprav 
stavebních konstrukci a instalací nových akustických obladu stěn 
bude nezbytná úprava stávajících konstrukcí pra basketbal, v tondadu 
s požadavky
bezpečnostní normy ČSN EN 1270.
Kamilet zahmnuie: 1 bár Iti, 2

Strana 37 ; 70
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p

Po2hdmkakpoložee
Nedihou scučsti soupisu stavehnich pfKÍ, dodávk a hžebj 
projektov dokumentace. Podrobná spscikace výrobkurje uvedena 
y ohoze erjektovi dokome njae Vpis prvk PS V nad Q2N F^D 

_______ #10"1................ . ............... . ......_......... ........... ......... ......... ..... ....

prava stávajících konstrukcí pro basketbal OZN. F11

_________ ,__________ 1,000______________
16 930.42]

w 
lK

073 komplet J 1,000 16 930,42

pp

Repase
V suislosu & obnovou yrfniclt povchových úprav stavebnich 
kenstukci a instalaci nových akisbckých obadu stiň ve vekké 
téloevičn bude nezbytná úprava stvajeleh kc nst kot pro baskatst, 
v Eouladu s požadavky bezpačncetni normy ČSN N 1270, 
Pfedpokdádme, že celá konstrukce prs basketbal bude demontována, 
vtotnA Upevňovacích prostedků, Závšshjeh thei, pipadně háku 
Kovově prvky budou zbaveny původní povrchově úpravy souvtsty 
syntetických nátr chemicky, případné mechanicky.

Kompfet zahrnuje 1 pár (t. 2 ke konstrukcí)

p

v

Poznámka A paložce:
Nedrou součásti soupisu stavebnich přeci, dodávek a suab je 
projektov dokumenteca Podrobná specifikace výrobku je uvedene 
v DMoze proieklovi dokumnentece Výpis prvku PS V pod OZN F1 1 
TÍVÍ 1,000

286 • 074
| Úprava stávajících konstrukcí pro basketbal OZN. F12 komplet |

1,000
4735,12] 4 735,12|

pp

Repade:
V souvidom $ obnovou vnitřní di povrchových úprav stavebních 
kertrukei a kstalati nových akustických obldadu stiň ve velká 
tleevčn bude nezbytná úprava stávzjcich konstukei pra baskatal, 
v souladu s požadavky bezpečrostni normy ČSN EN 1270. 
Pedpakádme, že celá konstrukce pro basketbal bude demontovaná, 
včetně upavovaclch prostfedků, závaých táhel, případně hák. 
Kovové prvky budou zbaveny původní povrchové úpravy sOLret 
syhletekýth nátěrů chemicky, případně mbeltanieky.

Komplet zahrnuje 1 pár 2 ks konstrukei)

p

w

Peznámke k položce
Nodfincu souásti soupisu slavebních precí, dodávek a služeb je 
prajektov dakumentace. Podrobná specifikace výrobku je uvedeno 
valoze projektové dokumentace vois prvků PSVpodOZN. F12 
T1F1 1,000

1287 K 075
| Úprava stávající konstrukce záchytných sitítOZN. F13 komplet | 2,000 2 671,52 5 343,04|

pp

p

w

Repase
V souvslost s obnovou vnitřních povrchových úprav stavebních 
konstrukcí ve velké tělocvičně bude nezbytná úprava stávající 
konstrukce záchytných niti.
Předpolátáme, že celá konstrukce záchytných sítí buda 
demantovánp, včetně sítí, napínacích lanek, karabin, konzol a 
pislušonstvi. Kotveni konzol do fitítového keremckéhozdiva nebo 
železobetonu bude obnaženo, zbavena dvouvrstvé šukov omítky. 
Kovově prvky budou zbaveny původní povrchové úpravy souvrství 
svrtetických nátěru chnmickv. Dřsadnň mechaniekv
Ponámka k polžen.
Nedihnou součás soupisu sfavebnich prací, dodávek a služeb je 
arojoktová dakumentece. Podrobná specifikace výrobkuje uvedena 
v příloze projektové dakumnentace Výpis bvkp PS V pod OZN Fr3 
"F13*2 2,000

288 K 076 D+M 2D nápis TĚLOCVIČNA OZN. G1
komplet 2,000 8450,00 18 900,001

PP

p

V

Dodáska o montáž:
Grafický návrh, vypracování technologického postupu a realizace 2b 
nápisu TLOCVIČNApiumamaliFskou technikou ha povrchová úpravě 
kontaktního zateplavacfho systému na materálové bziminerálnleh 
pajv, minerálních pinN, silikcétů, tkrovláken, anorganieký}ch barevných 
a bílých pigmentu, minetálnich nano-krystakckýeh s anorganických 
přísad a vody, s foto-katalytckcým afektem.
Poznámka k položce
Nediknou souést souprsu stevebnich prací, dodávek a elžah je 
projekhová dokumentace Pedrobná specfikece výrobku je uvedena 
v ořikže wriktovu dokumenlace Výpis Dřv*oi P$Vpd0ZN 01 
"G1*2 2,000

289 • 077
D+M 2D nápis střední Škola STAVEBNÍ TŘEBIČ ; 

i OZN. G2
komplet |

1,000
24 570,00 24 570,00

pp

p

W

Uodávka a montáž:
Grafický návrh, vypracování technolgckéhe postupu a reahzab 20 
nápisu STREDNÍ Škola stavební TŘEBl pfamomalrskau 
technikou na povrchové prav kontaktního zateplovaciho syslému na 
matetiálové bázi minerálních popv, minerálních plniv, silikátů, 
mikrovákan, anorganických barevných a bílých pigmentů, minerlnich 
nano-kystackých s anorganických přísad o vody, s fotokatalytickým 
afektem.
Poznámka k palbžce:
Nedihnozoučásti soupisu stovebrich prací, dodávek a služeb je 
p^ektová dokumenlace. Podrobná specifksca výrobku je uvedena 
v nřibzo peojeidové dormnentaee Vpis pnku PSV pad C2N. G2 
"G2"1 1,000

,290 • 078
D+M 2D LOGO s nápisem STŘEDNÍ KOLA

STAVEBNI třebič ozn. G3 i

komplet |
1,000

43 140,60
43 140,60

pp

Dodávka a monta
Grafický návrh, vypracování technologického postupu a realizace 2D 
LOGA s nápisem STŘEDNI ŠKOLA STAVEBNÍ TŘEBÍČ 
písmomalířskou technikou na povrchové úpravě kontaktního 
žale plovacího systému na matenéov bázi mineráinkch posiv, 
minerálních piniv, sikikůtů, milrevláken, anorganických ba ravých a 
bílých pigmentů, minerálních nang-krystaliekýcha anorganických 
přísad a vody, s foto-katalykým afektům

w

Poznámka k položce
Hedneu součásti soupru sfavebnich praci, dodávek a služeb je 
projektová dakumentece. Podrobné specifikace výjrpbkujo uvodena 
v přiloze proekové dokumrfate výpie prvků PS V pod OZN G3 
"G3"1 1.000

291 K 079
D+M Kompletní konstrukce ne světelného nápisu 1
ITĚLOCVIČNAOZN.Z1 1

komplet] 1,000 123 120,00 123 120,00

PP

Uodávhca a montáž
Návth, výroba a montáž kompletní konstrukce nesvtelnéhe nápisu 
TĚLOCVIČNA je navržena soustava izolovaných pevně instalovaných 
kovových 3D písmen, mechanicky upevněných přes akadbu stavebně 
upraveného okraje atikového zdivá ukončeného zatepleným 
Železobetonovým vércem. konstrukcí z dřevěných lati se spádovaným 
záklopem z desek OsB a fóliovou stfešhi krytinou.

p

w

Poznámka k položce.
Nedinpu součesN zoupizu stavebnich prací, dodávek a služeb jo 
projektová dokumstace. Podrobná speckete výrobkuja uvedena 
voizenojektave dokumenlace Výpis prvku PSVsad O2N 21 
’ZVI 1,000

1292 K 080
D+M Atypický překlad z ocelového profilu 100x50/3 I

mm dl. 1800 mm OZN. 22 1
kus | 1,000

554,68
554,68
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UodavK A montaz.
Atypický p{eidad nikcu pro nové rozvodnica Eilroproudé
elektrinstalace ve rdivu z proketanovéhb systému. Součásí polžky
ja Zamířeni touvisejicich stavsbnich kenstrukei pfed zaháenim 
výroby, dl lánská zpracován malenák d odbomA instskaca p’ekaduna 
stavenici, Překlad tvořený vodorovná onentovaným ecelavým

PP uzavřeným profkein obdélníkového průřezu bude na volném okrap
prostá uloženj na novém probelanevém zdvu. No opačné straní 
bude ufožen do drážky Ve stvajieím zdwu z plných gihei. Povrchová 
úprava překladu bude dvojnásobným základním nátěrem barvou na 
bázi rožpouštéd.
Profil pfekiadu. 100x50/3 mm
Hlkanřakari 1AMmm 
Ponámka R polase.

p Nedihou souási) SOUpiSu sfvebnich paci dodávek a shukebjm
projektov dokumsntce. Podrobná spacikkace výrobku je uvedene
v Filee projekfav dokumenlace Výpis erv PS V pod OZN. 22

W "22"1 1,000

d 71 Izolace 3 135 472,64

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 664,33
(293 K 711121131

Provedeni izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

horka nátěrem asfaltovým
m2 2,560

17,41 44,57cs ÚRS2021 01

pp Provedeni izolaca prob zemní vikost nalrady a tmely za horka hi
ploše vodorovné V nátěr em a sfaftovýn
Poznámka k souboru cen:

PSC t Izalace plochy penotkvé do 10 m2 se oceuyi skladebn cenou
přslušné izolce o cenou 711 19-9095 FAtplalek za gochu do 10 m2.

W "Tělocvična - malá"
w "zernf pouzdra*0,8‘0,8*4 2,560
w Součet 2,560   .__ ___

294 M 111163153 emulze asfaltová penetračni litr 0,004 11 220,00\ 44,B8\CS ŮRS 2021 01

PP emulze asfaltová peretačni
W 256*9.50156 0,004 ,

295 K 

PP

PSC

w 
w 
w

711131811 Odstraněni izolace proti zemni vlhkosti vodorovné 

Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploíe vodorovné V 
Peznámke k souboru cen.
7. Ceny se použivaj pro odztranní hyevroizolzůnloh pás a Foiri bez 
rozinšení tlouštky a počtu wslev
Tělocvična - malá1"
"zemni pouzdra"0,6’0,8*4
Součet

.. m2 ............ 2.560

2,56 0 
2,560

16,08] 41,16|CS ÚRS 2021 01

1296 K 711131821 Odstranní izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 67,560 14,12] 953,95/cs URS 2021 01

PP Odstraněni izolace proti zomn) vihkoat ne plote svislé 5
Peznámke k souboru cen.

PSC 7- Ceny se ft^uií^ají pru odstranšni hycroizoisdnch ps o fofr bez
rozišeni tlurky a poMu vrs/ev.

W "tělocvičny Nstrana-nopavá "55,3*12 67,560
W Součet 67,560 „

297 K 711141559
Provedení izolace proti zeri vlhkosti pásy pňlavením 

vodorovné NAIP
m2 4,000

109,011 436,04cs ÚRS 2021 01

p Provedeni izoace proti zemni vhkost pásy ptavenim NAIP na ploš
vodorovné V
Poznámka k soubor cen

PSC 1. Izalace plachy jednotfivé d 10 m2 se ocauji skladebné cenou
přisluše trolce e cenou 711 79*9037 Pšplatekra plochu do TO m2

W Tělocvična • malá“
w "zemmí pouzdra"1*1*4 4,000
W Součet 4.000

298 M 62632001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný ff 3,5mm typu V60 
$35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozmným 
minerálním posypem

m2 4,662
93,06 433,85

CS ŮRS 2021 01

pp pás asfaktoyý natavitelný oxidovaný U 3,5mm typu V6$ $35 & Možkoi
ze sienné řehole, s jetnozinným minerálním posypem

W 4*í. 1655 'Přepočtené koeficientem množství 4,662

299 K 711142559
Provedeni izoface proti zemní vlhkosti pásy pňtavenim 

svislé NAIP
m2 2,000

127,56 255,12cs URS 2021 01

I'"”

300

a 
3 

gšš? 
5

62832001

Provedeni izolace proti zemní vtkost pásy pfitavenlm NAIP na plo$ 
svisle 6
Poznámka k souboru cen:
7. izolace plochy jednolhvá db 10 m2 se oceňují skldebně cenou 
přfaJuáná zelace a canau 711 19-9097 Přpalekza plochir db TO m2 
Tělocvična - malá“
'zemní pouzdra *0,5’4
Součet _ _ ............ . ........................ .......... . .... .......
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tf 3,5mm typu VŠO

S3S s vložkou ze skienéné rohože, sjemnozmným 
minerálním posypem

m2

2,000
.... .............2.000 ............. ............... ............... .......... .........................

2,42 118,44 289,23
CS ŮRS 2021 01

pp pás asfaltový natavitelný oxidovaný t 3,5mm typu VSO $35 a dožkan
ze kenné rohoža, a jemnazmnným maneráinlm posyper

W 2-1,221 'Přepočtené koeficientem množství 2,442 . _ _____________ .

301 k 711192201
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti hydroizolační 

stěrkou svislé na betonu, 2 vrstvy
m2 5,600

411,54| 2 304,62/cs ÚRS 2021 01

pp Provedeni izolace prob zemni vhkost hydroizofanf stvkou na ploše
EWElé 5 dvouvrat na beton 
Poznámka k souboru cen

PSC 7 V cenách nejsou1 zapačteny náledy na dodá viu matnáhu, yto se
oceuj ve specifikaci.

W "Mr- cpémá sténa''3.S‘2‘0.8 5,600
w Součet 5,600 ___

302 M 58581002
strka cemenlová rychletuhnoucí pro izolace stn ve 

slyke se zeminou kg 13,600 98,80 1 936,48 CS ŮRS 2021 01

PP strka cementová rychlapuhouel pro tzo4ace stn ve styku se zeminou

W 5 643.5 ’Přepočtené koeficientem množství 19,600

303 K 711491876 Demontáž ukončovaci lišty pro přichyceni izolace m 56,300 45,00] 2 533,50/CS ÚRS 2021 01

PP Demontáž bšty pro přichyceni izolace ukončovaci
W Tělocvičny J V strana - nopevá fólie"56, 3 56,300
W Součet 56,300 .

304 k 998711101
Přesun hmot tonáž ní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m

t | 0,056 5 980,89 334,93cs ÚRS 2021 01

Přesun hmot pro izolaca proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
PP z hmatnosh přesunovaného matiátu vodorovná dopravní vzdálenoet

da 50 m v objektech výky doEm 
poznome K sovru cen.
1 Deny pro přesun hmnot stahovený Z hmriplhomti pAesunovanáha 
mtatersk použivaj tehdy, pokud je možnó UÉN hmhotos za celý 
sfavebni dA. Do téo hmolnosti se zapoltdrá i hmnotnazt matenket 
oceovanýehvespesifikaci. 2. Pokud nelze jednpznan Elanovit 

PSC hinothast přesumnovaných maferiáfu, ze pro výpočet přesunu hmwo!
pauit gtientačn procenin. sazbu. Toure sazbot se vynásabi 
rzpbRové nákady za celý zasobni dii vůelni nákeůŮ rra meteál 
ve spe ifikacleh. 3 Připtetek k cenám -7 7 s 1 pro presun prováděný 
bez použití mechanizate, ti Za ztizených podmínek, lze pouti! pouze

i 3D5 K

pp

998711181
Příplatek k přesunu hmot tonážní prováděný bez 

použití mechanizace.... .. ........... .......... ......... .................. ..............
Přesun hmot pra iždsce proti Vodě. Mh kosti a piynum stanovený 
z hmotnosti pesunavanho materiálu PFiplalek k cenám 2a přesun 
prováděný bez použi mechanttace pro jakoukolh v?šku abjkt

t D,056
1 000,00 56,00cs ÚRS 2021 91
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PSC

~oznamka m coucoru cen
1 Qt/yy hmof s/gnDVtn/1
malriáh so použij/ tehdy, po/tnefjtr fíKíné urd hmomos! Ze cel 
stavebni dir. Qa teto hmotnost/ se zapoltéve i hmothost melenáh 
oceňovaných ve specifikeci 2. Pokueneizejednoznanšslanowt 
hmotnasi přesunovených ateriác, tze pr výpočet posunu hmot 
poožh orien/edné pmeen/nt sazhu. Tout sazbou se vynesobi 
rozpočiov náKďady za cetý st ve imp a včetně náklad na matená/ 
ve specišReckh. 3 Atiplarek Ir cenám -f 18f pro pfesun prováděsý 
baz pouHi mechenizace, tj za ztidených podmninek tze pouí pouze

D 712 Povlakové krytiny 23 280,96

i 306 K 712363001

Provedení povakovékrytinystřechdo I

termoplastickou fólii PVC rozvinutím a natažením v 
ptoše I

m2 15,300 824,22 12 610,57 CS ÚRS 2021 01

PP

PSC

Proveden povlakov kytiny stech plochých der 10" fóhi 
tetmopšastckou mPVC (mkčené PVC) rozvinuti a nataleni fóhe 
v ploše
Poznmka If aubaru cen.
7. Povlakovi krytny střech /odnalfňfg do 10 m2 se ocaňuyf skladebné 
cenou pishišná izolace a cenou 2/2 39-9097 PAplatekze pfochu do 
t0 m2

\307 M 283220S4
fólie bydruizclaĚni střešní mPVC mechanicky kotvená I
II 1,5mm se zvýšenou požámi odolnosti I m2 17,832 454,04 8 096,44 CS ÚRS 2021 01

308

PP

w
W 
w

K 712363354

fólie hydrokzelani střeni mPVO mschanieky koteh; 8 1,5mm sa 
zýšaneu potrní odoineeti
"střecha sDciášniho zázemF15,3

Součet
15,3*1 16155 ‘Přepočtenékoeficientemmnožstvi........ .. .......... ....
Povlakové krytiny střech do id" z tvarovaných 1

popi a stávaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 
70 mm |

m

15,300
15.300

............. 17.832

15,300 143,60 2 197,08 CS ÚRS 2021 01

pp

PSC

w 
w

Patákové krytiny střech pochých do 10' z tvarovaných
poptá sto váných lišt pto mPVC stnevá sta vyhnutá r 71 mn 
Pohárnke k soubor cen
1. Paložka -3384 sepoužye vpfipedě, pokud paožky-3351 a ž +3373 
mej‘větErozuinatcušiku 2. V ce ně -3384 najsou započteny 
nak’ady ne vytvoreni ohybu. Tyto ee ocoiují pfipíatit^rYr -3385 tohoto 

oubaru cen.
"stecha soclálntho zázemi"1 5,3

Součet
15,300
15,300

,309 K 998712101
Přesun hmot tonážní tonážni pro krytiny povlakové v 1 
objektech v do 6 m 1 0,040 8 421,75

336,87cs ÚRS 2021 01

pp

PSC

Přesun hmot pre povakov kybny ttanovený z hmnotnost 
pfeuune váného matsriák vodorovná dopravní vzdálenoetdo 50 m v 
objektech výšky do 6 m
F928n*a k KGUcerU cen;
1 Ceny pro přesun hmol stanovený z hmomnzh přesunovaného 
materlu se pouivaj tehdy pakud je modne U/ER hmotnosi ze celý 
otavabní di Do této hmalnosi se zapacitává i hmomest mařeném 
oce ováných vespecifikac 2 Pokudnetzejsdnaznačněstanovt 
hmo/nosf pfestnovaných ma/ohá/ú, lze po výpočet přestnu hmot 
pouJri orienlačn proceniní sezbu. Touto sazbou co vynásob/ 
rozpočtové nekledy ze ealý stayební dil včetně nk/adů ne matené/ 
ve specifkacich. 3 Ptiptatek K cenám -2181 pro přesun prováděný 
bez použiti mechamzace, tj. za ztženýoh podmiak fze poití/f pouze

310 • 998712181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez I 
použiti mechanizace I • 0,040 1 000,00 40,00 CS ÚRS 2021 01

I

pp

PSC

Pfesun hmot pro povlakově krytny stanovený z hmotnosti
pře sunovs něho materiálu Přípitek k cenám za přesun prováděný bez 
použiti mechomazace pro jakoukalN vjks objektL 
rzndna K soLDDrU cen
1, Ceny pro přesun hmot stanavený z hmotnosti přssunovaného 
maferidfu se pouifuaji tebdy. pokudje moné urit hmotnost Za ce/ý 
stavebni <í/Í Co této hmo/nosh se 24počilávéihmobnostmeteniál 
oceflovaných ve speciNkeci. 2 Pokud fíaíza jadnoznaini stanovit 
hmotost přesunovených mtaterial, tre pro výpcčet pesamu hma/ 
použit onentečně procentní sezbu Touto sazbou se vynázobi 
rozpatové náfda^y za calý siavobnf df! včalná néMadú na mainné 
ve specifikacich. 3 Pfipistek K cenám -2181 pn pfesun prováděný 
bez použiti mechanizace. 1 za ztzaných pocminak, iza použit pouze 
Am hrhalanet mlamábr Inpá ew Nmi 7mlenham •kn*mAré

D 713 Izolace tepelné 965,44

3’1 k 713120811
Óďstraněnitepelnéizolacepodlahvólněkiatienéz 1
vláknitých materiálů suchých tdo 100 mm | m2 4,000 14,85 59,44 CS ÚRS 2021 01

pp

PSC

w 
w 
w

Odstranění tepelné izolace podlah z roho2, ps, di}cj, desek, bioků 
oah voin Hadených nebo mezi trámy z vláknitých malenáí

suchých, úeušíka izolace do 100 mm
Poznámka k souboru cen
1. Ceny se použivaj pro odstraovénljdnowztvé edauvrstv 
zoace, dakí vrsIyy se ocauif midviduóih. 2 U ten odstraovni 

polystyrenu pifpevnšneho iepenim nsrozhsujeme způsob nalspen. 3 
V cané ne/sou zepočhepy nék‘a dy na odstranéni separanich vrstev 
Tyla práce Izo oceňovat pisturnýn genam katalogu 806711 
zolace broti vodě vhkostr a ohmům.
"Tlcevična - malá4*
"zemni pouzdra"i *1 ‘4
Součet

4,000
4,0D0

312 K 713130811
Odstraněni tepelné izolace stěn volné kladené z 1
vláknitých materiálů ti do 100 mm I

m2 75,530 12,26 926,00 CS ÚRS 2021 01

pp
Odstraněni 1epein izolace stěn a pfiček z rohaži, ps, dílců, desek 
bioků volně Adadenýeh 2 Mákhiých materiálú, tlouštkn izolace do 100

PSC

W 
w 
w 
w 
w

mm
Potnámka k svtboru cen:
f. Ceny se použivaj pm odstraňiovdn i jednovrztvé a cheouvrsvé 
izaace, vrstvy se oceuj mndviduéné. 2. U cen odstrseváni
palslyranu připevtěttého lepenim nerozisujeme zpisobnalspenl 3 
V cen nejsou započteny nákla dy odstratčnf separačních vršte y. 
Tyh práce /za ocehovat pisušným cenam kefalogu 800-711 
frofsce proi vod vhkozti a o/vm ům
"izolačn desky s A fóli,
"TElocvičny"
*malá"2,075*1,4*i1
"velká"2,075*1,4*15
Součet

31,655
43,575
75.530

D 714 Akustická a protiotresová opatřeni 3 101 541,91

313
K I 714121002 | Montáž podstropnich nárazuvzdorných akustických I

panelů třídy 1A zavěšených na viditelný rošt m2 679,000 1 544,40
1 04B647,60cs ÚRS 2021 01

pp

PSC

Montáz akustických minerdinich pa nelú podstropríeh 
nrazuvzdorných závisných na vitelný tošt odolfwsů pnot nárazu 
ItEdy 1A
poneie x souboru cen
f. V penach jsou započteny • nákfedy ne mrontá 2 a dodávku nosné 
konsirikpe, 2, V ehéch nejsou započeny nldedy ne dodávku 
pane/ájejch dodévka se ooeuje ve specifikaci Ztrainé /ze slanaví 
ve vý±i5%. S. Cenam -100 a -1002 es oeštje mantáž panelu 
nárazuvrdomých, určených např, pra sportomní haly opad Zafuzenf 
do tfíd zótélové kspseity Hesifiuje norma Č5W EN
13964. «.Cenemi-f0f1a2-1022seacesuje moitékpanols 
různýn typy absorpce zuku vrzných fekvencich, uréených hap? 
p otevfené koncelo, poshchámy konfaranéni sy, hudshní

i".......i
314

M i ccg c panel akustický Super G A Plus, PE, bílá 085, I
-•F, 392928/ U 1a - .. t1600x1200x40mm ř

m2 | 712,9501
1 177,14 839 241,95

PP 
w 
W 
w 
W

panal akustický Super G A Plus, PE, bila 085, SODxt 200y40tim
"tlocmiéna velká"86,16+ 85,4*3+82,3 5
"tlocvična malá"82 35+85,4+86,54
Součet
676'1,05 'Přepočteni koeficientem množství

424,710
254.290
579,000
712,950
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Monlz pehitivých it konstrukčraith coučástĚ vložek i?olačnich volné v 
táétkh z fólie, katkaniny a pod, dropů nebo str

315 K
714121012

| Montáž podstropnich panelů a rozšířenou zvukovou I 
Ipohltivostí zavěšených na pobzapuštěný rošt I m2

1 45,000 931,93 41 936,85cs ÚRS 2021 01

PP

PSC

316 \'eČP.354414O3'

Mentáž akusbtkých minerálních panelu padstopnich 5 rozlsnb 
pohtststi zvuku zavšených na foil polqzapuštn 
HozhamNKs K spor cen
1 V conéch jsou zepodtehý inktedy rta mpntá a dodévku nosné 
konstukea 2 V cenách nejsou 2epoéeny nákfdy ne dodávk 
paheki, jejch todáuke se certje ve spacitikaei. Ztrain ize slanavi 
va výj 5% 3. Cenmi -100ta -1002 se acehuje montáž panel 
nárezuvzdomných. určenjch nopt. p sportovni haly apod. Zafszenl 
do třid dynemieke záhéžove kapacity idgsfikuje norma $5N řw 
13966. 4. Genami-10f1 až -022 saocaňtija marrlsí paneiu 5 
rznými typy absoipeo zvuku V rznýoh frekvencich, určených nep? 
pro otavtané poshchámy konlevettni *4ly, hudehni

\panei akustický Mailer Rigid A T24/1200x600x20mm [ m2 33,000] 1 099,72........................36 290.76:......

pp 
w 
w 
W

panel akustický MastrAT24/alpha, PE, 500x500*40m
"spining*30
Součet
30*1,1 Pepočtené koeficientem mmnožstwi

30,000
30,000
33,000

317 M \ECP.35441403.2
Ipanet akuitický Master Rigid A gamma. T24/ |
11200x600x20mm [ m2

16,5001
1 355,07 22 350,66

PP 
w 
w 
w

panel akustický Master A 124lalpha, PE, 6006600*40mm
"spining" 5
Součet
15*1 .1 'Přepočtené koeficientem množství

15,000
15,000
16,500

318 K 

pp

PSC

W 
W 
w 
w 
w

763131766
Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšeni přes 1.0 I 
do 15__ ____ __ ___ _ ______ ______________ ____ _____ I.
Podhlt ze sádrokartonových desek enplulek k osnám za vý6ku 
zvšeh: přes tQ do 1,5 m 
rogrerrm#n aupp’g rr
1 V cenách jcou zepočeeny i nkfadyhe tmeleni a výzužnau pásku 
2 V cenách nejsou žapočfeny nkadyna z±kladini pnetrečn. náfr 
yto se oceňuj cenou -1714 3 Ceny-1612 až -1613 MmIíŽ nosné 
konstrukce je stenaveny pro m2 pochy podhfedu 4 V cenách -1512 
a -1513 najsou zapačteny nálady na proly Tytg se oceuj Ve 
specefikati 5. Vesnách -1621 ež -1624 Mon/áž desek nejscu 
zapoleny náklady na doskyn talo dodávke sa opahuje ve specihkac 
6. V cond -1763 Pfiplahak za pnhyb nosného alropu p‘es 20 mm jtr 
íapeiltna pouic rmfitá!. stypický proti dá ocosojo indancsáiné ve 
specikaci 7. Uvdn hodnola REI učen -143182-14438.1471 až 
-1495 vyjadřuje požám/ odamostkenstrukce chránné pcdhiedem 
"icvična "26,16+85,453482,35

"tlocvična malá"82, 35+ 85,4+85, 54
Meziscučel
"spining" 5+30
Součet

m2
724,000/ 

_____ ______ 1.... ..

424.710
254,290
079,000
45,000

724.000

100.22
72 559,28cs ÚRS 2021 01

319 K
714121022

Montáž podstropnich panelů s rozšířenou zvukovou
Ipohltivostí šroubovaných na omitnutý/dřevěný strop (

m2
497,460 444,951 221 349,80/CSÚRS 2020 01

PP

PSC

Momtá akustekýeh mineráhich panelu podstropnich $ rozlfenau 
pohltivosti zvuku šroubovaných na stropní konstrukci omiiutou nebo 
dřavnau ruérrerfwg * •Via/•f# UpřJ
1. V cenách jsou započtenyrnákadyna monté a dodwku nosné 
kanshukco. 2 V cenách nejsou započteny náklady na dodávku 
parulú jejich dodávka ze aceuje ve spscifikaci Zirainá ize sfanoy 
ve výEi 5%. 3. Cenam -tof e -1002 so oceuje mant! panel 
nárazuvzdomjoh, určených např pro sparto íhaly apod, Zaozenf 
do fhid dynamické zátěžové kepecity Nsifikuje norma CSN EN 
13264 4. Cenami -1011 až -1022 se eceduje irnlážpadek $ 
rznýrri typy ehsorpce zvuku v uzných frskencich, určených nep/1 
po ejev^ené kanceláře, posochtmy konfarenčni sily, hudthni 
miatnosir. spod. 5. Cenam-1031 a -1032 se ocehujé montáž penolú 
orrtyveleknýeh, určenpch nep/ prp závody ne zpracováni potravin,

320 M 59036202.K01
[panel akustický průmyslově prostory viditelný rošt š I

[24mm nebarvená hrana bitá tl 50mm [
m2 1 522,333 | 677.471 353 864,941

pp pand akustický prúrnyalové prostoty viditolný rošt š Z4me nebarveni 
hrana bili d 50mm. {např. Ecophon Indusiryt Modus] 
pnama k perozce
Specrkac-
Rozměr pandu: 120000mm
Polámi bezpečnost A R-s 1, dC?
Svštelá éčinnost: $ Šité 120, nejbNgé barevný vzorek NCS £ 0500- 
N, svétetná odrazsvost 60% S Sedá 281, nojbliží barevný vzorek 
NS $ 2502-Y, svlstn odrazivost 45% 3 Černé 970, nejblizs/ 
brevný vzdrek NCS S 8502-Y, svteiná orazivost 4%. S Pfirodini, 
svlekná odraživesi 60%. Mohou se objev barevné odišstesti

w 
w 
w 
w

"1.NP-
"1.21-466.1 +31,35
Součet
497,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

497,400
497,460
522,333

3211 K
714123001

Montáž akustických stěnových obkladů z I

démantová tel ných panelů na viditelný rošt
m2 r 35,540

532,441 18 976,is|cs ÚRS 2020 01

PP

PSC

Montáž akustických minerálnkch panelů stehových demontovat etných, 
instabovanýeh na rošt wditeln 
rucherixá K NULOLU edit
1. V cenách jsou zapodeny • náklady na montáž a dodévku nosně 
konshkce. 2. V cenách nejsou zepočtehy náklady ne dodávku 
paneke, jtíjicf> dodá týká se sceňuje ve specifikegr Zfrafh Ize stanovt 
ve výši 5% 3. Cenam -1001 o -1002 se oeoue monHáž paneli 
hrožuvzdomých, určenýth nap?, pra sportovní haly spod. Zařazen/ 
do tle dynamické záléžovékapctyklasifikja normu SNEN 
13264. 4. Cenm-10f1 až -1022 se aceuje montž panes 
různými lypy absorpce zvuku v různých frekveneleh, eréených nop. 
pro otewené kanseláfe, posluchmy konferenční séiy, hudební 
mís‘hosti, apod 5. Cenami -1031 a -1032 se ocauje monáz panelu 
omyvetehjeh, určených hop? pro závody no zpracováni polravin.

322 M
714-001.K01

panel akustický sportovnich hal stěnový kontaktně I
Ikolvený, hrana bez nátěru, bitá 085, tl 40mm I m2 1 37,422

2 099,901 70 582,461

pp

p

w 
W 
w

panel akustický zportomich hal sténový komáre kotvený, hrana ba] 
névěru. nárazuvzdomý bílá 065. tf 40mm (np. Ecophon Akusta" 
Waí A)
Fvafind npUrVete
Sponikace.
Rozmr peneka: 2700/1200mm
Potámi bezpe nos’' A 2-9 1.d0
Mechanické víastnosti
Povrch Super G No slnějGi klovidkneá ekenina 5 vysokou odoinost 
proti mechanickým nérezůr. iosfelční dag=m M353 spowrehem 
5uper G je teslován p&d/o EN 13964 odst. D e pode CÍN 18032 čás 
3 a spitje požadavky npowldajicitrdt 1A. Upozomdni: Pokud jsou 
panely vysloveny opayc častým mechanipkim hárazum o úderům.
nap?. fotbfpvýn brankami, je rapofřebi tato místa Mj/ífit jtíli 
ochrannou sfhebo konstrukci z dře váných lak

"ttocvična - mal".

Součet
35,54*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

35,940
35.640
37,422

323 K 7141 80801
"F“... . ........      T"'
[Demontáž pohltivých izolačních vložek | m2 1 357.420! 66,31 23 700,52/ ÚRS 2021 01

PP 
w 
W 
w 
W

Demontáž pohliyých a konstrukčních součást vožekizetačnich
"TElocvična - malá"279,67
"spojovaci kotidar*27,59
"náfadovna"50,16
Součet

279,670
27,590
50,160

357,420
324 K

714102102
I Montáž pohltivých Izolačních vložek stropů a stěn v i
I sáčcích | m2 679,000

16,96 11 515,84 CS ÚRS 2021 01
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Paznámke k sotbercem:
t Cenou -3002 se oceňtje i monláž desek z minerátmi pisi y sáčeich 
z PE *tio anod

325 M \714001 akustická vtoilta Extra bass 1200/600/50mm | m2 ] 679,000 355,401 241 995,601

A a 333

Akustická vožka Extra bass 1200/600/50mm
Pa známka k položce:
Akustická vezka uloenénadakustickpodhlad
"tBlocvična veikáŤ'Ů6h16+B5+4*3+a2135
"tloevins malá"82,35+85,4+86,54
Součet

424,710
254,290
679,000

(326 K 714183002 Montáž pohltivých desek na sraz volně stropů a stěn | m2 i 359,100 63,72 22 881,SajcS ÚRS 2021 01

PP

PSC

Mentá 1 pohltiv ých & konstruknich souásti desek izelačrch ha sraz 
volně slrop nebo Stěn
Poznémke k suboru cen
1. Cenou 3002 se acobje • monta desek z mineráhi pisti V sdclch 
; PE /4A» abod

1327 M \RKW.127-i13 | deska áoiačni SUPERROCK 610x1000x50 mm | m2 j 323,4691 122,04 39 475,06 i

PP 
w 
w 
w 
w

doskaizolaéni SUPERROCkSlOxIOOOrSOmm
"zítěževý obklad"
"tělo cvi čn a- velk"1 92 27
"tÉlocwena-ma!á"131,19
Soviet

192,270
131,190
323,460

1328 M \RKW.127416 |deska ixolsĚni SUPERROCK 610x1000x80 mm | m2 | 35,6401 195.48 [ 6 966,911

pp 
w 
w 
w

deska kzalačni SUPERROCK 610x1000x80 mm

"akusticky obkad
"tlocvična • malá"35,54
Součet

35,640
35,640

(329 K 1998714102 Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotresová i
I opatřeni v objektech v do 12 m i

1 1
10,866 1 247,40

13 579,2o|cs ÚRS 2021 01

PP

PSC

Přesun hmot pro akustická 9 protietřesveá opatření stanovený 
z hmatnet přesunovanih materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objkech výk přes 5doi2/ roramg * $000/ cen.
7. Cehy pro přesun hmnet stanovený z hmomost přesunovaného 
metenétu se použivajf tehdy, pokdje možné určit hmomost za celý 
stavabev, di. Do této Amofhosti se rapočitává i hmotnost maeriál 
acehovaných ve spcikKacr 2. Pokud jet/naznačfíi stanovit
hmomozt přesumnovanýeh maře nf, In pro výpočet přecumno hmol 
použít Qnent&čné pncantnf sazbu. Touto sazbou se vmásobi 
rozpočtové nákady ze celý slave bel dil včelné nákiad na matenál 
ve speciffkacieh. 3. PNplatek x cenám -4187 pro presun provdděný 
bez použti mechanzaca, řj za ztlených pdimihek iza poult pouze

330 K
998714181

I Příplatek k přesunu hmot tonážní 714 prováděný bez I
I použiti mechanizace I

• 1 10,8861
699,84

7 618,46|cS ÚRS 2021 01

pp

PSC

PFesun hmot pra akmtick a prototstov opatření stanovený 
z nmrothust přesunovaného materátu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použiti mechanizace pro jakoukoliv výGku ojekt 
Fcnam N scuacnj cen.
1. Geny pro přasun hmof stanorený z hmotnosti pesemnovsného 
materislu se používá}/ fehdy. pokud je možné určil hmotnast ze celý 
stavebni d. Da tito hmotnosti se započkévé i hmotnost mstenálu 
oceovaných ve specifikaci. 2 Pokud nel2e jednozroně slanovr 
hmotnost přesunovaných malenálů, lze pra výpodet přesunu hmot 
použir onenlačně procenf sazbu Touh szbu M vynásobi 
rozpačlové hkfedy za Celý tavebni d včetně nekladu na mteme! 
ve spacifkackh. 3. Pfipfslak k čertem -4781 pro přesun prováděný 
bez použili mschanizaco, & za ztitených podmínek, hze použil pouze

D 72 Zdravotně technické instalace 3 728,48

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 728,48
331 K ■721171808 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 | m 1 61,100 30,83) 1 883,71 |CS ÚRS 2021 01

PP

PSC

w 
w 
w 
w

Demontáž potrubí z hovoduovýeh trub odpadních nebo připojovacích 
pře* 75 do 0114
Pozná mka k ssubofv can.
1 Demontá: psténých pásů « oceňuje conemu souboru cen 722 18
18 Damantéž plstných pásů z trub, čést S 02.
"advtrání dřenu pod kačirkem"
"hl avice" 1,2*4
"Texi drenážní potrubř5B,3
Součet

4,800
56,300
61,100

332 K 721173315 Potnibi kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110 | m 1 4,000 436,32 1 745,28/CSÚRS 2021 01

n
 

•
 

> >
CL 

Q
. 

5 >

Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 110
Poznmke k souhofucen.
1. Cemamr-3315až 2317 
w/oku po čisticí kus.
"odvodnní dvůr napojení na uliční vpust22
Součet

4,000
4,000

333 K
998721102

Přesun hmot tonážni pro vnitřní kanalizace v objektech] 

vdo12m i

1 1 0,007 9 212,86 64,49cs ÚRS 2021 01

PP

PSC

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanený z hmotnosb 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do50mv 
objektech výsky přes 6da 12 m 
požnefa k sotbom ce
1 Ceny pra pfesun hmot siamovaný Z hmotnosh přasumnavaného 
materálu se používají tehdy, pokudje možné urt hmomnasl Za cehj 
sfavebni dil. Do réh bmotost se započltává i hmotnou matanšlú 
oceňovaných ve specfhaci. 2 Pokud nelze jecroznačn slanowt 
hmotnosiposunovaných maleňěiu, tze pro výpoietpfownu hmot 
použít ofíenlačni procentní sazbu, touto sazbou se vynásobi 
rozpolov nakady ze celý sfavebni di včelné nklad na mnafetiáf 
ve specikacich 3. Phplciok k cenám -11B1 pro přesun pra věděný 
bez použkf mechanizace, lj. za zilžených podmiak, tze použit pouze

334 K
998721181

1 Příplatek k přesunu hmot tonážni 721 prováděný bez j 
| použiti mechanizace |

t 1
0,007 5 000,00

35,00/cs ÚRS 2021 01

pp

PSC

Přesun hmot pro vnitřní kanekzace stanovený z hmotnost 
pfesunovanha materiálu Příplatek k ceně za pfesun prováděný bez 
použtinacharzaca pro iakoukoiiv výčku objekt: 
roznamh*a x squbrcen'
7 Ceny pro přasun hmof stene vený z hmotnosh pfesimovaněho 
mateháhi se používají tehdy, pokudje možné hmctnosl ra celý
stavební dH Do tito hmotnasti se započítává i hmotnost mateňálú 
oceňovaných ve specikaci 2. Pokud netze jednoznačnš sanovi 
hmnathas přesunovaných matariah, !ze pro výpočet přssunu hmof 
použít oríanlsĚně procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí 
rozpočlove náldady že celý slavekní dď včelné nklad ne matená? 
ve specifikackch 3. Příplatak k cenám -f181pa pasun prováděný 
dez použti mechanizace, ti. žá zilžených poemmak, lze použit pouze

D 73 Ústřední vytápění 85150,44

• 734 Ústřední vytápění - armatury 85 150,44
/335 K 090 D+M Ruční odvzdušň ovaci ventil OZN, ÚT1 j kus j 31,000 281,88 8 738,28/

pp

uodavka a monla:
RučnÍ odvzdučňovaci ventil.
Použitý edvzdučnvací ventil bude určený pro dvou-nubkové souslavy
$ nuceným oběhem s běžnými i velkými teplotnirrd spády.
Parametry
Tlaková ida: PN 10
Tepkota
Maximální provozní teplota 120*
Materiál.
Těleso ventilu; nikovand m0saz CW617N dle UNI EN 12164
Ovládací prvek pleat
Famr t
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Potnámka A položce:
Mledinou součést soupisu slavebnich praci, dosávek • služeb je 
projektov dokumerace. Podrobni specifikece výrabkuje uvedena 
v pNloze projekavó dokumentace D. 1. 1g 07 Výpis prvku PSV půd 
O2N ÚT1
"UT1*31 31.000

336 K 091
| D+M Radiátorové uzavírací a regulační Sroubení s j wue | 2,000 627,48 1 254,96
Ivypoustěním přímé DN 15 OZN. ÚT2 | |
Dodávka a montáž
Radiátorové uzavirat a regulačni šroubenf $ vypoudtndm v pítmém

pp provederi. Použit regulační uzavralelne Sroubeni s pomšli
pfednasbvenT Madr pro teplovodni seustavy k nuceným obéhem.
Rozmr: DN 15
Poznámnke k položce.
Mednoe oučázt squpisu savebnich pai, dodávek a clužeb J#

p prjeková dkumentsce Podrobhá spocikksde vrobkuje uvedena
v plfaze projektov dokumentace D 1.1c.02 Výps prvku PSVpod
02N ŮT2

w "T22 2,000

1337 K 092
1 D+M Radiátorové uzavírací a regulační sroubení a I . 1,000 749,52 749,52
vypoušténím přímé DN 20 OZN. ÚT3 | |
Dodávka a montáž.
Radiátorové uzavírací a regulsni šrouabenl a vypouštěním v přlmm

PP přovedeni, Použté regulační uzaviratein Sroubení a parná ti
pednastaven. vhodné pro tepte vodní soustavy & nuceným oběhem.
Rozmér: DN 2D
Pozpmnke A pfote
Medimou součésN sobpisu slvebnich pnei dodával a sheb jo

p projeková cfokumentace. Podrobná speciketa výrobku je uvedena
uplze orpjekfově dokzrhentace D. t íc.W Výpa prvku PSVpad
OZN úT3

w "ŮT3"1 1.000
338 K 093 1 D+M Radiátorové uzavírací a regulační sroubení s i ks 14,000 622,03 0 709,12

vypouštnim rohové DN 15 OZN. úT4 | |
Dodávka a mentáž
Radiátorové uzavírací a reguačni Sroubeni s vypoušténim v rohovém
provedení,
Potxtrlé tegulsčn uzvirateiné šrotibeni & pamětí přednastaveni
vhodná pro teplovodní sou6tavy e nuceným oběhem.
Rozměr: DN 15
Ponámka k pololee
Nedinou soužil soupisu Htavohnieh pracf. dodavek a služeb je

p projekfová dokumenace Fodrobr spocilkate výrohkuj uvedena
v pioze projektové dokumentace $.1.1.02 Vépis prvku PSVpod
OZN 04

w 74*14 14.000

339 K 094
D+M Radiátorové uzavírací a regulační sroubeni s | kue | 12,000 750,60 9007,20
vypoušlěnim rohové DN 20 OZN. ÚT5 i I
Dodávka a mnend
Radiátorové uzavírací a reguačni Sroubení svypbuštěnimv rohovém
provedení.
Použité regulační uzaviratelné Sroubení a pamětí pednastavenE
vhodné pro teplovodní soustavy a nuceným oběhem.
Rozměr; DN 20
Poznámka k položce.
Nedihnou součásí SOuprsu sfavebnich praci, dodávek a siuzob je

P projektová dokumenlece Podrobné speciftkace výrobkurje uvedena
v přkžo projektové dokumentace D. 1 1c.02 Výpis prvku P^l/pod
OZN ÚT5

W "ÚT5"12 12.000
: 1 { D+M Radiátorové uzaviraci a regulační sroubení s | kur j 2,000 628,56 1 257,12
340 K 095

wpouštěnim rohové se svém DN 15 OZN. ÚT6 ! I
Dodávka a montáf
Radiátorové uzaviraci a regulační Sroubení a vypouštěním v rohovém
pravedení, se svěrnýr rauhenim pro měděné potrubi.
Použité reguačn uzavitateiné Sroubení a paměť přednastavenf
vhodné pre teplovodni soustovy $ nuceným oběhem.
Rozměr; DN 15
Poznémke k položce
Mecnoe suási souprsu stavebních přeci, dodávek a služeb já

P peojektvá dokumentate. Podrobná specifkace výrobkuje uvedena
v pfoe projektové dokumentace D 1.7.02 Výpis prků PSVpod
OZN 0T5

w "ÚT5"2 2,000
1341 K (096 | D+M Termostatická hlavice OZN, ÚT7 I hus i 31,000/ 1 082,16 33 546,96

Dodávka a montáž:
Zabezpečené provedeni tarmnostateké hlavice bude avým pravedenim
určené pto individuální regulaci teploty ve veřojně přístupných

PP prottrách.
Součástí položky je dodávka výrobku a souvissjcich prvku, montáž.
zpovozhni, selizení o zaškolení obsluhy.

Po známka k paložce:
Hedikru součéstí soupisu slavobnich prtcf dodávek a slueb je

p projektové eokmentace Podrobná specifikaca výrabkuje ovedena
v pfhaže projektevi dokumentace D1 1c 02 Výpis pd PS V pod
OZN ún

w ÚTT31 31,00D
342 K 097 |D+M Termostatický ventil s (dynulým přesným 1 16,000 609,12 9745,92

[přednastavením DN 15 OZN. ÚTB I f

Dodávka a montáž
Termostatický ventil & plynulým přesným přednastavením.
Použitý la hmpstatieký radiátorový ventil bude určený pro dvou-nubkové
soustavy $ nuceným oběhem $ běžnýma i valkýmt topbotnim
spády. Integrované plynulé nastavení umožni přesn hydranickó
vyvážení jednthvých otopných 14 les $ tilem zajistit požadovaný průtok
dle výkonových požadavk.
Součást položky je dodávko výrobku a souvisejících prvků, montáž,
zprovoznění, Mříženi a zaškoleni obsluhy.
Rozměr: DN 15

Poznámka R položce.
Nedihou zouásti soupisu sfavebnich prací, dodávek a služeb j

p prqekov dokumantede. Podrobná specífhkace výrobkuje uvedena
V piloze projakove dakumentace D. 11e Q2 Výpis pfvků PSVpod
OZN Ůra

w "ÚTB"16 16,000

343 K 098
I D+M Termostatický venti s plynutým přesným | j 13,000 840,24 10923,12
(přednastavením DN 20 OZN. ÚT9 5

Dodávka a montáž:
Termostatický ventil a plynulým přesným přednastavením.
Použitý termectatický radiátorový venti bude určený pro dVOtrubkové
soustavy s nuceným oběhem s běžnýr I velkými teplotnim
spády, inlegrované plynulé nastavení umožní pto sne hydronické
vyvážení jednetvých otopných tleE $ cílem zajistit požadovaný průtok
dh výkonových požadavků.
Součástí položky je dodávka výrobku o soLmsejcich prvku, montáž.
zprovozněni, benzen! a zaškoieni obsluhy.
Rozměr: DN 20

Poznámka k položce
Nadupu suésli souprsu stevsbnieh praci, dodávek 4 stufsb je

p projektová dokumenlace. Podrobné specifkeca výrobkuja uvedena
v přikeze projektové dokumentace 0.1.1 o. 02 Výpis prvk PS V pod
OZN ÚTB

w "ÚT9"13 13,000
344 K 099 D+M Termostatický ventil s plynutým přesným I . I

. IpřednasiavenimDN.15OZN,T10.. ___________  . J |
2,000 600,12) 1218,24
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Dodávka a month:
Tetmeststický ventl s pynulympřesmým přednastavenim, se svěmým 
rouberim pro mé dílná potrubí.

Poulily termostatckýrdátorový venul bude uren ý pro dvou-rubkove
soustavy s nuceným obéhem a bžným i vekým teplotními spády.

PP Integrované plyhui nastávaní umožni přesné hydronické vyválení
jedhotiých otopných těles o cilem zajistit poadovaný prtok dis 
výkonových pciadavítu.
Součásti potožky je dodévka výrobku a souvisejících prvku, montáž,
zprovezněni, seitzeni a zaškoleni obsluhy,
Rn»mr nN is
Poznámka k polokee:
Nedinnou EatčésN souprsu stavbnich praai dodávek o s/užab je

P prpjekov dokumentace. Podrobná speciťkace výrobku je uvedena
v pfihzo projektové dokuman’ace D. l.fe.d2 výpis prvků PSVpod
OZN. ŮTfo

W ŮT10‘2 2,000

0 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 62 505,43
1345 736117110 |O^rtí a pňpojeni otopného tělese litinového po | m2 | 350,780 178,20 62 505,43

pp Otopna tělesa honová čnkov se zákadnim náterem výkon 88-136,1
Wčnek odpojeni 3 pFipojení po nátéru

p Poznámka * polozce:
Odpajei 4 apajeni stávajicich radiátorů

w Odpojení a přípojeni otopného tělesa stávajícího pro nátěr a
vým. pip potrubí a osazeni kombiventi

W (20+102)0,255 10,200
w (28*(15+11+1)+18)0,44 340,550
W Součet 350,750

□ 74 Elektroinstalace 37 800,00

D 742 Elektroinstalace-slaboproud 37 000,00
346 K 103 D+M Digitální spínači hodiny OZN. EL4 | kus |....  2,000] ...........18900,00 .......... ..........37 ______________________ ________ _

Dodévka 9 montáž:
pp Digit-ini spínací hodiny s možnosti programovánl přes NFC, určeně k

ovládáni refektorových sMbde použitýcy k na svíceni 3D 
népisuTELOCMNA 
Poznámka k poloce:
Ahodineu součást soupisu stevehnich prací, dodávek e slueb je

P prbjektav dakomentaca. Podróbhó specifikaca výrobků je uvedene
v pfTioza prjeidov dolmentece D. 1 4b 13 TECHNICKÁ 
SPECIFIKA C pod OZN EL4

W "EL4"2 2,000

O 76 Konstrukce 2 413 712,64

O 763 Konstrukce suché výstavby 133 142,68
(347 K 763131714 SDK podhled základní penetračni nátěr i m2 [ 118,3201 38,77 ........... 4 587,271CsÚRS 2021 01....

pp Podhled ze sádrokartonových desek ostatl práce s konslukce na
podhledech ze gádrokartonavých desek záladmi penetračni nál: 
ruáfrertne • suuoeru uert
1. U cenácfr /sou započteny i náklacy na tmetent a význou pásku
2. V cenách nejsou zapotehyndadyna zkadní penetračninétr 
tyto se beeují cenou -1774. 3. Ceny -1512 až -1613 MAontát nosná 
konstrukce je stenoveny po m2 plochy pochlodu 4 Veorjáct)-1612 
a -$613 nejsou započeny nákedyna pro), iýto se oceují Ve

PSC apectfikeci ó. Vcenbeh -1621 a! -7^24 Monláz deseknejsou
gspodleny nekledy na desky; toto dodávke se oeeduye ve specihkaci
6 V ceně ■ 1753 Atipletek ze prhyb nosného stropu přes 20 mi je 
zapolena pouze mrantž, atypický polf se oceňuje indhtcuiné ve 
specifikech 7. Uváděné hodna cen -7431 ež- 14 43 a -14?1 ai
-J495 vyjadhepožámi odomostkonshukea chráněné podhiedem
*---.o 004 + i, r m • -im ah N A---áu - at-, r

vy "montá pomocné konstrukce pro opláštění spodních psnic
betonových vazníků1*

W "SÁDROMLÁKNI TÝ OEKLAD" 118,32 11S ,320
W Součet 118,320

j346 K 763131766 | Poptávek k SDK podhledu za výsku zavěšeni pres 1,0 j m2 | 118,320 100,22 11 858,03/cs ÚRS 2021 01

pp Podhled Ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám ža výšku
zavěšenl přet 1,0 do 1,5m rcemerTe M opDuru cen.
1. V cenách jsou ztipočf ony i nákiatfy na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započreny nákfedy na zákedn/ penetrační nefér; 
fyfo se ačeuji cenou-1714 3. Ceny-1612 ež -1613 Montáž nosně 
konstrukce je stanoveny pro m2 plechy podhledů 4 V cenách -1612 
a -15 13 nejsou započteny náklety ne profty; tyla se oceňují ve

PSC sgecifikact, 5 V cenách ~1£21 el -1Ó24 Montáž deseknejsau
zapotteny náklady ne desky: tato dodávka se oceoya ve spackaci
5. Vesně -7763 PPplatkta průhyb nosnóho stropu př8s 20 mm je 
zapodtena pouze montáž, atypekýprof se oceeje indiwiduá/né ve 
spocifakaci 7. Uváděné hodnoto RElucen -1431 až-1443 a -14?1 až 
■1495 vvjaqhje požární odolnost konstnikce chráněna podhlodem;

"montáz pomocné konstrukce pro opláštění spodních pásnic 
betonových vazníků*

W ‘SADROMLÁKNITÝ OBKLAD", 118.320
____W_____ _____ ___ Součet...................____ _________ _________ __________ _ ____ _ _______  __ ___ ___________ ________ _______ ___ ____ ___ ____ _ 
[349 K [763131771______ [Příplatek k SDK podhledu za rovinnosi kvality 03______[ m2 [______ 118,320__________ 90,83/_____________ 1C 747.01 |CS ÚRS 2021 01

pp Pochled ze sádrokartonových deček Příplatek k ceném sa ioviD5I
kyalty specidIni tmelení kvality Q 
rDáritbr A >euorH C«í<
1. V cenách jsou zapotany i náklacyna tmeleni a výztužnou pásku 
2. V cenách nejsou zapoceny někudy ne zákaeni penetční métén 
tyto se oeeup cendu-1714 3 Ceny-$512 sž -613 Montoř nosně 
konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhiedu 4. V cenách -1512 
e -75f3 nejsou zspočtony nékady ne prolly; tyto se oceňuji ve

PSC spaciikac.5 V cen ách -162 7 ež ■ 1624 Montáž doseltnajsou
započteny náklady na desky, toto dodávke se oceuje ve specihkaci 
6 V ceně -7763 Příptatek za průhyb nosného stropu pss 20mje 
zepočlana pouze mon/áž. atyprcký prof se oceňuje intdivcuáhhé ve 
specfikaet. 7. Uváděná hodnoto RElu can ~1431 a2-1443 a ^14^1 až 
■7495 vyjbdruje požární odomhos konstrukce daněné podhledem; 
h-p-a*» D£r -- Hwet +nengha eimm

w "montáž pomocná konstrukce pro opláštění spodních pásnic
betonových vazníků“

W "SADROVLAKNITY OBKLAD*, 118.320
W Součet 115.320

‘350 K 763231111.1 Sadrovlakmitý padhledvmmdeska 1x12,5 I m2 I 118,320 858,60 101 589,55
i I | dvouvrstva spodní kce proti! CD+UD bez izolace III I I

Podhled ze sdrováknitýeh desek dvouvrstva zavěšená spodu;
PP konstrukce z ocelových pro CD, UD jednoduše oplášténá deskou t.

10 mm, vý*ka knetrukes 75 nim, bez izolace 
Paznánka k souboru cen
1, V cenách jsod zapotteny r nákfedy ne fmaíení 2, Ústefní

PSC konstrukce a préca a příplatky u podhledu ze droulákmitých desek
Izo acenit cenom 763 73-77.. po podhled ze sádrokamtonových 
dá sek.

w "montáž pomocně konstrukce pro oplášlní spodních pásnic
betonových vazníků"

w ■SÁDROVLÁKNITÝOBKtAn"118,32 116,320
W Součet 116,320

351 K 998763302 PTesun hmot tonážni pro sádrokartonové konstrukce vil 2,329 1 274,40 2 968,08cs ŮRS 2021 01

í_.......|..... . L . ......... ................. ....... I objektech v dg 12 ni__ _ _ _ __ ______ _____ _____ ____ _ _. |............... J.................      J............ .. .. .........          J_________________ ..____ __
Přesun hmot pro konstrukce montovaná z desek sdrakrtonevých,

pp sádrovtaknitých, cornentoMáknitých nebo camennvýeh statyovený
z hmotnosb přesunovaného materiálu vodorovné dopravní vzdálenosi 
do 50m v objektech výšky přes 6 do 12m
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PSC

roHarme A sovauru ter.
í. Cany po přesun hmot sžanovený z hmotnosti pť&simflvaného 
materáb se použyi tshdy, pakud jo mhežn určit IrnwttTMl za cel 
stevehet efé. Do této Aunonosii se započltáv j hmclnast meleralu 
deeovamýeh ve specfkeci. ?. Pokud netzejednaznačn zfanokit 
hmalnast přesunovahých maleridl, /ze pt výpodet pls sunu hmot 
potži ohenfačné procent sezbu. Toufo sazbou so vynásobi 
rozpočtové náFady za celýstavebni ď/ veln nákled ne matonei 
ve specifkecich 3 PtípJttak k ^33S1 pro pesun pruvádiný
ber pouJiJl mechorrizaM, tj za zdlžených ppdminek, kzepoui pouze 
po hmpolnost maleriálu, která E timo zpsobem Ekulsčně 
přemístuje •p‘esunu sahoveného prodnini azbou se ziJien/

352 K
998763381

I Příplatek k přesunu hmot tonážni 763 SDK prováděný í j
bez použiti mechanizace

2,329
598,001 1 392,74cs ŮRS 2021 01

Přesun hmot pro konstuke mOAované z desek sádrekartonových.
E3drovknitých, cementová knitých nebo cementových Poplatek
k csnám za přesun prováděný bez použit mechenizace pt jakoukon 
viku objektuPVrefemne A »uvr *et
f. Ceny pra pfesun hmof sishovený 2 hmnomnosh pfesunovaneha 
metenálu $0 použj tehdy, pokudje mžné Urůt hmotnoít za cel 
stavehn d Do téle hmoiesi ce započtévá í hmotnast malerék 
aceevaných re specifkaci. 2 Pokud neize jecnoznan slanovt 
hrotnost pfesurovenýph malentaki, Eze pro výpočat p’asunM hmot

PSC použi orentačně procentni sazbo Tou/o sazbou ce vyrtsobi 
rozpohve nákady za celý stavebni dn vĚeině nékledir ne mafentef 
ve apecikecích 3 FAipletek k cehám -338 í pra přesun pro vád ný 
bez použiti mechanrace, fj za ztifených podiinek, te paufJl pauzo 
pra hmatnost materi# Nu, Ware se timta způsoben skesn 
přemisřuje. U přesunu snovenho proconin s#zb0u # zleni

o 764 Konstrukce klempířské 104 999,72
353 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabuli do suti [ m2 i 1,830 j 71,76 131,32|cs ŮRS 2021 01

PP Demontá kempiiských konstrukel krytiny ze tvitk nebo tabuli do sut

w "pTistrešek"1 ,83 1,830
W Součet 1,830

354 K
764002841

Demontáž a plech ováni horních ploch zdi a nadezdivek |
Ido suti I

m 1 6,4001 59,33 379,71 CS ÚRS 2021 01

pp
Demantž kdempífských konstrukei oplechovni horních ploch zdi a 
nadezdivek do 8U&

w *zitky"3,2*2 6,400
w Součet 6,400

355 K 764002851 | Demontáž □ plechová ní parapetů do suti | m 1 28,800 j 57,67 i 1 660,90 CS ÚRS 2021 01

PP Demontá2 KempiFskýeh konstrukci op*echováni parapelu do suti
w 'parapet'
W "tlocvična"
W "sociaini zázemri 2122 28,800
w Součet 28,800

356 K
011

D+MJednodilnývenkovniparapetníprofit5600x260 I 
1 mm OZN. K1

kus | 17,0001 3 726,70
63 353,90

Dodávka a mnontáž:
dedmodiiný venkovni pnopoinětepený kompozitní parapetní profil se

PP
za obleným noum vyrobe nýzjake Etí hknl kovo skitinf AlPAgSi5 
vyso kotlá kým ertrudovánkm,
ZÁKLADNÍ ROZMĚR PARAPETNÍHO PROFILU
$600 x 260 mm
Poznámky k položce
Nedhnou soust zoupisu stavebn/ch gvrecl, dodávek a stužsbj
projektová dokumentace, Podrobná spocifksce výrobku je uvederta 
v nPiloze drojekové dekumentace Vřpis wuko PSU pod OŽN. K1

w "K1*17 17,000
357 K

012
I D+M J edn o dílný ven kovn i parape tn i pro fil 2 4 0 0 x 2 60 I
I mm OZN. K2 I

kus | 6,000 1 765,68 10 594,08

Dodávka a montá
Jednodílný venkovní plnoplošn lapený kompozitní parapetní profil se
zaobleným nozam vyrobený z jakostní hnikorá elitiny AMMgS5
yynokodakým extrudovánim, 
ZAKLADN ROZMĚR PARAPETNÍHO PROFILU
2400 x 260 mm
Poznmnka k položce:

p Nedihnou souésii soupisu sfmsbnich psci, dodáigk a shužeb ja 
projekfová dokumentaca. Podrobnspecikece výrabkuje uvedsna
v pfitoze projektová dokumentace Výpis prvků PS.V pod QZN. K2

W ______________________________________________________ ________ 6,000 .............. ... . ...... ............ ........-.............
358 K

013
D+M Jednodílný venkovni parapetní profil 1250 x 260 ] 

| mm OZN. K3 |
kus | 24,000|

1 060,941 25 462,56

Dodávka a montáž'
Jednodílný venkovní plhoplošn lepený kompozitni parapetní pro,fA se

PP
zaobleným nosem vyrobený z jakostní hlihikou slitiny A#gSi5 
vysokotlakým extrudovánim.
základní ROZMÉR parapetního profilu
1250x260 mm
Poznámka k položce.
Nediou součsti oupau slavebnich proci. dodávek o sJuíeb je
projektová dokumentace. Podrobná specifikaea výrobku je uvedeno 
vefilze jektov dokumentace Mýmisorvků PSVpod 02N. 3

W "K3"24 24,000

359 K 014
D+M Jednodílné atypické oplechování r.š. a 750 mm 1
OzN. K4 1

kus |
1,000

3417,25 3417,25

Dodávka a montáž:
Jednodílné atypické oplechování spádované plochy konzoly nad 
vstupem na východní stráně Budovy se sociálním zázemím pro

PP tělocvičny.
Výroba, provedeni a montáž Kempízkého prvku bude v souladu $ 
požadavky ČSN 73 3610 Navrhováni klempířských konstrukcí, 
ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 2 750 m
ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA > 3200 mm
Pazhmke k polote

p Nedilnau sokásti souprsu sřvebnfch preci, dodévpka sipžebje 
projektová dokumenace Podrobné specifkace výrpbku je uvedena 
vprdaza protekla vé dakumettiaeo Wpis orvko PSVpod OZN K4

w "K4"1 1,000

D 766 Konstrukce truhlářské 1 658 941,46

360 K 766411811
I Demontáž truhlářského obloženi slěn z panelů plochy 1 
do 1.5 m2 |

m2 | 335,596 92,56 31 163.35 ÚRS 2021 01

PP Demontáž obloiení stěn panely, plochy do 1.5 m2 
Poznémke k souboru een:
1. Cenami netze ocetovat demanlz ob/oření stín výly pies 2,5 m,
tyto práce se dediuj cenami souboru cen 768 42-71 Demontáž 
ohhtenf podhledů.

w "Tlocvina -
velká"(29,625+15,6)*2*2,4+0,2*1,2*2*4*2+(1,75+2,22)*0,5

224,610

w "Tlocvična - malá"(15,6*2,35-2)+(1 7,65*0,95’2) 
1,45*0,541*2,5*2

110,985

w Součet 335,595
361] k 766411821 | D emo rs táž truhla řskéh o obiožen í stěn z palu b ek | m2 | 47,390, 137,44 6 513,28|CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž obložení slěn palubkami
Poznámka k goubou cei
7 Cenem ne/ze oceovt demontáž obložen) stán výšky přes 2,5.
tyto pníce se obeuj cenami suban cen 756 42-18 Oemontát 
obkrZení podtiíedú.

w
'Tělocvična - mal - kryty otopných tčles"{17,65*1,4°2)- 
1,45*1,4

47,390

W Součet 47.390
362 K

766411822
I Demo n táž tru hlřs kého obloze ní s tě n podkl a dových 1
[roštů í

m2 |
382,985 24,52 9 390,79jcS ÚRS 2021 01

PP Demontáž obloženi stín podkladových rot
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Poznamka k souboru cen:
1. Cenami neize ocefavat demméž obiotesi s‘n výky přes 2,5 m
tyto préce se oceuji cenem soubor cun 766 2-18 Demantá
obloem podhedú

w "dlíce"

W
"Télocvična - 610
velka"(29,525+15,6)"2"2,4+0,2-1,2‘2*4"2*(1,75*2,2*2/0,6 ‘

W
'Tělocvičnu -mala"(15,6*2,35*2)+(17,55*0,95-2)- 110985
1,45’0.5+1’2,5*2 '

w Mezisoučet 335,595
W "palubky"

"Télocvična. malá • kryty otopných těles"( 17.65*1,4*2)- 1
1,45*1,4 ■

w Součet 382,995

1363 K 766416233
iMontáž obloženi sten plochy přes 5 m2 panely m2 1 380720 480,65 182 993,07cs ÚRS 2020 01

] dýho vánými pres 1,50 m2 lil 1 I
Montáž oboženi stn plochy přss 5 m2 panely obidadovými
dýhovanými, plochy přs 1.50 m2
•oznamnke k oubaru cen'
1. V cenách -f 2 12 o# -6243 jsou zapotany 1 nelady na
pšroubováni saku. 2 Vcemách-1212*2 -6243 nejsou započleny
nkedy na montá pocklecového rošfo, tafa monfá se aceuje

PSC canou - 7?1 fl V cení - 72 11 itejsou započleny nákady na monf
a doévii Hpených prvku (např. kcnzct. ime) pro zavěšený mn;t teto
montá 0 dodávka sa peovj indivuáiné 4. Cenami ^1212 ni •
^243 netto oceňovat obfeaní clobpů zekňhaného prťoru; tofo

,364 M 766-001 [Dodávka obkladové překližky reakce nsB,S1-<i0tL m, | a3a ,731 awjnl 413 437071
19mm, formát 12b0/2500mm II | I i
Dodávka obkladové p‛ekližky reakce na 8,51-dDt. 19, fuEát
1250/2 500mm
Ponámka k polofce
Spetifikace.
Tkerštke: 19m
ProvedenžTyto desky se vyrábl potze v provedent cokbukovém
(vžechny vrstvy buk)
Lapenk Tiida topení 2 /A 100) - ČSNEN 314-2, Jsou uréeny p/u
chránéné venkovní proste di dis EN 835-2.
Fommét:
1 250 x 2 5Ot) mm, (Smr váken povrchové dýhy je tavnobný s
krotil hranou - phtené prvedeni)

p Klasifikace die EN 13501-1: 2003.
Podře reakce na sha B"
Poclo hvorby koure: s1
Podře pfamene horelch kapekóstic
Klasit)kace dia EN 45545-2: 2073
Testovaný Výrobek s^ňuje poždavkyR: pre úroveň nebtípeíl HL1
&HL2
Jakost.
BB/CP
Bftjuient Pavnh je síantíortně broušen tmám 60. Povrch nwía být
mlmd tabanen v důsledku obstha rateianšus

W "zátěžový obkad
W "tělocvična. velká"204,76 204,760
w "tělocvična - ma16"147,7 147,700
w Mezisoučet 362,460
w "akustický obidad"
w "tlacvična-mala"9,35 9,350
w Součet 361,810
w 361,81*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 434,172

(355 M 766002 [Ocelový perforovaný plech-provětráni zátěžového i m2 I 20801 466 56 9 704,91
]obkladu _______ ________ i I i ............................................................................. — -

pp Ocelový perforovaný plech- provětrani ztževého obkddu
w "Tělocviční - vetka 29,525′2′0,2 11,850
w “Tělocvična. malá" 7,65*2* 0,2 7,060
W Součet 18,910
W 18,91*1,1 'Přepočtena koeficientem množství 20,801

366 M 159030059 [těaněni napojovaclpénové í 70mm, tl.4mm j m | 802,850 22,68 18 20S,$4\CS ŮRS 2021 01

PP tsnni napojovael panovi i 70mm
w "tělocvična* velká"
W "60/40*22 4,000
w 50/60*0,8*3 2.400
W "60/80"29,625*10+15,5*10 452,250
W "80/140*4,8’1 4,800
W Mezisoučet 463,450
W Tělocvična - mals"
W *60/60’17,65'10+15,6*10 332,500
w "60/6 03, 9* 1+1,5*2 6,900
W Mezisoučet 339,400
W Součet 602,850

1367 K 1766-003 Montáž obložení stěn - příplatek za sklopný sokl | m j 53,950 534,60 [ 28 841,67)

Mont2 obloženi stěn pfochy piho 5 m2 panely obkdladosými
dýhevanými, plochy přes 1 50 m2
Foznemna k soubo/ cen
1. V canach - 1212 aí 6243 jsou zopeceny i rtaldady na
přrrouboveni soklu, 2 Vesnách -1212 ei -6243 nejsou zapoeny
náklady na mantáž podkledového rolu, fald monláž as oceňuje

PSC cenou -721f 3. V ceně -7211 nejsou napočteny náidady na mont
a dodává nesnych prvku (např, konzoi, tm) pna zevčený mot; tato
montá2 a dovke se deeoje inidividuán 4. Ceham-1212 až -
6243 nolze oceovet cbiožeaf soupů zakvenéha prfezu; toto

w Tělocvična - velk*"(748)*2,075 31,125

w T ělocvičn & - malá"(5+ 5)*2, 075 22,825
W Součet 53,950 .......

(368 K |766417211 (Montáž obloženi stěn podkladového roštu | m | 1602,550 181,44 290 766,67cs ÚRS 2020 01

PP Mantáž obložení stn rošt podkladový
Foznamka x g0ter cen.
1. V cenách -Ti 12ež 6243 jsou zapateny 1 nekedy na
prpoubovani soldu 2. V cenách **1212 až -6243 nejsou zopoany
nkfadyna montž padkiadovéha rašiL, lato monláž se oceňuje

PSC cenou-7271. 3 V ceně ‘7211 nejsou tapoitany náUadý ns monláž
a dodávku nosných prvku (např konzol, emna) pru zavéšaný rot teto
manfaž a dogévka $0 oceňuje mndviduáln 4. Cenemi-1212 ai -
6243 netto ůcoňavet abinioni nioupú lekhveněho prútetu; foto
nhnšan. =a mAK:im ineividtáině

w "záleževy obklad"
w "tlocvična- velká"
w "60/4 0*2,75*4+2*2 15,000
w "60/60*2,75*58+0,8*3 161,900
w •60/80'29.625*10+15.6*10 452,250
w *80/80’2,75’16 41.250
w "80/140*2,75’58+4,8-1 164,300
w Mezisoučet 834.700
w tlocvična - malá"
w "60/60*2,75*52+0,8’2+3.9’1+1,5’2 151,500
w "60/80'17,65*10+15.6T0 332,500
w 80/80*2,75*11 30,250
w "80/1402,75*40 110,000
w Mezisoučet 624,250
w "akustický obklad"
w tělocvična - malá"
w "50/60*1,4*46 64.400
W "60/80’13,2*6 79,200
w Součet 1 602,550

(363 M 61223260 \hranol konstrukční KVH lepený průřez 40X60-2B0mm\ m3 0040 28512,00 1 140,4s\cS ŮRS 2020 01
\nepohladový I I ' I I I

PP brand konstrukční KVH lepený průřezu 40160-280rm hepohiodový

Strana 46 2 70



W 
w 
W 
w

télocvična-velká"
"50/40"(2,75*4+2 2/0,06*0,04
Sou Cel
0,036*1,1 ‘Pfepočtené koeficientem množství

0,036
0,036
0,040

1370 M j61323262 | hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm |
\nepohledový I

m3 | 6,0581
35 942.40 217 739,06 CS ÚRS 2021 01

PP 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
W
W 
w
W 
W 
w 
w 
w

hranol konstrukni KVH lepený průřezu 60x60-260 neponledavý
"télocvična- velká"
"60/60*(2,7 5* 58+0, 8*3) * 0 06* 0,05
"60180"(29,625* 10+15,6* 100,06*0,08
Mezisoučet
tělocvična - malá"
"60/60"(2,75*52+0,82+3,9*1+1,5 2)*0,06*0,06
"60/B0"( 17,65’10+15,6*1 Of 0,06*0.08
"akustický obkdad"
"tělocvična - malá"
*50150* 1,4*46*0,06* 0,05
*60/80*13,2*6*0,06*0,08
Mezisoučel
Součet
5,507*1,1 Přepočtené koeficientem množství

0,583
2,171
2,754

0,545
1,596

0,232
0,380
2,753
5,507
5,058

377 M
|61223263 j hranol konstrukčni KVH lepený průřezu B0x80-280mm i

| ne pohledový í
m3 j 3.5301 36 504,00 | 128 859,12 cs ÚRS 2021 01

PP 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
W 
w 
w

hranol kanstrukni KVH lepeny průřezu 8D80-280/ nepohledový
tělocvična- velka"
*80/80*2,75*15*0,06*0,08
"8 0/14 0-(2 75* 56+4.8* 1)0,08*0,14
Mezisaučet
tělocvično - malá"

80/50 2,75*11*0,08*0,08
"6 0/1402,75*40" 0,06*0,14
Mezisouet
Součet

0,264 
1,840 
2d 04

0,194 
1,232 
1,426
3,530

1372/ M i 766-003 | Podružný a spojovací materiál | soubor | 1,000 16 200,001 16 200,001

pp
W 
w

Podružný • spoovac materiál
"Zatéžavý obktad-1
Součet

1,000
1,000

373 K
017

D+M Jednodílná vnitřní plastová parapetní deska 2800 !

x 500 mm OZN, V I
kus | 2,000 1 410,70 2 821,40

PP

p 

w

Dod*vk a monláž
Jedhoeiln vhitinf pnoplašh lepená vee-komrová pastová parapetn 
deska te zaobleným nosom. Povrchová úprava lícová plochy 
parapetních desek bude nakaširovanow shrukturovanau folií bílé barvy. 
Na volných okrajch bude parapetní deska uzavTena krytkami z trvale 
U/ stebitizovaného bílého plastu.
základní rozměr parapetní desky
2800 x 500 mm
Poznámkakpolažce
Nedinou sovss souprsu stuvebnieh prací, codávok a sueb je 
projektov dokumentace Podrobná specifikace výrobku je uvodena 
v pioza projakove dokumentace výnis prvků PS V pod 0ZN V? 
"V22 2,000

1374 K
018

D+M Jednodílná vnitřní plastová parapetní deska 2600 1
]>:500 mm OZN, V3 |

kus j 4,000 1 309,93 5 239,72

PP

p

w

Dodávka a montáž.
Jednodílná vnitfní pinopložně lepená vice-komorová plastov parepoth 
deska $e zaobleným nosem. Povterov úprava tcové plachy 
parapetních detek budenakačirevangu bukurovanot foE. bílé barvy. 
Na volných okrajích bude parapetní dleska uzavTena krytkami z trvale 
WV stabibizova né ho *iléh o pbsstu,
ZÁKLADNÍ ROZMR PARAPETNÍ DESKY 
26001550
Fožnémka k položce
Nedincu součást soupsu slavebnich paci, dodávek a skžeb je 
projektová dokumentace. Foerohh specikkace výrobAuje uvedana 
v ploe projaktové dokumentsce Vpispnvk PSVpadOZM V? 
"V3"4 4,000

(375 K 019
D+M Jednodílná vnitřní pastová parapetní deska 2400 |
1x500 mm OZN. V4 I

kus | 2,000
1 209,17

2418,34

pp

p

w

Dodávka a montáž'
Jednodílná vnitN plhopicšn lepená vice-komarová plástová parapetn 
deska se zaobleným nosem. Povrchová úprava lícové plachy 
parapetních dedek bude nakalrovunou stukturovanoa fl bílé barvy. 
Ne volných okrajích bude parapetní deska uzavřena krytkami z trvale 
LV stabibzovahého bílého pact.
ZÁKLADNÍ ROZMÉR PARAPETNÍ DESKY: 
2400x500 mm
Poznmka k položte
Medihau součásti soupicu *avebnich praci, dodávek a suebj 
projektvd dolmentace. Podrobná specifkace výrabkuje uvedena 
vbřhoze BmFove cokumentace Vzus prvků PSVpod ÓZN. V4 
5V4"2 2,000

376 K

PP 

w

020
D+M Vnitřní dřevené atypické plné dvoukřídlé dveře s | 

.....1 požámi odoln osti 1 B 50 x 1 970 mm. OZH, T_1_........    ]
Dodávka a montž
Vnitrní dřevené atypické plné hladké zátěžové symhetcky dělené 
dvoukřídlé otočně dveře v provedení o polodrážkot, s povrchovou 
úpravou vysokotlakým lammatem, určené k použití do provozně 
exponovaného prosted., a požadovanou požární odohesi. 
Rozměr dvafi 1650 v 1970 mm
Poznámka k po/oJce
Nerdiou $oucés) sauprsu stavebalh praci, dodávek a služeb je 
pryeklov dokemenisce. Podrobná zpecifikace výrobku jo uvedena 
vpllaze orjekove dokumentace výpis orvk PSV pod OZN TI 
“TKI

kus j 1,000 

1.000

44 566,20 44 566,20

.....-

,377 K 021
D+M Vnitřní dřevěné atypické plné dvoukřídlé dveře 
1450 x 1970 mm OZN. T2

kus | 1,000
41 326,20

41 326,20

pp

p

w

Dodávka a montáž'
Vnitřní dřevěné atypické plné hadké zátěžové beymeticky dělané 
dvoukřídlé otočné dveře v provedení a polodrážkou, « povrchovou 
prowu vysokodským laminátem, určené k použití do ptovazně 

exponovaného prostředí.
Provedení a vybaveni dvei a jejich instalace bude v eouladu # 
pažadavky PaŽámé bezpečnostního řešan.
Rozměr dveří: 1450 x 1870 mm
Průchozí lFka aktvriho řidla 900 me
Poznámko kpoložee:
Mediheu čás toupiss savebnich prsci, dodavek a shužabj 
projeková dokumenlace Pedrobná specifkate výrobku je uvedena 
vpMoze peiektove dokumentace Wpis prvků PS V rod OZN. 72 
"T2"1 1,000

(378 K

PP

F

W

022
D+M Vnitřni dřevěné atypické piné dvoukřídlé dveře 1 

] 1450 x 1970 mm OZN. T3 ]
Dodávka a mohtáž:
Vnitfní dfevn atypická plné hladká zátěžové asymetricky dělené 
dvoukřídlé otočné dveře v provedení s polodrážkou, $ povrchovou 
úpravou vysokodakým laminátem, Určené k použití do prOVozn 
exponovaného prostředí.
Provedení a vybavení dveří a jegeh instalace bude v souladu 9 
požadavky Požárně bezpečnostního lapení.
Rozměr dveří: 1450x1970mm
Průchozí Křka aktivniho kldla: SDOm
Poznnka k peiožce
Nedihou zoudásl soupisu stavabnch preci, dodávek a shžbjs 
projektově dokumenleca Pa drobná spacisikace výrobkuje uvedena 
v příboze arojekov dokumentace Vypiš prvků PSV pod OZN. 73 
"T3"1

kus j
1,000

1,000

41 326,20 41 326,20

379 K
023

I D+M Vnitřní dřevěné atypické plné zátěžové zvukově 1 
| izolační jednokřidté dveře 900 x 1970 mm OZN. T4 |

kus | 1000 36 367,00 38 367,001
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PP

p

w 
w 
W 
W

Dodávka a momtáž
Vnitfní dřevině shpeké plné hladké zatžové zvuková izolační 
jednokídé atočné dveln v proveden, a polodrzkou, $ pavrchovou 
úpravou vokodakým laminátem, určené k použi do prowini 
enponovaného prottředi.
RazmrchaF: 900 x 1970mm
Peznámka k poiožce
Néd/lnau coučsri supEb stavebních pfacif dodévek a sheb je 
prjeitov dokumnentce. Podobni výt^biw je uvedena
v pfifoíe pfuíektQYé thiamantace Vpis prků P5Vppe OZN 74 
"T4"
"L‘O
"P"1
Součet

0,00D
1,000 
1.000

(380 K 024 | D+M Vnitřní dřevěné atypické plné zátěžové I j
hednokřidlé dveře 800 x 1970 mm OZN. T5 | 5 |

1,000 10481,40 10481,40

Dodávka □ montáž'
Vnifni dřevn atypické plné hacké zátšžové jedhokdi otočné dveří

PP v provedeni s polodrážkou, a povrchovou úpravou vysokedakým
laminitam, určeně k použili do provozně evponovanéhb prostFedl.
Rozměr dve: 800 x 1970mm
Pomnmka k položce
NAodihou součást soupisu sfavebnich praci, dodávek a služeb je
projektová dokumenlace Podrobná cpecfikace výrobku1 jo wvedana
v affoze pnoiektov dokumentace VApis prvku PSV pod dZN 75

w "T5"
W "L"1 1,000
W "P0 0,000
W Součet 1.000

381 K 025
D+M Vnitřni dřevěné atypické plné zátěžové dvoukřídlé í . I 1,000 43 146,00 43 146,00

| posuvné dveře 1850 x 1970 mm OZN. T6 | |

Dodávko a mentáž.
Vnitini dřevěné atypické plné hladké zátěžové symetneky dělené
dvouklidl posuvné dveře v provedenl bezpolodrážky, s povrehvcu

PP úpravou vyeakotakým laminátem, určeně k použit do stavebně
zabudovaného dveřního pouzdra v provozně exponp vanám prostřed.
Průchozí sifka dveihpotveru 1850 mm
Průchozí vška dveřního otvoru 1970 mm
Poznámka k paložce:
Nocinou součésli soupisu Havabnieh přeci, dodávek a shueb je
projekfová dokumentece. Podrobně spetifkece výrobkuje uvedena
v přilze ptojekfové dokumentece Výpis bAfo) PSV bod OZN 6

w "T671 1.000
382 K 026 D+M Vnitřní dřevěné atypické plné zátžové dvoukřídlé i . | 1,000 39222,36 39222,36

|dveře 1450 x 1970 mm OZN. T7 | i
Dodávka a montáž.
Vnitni dřevn atypické piné hladké zátěžové asymetricky dětené
dvoukřídlé otočné dveře v provedení * polodrážkou, s povrchovou

PP úpravu vysakodakým laminátem, určené k použití do provozně
exponovaného prostedí, spoadovanou požární odolnosti.
Rozměr dveří- 1450 x 1970 mm
Prchozi #Ifka aktivního klela: 900mm
Poznámke k položce.
Nsdihnpu součt soupisu sfavebnich prací, dodávek a sužebjs
projekov dokumentsee. Podrobné spocafikece výrobku je uvedena
V néifoze projektová dokumentace Vpts prvku PS v pod OZN 77

w "T7*1 1.000
383 K [057 [D+M Jednodílný dřevěný prahový profil OZN. C8 | kus | 1,000 162,00) 162,00

Dodávka a montáž
Jednodílný pinopočn lepený prahový pro $ výrazná Zaoblenou
náběhovou hranou z ja kostního masivnho hoblovaného bukového
dřeva s jemně brpusným povrchem určený k plynutému vyrovnání

PP výčtových rozdílů nově navržené a původní skladby podlah na rozhráň
víceúčelového sálu pro spinmng a chodby ve ZNP.
Délka profilu. 900 mm
Štika wofu. $ 200 mm
Vka profftu: K 30 mm
Poznámko k položce
Nedílnou součssl soupsu stavebních prsci. dodávak a skžeb je
projektov dokumenlace. Podrobná specifikace výrpbku je uvedene
v přilnte prajektové dokumentaca vpis prvku PSVpod OZN Off

W XS'I 1.000
[384 K [058 (D+M Jednodílný dřevěný náběhový kin OZN. C9 i kus | 1,000 486,00 486,OOi

•odavKa a montaz:
Jednodílný pnoplošně lepený tTetranný náběhový in z jakostního
masivního hoblovaného bukového dřeva s jemně broušeným
povrchem určený k pynulám vyrovnáni výukových rozdílů nově
navržené a původní ktadby sportovní podahy v malé a velké

PP tělocvičně, případně nově navržené sportovni podlahy v malé
tělocvičně a původní podahy v chodbit budovy w sodhim zázemím
pro tieviny.
Délka profilu. 2250 mm
Šířka prefilu. 2 150 mm
Výška orofhs 2 30 mm
Poznámko k položce.
Nedinoe součsli soupisu slavebnich před, dodávek a služeb je
projakfov dokumenfce. Podrpbná specifiksce výrobkuje uvedena
v bésloze projerkdevé dokumenlace Vpis prvku PSVpod OZN. C9

w "C9"1 1,000
i 335( K 1059 jD+M Jednodílný dřevěný náběhový Win OZN. C10 kus j 1,000 324,00 324,00

unaavKa a maraz
Jednodílný pinoplošn lepený Vistrahný náběhový Hinz jakostního
mesivnfho hoblovaného bukového dřeva a jeman broušenýtn
povrchem určený k piynulému vyrovnáni výEkových rozdílů nově
navržené a půvotlnl skadby aportovni podlahy v malé a velká

PP tělocvičně, případné navě navržené sportovní podlahy v maf
tělocvičně a původní podlahy v chodbě budovy se sqcikim zázemím
pro tělocvičny.
Délka profilu 1750 mm
Shka profilu: 2 150 mm
Vška oufMlt z 30 mm
Pznámke k položce
Nedinou součésli souprsu sfavebnich prací, dodávak s služeb je
pnjekov dokumenlace Podrobná specikkacs výrobku je uvedena
vpfze Drojaktsvé dokumentete vpis prvk PSVpodOZN C10

W "C10"1 1,000
336! K 060 D+M Soklikový dřevěný profil, výška 80 mm OZN. C11 | m | 67,950 270,00/ 18346,50

Dodávka a monlt
PInoplošn lapený gakíkový profil s výrazné Zaobenou horní hranou z
jakostnelho masifho hoblovaneho bukového dřeva $ jemně
broušeným povrchem určený k lemování dilatační spéry podlahové
krytiny ve zidadb sportvl podlahy po obvodu navazujících svislých

PP konstrukcí ve Spojovaem koridar, Nářadomě a víceúčelovém sile
pro Spinning.
Záidatni délka prafile: i 3000 mm
Vka profilu: 60 mm
Stavebni hloubka prokdu: 30 mm
Cetkov délka ores)- fi7 95 m
Poznámka Ir paložc4:
Nedílnou souěásíí soupreu slavebnich prací, dodávek a síuieb je
prrojektová dokumenece. Podrobné specifikace výrobkuje uvadene
vpfoze pvpjektavé dokumenlace VPois prvků PS V nod OZN. CIT

W "C11 "67,95 67,050
387 K 998766102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v I I 11,487 1 026,04 11 786,12/cs ÚRS 202G 01

! 5 I lobjektech v do 12 [ í
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený a hmotností

pp přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdáanost do 50
objektech výšky přs6co 12m

Sířená 48270



+ozname K supru cen
1, Ceny pro přasun henoť stanovený g bmelnastr přaswovoného 
maleriálu se použivaj, hehey, pokudje nwtné UNCi hmoihos 24 ol 
sfavebni di). Do lo hmobesii $4 započltává i hmotnosf fnatoriáki 
oceřtovaných ve specfikecr 2. Pakud helze jednoznačn afanonl 

PSC hmomosf přesunovanych matoriálu, ze p výpočet pesuni hirof
použit orienten proreniní sabu Touto sezbou se ynsobi
rozpofová nálady za cetý slvebni dI vdetn nókíad no meteré. 
ve speciKkackeh. 3. Píplstek R cenám -6161 pro presun provádny 
bez paij/íti mechanizace, ij ztižných podmfnek, Ize použi pouze

388 K 998766181

—AhmažnAelmatanáhtimacetlzaznmenhamcktada-g— —
Priplatek k přesunu hmot lonážní 766 prováděný bez

Ipoužití mechanizace I ! 7,251
657,001 4753,9ljcS ÚRS 2020 01

Přesun hmot pre konstrukce tuhlaské stanovený 2 hmotnosti
PP přestnovaneho materišlu PR plátek k coně za pfesun providing be;

použti mechanizce pto akoukteliv Vý5ku objekt 
Hoznemd K $DtporLcen.
1 Cerypropfestan hmař stenovený z hmatnosli přasonovanho
mafonálu se použlvej fehdy. pokud je možhé urN hminos’ ZO me)
sfavsbni dil £>o této hmmeknos2 se zopoifav i hmotnast mafenál
oceovenýeh ve specifkeci. 2. Pokud heize jedhoznané sanow

PSC hmoinosť posunovaných mařenj/ú, lze pra výpoef přesumnu bmof
použir orehlačh prtentni sezbu. Touto 4zbeu se vynásob/
rozpočtov nákadyza celý lavebni dit vetn nákladů h# maferref
ve specfikacich 3, Připlatek ft ceném -6181 pro přesun provádný
bež paukti mechanižace, 1 2a ztžehých podrhtk, /ze použi pouze
n hmnine! matariáfe Lfar en •nmemhemm elaf•Ané

0 767 Konstrukce zámečnické____________________ ______ 516 628.78

369 K 081
D+M Atypické je dnodíiné idem ontovate ín é ian kově i. . I 
zébradliOZN.Z3 I °mP6

2.000 7 916,40
15 832,00

Dodávka a montáž:
Atypická jednodílné demontavatolne vodorovně zhradi ve lormé
tankové výpln upevněné ke dvma protiehlým svslým profaljr
obdemikovho pruřeru ukotveným do zdiva octěni okenního otvoru, na
vfnF straní výpin stavebního otvoru se sníženou výtkou parapetu.
Zábradlí bude svým provedením a funkcí odpovídat požadavkům ČSN
74 3305.
Svil profily konstrukce zabtadk budou mechanicky kotvené do zdva
z keramických cihel, připatně betonu, prostedrictvim chemicky
vapsných nebo mechanických parde kových kolev.
Všechny použité materiály, výrobky a upevňovací prostředky budou
vyrobeny Z korozivzdomhé oceli $ označenim AI SI 304 (ahos 1,4301).
s povrchovou úpravou broušením.

Šířka stavebního otvoru 2 2350 mm
Výka lankové výplně od podlahy 1000 mm
Poznamka k polžco:
Nedrou souasl souprsu stavebnlch prací, dadávok a služeb jo
projektová dakumnenlce Podrobné specifikace výrobku js uvedena
vpiloza proiktové dokumentace Vipis orvku PSVcodOZN. Z3

w 23"2 2,000

390 K 082
tD+M Úprava části stávajícího oplocení pozemku OZN, | komplet 
,Z4 F 1

1,00a 8 899,20 8 899,201

Uodvka á kipaHllaž!
V souvislosti sa zateplen.m smsých obvodových konstruksi obou
budov bude nezbytná úprava částí stávagícih aplooen pozemku na
jihozápadním nároží budovy s tloemnamu.

Po provedeni ktontaktiho zatepleni jižní fasády malá tělocvičny budou
dopiny chybějei zákrytová desky (moměry. tvarem a barvou totožné
s pvodnimi zákrytovými deskami) V
dopinh zákrytovó desce o původní podezdívce ze zmonolEtnéného
ztraceného bednění bude zhotoven jádrovým vnanim otvor pro nový
krajní sloupek, průměr $ 100 mm, Houbka
s 400 mm, Útvar 9 novým usazeným sloupkein bude v celém objemu
zmonalimn prostým betonem, včetně přípaóné tozměrov nebo
*--- 2 ‘a-- Lh r -I- 1 4m • 1
Poznámka k polotce:
Neckoo součást; soupisu stavebnich preci. dodávek a služeb je
projektové dokumentace. Podrobně specifikace výrobku je avedena
vpřloze proaková dokumentace Vřosprvkt PSVpod O2řJ. 24

w "24 "1 1,000

391 K 083 [D+M Atypické zámečnickéltruhlářské výrobky OZN. Z5 | kus | 52,000) 7 873,20 409406,40

Dodávka a montáž:
V prostoru pfed otopnými tělesy jsou v žátěŽovém obidadi stěn
vynechány otvory obdélníkového formta, do kterých budou

pp instalovány atypické zámečnické / truhláfeké výrobky, které pomohou
zajstt očekávaný tepelný výkon tolas a současní umožní opakovaný
přistup do niky $ tělesy pro účely úklidu.

Poznámka kpoložee:
Medlnou soudást souprsu Efavebnich preci, dodávek • užeb j
projektové dokumenlece Podrobné specifkto výrobkuje uvedena
v přloza projekfové dokumentaca Výpis prvku PS V pod OZN 25

W 25"52 52,000

3S2 K 084
| D+M Nástěnná uzamykatelná skříň ze zinkovaného | kes j 1,000 4 838,40 4 838,40

ptechu 600 x 400 mm OZN. Z6 1 i
. ....."ppoyw‘mn*4................. ................................

Nástěnná uzamykatelná skříň pro inatalaci a zprovoznění souboru
externích zásuvek 240 V a 400 V, provedením a vybavením určená k
trvalému použiti ve venkovním prostředí.
Ski bude ze strany exteér mechanicky upevněná k obvodovému
zdrvu z keramických dihel nebo železobetonu, zabudovaná do skladby
kontaktního zsteplovaelhe systému,
Součástí položky je dodávka skříně, montáž, vystrojeni a zprovozněni,
včetně dodávky upevňovacích prostfedků, elaktroistalsčnho

pp mstenálu a zajtní revize tnoproudé
elektroantstalce bez závad.
Paramhety sině
Siřte: 600 mm
Výška: 400
Stavební hloubka: 250 mm
Materiál ocelový gabvanieky zinkovaný prmyalov lakovaný plech
Barva' svět šedá
Stupeň krytí IPGB
ra- 11 -----I-- ------- •4 ft
Poznámka k palotce:
Nerdhneu součás?/ souprsu sťavabnich praci, dodávek a služeb je
projektavá dokumenlece. Podrobná speckace výrobkuje uvedena
vpfiloze brejeiov dokumentace Výpis prvk PSVacOZM 26

w "26"1 1,000
w Součet 1.000

393 K 767-001 D+M - Přístřešku nad vstupem ! soubor | 1,000 45 252,00 4 5 252,00

PP Dodávka a montáž - pfisťešek
Poznamnis k poiazce:
Žárová zinkovená nosné konstrukce povrchové upravená
peumysiovýmlakovnin -předpokledRAL 7043 (edá).
Výplň rámu - ocelový galyarcky zinkovaný Iropézsvý plech.
povrchové upravený prmyslový‘eko vhim - RAL 2015 ($ud).
PoZMÁMKY
Konstrukce přfsteku vetn upevněni  je podrobné speefikgvan v
kapkale D t 1d- STAVEBN& KONSTRUKČNÍ R-SSeNÍ
Tofo výkrasov čásl nenahrazuje výrobní dilenskou dokumentaci
knneinskemn Ler brarl- n*4*mm enit**et, dhdávky •‘ietAučke

w "plístfesek"1 1,000
w Součet 1.000

394 K 767661811 (Demontáž mříží pevných nebo otevíravých | m2 | 147,360 215,22) 31 714,82/cs ÚRS 2021 01

PP Demontáž mříží pevnje: nebo otevirových
W "Tělocvičny JVstiana'9,21’15 147,360
w Součet 147,360

399 K 998767102
| Přesun hmot tonážni pro zámečnické konstrukce v

0,384:
1 284.26 j 493,16cs ÚRS 2021 01

(objektech v do 12 m II
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Přesun hmot pra zmechické konstrukoe ttanavený z hmotnosti
pp přesunavaného mlerilu vodorovná dopamí vzdálanost do $0 m v

obiektsch všky pfes 5 042 
ro2nia * EUDOr cer.
1 Cen/ pra pfesun hmot stanovonýz hmomnostrpestnovaného
merarélu sa pou’va tehdy, pokudje mon; unéN hnrtast ze celý
glavebn/ dW. Do tto hmalnasti se zapctitáv i hmolhast metarál
oceovaných ve specfkaci, 2 Pokud neize jednazračné stanovit

PSC hmotnost pesunovaných malemál, Ize pro výpačet přosunt hmof
použir orientan procentnf sazbu Touto sazbou se vynésobl
mozpočlové hákfady ze celýstavebni dil včečn hkled ne matenál
ve spocikkachch. 3. Pipiztek A ceném -7181 pra presun provadný
boz pqani mechanizace, ti. ze zených podminek, ize puuiit pouze

398 K 99 8767181 i Příplatek k přesunu hmot tonážni 767 prováděný bei t 0384 50000 192,00/cs ÚRS 2021 01

Ipoužití mechanizace í I ’ i I l
Přesun hmot pra zámečnické konstrukce stahovený z hmotnosb

PP přesunovaného matendiu Pipkatek k cenám za přesun prováděný bez
použit mecharzate pra akoukaliv výšku objekt.
poghakea * sDuDoru cen:
1 Ceny pro přesun hmor stanovený z hmolnosh přesunovaného
matartélu se poutvoj tehdy pokudje mtožn urM hmofnost 28 celý
=favebnl dN. Do tóro hmotnoeti se zepočitvá i hmmoinast matsnh
ocehavaných ve specifkaci. 2. Pokd neize jednoznačné stanovi

PSC hmnohast přesenovanjých malaraliz, ize pro výpoar přesonu hmol
použit ontntaéfíí procentnF sezbu. Touto sazbou se vynsobf
rozpočtovd nákady ze colý slavebat di vein nkaduna meterié!
ve spoctikecieh. 3. Phpletek k cenám -7 1 81 pro přesun pravádbný
bez použisi mechamzace, t za ztizenýeh podrak, tie potži pouze
hr* Amatan4t mafamálra E• tíma *mehem ekrataAm

D 760 Konstrukce 924 850,61

D 762 Konstrukce tesařské 924 850,61
1397 K 762332642 Montáž vázaných kci krovů pravidelných z lepených m a64 000 215 00 185 760,00/cs ŮRS 2021 01

Ihranolu nochy do 224 cm2 s ocelovými spojkami lil ! i
Monláž vázaných konstuke krovů Eťech pultových, #odavých.
valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu
z lepených hranok a poubtim ocelových spojek (spojky ve spucifikaci)
průřezové alochy přes 120 do 224 cm2
Hozneme kEDubor cen'
1. Vcenéch nejsou zepočtenynókadyne mantéž kotawnich želez s
ppojenim k dřevině tylo se ocení pislušným cenan
souboru cen 752 OB-5 fohato katalogu 2. V cenách 762 37'5 nejsou

PEC zepočteny ndktedy ne podpory (nap. vazníky). 3. V cenách nejsou
zapodfeny nklady na mohfáž kotevnhch želez s pfpojerim k
dřevěné kanstukei; tyto se ocenpfsknýmípofékemsoubaru Cen
762 08-5 ahoto katalogu 4. V cenóch 762 33-5 nejsou zapačlany
náfaunamnnrvínaM Ve>eíku}

w BSH trámy"6*144 864,000
W Součet 864,000

[398 M 61223110 ^hranol konstrukční BSH vrstvený lepený n^potiledový | m3 j 15,206 28620,00 435 195, ZíjcS ŮRS 2021 01

pp hranol konsukní 8SH vrstvený lepený nepohledový
W ■BSHtrámý^*144'0,rD,16 13,824
w Součet 13,824
w 13,82401 1 "Přepočtené koeficientem množství 15,206

,399 M 54825308 kování tesařské trámová botka-tfmen typ1 I I I 58,32 1S796,16\cs ÚRS 103101
]100x130>:3.0mm I I 1 I

PP kování tesařské brámnov boda-fmen typ 1 1D0x120x2, Dmi
w "Třemen pro BSH hranoy 216+72 268,000
w Součet 288,000

1400 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bedněni, laťování, I m3 | 13824 966,66 13 363,11cs ÚRS 202101
|naostrésnich konstrukci i s | Ě 1
Spojovací prostředky krovů, betnni a litováni, nadsteních
konstrukci svory. prkna, hřebíky, pásová ocel, vrut
Poznámka Á selbom 8,
1, Cend je určene pro mantážni ceny souboru cen. a} 762 23-
Aantá vézanýeh konsirukei Arová, b) 762 34- Be enéni e iafováni.

PSC ceny -1210 ůž -2441 r c) 762 35-Monláž nacstfenich kanstrukcci d)
762 36’ Moáž spádových klind. 2, Qchrana kanstrukce se ocooje
samozlaln, nep potaž kam 762 03-3 impreghace Aezee
karabou .nebo oFisanýmr palatamai katelacu 800-783 Natéry.

w "BSH trámy"6*144‘0,1*0,16 13,824
w Součet 13,824

1401 K 762511282 Podlahovb kce podkladové dvouvrstvéz desek OSBI i m2 I 4 7,940 1084,32 51 962.3O|CSÚRS2O21O1
2x12 mmDrousenych na pero a drážku lepených 1 I I
Podlahové konstrukce podkadové z dPeveštpkavých desek OSB
dvHUvrstých lepených na pero a drátku 212
Poznémke k soubor cen.
1 V cenách ~1123 ež *2225 Pactshové konstukce pocidadove z

PSC desek HFevoštpkovýeh o cementotiskových jsod započjeny r
náklady ne dodévku spojovecich prosttesk, ne tyto paložkyse
navz/ahue ocenéní dodávky sogjosseich proztfedki

w "spining"47,94 47.940
w Součet 47,940

402 K 762622811 j Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm | m2 | 357,420/ 84,50/ 3 0 201,99/cs ŮRS 2020 01
pp Demaná podlah s poí&tá^ z prken 8. do 32 mm
w "Tlocvtna - mal2"279,67 279,670
w "'spojovací korídors?,59 27,590
w nárafovna"50,16 50,160
w Součet 357,420

1403 K 1762526611 Demontáž podlah z dřevotřisky. překližky, sololitu m2 47 940 39 00 i 869 66cs ÚRS 2021 01

I toustky do 20 mm bez polstaru I I ’ I I f
Demontáž podlah z desek dfavotiskových. překižkevjch, solhtovýet
tl, da 20 mm bez polštál

w "spining"47,94 47,940
w Součet 47,940

1404 K 762723311 Montáž proslomvé vázané kce zlapených hranolů 1 m 344,280 255,00 87 791,40/cs ÚRS 2021 01
iprurezove pfochy do 120 cm2 |l I I l
Montáž prostoroVýeh vázaných konstukei z lepených hranol
pruezov piochy do 120 cm2
"montáž pomocné kanstrukce pro oplštni spodních pásne
betonových vazníků"

W "příčný hranol osové pc 800mm"
w "50/6040,26+0, 32}M 2D 69,600
w "prúbzný hrano"
w "60/60"15,26*5 91,560
w "60/100*1 5,26*1 2 183,120
w Součet 344,2B0

5405 M 61223110 | hranol konstrukční BSH vrstvený lepený nepohledový [ m3 | 1,6801 23 620,001 48 081,60 |CS ÚRS 2021 01

pp hranol konstrukční 0SH vrstvený epený nepohledový
"montáž pomocná konstrukce pro opláštění spodních pásnic
betonových vazníků"

W "příčný hranol osově po 800mm"
w "60/60*(0,26+0,32)*120-0,06*0,06 0,251
W "průběžný hranol"
w "60/60’15,26*6* 0,06’0,06 0,330
w "60/100*15,26*12*0,06-0,1 1,099
w Součet 1,680

‘406 K (762795000.1 (Spojovací pro středky - souprava montážního materiálu | soubor | 240,000 140,00/ 33 600,00/
PP Spojovaci prostedky - souprava montážního materiálu

Poznémke k couboru cee.
í. Cene /e určene jen pro soobor čert 762 7. - Mentá prostorosých

PSC vázaných konstukei 2. Qehrana konsirkee se ceuj samestatm.
např položkem 762 B-3 Impregace řezivo lohoto kalalogu nebe
ořiskešnými bolokami ktaloau 600-763 Métěrv.
Po známka k pofožd
Specikete.
ZÁvrovA TYČ, PRŮMĚR 10 ti, DĚW 350.tin, PRUŽNÁ
POOLOŽKA. POJISTNÁ MATICE
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w

"montá pomocné konstrukce pra opláštni spodnfch pásnic 
betonových vaznikú"
’souprava montážního materiálu ■ ZÁVITOVÁ TYČ, 
PRŮMĚR 10 mm, DÉLKA 350 mm, PRUŽNÁ PODLOŽKA, 
POJISTNÁ MATICE"240

Součet

240,000

240,000
407 K

998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do I

[12 m I • 1 8,6241
1 632,33 14 077,21 CS ÚRS 2021 01

PP

PSC

PFosun hmot pro kenstrukee tesatsk elanovený 2 hmotnost 
přesunovaného materiáh vodorovná dopravní vzdienget do 5 
ebektech výtky pfes 6 do 12 m 
po2nama x sólbor teh.
1. Canypfa přesun hmot sl^navoný Z hmotnosti přasifnavanšhQ 
mnalenéhi se pouiej tohtiy pokdj hmotnost 2a celý
sfavebni dú. Do féto hmolnosti se zapodlávi i hrothast mateHál 
odeovaných ve specifikei 2 Pokuď nelze jecnoznačn senovt 
hmotnast přesonovanýeh malenélu, Ae pro výpoet pfsunu hmal 
použi oriantačn peccenini sazbu. Touto sezbou se vynásobf 
rozpočtová nákadyza celý sfavebwf d včetn nakad no fruMni/ 
ve spcikecich 3. Phpfatok k cenám "21B? pro pfescan prováděny 
bez boutit mnechanizece, bi za zženýoh pocminek, tza použit pouze

408 K
998762181

I Příplatek k přesunu hmot lonážní 762 prováděný bez 1
použiti mechanizace 1

• 1 8,624 711,00 6 131,66 CS RS 2021 01

PP

PSC

PFesen hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmnotnost 
pfekLovanh materiálu Připlatek k cenám 2a přesnh peovádný tez 
patžéu mechanizace pro jakoukoliv výtku objektL
Poznxjwa h wwoowcef.
7. Ceny pro přasun hmot stanovený 2 hmotnasti pfewnovanětio 
mialerial sa použivajf lahdy pokuud je možnó • lóit hmotnost za cofý 
stavební dii Do této frmomash se lapoiitivá í hmotnaztmatanák 
oceovaných ve specifkaci 2 Pokud nelze jocnoznhe slenovi 
hrothostpfesunovemných meleriéko ůc pro výpočet přezunu hmol 
použit onentan piocentn, sazbu Touto sezhou se vynésabi 
razpod/ově náklady za celysta vetní dii včetně nokiatiú no matena! 
ve spatríkacjch 3 Atiplatek k cenám -2197 pro přasun provódůný 
bez použití mechantzsoe. tj. za 2f/2oných pomminak, /ze použit pouze

D 77 Podlahy 59 115,16

D 771 Podlahy z dlaždic 3 109,72
409 K

771474112
I Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní | 
lepidlo v do 90 mm i

m 1 i
9,6D0

123,04 1 181,18c5 ÚRS 2021 01

PP

w
W

Montáž cokk z dlaždic keramických lepených Hexbiinlm lepidlet 
rovných, výky přes 65 do S0 m.
"vstupy2,4‘2‘2
Součet

9,600
9,5D0

410\ M LSS TR335061 dlaždice TAURUS GRANIT 61 Tunis, 298x298x9mm | m2 [ 0.950 [ 1825,39 j 1 734,12)

PP 
w 
w 
w

dlaždice TAURUS GRANIT 61 Tunis, 2981290x9m
lYstupy“2h442’2/11,1l1
Součet
0,864*1 ,1 'Přepočtené koeficientem množství

0,854
0,654
0,950

411 K
990771101

I Přesun hmot tonážni pro podlahy z dlaždic v objektech [ 
vdo6m I

t | 0,0221 7 837,27 172,42 |cS ÚRS 2021 01

pp

PSC

Afacun hmot pro podlahy z dlaždic slanovený z hmotnoeti 
pfesunovanho matenálu vodorovná dopravní vždátenosl do 50 
objektech výky do 6 m•gznamre * móupdruce:
f. Ceny pro pasun hmet ztanovený z hmotnosti pfsunovanho 
materiáh $o pbuživej tehdy, pokud/e možno urái hmomnos! za celh 
slavebi dM Do tóro hmnatnosti se zapo ivá i hmehost maeriélu 
ocehovaných ve specifkaci. 2. Pokud nelze jednoznaini stanovit 
hmotnotí přesunovaných maiamiu, tze pm výpočet přesunu hmot 
použít onentacné procentní sazbu Touto sazbou se vynaisobi 
rozpOKové nákady za cafý slavebnt dit včetne náhledu na matartéi 
ve spactífliacich 3- PAplefk k cenam -1181 pro pTesun prováděný 
bez použiti mechanizace, t. za ztizených podtinek, tie použir pouze

412 K
998771181

1 Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez I
I použití mech a niza ce I

t 1 0,0221 1 000,00 22,00/cS ÚRS 2021 01

PP

PSC

Piesun hmol pro podiahy 2 dlaždic wtahovený z hmotnoeti 
přesunovaného matatiáhu PNplatek k ceně za přesun prováděný bez 
použití mechanizace pra izkoukolrv výšku abjeku:
Po:n amb x xubnLcen:
7. Ceny pro přesun hahol starovený z hmalnosti p/esunovanéhp 
metsriálu se pobžissj ehdy, pokud je možné uri hmnoknost Ze ce lý 
stavebni diE. Do fto bmrotos se zapačitává i hmotnasi rataril 
oceňovahých ve spocifikaci 2 Pokud hefze jecnoznačn elanovi 
hmatnasl přesunovených materél, lze pro výpočet přesunu hmot 
použit oneniační procentní sazbu Touto sejdou se vyisebí 
rožpolavd nákdy ze col sisvebni dít včertnt nékfae ne matenšf 
ve speerkkacich. 3. PNpletek k cenám -1181 pto přesun provádáný 
bez použUr mecPanizaca, • za zilžených podmínek, ize použil pouze 
hp- henAmne? mtalmt* iAava +m tín+ 7*denkem ekhaEně

D 776 Podlahy povlakové 56 005,44
413 K

776201811
[Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 1
ručně 1

m2 [
47,940 36,84

1 766,11cs ÚRS 2021 01

PP 
w 
w

Demontáž povlakových podlahovin topených nudhě bez odožky
"spining“47,94
Součet

47,940
47,940

414 K 1776261121 [Lepeni čtverců z pryže standardním lepidlem | m2 | 47,9401 280,80 13461,55ÍCS ÚRS 2021 01

PP Montáž podlahovin z pryže lapením standardním lepidlem že čtverců
415^ M

27245005
[deska hladká recyklovaná pryž pro sportovni povrchy 1
Is extrémním namáháním tl 8mm barevná i

m2 | 52.734 j 748,441 39 468,23/ RS 2021 01

PP

w 
w 
w

deska hladká recyklovaná pryž pro sportovní povtehy $ exbámnitr 
namáhárdm d Bmm barevná
"spining*47,94
Součet
47,94*1,1 ‘Přepočtené koeficientem množstvi

47,940
47,940
52,734

416 K 775410811 [odstraněni sokfíků a lišt pryžových nebo plastových [ m j 27,400 12,28 336,47/cs ÚRS 2021 01

PP 
w 
w

Demontáž soldi kú nebo lišt pryžových nebo plastových
"spining"( 5,675*3,475) "2-0, 9
Součet

27,400
27,400

417 K 998776102
I Přesun hmol lonážnl pro podlahy povlakové v 1
objektech v do 12 m [

t | 0,530 918,00 486,54cs ÚRS 2021 01

PP

PSC

Přesun hmot pra podlahy povlakové Stanovený 2 hmothost 
přesunovaného matoriálu vodorovná dopravní vzdálenosi do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m 
ro2anaeksupor can.
1. Cany pro pfa son hmot stanovený z hmotnosb ptesunovansha 
maleriálu se pautivaji tahdy. pokud je možhé urit hmotnos! za col 
stavetn di. De této hmainozli se započifává i hmreinosf materél 
ocmevanýsh ve spesfikecr 2. Pokuď neize jadnaznah slanov 
hmotnos! p/ounovaných malenálu, fze pro výpecet přesunu hmot 
poui otentačhé pmeenmni sazbu. Taufo sazbou se vynásobí 
rozpočfové nálady ze celý slavební díl včetná nákladů ne makerif 
ve specifkecich. 3. Priplolek k cenám -5181 pra přsun prováděný 
bez pouiimechanizece, tj za ztiženjoh podmpk, lze použit pouze

418 K
998776181

[Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez 1
[použiti mechanizace 1 I . 0,530

918,00
486,54cs ŮRS 2021 01

pp
Pesun hmat pro podlahy povakové stanovený z hmhathesi 
přesunovaného materiálu Ffiplatek k cenám za pesjh prováděný bez 
použiti mechamzace pre jakoukoliv výšku objekt:
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PSC

roznttmta K souporu cen.
1. Ceny po pasun hmot tanovený 2 hmolnoztipřesunovarrého 
riatentlu se použivaj? lehdy, pokdje mrožho urkif hmomoEl ze cel 
stevsni dN Da teto hmmotnost se apoiláv i htrotnos’ malerik 
oceňovanýeh ve specifkaci. 2 Ppkuonsize jednoznačn sfamovit 
hmotnost přectmovaných maferáki, ize pro výpočet přasunu hmot 
použé orentně procsnini sortu Toefe sazbou se vynásob) 
rozpočove nákady za cetý stavebni dé véain téktadů ne nalenét 
ve spe oifkacick. 3. Pfíplattflc k cenám -6 1 81 pro pesun pro vádný 
bezpouzitimechanizece, ij ze iJSianý&h podmhsk, Iza použlt pouze

D 770 Podlahy 1 034 221,72

......D
419 K

775 .....................

775-001

Podlahy skládané ............. .......... ... .....................
+M trojitého pružného roštu - kompletní systém - viz. I

TZ + výkresy i

m2 | 357,420 835,00
.....  1 034221,72 _____ _____ _______

226 961,70

PP

p

W 
w 
w 
W

Dodávka a montái - trojitiho pružnéhc roštu • komplein, syakm - vij.
T2 + verbay 
roznalre K p’ozce.
Spocifkace.
* homí prkna spodmtho mštu - dlice 2 březový překižky N. 2
MULT1P8X 8 9 ,5mm, osov Waíenosí 500m‘n
- dietrténi potfotky 4 pvružné slmtanly - hombinace 8-12mn. osová 
vždálenosé
- spaen! pria spodního fohu - dikce z bfezová pak2ky I 2fmi
MULTJPEX § 9 1.5mi osová vzefenast 500mn
- yyromávaciplastor raktifkovateié (s oubenim) Hinkyt 10
2 5mm, osově vzálanosi 500/600mm
- podřadní pallky KVH Aanol 50-80rnim. esově vzólnost
EonaMmm
"Tělocvična - malá"279,67
spojovací koricot 27,59

"náaďova"50,16
Součet

279,670
27,580
50,160

357,420

420 K 775-002
1 Mezerovitý záklop s osovou vzdálenosti 220mm (pro 1
IVLDpodlahv),t,21mm 1

m2 | 405,360 226,80 9 1 935,65

pp

p

W 
w 
W 
w 
W

Mezerovitý zákop $ osonvou vzdálenos) 220m (pro VLD podahy). ti. 
21 mm
Poznámka k položce:
Specikkate
dilce Z březově překižky t 21mMULTIPEXš 91,5 osov
Z20mm
"Tělocvična - malá"279,67
"spojovacl koridor 27,59
"nářadovna"50,15
"spiring47,94
Součet

279.670
27,590
50,160
47.940

405,350

421 K 775-003
D+M sokliku ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepeného 
líprovĚtrávací lišta ke sport podlaze} 1

m 1 109,700 442,80 48 575,16

pp

P

w

D+M sokku 2e dřeva Mrdého babe měkkého lepeného (provštrávatl 
lišta ke spon, podlaze]
Paznámka k pobice.
élpnost 500/600mm
’Tělocvična -
m3U"(l7,6&+Í 5,6+0 JSM 1+0,1 75*4+0,55+0,325)*2-
(3,9+1,45)

67,600

W ■spojovací koridof(6,25+4.2+0.45+0.2+a.l75j'2-(3,9+1,85'2) 14,950

w
W

"náfaďcvna'(5.E75+B,7+0,t25)'2-1,85
Součet

27,150
109,700

422 K 775510951
[Doplněni podlah vlysových, li do 22 mm, plochy do 

IO,25m2
kus | 8,000

$40,00
4 32O,Oo|cS ÚRS 2021 01

pp

PSC

W 
w

Doplněni podlah Rysových bez broušení a olištování t do 22 mm 
plochy do 0,25 m2 
Pozimka k souboru wn.
1 V cenách souboru cen 775 51-. nejsou zepačteny núklscy na 
vysy Tjto se ocauj! ve specchkaci; ztratnó iza shanovi ve nýši 2%
2 Brousni Iakovén, nebo nepouténi dřevnýeh podiah fee 
oceňoval nAIsluným cenam souboru cen 775 59- . .
"Tlocvična velká"8
Součet

8,000
8,000

423 M 61192268 vlysy parketové š 70mi do dl 30Qmm l třída buk | m2 | 2,200 [ 913,00 2019,60[CS ÚRS 2021 01

pp 
w
w 
w

vysy parkelove š 7Omm do d 300mm I Hida buk 
"Tlocvična velká"2
Součet
2*1.1 ‘Přepočtené koeficientem množství

2,000
2,000
2,200

424 K 775511830.......... [Demontáž podlah vlysových přibíjených bez lišt do suti | m2 | 405,360 84,19 34 127,26/cs ÚRS 2021 01

PP 
w 
w 
w 
w 
W

Demontáž podlah vtysových do suli boz bít plitoljaných
Tělocvična - malá"279,67
"spojovacl koridor27,59
“cáradovna*50,16
"spinkng"47,94
Součet____________________________________________________

279,670
27,590
50.160
47,940 

.... 405.360 ......

425 K 775541115
[Montáž podlah plovoucich z lamel dýhovaných a [
laminovaných lepených v drážce š dilce do 200 mm I

m2 | 357,420 213,84 76 430,69|cS ÚRS 2020 01

PP

PSC

Montáž podah plovoucich z vulkopiašnýeh lamo! dýhovaných a 
laminovanjch bez podložky, spojovaných lopenim v drážce ší/ka dlíce 
přes 190 do 200 mm
Paznámka k sovbot cen
í. Pfip/alek -11S1 lze pour k cném -1111 až 1117

426 M 61151201 [ P^dJa ha 3-amela dub nátur 2420x 191x19 mm | m2 I 375,29Í | 1 302,40 [ 518 802,28

PP

w 
w 
w 
w 
w

Pochah 3-emsla dub nekir 2420191x19mm. Dilecje vyroben z 
březově překižky a nášlpné vrstvy z masvi dřeviny dub. Dfst jo 
tvořen ze tR lamelek. Dlouhé strany dlíce jsou opatřeny perem a 
drážkou, čela dlíce pouze drážkou pro vMádané pero- OĚIc« se 
dodávaj ne lake vaně I Po pokádce se mausi psbreusit a opatřit 
povrchavau ůoravou.
"Tlocvična - malé 279,67
"spojovací koridor 27,59 
"náraďova*50,16
Součet
357,42*1.05 ‘PTepočten koeficientem množství

279,670
27,590
50,160

357.420
375.291

427 K 775591197
[Montáž parozábrany se samolepícím proužkem pro |
[plovoucí podlahy 1

m2 j
357,420

5,40
1 930,07 CS ŮRS 2020 01

PP

PSC

Ostatní prvky pro plowouel podlahy montáž pamzábrany Le 
samolepícím proužkem
Poznemka k soubor cer.
1 V cenách -1191, -1 193, 11958-7197 wj sou z apočteny naWad/ 
ne vyrovnání pckadu převyšující 2 m Tyto se oceňuji1 cenami 776 
99-0f Vyromnánpockedu samonivalečnistrkouvástAŮT ceníku 
776 Podlaire novlakov

428 M 28329338
| fólie PE ne vyztužená pro pemtésnou vrstvu podlah, | 
stn, stropů a střech do 200qAn2 |

m2 | 393,162 j 24,84 9765,14 CS ÚRS 2020 01

PP

w 
w 
W 
w 
w

fólie PE nevyztuženó pro parotěsngu vstVu podlah, stěn, stropů a 
stech do 200gi2
"Tělocvična - mal"2 79.67
"spojovaei korder 27,59
*nfaďovna"50,16
Součet
357,42*1,1 ‘Přepočtené keeldentem množstvi

279,670
27,590
50,160

357,420
393,162

429 M \ GU7.25329041 [ fólie PE separsční či ochranná 1! 0, ŮSmm | m2 | 375,2911 17,62 5 637,69 |

PP
Unrvsrzólnl ochranná a sepsračnl vrstvo. PE fóke mátqušíku 0,0$ 
mm.
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W 
W 
w 
w 
W

Pozhamke
Spsokace:
malenapE
rozmry2 x50m
rolepalo0m2
hmotnost0,01 kg/m?
sa 0.05 mm
bANsE#Vná
‘Tělocvična - malá"279,67
"spojovací kordor"27,59
"nařadovha"50,16
Součet
357 42*1,05 'Přepočtené koetcientem množstí

279.670
27,590
50,160

357.420
375,291

1430 K |77550192O [Oprava podlah dřevěných* vysáli povrchu | m2 | 825,650] 8,64 7 133,62/cs ÚRS 2020 01

pp 04a mí práco p opravách dřevěných podlah dokončavzc vysátí
Poznanika k souboru can:

PSC t V bendeh souboru čert 775 59- jsou obseženy r néldady ne
rraleráf

w Tělocvična- velká"46 6,23 468.230
w Tělocvična - malá 279,67 279,670
W "spajovacl koridor 27,59 27.590
w "náaďovna"50,16 50.160
w Součet 825.650

1431 K 998775101 Pfesu n hmol ton ážn' pro podla hy die věn é v ob ektech I j 1 3.013 918.00 2 765,93 CS ÚRS 2020 01; Iv do 6 | | 1 i 1... .
Přesuh hmet pro podlahy kádan stanavaný z hmatnost

PP pnsunovensha materak vodorovná dopravnivzdlenost do SO m v
objektech výky do 6 m poznerpta k $uor cen
T Ceny pro pfesun hmot sřanevený ! hmnolnosh pfesenavanha
mtenétu £4 použivaj tehety pakudje mZné uri hmomnostzn calý
sfavsbnl di Do fto hmahhos’i se zppočicévá i hmatnosi matensio
ocoevanýelrvr specifikaci 3 Pokud helze jcnqznan stanovt

PSC hmothost presemavanýsh materk, ize pro výpoet pPsnmu hmof
použif orientačn procitni sarbu. Toufo slíbou se vynéssbi
rozpočlovó nklady ze cestavební dři welh háktad ne malenáf
ve specifikecieh. 3 PfipietekA ceném -5181 po pfesun provoděný
bez použmímechetzace, t. ZA ztižahych podminek zo pot# pouze

r ■ . . -1 1. i • . ... --.1-3
432 K g0c77e. a, | Poplatek k přesunu hmot tonážní 775 prováděný bez | , { 3,013 918,00 2 765,SíjcS ÚRS 2020 01

1 použiti mechanizace | 1

Přesun hmot pro podahy zkádan stanovený z nmohesti
PP přesunovanho materákj Příplatek k cehám za přesaan prováděný bez

použti Methanizace pro nkoukoliv výáku objektu 
pznameM *dudor cen
1. Ceny pro přosun hmot slanovený z hmamhcah pssunovaného
materik se potživaj fehdy, pokudjo uerči hmotnost ze celý
tavebni <iií Do fátu hfnutnotíi ze započiráv i fimutnosf matanáítí

oceovaných ve spacitikeci 2. Fokudnalzejednoznačně stenow!
PSC hiotpost pfesunovaných mahanálp, /ze pra výpoet přesunu hmot

použit onentan praceniní sazbu. Tobosozteu se vynásobi
rozpoové nákady za ef stavebni tlil vůotni naModů ns malonái
ve spcifkackh. 3. Pripatek k ceném ~$16f pro přosun provdéný
bez pouiti mechanizace, tj. za zčítnýelr podminak, /ze poufit pouze
~"n Amnfpnt matamáíer ifar fimfn »nriemh=s eitť=n

0 78 Dokončovací práce 1 361 942,89

0 781 Dokončovací práce - obklady 33 806,24
433 K 781495115 [Spárováni vnitřních obkladů silikonem j m | 88,800 51,12 4 539,46/cs ÚRS 2021 01

pp Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem
Poznémke k coubor cen
7 Mnoeivi měrných jednolsk • ceny -5185 se #anovl pode pou
řeených obWádeček nezévisle ne jejich vetikost. 2. Pokožhu -5185
{ze použie p nuceném oouži! jiného hásiroja než řozačky.

w "Tělocvičny"5,55*16 68.600
w Součet 88,800

1434 K 701206911 Čištěni vnitřních ploch stěn po provedení obkladu j m> | 26,640 68,58 1 826,97cs ÚRS 2021 01
: chemickými prostředky | [

Čistin I vnitTnich ploch po provedení obkadu stnthemickým
prostředky

w T l acvičny 16*0,3 26.640
w Siqučet 26.640

1435 K
.. 1 Montáž obkladů parapetů áiřky do 200 mm z dlaždic | | 88,800 212,43 18 863.78 CS ÚRS 2021 01

[keramických lepených flexibilním lepidlem j [
Montáž obkladů parapet z dlaždic keramickjeh lepených nexibiním
tepidler, šiky parapelu p‘as 150 200 mr

w "Tlocvičny*5,55*16 88.800
w Součet 88,800

436 M LSS.TR335061 dlaždice TAURUS GRANIT 61 Tunis. 298x298x9mm ] m2 j 29,304 231,22 6775,671

pp daždies TAURUS GRANIT 61 Tunis. 298x298x8mm
w T čl d cvičný "5,55*1 6 ‘0.3 26.640
w Součet 26.640
w 25,54*1 ,1 'Přepočtené koeficientem množství 29,304

1437 K 00.0 [Přesun hmot tonážni pra obklady keramické v í 1 0,654 1 752,84 1 146,36cs ÚRS 202101
lobjektech v do 12 m I
Plesun hmot pra obklady keranické stanovený 2 hmotností

PP pfesunovanbha mstenálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
okjektech výky přes 6db*?m 
pdznemNa k sóubeL cen:
1 Ceny pro pfesun hmol sltmavoný z hmotnost gesunovaného
mefetiáfu se pauivaj fehdy. pokudje možně uréN hmomnos z ef
stavebni dl/. Do této hrotnosh se započitává ř hmotnest malerálu
oceBovanýeh ve specifiksci. 2 Poioid netto jednoiPocfíé stenovU

PSC hmotnost pfesunovetlýoh metanilir, Izo pro v’poel přesunu hmot
použit orenlačné procentisezbu Touto sazhou se ásabi
rozpočtové nkady ta ee/ý zlavebri díl vcotni nákiadíi ne rnatoni!
Ve sfiodfíi(aclch 3 Pplfekk cenám ~tfSt wopfasun bravádný
bot poutní mochanitaae. tj ta zčízených podminek, Iza poutu pouze

1438 K qq07a11 Rt ! Připlalek k přesunu hmct (onážni 781 prováděný bez 1 , | 0,654 1 000,00 654.00 CS ÚRS 2021 01
[použití media niza ce | [
Pfesun hmot pre obklady keramické stanovený 2 hmotnosti

pp přsunovanáht materiálu Pň plátek k cenám za přesun prováděný bez
použili mechrarizaca pro akolakohy výku objekt 
poznn K soubgru cen.
7. Ceny pro přosun hmol stanovený 2 hmotnosti presunavanho
ratfetiNu #e pauiivaj tehdy, pokud Je možné uril hmolnestz celý
xiavabni dU Do této hmotnosti se xopoCitivá i hmotnost maienéSú
ooohovených ve spedfííad 2. Pohudneiie jednoinaCoé sfanovd

PSC hmotnost pfesunovených nmieiiaiů. tze pro vypeče/ posunu hmor
pouitonentacnprocenfnisazbt. Toufo sazbou eo vynásobí
rozpočtové nldedy za cetý stavebni dli vietntí nákladů na matenál
ve tpecifkackh, 3 Phplatek k cenám -1181 popř»sen provédný
bez použiti tnechaniíace, ty, za ztízenýph podmínek, tza použit pouze
nm hmAInhef mafarifr Harh em limnén »hůemha* •kp‘aňn

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 007 413,41
,439 K -0,.0.0, [Jemné obrouáení podkladu truhlářských konstrukci j |

/B3101203 e. c- 1 n2 EénrAr pmnupfAnimnHler E
825,650 59.40 49 043.61 CS ÚRS 2020 01

Příprava podMadu tuhlFskjeh konsirukei pfed provedením nlru -...... . .......................... .......-...... ........-..............." - ................. .............

broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné
w "Tlocvina-velká*468,23 468,230
w Télocvična * malá"279,67 275,670
w "spojovaci koridor*27,59 27.590
w "ná fomna"50,16 50,160
W Součet 825,650

1440 K
0.0.0, [Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před 1 _ 1

/5310140d í . , i mz e
825,650 8,64 7 133,62cs ÚRS 2020 01

[provedením nátěru | [
PFptava podMadu ruhláhkch konstrukci před provedením nálru
ográšeni

W Tělocvična ■ velká"458,23 468,230
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w 
W 
w

"Tlocwna- "279,67 
"spojovací korider 27,59 
"nřaďavna"50,16
Součet

279,670
27,590
50,160

825,650
441 K

783146211
Lakovací dvojnásobný akryluretanový nátěr |
truhlářských konstrukcí s mezi brouse ním |

m2 | 825,650
270,00

222 925,50/cs ÚRS 2020 01

PP

w 
w 
W 
W 
w

Lskovac nél r truhlankých konstrukel cvojnásobmý E mezitrušenim 
akrykretanavý
Tělocvična - velká" 68,23
Tělocvična - malá*279,67
"spojovaci koridor"27,59
"néřaďovna"50,16
Součet

468,230
270,670
27,590
50,160

825.650

442 K 783301303 [Bezoplachové od rezivěni zámečnických konstrukci | m2 | 9,664 17,85 172,50[CS ÚRS 2021 01

,, 
,,,

 z Pfipravh podkadu zámnečnitkýeh konstrykci pfed prevadanim nútru 
odrezivní odrezovačem bezoplathovýr
"plekady"
"N1"4,4*1*0,844
"N2"2,6*2*0,575
N3 2*4*0,37

Součet

3,714
2,990
2,960
9,664

1443 K 783301313
Odmaštni zámečnických konstrukci Fadidlovým I
odmašťovačem I

m2 j
9,664

81,44 787,04cs ÚRS 2021 01

PP

w 
W 
w 
W 
w

Pnprnva podkladu zámtečnitkýeh konsinike před provedením nátětu 
odmaštní odmašfovačem Fedidovýr
"překlady"
"N1*4,4*1*0,844
N22.6’ 2*0,575

"N3 72*4*0,37
Součet

3,714
2.990
2.980
9.664

444 K
783314203

[Základní antikorozní jednonásobný syntetický I
Isarnozákladuiicinátěrzámečnickýchkonslrukct I

m2 | 9,664 02,20 [ 795,15cs ÚRS 2021 01

PP

w 
w 
w 
W 
w

Zidadn, anikorozhi ntr zámečniekýeh korstrukei ednonásobný 
syrteteký gamozákaduje
"přeldady"

"N1*4,4*1*0,844
"N2 2,5*2*0,575
“N3"2*4*0,37
Součet

3,714
2,990
2,960
9,664

445 K
783601307

| Odmaštění žebrových trub rozpouštědlovým I
I odm a šťova če m pře d pro ved e n i m nátěru I

m2 | 350,760 92,00 32 269,92cs ÚRS 2021 31

& 3333

PFpraya podMadu otopných tles před provedením ná^nj žebrových 
trub odmaštnim rozpoutdovým
'Odpojeni a připojenl otopného tělesa stávajícího pro nhálr 41
(20+10*23*0,255
(28-(15+11+1)+1 ar 0,44
Součet

10.280
340,560
350,760

1446 K 703601401 |Ometeni žebrových trub před provedením nátěru | m2 350.7601 8,00 2 806,08/ ÚRS 2021 01

PP

w 
w 
w 
w

Příprava podidadu otopných tlet před provedením nátrů žebrových 
trub oištnf ometením
"Odpojení a přpojení otopného tělesa stávajiciho pro nátěr"
(20+10-2)*0,255
(28*(15+11+1)+18/0,44
Součet

10,200
340,550
350,760

1447 K 783601 711 (Bezoplachové odrezivěni potrubi DN do 50 mm | m | 122,5401 6.31 773,23 CS ÚRS 2021 01

PP Příprava podidadu armbk a kovových potrubí před provedením nátěru 
potrubí do DN SO mm odrezivěnfm, odrezevačom bezoplachovým

w 
w

"potrubř122,54
Součet

122,540
122.540

448 K l
783601715

Odmaštěni ředidlo vým odmašťovačem potrubi DN do 1
50 mm !

m 1 122,540 6,02 737,59cs ÚRS 2021 01

PP
Příprava podidadu armatur a kovových potrubi před provedením nátěru 
potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmaštovaEemiedidlavým

w 
____ w 
449K 783601729

"potru bP122,54
s Součet_____________ __ __________ _____ _____  ,______ __ - -

Bezoplachové odrezivéní potrubí DNdo100mm | m |

122,540
____122,540____
151,300

9,34] . ......
1 413,14]CS ÚRS 2021 01

pp

w 
W

Příprava padkadu armatur a kovových potrubí pfedprovedenkm nátěru 
potrubí přes DN 50 do DN 100 mm odrezivnim, odrezavnam 
bezoplachovým
"potrubl151,3
Součet

151,300
151,300

450 K
783601733

Odmašténi ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do I

100mm I
m í

151,300
11,50 1 739,95cs ÚRS 2021 01

& 
33

Příprava podidadu armatur a kovových potrubí před prevedenim nátěru 
potrubí přes DN SO do DN 100 mm odmaštěním, odmašfavačem 
hedidfovým
"potrsh#151,3
Součet

151,300
151,300

461 K 783617117
I Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových I
lotopných těles j

m2 |
350,760

217,08 76 142,98cs ÚRS 2021 01

PP Krycí nátěr (email) otopných rles článkových dvojnásobný syntetcký

w 
W 
W 
W

"Odpojeni a připojení otopného tělesa stávajícho pro nátěr41 
(20+10‘2)*0.255
(28*{15+11+1)+16)*0,44
Součet

10,200
340,560
350760

452 K 783617613
Krycid voj násobný synte lický s a mozákla duj i cí nátěr 1
IpoVubí DN do 50 mm 1

m 1 122,540
44,20

5 416,27|cSÚRS2021 01

&33

Krycí nátě • (ema il) armatur o kovových potrubí potrubi da D N 50 mm 
dvojnásobný syntetický SamozáMadUjíC'
"p otrub 11 22 54
Součet

122.540
122.540

453 K [783617633 1 Krycí dvojnásobný syntetický samozákladujíei nátěr [
[potrubi DN do 100 mm ] - I 151,300 84,60 12799,98 2021 01

PP

W 
w

Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubi potrubí přes DN 50 do
DN 100 mi chvojásebný syntetieký smožáldadujiei
"potrub/"151,3
Součet

151,300
151.300

454 K [783826521 Antigraffiti nátěr dočasný (sebeobětovaná vrstva) I
omítek hladkých, tenkovrstvých zmnitých, štukových I

m2 [ 155,700 166,00 25 846.2o|cs ÚRS 2021 01

PP

W
W

Anbgrafft preventivní nátěr omítek Hadkýeh omítek hladkých, zenitýe
tenkovrstvých nebo Štukových dočassný
Wejni přistupn prostor(13,8+17+21 1)°3
Součet

155,700
155,700

[455 K |7B3901201 iHnjbébroušenidřevěnýchpodtahpředprovedenim I
I nátěru I m2

025,6501 97,20 0O253,18|cS ŮRS 2020 01

PP

w 
w 
w 
w 
W

Příprava podidec dřevěných podlah před provedením nátěrů broušení 
hrubě
Télocvična * velkém 68,2 3
"T locvična - malá 279167
"spajovací koridor 27,59
"náfaovna"50,15
Součet

468,230
279.670
27.590
50,160

825.650
456 K [783901203 Je mn é bro uš e n i dřevě mých pod! a h pře d proveden i m 1

1 nátěru 1
m2 [ 825,650 32,4 o 26 751,06cs ÚRS 2020 01

PP

w 
w 
w 
W 
W

Příprava padkndu dfevěnýth podiah před provedením nd tůru broušení 
jenun
"Tloevična- "458,23
"Téloevina • maá"279,67
"spajovaci koride*27,59
*náracovna"50,16
Součet

468.230
279,670
27.590
50.160

825,650
(457 K '783901403 | Vysátí dřevě ných podtah p řed prove den im ná tě ru | m2 j 025,6501 8.641 7 133,62/cs ÚRS 2020 01
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w Mezisoučet

PP
W 
w 
w 
w 
w

Příprava pod Hadu cřevěných podah před oravedanim nátěr očtni 
vysál}
"Tlocvična - velke* 68,23
"Tlocvina - malá 279,67
"spojovací korid &T27,5 9
"nařadovna 50,16
Součet

468,230
279,670
27.590
50.150

825,650

458 K 783901453 Vysáti betonových podlah před provedením nátěru | m2 1 8,8601 6,37 56,44 [CS ÚRS 2021 01

PP Příprava podiadu betonových podlah před provedenim názšruvysátm

W "Vstupy*4,97+3,89 8,860
w Součet 0,850

459 K
783943102

Napouštěcl jednonásobný polyuretanový 1
Irozpoustědlový nátěr dřevěných podlah í mi i

825,550
151,08

132 995,70cs ÚRS 2020 01

PP Napouštěe nlr dlevných podlah jednonásobný včetně brouSenl 
polywretanový nozpduštědkv)

w “Tělocvična • velká"468,23 460.230
w "Tlocvčna - mal 4*279.67 279,670
w '’spojovací koridor 27,59 27.590
w *náfaďovna"50,16 50,160
w Součet 825,650

460 K 783943161
I Penetračni polyuretanový nátěr pórovitých betonových I
I podlah |

m2 | 8,860 327,00| 2 897,22CSÚRS 2021 01

PP PenetraEni nátr betonavých podlah pórovitých ( npř. 2 cihelně 
dlažby, batonu apod, polyuretanový

w Vstupy"4,97+3,89 8,860
w Součet 8,850

461 K 783947113
I Krycí dvojnásobný polyuretanový rozpoušlědlový nátěr j 

dřevěné podlahy |
m2 | 825,650

311,75
257 396,39cs ÚRS 2020 01

Krycí (utavirac} nátěr dřevěných podlah dvojná sobn) polywratanev
rozpouštdlový

w "TElocvičnR-velk8"465,23 468,230
w "Tělocvična n *279,67 279,670
w "spojovaci koridor*27 59 27,590
w hFacovna"50,16 50,160
w Součet 825,650

462 K 783947163
Kryci dvojnásobný polyuretanový rozpouštědlový nátěr I
betonové podlahy l

m2 | 8,860 630,001 4695,80 CS ŮRS2021 01

PP Kryci fuzvitacl) nátěr betonových podlah dvojnásobný polyuretanový 
rozpouštdlový

w "Vstupy"4,97+3,89 8,860
W Součet 8.860

463 K 783998211
I Příplatek k cenám lakovacího nátěru dřevěné podlahy I 
Iza vodorovné značení šířky do 50 mm I m

629,990 86,40 54 431,14|cS ŮRS 2020 01

Lakovací nátěr podlah dřevěných Příplatek k cenám ra provedeni
vodorovného značan Gajnovéni}, 5fFky do 50 mm

w ‘Ba dminton595, 92*2 197,640
w "Volejbal"75,2 75,200
w "Tenis" 45,70 145,780
w "Basketbal"211,17 211,170
w Součet 629,990

D 7S4 Dokončovací práce * malby a tapety 165 936,38

464 K
[784111011 I Obroušeni podkladu omítnutého v místnostech výšky I 

dn 3,80 m |
m2 | 1655,707 9,53 14 B25.89|cS ŮRS 2020 01

PP Ooroušeni podMadu om/tky v místnentech výšky do 3.80 m
w "Plochy stropů ostalnf"
W "spojovacl koridor" .475'4.2 27,195
W náfa ďovna*5,8 *8,7 50.460
w "spinig"5,675*8,5 48,238
w ’plochy strop sociálnfho zázem
w Vstupy" ,525*2,6* 2 7,930
w "chodbal-65,45 65,450
w *chodbalf"15,06 15,050
w Mezisoučet 214,333
w “plochy stěn těšncvičen"

*matá"(17.65H5.6r2’7,9- 406,475
(2.613*(2, 52 5+4,175)2*3+3,9*2,4 75 +1,9*2.2)

W *velká"(29,625+15,6)*2*7,9-
(2,513*(2,525+4,175y2*5+1,75+2,2+1,95*2,475+1,4*2,3)

527.488

w "Plochy stčn ostainf"

w
"8 p ojovac I koridor“(6,475+4,2) *2*2,9- 
(3,9*2,4 75*1,55*2,475+2,1 5*2,175)

42,760

w "nÉratfovna"(5,B+B,7)-2‘2,9-(2,15*2.125+2.35*1,S25'2} 72,364
w ”s pin in g"(5,675+5,5) ‘2'4,6-(d ,9' 1,97+2,35' 1,525'4) 114,302
w *plochy stěn sociálního zzemi
w "vstupy"« 1.525'2+2,5)-( 1,75'2.15)72 3,775

"chodba 1(6,825+20,75)*2*3- 136,254
{2,125'2,5+1,75*2.15+1.2'1,5+(0.B'6+0,9‘5)‘t,97)

w ’chodba lr(5,475+2.7S)'2'3-(2.125'2,5+1,5'2,15+1.45*1.97} 37,956

w Mezisouet 1 341,374
w Součet 1555,707

465 K 7841 81121.K01
i Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v i
mistnostech výšky do 3.80 m I

m2 j 1 674,027 20,38 34 116,67

Pehetrate podidadu jtnohásotn houbkevá v mísmestech vyšky do
3,80 m. {np?. HET UP.Grud) 

oznemke K potoce.
Specifkece
Obsah nstěkevýcf ltak + sušin ^55 % hirolnosinkeh, 235 % 
objemových

p Hushota vrobkucce 1,44 g/cm3
Zsychni > 4 hediny
Ptetrahehnost erejdHiva po 24 hedmnch
5poleba fv jedná vrsJvě) ce4 0,13- 0.0 kgtn2
Paramatry zeschiho nátru:
PAi-mmef # nHter >16 MD«

w "Pochy stropů ostatní“
w ’spojovací koridor"6,475'4,2 27,195
w *nálaďovne*5,86,7 50.460
W "spining*5,675*8,5 48.238
W ■plochy stropu sociálního zázem™"
w “vstupy”! ,525*2,6*2 7,830
w "chodbal"65,45 65,450
w "chodball"15,06 i 5.060
w "obloženi vazníkú sádrovakno"118,32 118,320
w Mezisoučet 332,653
W piochy stén tělocvičen"

"mala"(17,55+15,6)*2*7,9- 406.475
(2,613*(2,525+4,175)2 3+2,22,475+1,9*2,2)

w
■vriká"(29,625+15,6}*2'7,9-
(2,613'{2.525+4,175}' 2'5+1,7 5+2,2+1,95'2.4 75+1,4*2,3)

527.488

w "Plachy stěn ostalnf

w
"spojovací kotidor“(6,475+ 4 2)*2* 2.9
(3,9' 2,47 5+1,95*2,475+2,15*2,175)

42.760

w ■nářaďoraa’(5.8+B.7)*2 *2 9-(2.15*2,125+2,3 5* 1,52 5’ 2) 72.364
w ■spining"(5,675+8,5)'2*4,^(0.9'1,97+2,35'1,525'4) 114.302
w ''pfochy stěn sociálního zzemi
w 'vstupy"((1,525'2+2.6}-(1,75*2,15)),2 3.775

■chodba 1(6,825+20,75)*2*3. 136,254
(2,125'2,5+1,75*2,15+1,2'1,5+(0,a'6+0,9'5)’1,97)

W ■chodba I F{5,4 75+2 >75)'2*3^2.125'2,5+1.5'2,15+1,45'1,97) 37.956

Součet
1 341,374
1 674,027
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Maby z mhalHských vněsJ atruvzdomnjch zd Sucha dvojhósobn. llé

(466 K 784191003 Cistent vnitrních ploch oken dvojitých nebo zdvojených 1 m2 1 337,039 46,57 15 695,91 les ÚRS 2020 01
I I [po provedeni malirskych prací III ! I
pp Cítěni vnitrních ploch hrubý Ndrd po provedeni malirskýcht prad

omytím oken dvoj tých nebo zdvojených
W ■Sociální Zázemfi 6*2,8’2*1,2*1,5 16.360
w "taocviÍna’’5r5S‘2,375*9+5,55*3,526*8+2,35*1,775*6*1,25*2, 3 2 0 679

w Součet 337.039
,467 K 784191007 |&štění vnitřních f^cch podlah po provedeni malířských | m2 | 951,823 4,95 4 711,52es ŮRS 2020 01

pp Eigten I vitinieh ploch hrubý úklrd po provedeni maltfskeh prad

omytím podtah
W “Tělocvičny"
W "malá" 7.65*15,6 275,340
W '*29,625*15,6 462,150
W Mezisoučet 737,490
W "Plochry stropu ostatní*
W "spojovací koridor*6,475*4,2 27,195
W “niradovna’S, 8*8,7 50.460
W "spining"5,675*8,5 46,239
w Mezisoučet 125.693
W "plochy stropů sociálního zázemr
W HvstupyM1,525*2.6*2 7,930
w "chodbal‛65,45 65,450
W "chodhall ”15,06 15,050
w Mezisoučet 88,440
w Součet 951,823

468 K 784211101,K01 lOvojnásobné bílé malby ze aměsíza mokra výborně I m2 | 210,276 61,63 12959,31
i I i loteruvzdomvch v místnostech vyšky do 3,80 mI1I I 1

Malby z malihských směs ofnvyzdomých Za mokra decjnjsobrá, bité 
PP za mokra otéruvzdomné výborní v mismostech výšky do 3,80 m, (např.

Hietne SUPER WASH) 
Pozhmke k pofožce:

vtiiJfni nátěrové hmoty - konečne použtt dekorce
typ pojNa'akrylová piyskyce

n«léf<avých iéteh • sušina: 247 % hmotnosinich, 231 % 
objemovjeh
Huztola výrobku cca 1,35 gem3 bilý. cea 1,31 g/cm3 béze B cm
7.31 gem3 baže C
Zasychéfíi zd hediny
ZmRost (SNEN 7 3300) setmmý
Spotfeba {vjedé mřM} cco 0,07-0,10 kgAn2
Parametry zasthhho nátru:
Bkod ( Mg0, 297
Leůi( (ČSN EN 13300}potomalný {saténový)
OrioinoaJ vů6i dezmfekínifn # čistiein prostředkum
“ Sávo (5%. chloman sodný)
- Chhremin 7 (2%, ohloromtin)

P - Pesstor /0,5%. peroydaluenina)
- (100%)
-Ajali 1% (100%)
- incidm Phis (0,5%)
- DesůmGK{2%. aldehydy KAS. tenzidy)
- Sskusept aktiv (2%, peraxosioučenina)
- Incidur (7 %, eiehydy, tenzidy)
- Iron (100% ekkohakvýib)
-Jar(D,5%, í/siíei připraVBÍt)
Poin.: ptali pro bílý nátir, odolnost harsvnýoh odstinú závisí na typu 
poutitýůh pi^fnerrfO a F nutná j konzulovat s výrobcem d 
odzkoušež. Nahrovy Bm nani douhadkbó odoiný Vci dezinfaknim 
prostegkum $ vysokým obsshem alkohof (napf. 70% blanolu} 
Odolnost v atru ze sucha * metada Clemen (PN HET 2M 10-01;
f/ida O (vetmi vysoka)
Odolnost proti odér za ntokra (ČSN EN 13300) rida 1 (velmi 
vysoká)
Propustnost amn vodnFBárs (SNEN 1062-7, tida W {siledr)

W "Plochy stn ostaini*
W "spojovaci kor dof"{6 47 5+4 2) 2* 1 ^(3 9+ 1,95+2,15)* 1,5 20,925
w náFadovna“15,843,7)*2*1,5-(2,15+2,35)*1,5 36,750
W "6^075^75+9^^1.5 42,525
W "plochy stén sociálního zzemf"
W "vstupy"((1.525*2+2 6)*1,5-41,75'2))*2 9,950
w "chodba 1 "(6.825+20 75)*2* 1,5-2,125* 1,5 79, 538
W "chodba 1175,475+2.7 5)*2*1 5-2,1 25* 1.5 21.488
v Součet 210,276

469 K 784211143
Připlatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra za 
provádění styku 2 barev

m 137.650 17,63 2 430,30 CS ÚRS 2020 01

Malby z maliských sms otéruvzdomýoh za mokra Fipiatek k cenirr
PP dvojnásobných maleb za zvýenou pra mott p převáděni styku 2

barv
W "Plochy slĚn os ta tnf'
w "spojovacl koridor"(6,475+4,2)*2-(3.9 +1,95+2,15) 13.350
W "nářadovna"(5.8+8 7 242.15+2.3 5) 24.590
W "spining"(5,675+8,5)*2 28,350
W "plochy stn sociánhho zázemi
w "vstupy"(1,525*2+2,6)-1 75*2)2 4.300
W "chodba 1"(6,825+20,75)*2-2,125 53.025
W "chodba M-(5,475+2,75)*2-2,125 14.325
W Součet 137,850

470 K 764211163
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra 
otěru vzdorných za barevnou malbu středné sytého 
odst inu

m2 210,278 25,40 5 341,01 CS ŮRS 2020 01

471

PP

w 
w 
w 
W 
w 
W 
W 
W 
W 
K

784221101. K0:

Malby z malinkých směsi otruvzdomých za mokra Pfiplatek k cenárr 
dvojnásobných maleb za převáděni barevné malby tónované na 
tónová cich automatath, vodstinu stednb sylr
"Pfochy stén ostatní"
"epojovael koridar",,,)** >{3.9+1.95+2,15)* 1.5
náladavna"(5,8+8,7)*2*1 >{2T15+2,35)* 1,5
""(5,575+8,5)2*1,5
"plochy stěn sociálního zázemf"
"vstupy"(1,52 5*2+2,65*1,5-{ 1 75*2))- 2
"chodba l"{5.82 5+20 75)*2* 1.5-2,125*1,5
"chodba 1"(5, 475+2,75/2*1 .5-2,125*1 .5
Součet _ _
Dvojnásobně bité malby ze směsi za s ucti a dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2

20,025
38,760
42,525

9,950
79,538
21,468

.............210,276

1 515,297 50,06 75 655,77

PP za such otéruvzdomé dobře v miismostect výky do 3,80 m (nap/,
HET Klasik)
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Poznrke k položce'
Spacihkace
Kasitikrece vntmhinetěrov hmoty (SNEN 13300, t 4 1, 4.2)
konrné pou-žifí efekoraar
typ popva. ekrylová piyskylce
Obsah netkvýeh llek - sušina, 264 % Ammofhosinfeh, 242 % 
objemovyeh
Hustota výrobku CM 1.67 gem3
Zazychní >4 hodiny
Zmitast (SNEN 13300) semný
Spatheba (vjedha vrstv) cca 0,10-0,17 kgm2
Peramety zasehlhp nátěn
Blcst (% MgOj 295
Lesk lĚSNĚN 13300) mtafny
Odolnost vůti olru za seche ’ retoda Ciemen (PN HET ZM 10-01
tide 1-0 fvysok vel vysoká)
Odohtostprot oděr ze (Č3N EN 13300) tde 5 (nen odok}
Propustnost pra vodní pan/ (SNEN 7062-1)/fda Vi (vysoká)
Tovska ekvivalenfni difznf vzcuchová vtstvy sd fC $N N /SO
7 783) cca o 03 m foň DPT 80 umi

W "Plochy stropú ostalnf"
w "spojovací koridor 6,475*4,2 27,195
w "nářadovna"5,8′8,7 50,460
W "spining*5,675* 6,5 48,23B
w "plochy stropů sociálního zázemí"
w "vstupý*1,52 $*2 512 7,030
W "chodbal"65,45 65,450
W "chodball15,06 15,060
W "obložení vazniků sádrovákno"! 18,32 118,320
W Mezisotčet 332.653
w ■plochy stén tělocvičen"

w
"mala"(17,65415,6)2-7,g-
(2,613*(2,525+4,175)*2*3+3,9*2,475+1,9*2,2)

406.475

velk6"(29,625+15,6)*2*7,9- 527.408
(2,61 a*(2,525+4,1 75)*2*5+1 75+2,2+1,95'2,475+1 4*2,3)

W “Plochy stěn ostatní"
"spojovací kordor"(6,475+4,2)*2*1,4- 22,015
(3,9*1+1,95*0,75+2,15 0,75)

w "náfaífovna’(5.8+ 8,7)*2*1,4-(2, 15*0,7542,35′0 75*2) 35,463
w "spi nwg"(5 675+8,5)2" 3,1- (0 30,75+2.35’0,75*4) 80,160
w "plochy stěn socáindho zázemi"
w "vstupy"((1.525’2+2,6)* 1,5-( 1,75*0,5))"2 15,200

"chodba 1(6,525+20,75)2*1 5- 74,093
(2,125*1+1,75*0,65+1 2-0,6+(0,8*6+0,9*5)0,5)

w "chodba H"(5,475+2,75)’2’1,542.125*1+1,5'0,65+1,45*0,5} 20,650
W Mezisoučet 1 152.644
w Součet 1 515,297

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 754 706,86
1472 K

046
D+M Ve n ko vn i moloricky ovlá d a n á ža luzie s I
hlinikovýimi lamelami 2615 x 3925 mm OZN. B1 | 15 16,000

25 571,48 409 143,681

Dodávka a momtáž.
Konstrukce jednodiiné venkovní pedokenni motoricky ovládané
Zakuzie 6 horníkovými lamelar a dodatečně nstlovanýmZeluziovým 
boxem.
Součástí položky buda výroba a dodávka kompietn konstrukce 
Zakuzie, včetně všech systémovýeh prvků pro montáž konetrukee.
zapojeni, zprovoznni a užívání zaizer, včetě kotevních,

PP spojovacích a tenicich prvků, včetně případné rožmerove nebo 
tvarové Opravy prvků na staveništ.
Součast položky je zajiténi platné revize shnoproud elektromstalace 
zhotovttelem, v zouhadu 6 platnou egislalou a zaškolenf obcluhy. 
Zhotovitel zajstf návrh a Etapeké posuzení zpnobu upevnění 
konstrukce venkovní předakenní #aluzie, včetně vodeth profilů.
Výstup bude souč46z dokadavé k předaní díh.
Rozmrstavsbnihsotar 261513925mm
Poznámka kpoložee

p Medhou současí/ soupesu stevebnich praci. dodávek stužabje 
projekfová dakumentace Podrobré specifikace výrobkuje uvýdena 
v Přifoza projelové dokumentace Wpis prvku PSVpod OZN 57

w "B1*16 16,000

(473 K 047
D+M Venkavni motoricky ovládaná žaluzie s 1 .
Ihlinikovými lamelami 2615 x 2375 mm OZN, S2 | 5

I 16,000 17 440,27 279 044,32|

Dodávko □ montáž
Konstrukce jednodílné venkovní pfedokenni motu nicky ovládané
Žaluzie 6 hknlkovymí lamelam) a dodatečně instlovaným žaluziovým 
bokem
Součásti položky bude výroba a dodávka komploli konstrukce 
žaluzie, včetně všech systémových prvků pro montáž konstrukce, 
zapojeni, zprovoznění a užívání zařizení, včetně kotevních,

pp spojovacích a těsnicích prvků, včetně případné rozmrové nebo 
tvarové úpravy prvků na staveršti.
Součásti položky je zajštnl platné revize silnoproudé elektroinstalace 
zhatovitelem, v souldt s platou fegizlatvou a zužkolení obsluhy.
2notenvel zajsti návrh a statické posouzení způsobu upevnění 
konstrukce venkovní předakenní žaluzie, včetně vadících profilu.
Výstup bude součástí dokdové čásb k předání díla.
Rozměr stavebního atoru: 2615 Y 2375 mm
Pomnámka k položce'

p
Nedihnoer souásl soupisu sfevebnich prac, dodávek o služeb je 
projektová dokumrenlete. Podrobné specifikace výrshkuje uvedene 
vofiloza projektová dakomenface Výpis prvků PSVpod OZN 82

w "B2*16 16,000
,474 K

048
| D+M Venkovní motoricky ovládaná žaluzie s i kus
hliníkovými lamelami 2350 x 1525 mm OZN. 83 I

| 6,000 11 099,01 j
66 596.86

Dodávka a montáž:
Konstukee jedhadik venkovní pfedokenni motoricky ovládaná 
žaluzie s hliníkovými lamelami a dodatečně iatalovanýin žaluziovým 
bokem.
Součástí potožky bude výroba a dodávka kompletní konstrukce 
žaluzie, včetně všech systémových prvků pro montáž konstrukce, 
zspojeni, zprovoznění a užívání zatíženi, včetně kotevních,

pp spojovacích a těsnicích prvk, včetně případné rozměrevé nebo 
tvarové úpravy prvků na strveništi.
Součástí pokožky je zajštnf platné revize silnoproudé elektroinstalace 
zholevtolem, v souladu s platnou kegizlatrvou a zaškolení obsluhy. 
Zhotovitel zajst návrh a statické posouzení Způsobu upevnéní 
konstrukce venkovní předokenní žaluzie, včetně vodiclch profu.
Výstup bude součástí do klidově čásb k předá ní díla.
Rozměr Etavebho otvoru: 2350 x 1525 mm
Poznámka k položce:
Mdimou sousti souprsu stavebnich prací, dodávek o sžeb je
projektav dekumertace, Podrahhá speeikate výrobku je uvedena
v ekoze projektové dokumentaca Výpis prvků PS V pod OZN B3

w "B3"6 6,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce tělocvičen a nádvoří
Objekt:

D,1.4,a * Vzduchotechnika, MaR

KSO: 
Místo: Třebíč. Kubišova 1214/9

CC-CZ
Datum: 03.08.2021

Zadavatel:
Kraj Vysočina

!C:
DIČ:

70890749
CZ70890749

Uchazeč:
ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

IC:
DIČ:

60753013
CZ60753013

Projektant:
V.I.R.Tech,, s.r.o,

IC:
DIČ:

03816931
CZ03616931

Zpracovatel:
Ing. Radovan Vejvoda

Ic
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 139 988,35

dph základní 
snížena

Základ daně 
139 986,35 

0,00

Sazba dané 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
29 397.13 

0,00

Cena s DPH V CZK 169 383,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce tělocvičen a nádvoří
Objekt:

D.1.4.3 - Vzduchotechnika, MaR
Místo: Třebíč, Kubišova 1214/9

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Kód dítu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:
Projektant:

Zpracovatel:

03.08.2021
V.I.R.Tech., s.r.o. 
lity, neuuvat i

Cena celkem (CZK)

139 986,35

33 480,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 33 480,00

PSV - Práce a dodávky PSV 106 506,35
75 - Vzduchotechnika 106506,35

751 * Vzduchotechnika 106 506,35

!.......................................................................................................................................................................................................................................... t
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce tělocvičen a nádvoří 
Objekt.

D.1.4.a - Vzduchotechnika, MaR
Místo: Třebíč, Kubišova 1214/9 Datum: 03,08.2021

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.
Uchazeč: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. Zpracovatel: I; ty, RGuUVe: l

■Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK Cena celkem [cZK C e n ová sou stava

Náklady soupisu celkem 139 986,35

0 HSV Práce a dodávky HSV 33 480,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 480,00

1
I K

946112117
Montáž pojízdných věži trubkových/dilcových š do 1,6 
mdl do 3,2 m v do 7,6 m

kus | 2,000 9 720,00] 19440,Oo|cS úRs 01

Montázpojzdných vži trubkových neba dílcových 6 maxcimrs*inin
pp zatížením podlahy do 200 kgi2 Elky pros 0,9 do 1,6, délky do 3,2

m, výky přeE £, 6 m do 7.6 m
Paznámka k souboru can:
1 Montáž fsteni vych, nezje uvedeno vsopboru can, ca oceruje

PsC atdlivicAáině, slejn takjako konstrukee a vyšim potedovsrým 
zatizenim, 2. Poízaná Fsšeni do hune 5 s pjizeh fpšoni « bočnim 
vvsunetim se geeu inďriduáhn

W "VZT*2 2.000
W Součet 2.000

2 K 946112217
Pfiplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v 

|do 7,6 m za první a ZKD den použili
kus |

40,000
216,00 8 64O,OojcS ÚRS 2021 01

Montázpojzdných věži trubkových robo dilcových » maximinim
pp zalenim podahy do 200 kgin2 PAplelek2a první a každý dal den 

použit pojízdnho lešoní kceně -2117
Poznámks ft soubon cen:
1 Montét fešeni vyešich, než je uvedeno v soubaru ten, se oceups

PSC inchvieuáhné, slemč takjako konstruakce s vyšim potedovaným 
zatženin 2. Pojízdné lešeni do tuee a po/fz^ná lesehi s bačnim 
v/suneim se uce/ki/í indmduin

W "VZT*2 2.000
W Součet 2,000
w 2*20 'Přepočtené koeficientem množství 40.000

3
I k

946112617
Demontáž pojízdných věží trubkových/dilcových š do 

11,6 m dl do 3,2 m v do 7,6 m
kus i

2,000 2 700,00 5400,00 CS ÚRS 2021 01

Demanta pojizdných vůíS trubkových nebo dílcových smaximátrir
pp zatržením podahy do 200 kgm2 Hrky přes O.S de 1,6 m, délky do 3,2

m, všiy přes 6,6 m do 7,6 m
Poznámka k sopbaru cen:
1. Demante lešení vysšich než jo uvedeno v souboru cen, $e
oceuje indtivicuálné. stejn takjako konstrukce s vyšim 
botadovenóm Zafžehim

w "VZT2 2,000
w Součet 2,000

D PSV Práce a dodávky PSV 106 506,35

o 75 Vzduchotechnika 106 506,35

D 751 Vzduchotechnika 106 506,35

4 I K 085
[D+M Vyústká do odtahového potrubí 100x600 mm
OZN, VZ1

kompte |
3,000 1 101,60 3 304,80

Dodávka a mentáž.
Jednořadá vyuetks obdélníkového formálu s hrsnatým potrubním 
nástavcem svale inistslovahá do odtahového potubi kruhového 
pruezu Spiro, Vyůstka bude umistná ve výřezu v minerální desce 
zavššeného porhledw. Vystka bude vybavená upínacím rámečkem 
do svislého čiymranného potrubí o regulsčním ústroimtypu R1 v 
provedeni ž gaanicky zinkovaného plechu, Vyůstka bude vyrobené Z 
extrudova ných eloxovaných nlinlkovýeh profilů te #vafovaným spaji, 
Vyúztka bude vybavená horizontálními hstawteltýmni hliníkovými

pp lamelami, Sousti dodávky bude atypický vertikální potrubní nástavec 
s přírubou V horní částí umod^ujici mechanické upevnnF nastave ke 
krizovému potrubí a trvale pružné utéchiní spoje. Nástavce bude 
vyroben z hadkého galvanicky zinkovaného plechu.
Patamety vystky
Rezměr. 100x600 mm
Aktivní plocha 2 0,038 m
Parametry nástavce
Průřez: 100x500 mm
vka: 2 400 mm
Prúmár kruhového potrubí $pro: 200 mm
Poznmke k paložca
Nedíncu souást soupisu sfavebnfch p’aci, dodávek • služeb je
prajktová dokumentace. Podrobná spacifkace výrobku je uvede na 
v ploze prtjektov dokummehtace D 1,48.04 Vý/ps pneků pod OZN 
VZ1

w “VZI^ 3,000

5
I K

086
D+M Vyůstka do odtahového potrubí 100 x 600 mm 
oZN.V22

komple 
t 1 3,000 1 101,60 3 304,80

Dodávka a mentáž
Jedhogd vyůstka obdélníkového fomátu • hranatým potubnim 
nástawcem svisle instalovaná do ochahového potrubí kruhového 
průřezu Spro.Vyútlka bude Umistěn ve výřezu v minerini desee 
zavedeného podhledu Vyůstka bude vybavená upínacím rámečkem 
do svislého čtyihrnnho potrubí a regulačním ústrojím typu R1 v 
provedení z qabanicky zinkovaného plechu. Vyůstka bude vyrobená z 
extrudovanýeh eloxovaných hliníkových proflú se svařovanými spoji 
Vyůstka bude vybavená harizontáinmi naslavleinýmihlnskovýeri
lamelami Součástí dodávky bude atypický vertikální potrubní nástavec
E přírubou v horn části umožňující mechanické upemni nástavce ke 
louhovému potrubí a trvale pružné utsnnl spoje, Nástavec bude 
vyroben z hladkého galvanicky zinkovaného plechu, 
Parametry vysky 
Rozměr: 1001600mm
Aktivní plocha; 2 0,038 m
Parametry nástavte
Průřez: 100x600 mm
Výka; z 400 mm
Průměr kruhového potrubí Spito: 200 mm
Poznámka k paložce:

p Nedihou sbuésti soupisa slvebních preci dodávek a služeb jo 
projoklov dakumenlace. Podrobnó specikace výrobkuje uvedena
v příkze projaldovó dokumenčaco 0.1 4t.04 Wpis Drvk pod OZN.

w "VZ2"3 3.000

6
k

087
D+M Vyůstka do odtahového potrubí 200*400 mm
OZN. 23 \

komple
2,000

950,40 1 900,80
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Dodávka a montáž'
Jednořadá vystka obdinikovéha armtu $ hranatým potrubním
nástavcem svisle instalovan do odtahového potns kruhového
pruezu Spiro.Vystka bude urjstná ve výře2u v mineráinf desce
zavšenéha podhledu. Vyůttka bude vybavená upihaem rámečkem
do evislého čtyřhranného potrubí o regulsčntm ústrojím typu R1 v
provedení z gakvanicky zinkovaného plechu. Vyůstka bude vyrobená z
extrudovanýeh eloxoyaných hlinikových profilu se ovařovanýmí spoj).
Vyůstka bude vybavená honzontáink nstaviteiným hliníkovými

pp (amelarii Součásti' dodávky bude atypický vertikální potrubní nástavec
s pfirubou v horní části umožujitl mechanické upevníní nástavce ke
kruhovému potrub a tvle pružná utsnn spoje. Nástavec bude
vyroben z hladkého galvanicky zinkovaného plechu.
Parametry vysiky
Rozmr: 2001400 mm
Aktivní pocha: z 0,055 m?
Parmetry nástavce
Arúez: 200x400 mm
VýEka:2 175 mm
Promr kruhovho potrubl $pero 450 mm
Pozfi^mka A1 položce

p Nedikou sočásti xoupixL sfavebnich prací dodávek a shuzeb jo
prnjektová dokumenisce. Podrobné specilkace výrobku j uvedena
v oAoze proiektovó dokumentace .1.42.04 Výpis prvků pod OZN.

W "V23"2 2,000
7Kogg p+M Vyůstka do odtahového potrubí 200x400 mm komple 4000 1 380160

1 1 lOZN. VZ4 1 1 1 : 1 I 1 ..
Dodávka a momtl
Jednořadá vyůstka obdéln kosého formátu $ hranatým potrubnim
nástavcem svisle instalovaná do odtahového potrubí kruhového
průřezu Spiro .Vyůstka bude umí sténá ve výřezu v minarálni desce
zavššanéha podhledu. Vyjetka bude vybavená upínacím rámečkem
do svislého Etyřtrahnéha potrubí a regudlzčním ústrojím typu R1 v
poveden z gakvanicky zinkovaného plechu. Vyůstka bude vyrobená z
extrudovanýeh eloxovaných hliníkových profilů se svařovanými spoji.
Vyůstka bude vybavená horizontálními nastavitelnými hjmkovými
lamolanú. Součásti dodávky bude atypický wjiikálHÍ pa^bnf nástavec
a pfirubou v hor části umožňující mchanické upavnění nástavce ke
kruhovému potrubí a trvaje pružné utěsněni spoje. Nastavet bude
vyroben z hladkého galvanicky zinkovaného plechu.
Parametry vyústky
Romr: 200x400 mm
Aktivní plocha; 2 0,055 m
Paremety nástavce
Prúfoz: 200x400 mm
výška:2 250 mm
Prúmér Rouhavého potrubí Spiro: 315 mm
Poznámka Jí polalce

p Nediheu sQuás! s-oupist stevebnich praci, dodávek 4 skožeb ja
projektová dokumentace. Podrobná specifikace vyrobte je uvedeno
v pPffože arojektové dokumetace D, 1.4.04 Výpis prvků pod OZN.

W "V24‘4 4.000
g|K089 I D+M Vyústka do odtahového potrubí 200 x 400 mm komple I 95040 570240

I I OZN.VZ5 | t r ' I f i
Dodávka a montáž:
Jednořadé vyústka obdélníkového formátu G hranatým pobuenímt
nástavcem svisle inatalavaná do odtahového pohubí louhového
průřezu Spit.Vyatka bude umístěná ve výřezu v mmnerálnf desce
zaváleného podhledu. Vystica bude vybavená upínacím rámečkem
do svislého &tymranného potrubí a regulačním ústrojím typu R v
provedení z gobanickyzinkevanóho plechu. Vyůstka bude vyrobená z
extrudovanýeh eloxovaných hnlkovýeh profilů en svařovanými spojí
Vyůstka bude vybavená honzontalnisw nustavitelnýmně hlinikovými

pp Iamslam. Součástí dodávky bude atypický Vsrikáin. potrubní nástavec
s přírubou v horní části Umožňujei mechanické upevněni nástavce ke
kruhovámvu potrubl a tval pružné utsn spoje. Nástavec bude
vyroben z hladkého gabnieky zinkovaného plechů.
Parametry vyústky
Rozmér; 200x400 mm
Aktivní plocha. • 0,055 m3
Paramety nástavce
Průřez: 200x400 mm
Výška:2175mm
Průměr kruhového potrubl Spiro 315 mm
Poznámka kpolofce:

p NediMoN snués) soupisu stevebnich pael, dodávek a služeb je
projektová dokumehtace. Podrobně speniGkec vyrobte je uvedeno
v pfihza profektové dokumenlace D TJaOd Výpis prvte pod OZN

w VZ5-6 6,000
9K751510042 VzduchotechnickěpotrubipozinkkruhovspirálnĚ 1 | 9 j 518,40 4 924,BojcS ÚRS 2021 01

| | vinuté D do 200 mm II I I í
pp Vzeuchotnchnické potrub- Z pozinkovaného plechu kruhová, trouba

špitálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 ma
Poznémnka k souboru cen
1. V cenách jsou zapodeny i nákla dy na dodán i a moná trub

p se vfne ivam vek 2. V cenách -00 10 až 0023ysotr zpočteny r
nktedy ne a) codáni g osezerí pl‘irubových št, b) tmeleni
ekrylátovým knlem, 3 V cenách -0041 ež -0053 nejsou zapateny
nékdvna Dřrubv soaie jsou provšdánó pamoc! sniek

W "spining"9,5 8,500
w Součet 9,500

10 í K 1751510044 (Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spiráin | m | 23,840 777,60 18 537.98|cSÚRS2021 01
| | vinute O do 400 mm III I I
pp Vzduchotechnické potruel z pozinkovaného Pechu kruhové, trouba

spiráině vinutá bez pNruby. průměru přes 300 do 400 ma
Poznmka k souboru cen
1 Vcenéch Jspu zapaitany / háktady na efot/ánf a mmiái b

oso včetně ivarovek. 2. V cenách -00 10 až -0023 jsu započteny i
nákady ne. s) dodání a osazeni porobových kát. b) tekeni
ůkryřeřovým tmelem, 3. V cenách -0041 až -0053
nákladv na eOrubv. sboio isau prováděné Pomoc/ soosk.

W "tlocvična-mal"13,34 13,360
W *ělocvična-veká"10,5 10,500
W Soue1 23,840

1K751510045 Vzduchotechnick potrubí pozink kruhov spirině 1 1 4,780 1058,40 5 059.15ÍCSÚRS2021 01
I I IvinuteDdo 500 mm 111 I . I.....
pp Vzduchotechnické potrubl z po přikovaného plechu kuhové, troub

tpírálně mnutá bez příruby, průměru přes 400 do 500 mr 
Poznámka k souboru cen.
1 V cenách jsou započte ny r náklad na dodání o monfáž trub

p s0 véetn é tvarové k. 2 V cenách •001 0 «í 0023 J30u započteny r
náKadyna: e) dodání a osazeni pfirubových Hšt, d} tmelen/
akrylátovým ‘mnelei, 3. V cenách -004 1 o2 -0053 nejsou započteny
hákadvna pirubv. snoie isou prováděné nomeci sbOlek

W "tělocvična-vetká"4,76 4,780
w Součet 4,760

121 751510070 vzduchotechnického potrubí plechového I m 7,950 216,00 1 717,20cs ÚRS 2021 01
: I | kruhového spiraine vinutého do suti D do 200 mm III I I
pp Demontáž vzduchotechnického potrubí plochového do sub kruhového,

spirln vinutého bez příruby, průměru do 200 frut
Poznámka k sauboru cen.

PS© 1. V cenách jsou zepadeny něktady ne demontét potrubí včetně
tamek

W "spining"7,95 7,950
W SbůČet 7,950

13 K 1751510871 Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového i m | 23,650 270,00 6 385,50cs ÚRS 2021 01
I | [kruhového spiralne vinutého do suti D do 400 mm II I I I

Demontáž vzelueheleshniekého potrubí plechového do suti kruhového.
spírálně vinulého bez příruby, průmětu přes 200 do 400 mm

Poznámka k s0cbolu cen
PSC 1. V cenách jsou započteny dkfady na demant: potrbi vetn

tvarovek.
w "tělocvična malá"t 3,4 5 13,450
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w

"těloeine velká*10,2 
Součet

10,200
23,650

14
i K

751510872
Demontáž vzduchotechnického potrubi plechového 
kruhového spiráině vinutého do suti D do 600 mm

•
4,650

324,00
1 506,60 ÚRS 2021 01

25
8 8 ° Demontáž vzduthotechnichho potvki piechevha do sul kruhového, 

sirlně vinutého bez píruby, ptměru pss 400 do 600 mm

Poznámka k soubor cen.
1 V cenách jsou zapodteny nÁftíad^ na dtítnautái pofrub’ vdetn 
tvarovek
"tocvična velkd"4,65
Saučet

4,650
4,650

15
I k

751510872.1
Demontáž vzduchotechnického potrubi plechového 
kruhového spiráině vinutého pro zpětné použití D do 
600 mm

m 27,500 378,00 10 395,00

pp

PSC

W 
w

Demontáž vzduchotechnická ho potrubí plechového do Sub kruhového, 
bpiráině vnttého bez pfiruaby, prumru přas -400 do 600 mm

Poznámka k sopbaru «n.
1 V cendoh jsou Lepočteny nakady ne demonlaž potrubi vřetná 
tvarovek.

fpevtčna velká*27,5
Součet

27.500
27,500

i 16 i K 

pp

W 
w

751511202
Mlž potrubi plech skupiny 1 kruh bez příruby tloušťky 
plechu 8 do600............. ...... ....... .... ......... ..  
Montáž potrubí plechového skupiny 1 kuhového boz příruby Uburky 
plechu 0,8 mm, prmru přeu 400 do €00 mm
"ěl ocvična-VE ká"27 5
Součet

-
27,500

27,500
27,500

432,00
11 880,0o|cS ÚRS 2021 01

17
I K

751512841
Demontáž oblouku z plech potrubi kruh s přirubou 
nebo bez příruby D do 209 mm

kus 3,000 129,60
388,80/cs ÚRS 2021 01

pp

w 
w

Demamtž oblouku z plechového potrubF kruhováho a pRrubou nebo 
bez pliruby, průmtu do 200 mm
"spinlng"3
Součet

3,000
3,000

18
I K

751512842
Demontáž oblouku z plech potrubí kruh s přírubou 
nebo bez příruby D do 500 mm

kus
2,000

194.40 388,80 CS ÚRS 2021 01

pp

W 
w

Qemant oblouku z plechováhe potrubí kruhového s přrubou nebo 
bez p?kruby, prměnu pes 200 do 500 mm
"těloevična velká"
Součet

2,000
2.000

19 * 751512056
Demontáž kalhotového kusu z plech potrubi s přírubou 
nebo bez příruby D do 200 mm

kus
1,000

129,60
129,6o|cS ÚRS 2021 01

í 20

pp

W
W.

K 751512057

Demant kalhotovéhe kusu nebo odbočky jecnostrann 2 
plechového potrubí kruhového $ přírubou nebo bez přiruby, prúmíru 
do 200 mm
"spining"1
Součet.... ............. ...................... . .. ....... .............
Demontáž kalhotového kusu z plech potrubí s přírubou 
nebo bez přiruby D do 500 mm

kus

1.000
......... ..........tppp.....

1,000
194,40 194.40 CS ÚRS 2021 01

pp

W 
w

Demontáž kathotevl kusu nebo odbočky jednostranné z 
plechgvého potrubí kruhového $ přírubou nebo bez příruby, průměrů 
přos 200 do 500 mm 
"tělocvična velká"
Součet

1.000
1,000

; 21 k 751513007
Demontáž spojky z plech potrubí vnitřní, vnějši kruhové 
bez přiruby D do 200 mm

kus 7,0001 64,80
453,60cs ÚRS 2021 01

! 22

pp

w 
w
K

751513808

Demontáž spojky z plechového potrubí vhitni, vsi kruhová bez 
příruby, průměru do 200 mm
"spining*7
Součet . _........................................ ................ ..... ..
Demontáž spojky z plech potrubi vnitrní, vnější kruhově 
bez přiruby D do 500 mm

kus

7,000
.......... ..........7,000.........

19,000
86,40

1 641,6t)|cSÚRS 2021 01

pp 

w 
W

Demontáž spojky 2 plechevého potubi vnitiní, vnějš kruhové bez 
příruby, pnmru přeo 200 do SCO mm
"tělocvična velká"19
Součet

19,000
19,000

: 23 k 751514178
Mlž oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 
200 mm

kus 1,000 216,00 216,00 CS ÚRS 2021 01

pp Montáž oblouku do pfethovéh pobudí knhevho bez přiruby, 
poumru přes 100 do 200 mi

i 24 M 42981085 oblouk segmentový Pz 90' D 200mm kus 1,000 388,80 388,80 CS ÚRS 2021 01

pp 
w
Vy

oblouk sogmentevý Pz 90* • 200mm 
"spining"1
Součet

1,000
1,000

25 k 751514181
Mtž oblouku do plech potrubi kruh bez příruby D do 
500 mm

kus
2,000

324,00 648,00 CS ÚRS 2021 01

pp Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, 
prúméru přes 400 do 500 mm

I 25 M 42981203 [oblouk segmentovýPz 30' D450mm kus 2,000 | 631,80 1 263,60\CS ÚRS 2021 01

PP 
w 
w

oblouk segmentový Pz 30' D 450mm
"tělocvična velká"2
Součet

2.000
2,000

27 k 751514288
Mtž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do 
plech potrubi bez poruby D do 200 mm

kus 1,000 216,00 216,00 CS ÚRS 2021 01

pp Montáž anhhetovho kusu neba odbočky jednostranné do plechowého 
potrubi kruhového bez pliruby. Dumr přes 1OO do 200 mm

28 M 42981445
odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90' D1/D2 = 
224/100mm

kus 1,0001 394,20 394,20 CS ÚRS 2021 01

pp 
w 
w

odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90* 01/2 2 2241100mm
"spining*4
Součet

1,000 
1.000

i z9 M 42981299 [kryt koncový do roury Pz D 200mm kus 3,000 102,60 307,80 CS ÚRS 2021 01

pp 
w 
w

kyt koncový do roury Pz O Z0mm
"spining"3
Součet

3.000
3,000

: 30 M 42981304 kryt koncový do roury Pz D 315mm kus 4,000 156,60 626,40|CSÚRS 2021 01

i 31

pp
w
W
w
K

751514291

gyt koncový do roury Pz 0315mm
lělocvična-mslá"2
tlocvična-velká"2

Součet.....................................     _................ ...... . ...
Mtž kalhotového kusu nebo odbočky je dno síran né do 
plech potrubí bez příruby D do 500 mm

kus

2.000
2,000 

...... ......... . ..........................
1,000

324,00 324,00 CS ÚRS 2021 01

a 33 Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednoswanné do plechového 
potrubi kruhového bez příruby, průměru přes 400 do S00 mm 
"tělocvična-velká"!
Součet

1,000
1,000

i 32 K
751514481

Mtž přechodu osového nebo pravoúhlého do plech 
pohubí kruh bez příruby D do 500 mm

kus
2,000

324,00
648,00cs ÚRS 2021 01

pp
Montáž pfedodu oového nebo pravoúhlého do pteehového potrubí 
kruhového bez pfiruby. průměrů 4D0 do 50 mm

33 M
ELD.TV15O1OO7 I
50 \ PRO 400/315 kus í 2,0001 556,20 1 112,40

85
8 § 58§33

288
 

d±c 2.000
2,000

34 K 751572102
Uchyceni potrubí kruhového pomocí objímky kotvenou 
do betonu D do 200 mm

9,500 70,20
666,90 ÚRS 01

88
8 26*é9 kruhevho potrubi pomod objmkky, kotvená do betonu prmrU

potrubí pec 100 to 700 mm
“epining"9,5
Součet

9,500
9,500

35 k 751572105 | Jchycení potrubí kruhového pomoci objímky kotvenou 
do betonu D do 500 mm

m 28,620 151,20
4 327,34|cS ÚRS2021 01
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pp Závěs hubového polnb pemoe objímky, kotven do betonu půmru
potrubí pfes 400 do 500 mi

W "Prumr 400"
w lotvična-malá"13,34 13.340
W *tlocvična-velka"10,5 10,500
W "průměr 500"
W "tělocvična-velká"4,78 4,780
W Součet 26,620

35 K 751572812
Demontáž uchyceni potrubí kruhového pomoci objimky 
kotvenou do betonu

m 19,000 86,40 1 641,60cs ÚRS 2021 01

pp Demontáž zveu kruhového potrubí upevníncho pomocl ebjimiky
nuho n potrubí, kotveného do betonu

W "tHlocwična velk*1 9 19,000
W Součet 18,000

: i

i 37 K R751009001
Spojovací, těsnicí, závěsný maleriál (závitové tyče M8, 
příchytky, matice, těsnicí pásky, rychloupinací spony, 
závěsy, profity L,U)

kg 125.090 37,80 4 725,00

pp Spojovací, těsnící, závisný malendl (z2vitov tyče N8, příchytky
malita, tenEtt pásky ryehlauginaci epany, závsy. profliy ,L ................ .........

| 38 I K IR751000007 I Mimostave n i štni doprava, přesun hmot soubor 1,000 2 169,00 2 160.90
PP Rimhostaverižtni daprava, přesun hmot

■ 39 I K R751000010.1 Stavební ppomoce soubor 1,000 3 240,00 3 240,00
pp 5tavebni ppomoce • phissknk otvorů (zhotovení prostupů je v

dodávce stavey:
Ponómka k položce.

P Specikecs:
v rozsahu cca 20 . ....... . ........

,40K
998751101

Přesun hmot tonážni pro vzduchotechniku v objektech 
v do 12 m

0,396 4 860.00
1 487,16CSORS 2021 01

Přesun hmot pro vzduchetachniku stanovený 7 hotnost
PP pfe sumovaného matenálu vodorovná dopravní vdálenast do 100 m v

objektech výZky do 12 
rczneme N sueeru cen.
7 Ceny pro přesun hmot stanovený z hnmtnafJi f^BSurta^anoho 
malerálui se fmilíveji lehdy pokud je možné unk hmnothoet ze cel 
stevehni di. Do tato hotnosti ee zepoftávé í hmotnast me‘ridtů 
oce váných ve specifReci Z Poku neize jecnoznačně stanovi

PSC hmoinost přesunavaných matenál. kze pro výpočet phesunu hmnot
pcullt vienfečn procentní sazbu. Totlo sazbou sa vynásobí 
rozpočtove nálady za cetý stavební dít včoíně nákladu ne mafenál 
ve sped5Racic. 3. PAplatekk cenám +118tpr přesun provádný 
bez poo£t mechalczace. tj za ztížených podminak, ize použít peurs

41 K 998751181
Příplatek k přesunu hmot tonážni 751 prováděný bez 
použití mechanizace

0,305 1 620,00 495,72cs ÚRS 2021 01

Přesun hmot pra vzduchotechniku stanovený 2 hmotnosti
PP pesunovanho maleHl Pfiplatek k cenám za přesun prováděný ba;

použití mechanizace pro jkoukofiv výtku abjekh 
r'czna/ma K $duborcen.
1. Cany pm přesun hmot stanovený z hmotnosti pťautnavunáhj 
tnaiafiáfií se pautivap fehdy. pokud je možně urát hmotnos za celý 
stavební dL Do tto hmalnesti se započfáv I hmothast merenlálú 
oceňovaných ve spacifkaci 2 Pokud helze jodnoznadna stanov

PS • hmotnost přesune váných maleriaú, ize pro výpočet přesunu hmot
použít orientané procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí 
rozpačev nátíndy za celý stavební dii vielnf nákladu na maJeňál 
vespecikscich 3 Přípíat ek A cepem -1 181 pro přesun pnovédůný 
berpoužNimechanice, ti za ztitaných podminek, tre použít pouze 
na hmén*#* maiariafr imri o ImfA »hfrenham ekreaná
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E
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba;

SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce tělocvičen a nádvoří
Objekt:

D.1.4.b - Silnoproud, el. komunikace

KSO:
Místo: Třebíč, Kubišova 1214/9

CC-cz:
Datum: 03.08.2021

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ CZ70890749

Uchazeč: 10: 60753013
ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. DIČ. CZ6O753013

Projektant: 1Č: 03816931
V.I.R.Tech, s.r.o. DIČ: CZ03816931

Zpracovatel: 10:
Ing. Radovan Vejvoda DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH 1 148 550,42

Základ daně Sazba dané Výše daně
DPH základní 1 148550,42 21,00% 241 195,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena $ DPH v CZK 1 389 746,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce tělocvičen a nádvoří
Objekt.

O.1.4.b - Silnoproud, el. komunikace
Místo: Třebíč, Kubišova 1214/9 Datum: 03.08.2021

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč. ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

V.I.R.Tech, s.r.o.
*i ig. nouuvet

Kód dílu - Popis Cena celkem {CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 148 550,42

PSV - Práce a dodávky PSV 1 148 550,42
74 - Elektroinstalace 1 148 550,42

D1 - Montáž 338 086,72
D2 - specifikace 483 381,39
D3 - Elektroinstalace ■ slaboproud 104 333,70
D4 - Specifikace 108 356,40
D5 - Zemni práce 83 092,21
D6 - DEMONTÁŽE STÁVAJÍCiH ELEKTROROZVODŮ AHROMOSVODNÍHO ZAŘÍZENI 31 320,00
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P P F-Sv lido psaz Giro pní & pohybovým čidlem LED 34 W, 4000K, IP 20

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce tělocvičen a nádvoří

Objekt:
D.1.4.b - Silnoproud, el. komunikace

Místo: Třebíč, Kubišova 1214/9 Datum: 03.08.2021

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.
Uchazeč ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. Zpracovatel "‘na" ‘

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

Náklady soupisu celkem 1 148 550,42

• PSV Práce a dodávky PSV 1 148 550,42

d 74 Elektroinstalace 1 148 550,42

d D1 Montáž 336 086,72
; i | K 210 01-0002 [Trubka PVC ohebná pod omítku -16mm [ m | 30,000 24,63 738,90

PP Trubka PVC ohebnd pod omftku • Í6mm
i 2 i K 121001-0003 Trubka PVC ohebná pod omítku-23mm [ m 30,000 24,63 738,90 ......................

PP Trubka PVC ohebná pod omltku - 23nm . .. .............. . ...... ................
í 3 | K 21001-0092 [Trubka PVC tuhá-23mm [ m | 20,000 22,79 455,80

PP Trubka PVC nhá-23mm
14/K 1210 01-0301 [Krabice přístrojová univerzální [ ks | 30,000 61,59 1847,70

PP Kaqics přTatrojová univerzáini
i 5 | K [210 01-0321 [Krabice univerzální- vič. a svork | ks [ 30,000 123,50 3705,00,

PP Krabice unperzin í - vít. a evai k
i 6 | K [210 01-0321.1 [Krabice KR 97 se zapojením kruhová | ks [ 15,000 123,50 1852,50

PP Krabiee KR97se zapojením kruhová
i 7 | K [21001-0321.2 [Krabice KO125 | ks [ 2,000 71,45 142,90

PP KrabiesK0125
i 8 | K [210 01-0351 [Krabicová rozvodka IP 54. j ks i 15,000 133,35) 2000,25

PP Krabicov; rozvedka IP 54,
i 9 | K [210 01-0521 odvičk./zavičk. krabic ) ks [ 62,000 15,40 954,80

PP OdvlERIzovčKkabic
i 10 | K [210 02-0302 [Montáž. Kabel žlabu do 100mm bez vika vě, podpěr ] m | 150,000 135,51 20 326,501

PP Montz. Kakel žlabu do 100mm bez víka vt. p-odpr
i 11 | K [210 02-0922 [Protipožární průchod stěnou | m2 ) 0.250[ 1 296,00 324,001.............. ..................... ....

PP Protipožámlarůchodsténe
i 121 K [210 02-0951 [Výstražná tabulka ks | 5,000 8,00 40,00

PP Výstražní tabofka
i 13 [ K [21010-0155 [Ukončení kabelů do 5x5 ks 1 16,000 125,65/ 2 010,40[

PP Ukončeni kabe±) du 5x6
I 141 K [210 10-0155.1 [ukončeni kabelů do 4+70 | ks | 2,000 408,99 817,98

PP Ukončenl kabel do 4+70
i 15 K 21010-0173 Ukončení kabel do 3x2,5 | ks 120,000 71,45 8574,00

PP Ukančer kabek do 3x2,5
i 161 K [21010-1205 [Propojení vodičů spojkou do 5x10 | ks | 15,000 1275,30 19 129,50

PP Propojni voEč spojkou do 5 x 10
1 17 [ K [210 11-0041 [Spinačzapuštenýjednopót, | ks | 1,000 94,24 94,24

PP Spínat žapuítený jednopól.
i 18 [ K [210 11-0043 |Spfnačzapuštenýseriový. | ks | 1,000 100,71 100,71/

PP Spínat zapuštený senový.
i 19 [ K [210 11-0045 Spínač zapuStený střídavý. [ ks | 6,000 100,71 [ 604,26]

PP Spínat zapuštený sVídavý,
i 20 [ K [210 11-0157 [Spínač žaluziový | ks [ 8,000 _________ _ ___ ______ 689,84_____ _____-.... . ........ .  .

PP Spínat žaluziový
i 21 [ K 21011-1012 [Zásuvka domovní zapuštěná 2P+PE [ ks | 1,000 76,68 76,66)

PP Zurvka damomni zapuštčná ZP+PE
i 22 [ K 1210 11 -1016 [Zásuvka domovní dvojitá 2P + PE [ ks | 11,000 80,07 860,77

PP Zásuvka domowi dvojitá 2P * P#
123 K 21011-1031 [Zásuvka nástěnná, 2P+PE | ks 14,000/ 76,68 1 073,521

PP Zásuvka nástnná, ZP+PE
i 241 K 210 11-1052 [Zásuvka prům nástěnná 400V, 32A3P+N+PE [ ks | 1,000 122,57 122,57

PP Záswka prm nástnná 400V. 32A 3P+N+PE
25K [210 14-0431 |Bezpečnostní tlačítko v plast skříni se sklem [ ks | 2,000 246,99 493,98

PP Bezpečnosinf dačitko v piast skříni m skleni
! 261 K [210 19-0005 NuIiaautetuge-luuyuireupasTV-u | ks | .............5,000 1039,69 5 198,451

PP Mont*2 ocelopischovýeh nebo plas rozvodnic do 200kg

127 K 210 19.00525 Montž ocel. rozvaděč pro zazdénis požámni I ks I 3,000 7020,00 21060,00
! I | [odolnosti deltelnych pole I 1 1 ............ .. ..

pp Montž ocel rozvadč pro zazdnl s požární odolnest delitelnvých

2 K 121020-0030 N-Svítidlo nouzové svastnim zdrojem v pohotovost. I ks [ 2,000 324.00 648,00
! | Rezmu, 30min III 1 1 .............. ..........

PP N-Svitdl nouzové s vlastním zdrojem v pohotovost Režimu. 30min
29« 210 20-10255 s mřížkou, 14818im ks | 23,00 324,00 7452,00

s i tm5 4000K, IP 20 1182x285x85,5 III I I .............-
A-SvítLED 132W. pro spot fi mřížkou, 14618m, 4000K, IP 20

PP 1182/285x85,5 .......... .................................
130 K 210 20.1025.1 IA-NZSVŮ.LEDW+nouze mřížkou, 14B18lm, I I I I 3 888,00
; | I [4000K, IP 20 1182x285x85,5 I I i I _____ ___ .____ i................. .....................

p A-NZ 5vhLED 1 32,+ nougz.s mřížkou. 148 1 6lm. 4000K, IP 20
11826285185,5 .......... ..................... .................................. . ............ ..........

31K210 20-1025s.2 -SvfteLED,, do podhtedu, 79141,4000,/20 ks I I 324,00 1296,00

• | | 11195x595x75 I I 1 I I ........... -..........-......- .
PP 8-SvLLED 64 W, do podhledu, 7914lm, 4000K, tP 95x595x75

2] k/-, 12082215603080688098,"-". w 2«| 324,00 646a0)
e-Nz SvItLED 64W, do podhiodu ncuz, 79 1 4kn. 4000K, IP 20

PP 1195x595x75 ............... ................. „
' 33I K I210Z0-1025S.4 C-SvitLEDAOW,psaz, 52541m, 4000K, IP 20 ks 4.000 324,00 1295,00
: ! | 11*dx29U24U | I i 1 i ................... .

PP C-S vitLE D4 0W. disaz, 5254 Im. 4000K, IP 20 1530x250140
’34 K 210 20210255.5 |C.NZSvítLED40W,pnSaznouz, 5254lm.4009K,tP I I J I 1 296,00
:■ I | 120 1530x250x40 III I i ..................... - -

pp C-N2 SvtLED4OW,pn32ndu2, 52541,4000, IP 20 1530x250x40
| 35[ K )21020-1G25s.6 [E-Svítídřo přisaz nástěnné LEO 34W, 4000K, IP 20 j ks | 2,000/ 324,Oo) 648,00

PP E-Svitca přez nástěnné LED 34W, 4000K1P20
136K210 20-10255.7 F-Svítidlo přisazastropní s pohybovým čidlem LED I I J 324,00 648,00
: | | 134W, 4000K, IP 20 Illi I

Strana 64 2 70



37 X
210 20-1054 D-Svitidlo přisazené venkovní s pohybovým čidlem 1

ILED30W, IP 54 1
ks |

2,000
324,00 .....................I

648,001

pp D-Syitido přisnzené venkovní E pohybovým čidler LED 30, IP 54

; 38 « 21020-1054,1
[G-LED reflektor 15W, s nakiápěcim zdrojem na í
wložniku IP 66 1

ks | 2,000 324,00 648,00

pp GLED reflaktar 15W, s naldápckm zdrojem na výtožníku IP 65
i 39 K 210 22-0003

(Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50mm2 | m i 50,000 [ 94,241 4712,00

pp Vedení uzemřovaci no povrchu Cu do 502
1 40 K 21022-0010 (Nátěrzemnícího pásku FeZn do 120mm2 | m2 | 5,000 73,44 Í 367,20

pp Hátrzemn.elha pásku FeZn do 170m/2
i 41 K 21022-0021 IVedeniuzem.Vzemido120mmz j m ( 190.0001 43,11 8 190.90

PP Vedení územ. V zem do 120m2
42 K 121022-0101 |Vodiče svodové do 10mm + podpěry | m [ 630,0001 153,06 96 427,80

pp Vodiče avDdvé do 10mm * podpěr
! 43 K 1210 22-0111 (Vodiče svodové do 10mm bez podpěr ( m I 90,000 82,85 7 456,50

pp Vodie avoderv do 1Orm bez podpor

i 44 K 121022-0231 Montáž jimacich tyčí do 3 m délky | ks : 7,000 546,03 3 822,21

pp Monuz jímacích tyč do 3 m délky

as K 

pp
21022-0301 (Svorka hromosvodová do 2 štoubů ..........[

Svorka hremosvodova do 2 éteub

ks | 40,000 77,61 ......... 3 104,40

146 K 121022-0302 (Svorka hromosvodová nad 2 štoubů ( ks | 114,000 108,40 12 357,60

pp Svorka hromosvodová nad 2 štothú
i 47 K 121022-0372 (Montáž ochranných úhelníků | ks | 21,000/ 266,241 5 633,04 [

pp Monláz ochranných Anstnk
48 K 1210 22-0401 {□značení svodů štítky | ks 1 21,000’ 55,441 1 164,24

PP Označ ani *vod štitky
i 49 K 210 22-0431 (Tvarováni pomocných jímačú j ks | 8,000 87.46 699.68 (

pp Tvarování pomocných jimčů
: 50 K 210 22-0451 (Vedeni ochr. pospěj ) m | 60,000/ 22,681 1 360,80

pp Vedení ocht pospa;

: 51 K 121080-0101 | Kabef CYKY-O 2x1,5mm2 - pod omítku / pevně ] m l 50,000 27.711 1 385,50

PP Kabel CYKY-0 21,5rm2 - pod omnliku / pevně
52 K |21080-0101s (Kabel 1-CXKH-R-J 92-0 2x1,5mm2 | m ( 50,000 27,711 1 385,50

pp Kabel 1-CXKH-R-J 82-0 2x1,5mm2
53 K 121080-0105 (Kabel CYKY-0 3x1,5mm2 - pod omítku / pevně ( m | 230,000 27,71 6 373,30

pp Kabel CYKY-0 3«1 5mm2 - půd omítku / pevné

i 54 K 210 80-0105.1 {Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 - pod omítku / pevně j m | 1 290,000 27,71 35 745,90

55
pp
/K 21080-0106 ....

Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 - pod omitkuí pavn . ... ..... ............... ............

| Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 - pod omítku / pevně I m | ......680,000/ 277 I 18 842,80

pp Kabel CYKY-J 312,5mmz - pod omítku i pevně

I 56 K 21080-0113 [Kabel CYKY-J 5x4mm2- pod omítku nebo pevně | m | 10,000 29,56 [ 295,60

pp Kabel CYKY-J 5x4mm2- pod omítku nebo pevné
i 57 K [210 80-0113s | Kabel CYKY-J 5x6mm2- pod omítku / pevně j m j 40,000 29,561 1 182,40

pp Kabel CYKY-J 5x6m02- pad anitku • pevně

58 K [210 80-0115 [Kabel CYKY-J 5x 1,5mm2 -pod omitku/pevně [ m ( 420,000 27.71 [ 11 538,20

pp Kabel CYKY-J 5x1 5menz - pod omítku I pevní

! 59 K 21080-0116 | Kabel CYKY-J 5x2,5mm2 - pod omitku / pevné | m | 30,000 27,71 831,30

pp Kabel CYKY-J 5x2,5mmz - pod omítku / pevná
i 60 K 121081-0058 [Kabel CYKY 7x1,5mm2 1 m ( 70,000 27,71 1 939,70

pp

0 D2

Kabel CYKY 7x1,5mm2

specifikace 483 361.39

61 M 215-1 | Trubka eleklminstalační PVC ohebni 16mm | m ! 30.000 [ 8,93 [ 267,901

pp Trubka elektroinstalan PVC ohebhá 16mm
; 62 M 215-2 [Trubka elektroinstalační PVC ohebná 23mm ] m i 30,000 14,021 420,60]

pp Trubka elektreinstalečn PVC ohebná 23
53 M 215-3 [ Trubka elektroinstala ční PVC tuhá 23mm | m ! 20,0001 34,891 697,80 j

pp Tnebkaelskroinstalačni pvc uhá73mm
: 64 M 215-4 Drátný žlab DZ 60x150 | m I 150,000 130,56 [ 19 584,00

pp Drtný2b0Z6Dx150
65|M| 215-5 | Spojka pro drát'. Žlab DZS | ks 1 150,000 \ 27,92] 4 188,00 (

pp ...... . ......... . Spojka pro drát Žlab DZS

66 M [215-6 [Závěsná TyčZT8dotm | ks | 370,0001 24,95 9231,50

PP Závěsná Ty2vedotm
i 67 M 1215-7 | Matice k iávěsné tyči MZ ! ks 1 740,000 5,03 3 722,20]

pp BAtce k závěsná 1yči M2

; 68 I M (215-8 | Krabice Blektroínsfalačni přístrojová - hluboká | ks | 30,0001 23,79, 713,70]________ _______

pp Krabice slektrainstalzčni pfiztajová -hlubakú

ss M
215-9 [Krabice elektroinstalační unřvemátní KU 68/2- vič. a I

1 svork [

ks | 30,0001 11,57 347,10

PP Krabice elaktroinstzzlačn unverzini KU 6822-v. a everk.
170 | M [215-10 | Krabice elektromstalačni KR 97 se zapojením kruhová [ ks [ 12,000 { 131,52 [ 1 578,24 [

pp Krabice eisktrainstalzr KR 97 se za pojením kruhová

71 I M 215-11 | Krabice vá roz vodka eíektroínstala ční KO 12S | ks ( 2,0001 111.10\ 222,201

pp Krabicová rozvodka elektrednutalačn KO 125
i 72 I M 1215-12 | Krabico vá rozvodka eíektroínstala ční IP 54. | ks | 12,000 [ 62,49 [ 749,881

pp Krabicová rozvodka elektroinstaÍDČrbl IP 54.
i 73 i M 1215-13 Protipožární pěna na prostupy svazků kabelů | ks [ 3,000/ 268,011 804,031

pp Protpežámni pna na prostupy svazku kabelů
i 74 i M 1215-14 | Výstražná tabulka | ks | 5,000 5,49 [ 27,45]............ .......... ....

75

pp

M 215-15

Výslražnáfbulkz _ __ _
]Spínač zapuštěný  jeďnopói.ŽŠOV, ÍÓÁ, fez 1 - {
1 standard. Provedení i

ks ( 1,000 j 136.621 136,62

pp Spínač zapuštený jednepál.250V, T0. taz 1 -standard. Provedeni

■ 76 j M 215-15
I Spin a č za počtený sériový 250V, 1ŮA, fez. 5 - I
[standard prov, j.

ks | 1,000 j 180,58 180,581

77

PP
I M j215-17

Spina zpuštený 250V. 10A, Faz.5 - sterdard.prov...... ..............
i Spínač zapuštený střídavý 250V, ÍOA , řaz. 6 - 1
1 standard Prov. !

ks [ 6,0001 142,561 855,36

pp Spínač zpuštený stldavý 250V. IDA , ‘az 6 - standard. Prov,

78 j M 215-18 | Spin a £ žaluziový zapuštěný | ks [ 8,000/ 228,10 [ 1 824,301

pp Spínač žaluziový zpuštný

i 79 j M 215-19
1 Rámeček k zapuštěným zásuvkám a vypínačům 1
jednonásobný - vodorovný 1

ks | 17,000 (
23,82

404,941

PP
Rámeček kzapuštným zásuvkám a vypínačům ednonásobný - 
vodorovný

i 80 I M 1215-20 | Bezpečnostní tlačítko v plast skříni se sklem IP 20 | ks | 2,000 829,22] 1 658,44 j

Lít
pp
M [215-21.... . ... . '

Bezpečnostní tlačítko v plét skini se sldem IP 20
jz “-uVnzrpSsTeld -hrF i --V V ‘ ° - S..........j ks ( ".......  1.000 ...... .121,87 ' ' 121,87] ' ............

pp Zásuvka zapuštóná 2P+PE, 250V, 1GA - standard- Prov,

82 \ M 215-22 [zásuvka dvojitá pootočená 45", . 2P+PE, 25OV, ISA • 1 ks | 11,000] 178,04] 1 958,44 [

PP Zásuvka dvo;tá pootočená 45", . 2P+PE, 250 V, 154-
i 83 M 1215-23 2""** 4n‘-2- f ks ( 14,000 596,62 8 352,68;

pp Zásuvka anvandal IP 44. kovová 2P+PE, 2S0V, 16A-
184 M

215-24
[Zásuvka nástěnná IP 44. plast . 2P+PE, 250V, t5A- I ks ) 1,000 ] 114,641 114,64

pp Zásuvka nstnná IP 44, plast. . 2P-PE. 250V, 16A-
: 85 M (215-25 [Zásuvka nástěnná prům IP 54, 3P-TN+PĚ, 400V, 32A, ks i 5,000 ( 146,38 731,90/

pp Zásuvka nástnn prům IP $4, 3P+N*PE. 400, 32A-
‘86|M |215-26 | Vyrovnávač potenciálu [ ks i 3,000 4 336.20 [ 13 008,601
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PP Vyrovnávat polenciatu
i 87 | M 215-27 Svorka pro ochr. pospoj | ks [ 10,000 [ 103,361 1 033,60 [

PR Svorka pro ochr. pospoj
‘88 M 215-28 Vodič CY 62 I m [ 60,0001 21,10\ 1 266,00

pp Vadi Cy 6mm2
89/ M \215-29 IVodič cy 16mm2 m 50,000 [ 51,831 2 591,50 [

PP Vod& cY 5Snin2
90|M 215-30 \Kab«l CYKY-J 2x1,5mm2 j m [ 50,0001 11,36 568,001

pp Kabel CYKY-J 2x1,5nm2
I 91 1 M 215-31 \Kabol CYKY-0 3x1,5mm2 | m | 230,0001 15,27 [ 3 512,101

PP Kabel CYKY -0 3x1. Smm2
i 92 | M \215-32 \Kabel CYKY-J 3x1.5mm2 j m i 1 290,000 [ 15,271 19 698,30 [

PP Kabel CYKY-J 3x1 5mm2
93 | M 215-33 [Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 m | 680,000 25,301 17 204,00

PP Kabel CYKY-J 3x2,5mym2
:94|M \215-34 [ Ka be! C YKYJ 5x1,5mm2 | m I 420,000 1 25,381 10 659,60 [

PP Kubel CYKY 5x1,52
; 95 j M [215-35 j Kabel C YK YJ 5x 2, 5mm2 [ m I 30,000 41,71 [ 1251,301

PP Knbe CYKY-J 5x2,S/nm2
196|M 215-36 \Kabei CYKYJ 5 x 4mm2 | m I 10,000 74,22 742.201

pp Kabel CYKY-J 5 x4mm2
I 97 | M 215-37 \Kabel CYKYJ 5 x 6mm2 | m j 40,000 [ 109,651 4 388,001

PP KabelcYKy-515nm2
: 98 | M 215-38 \Kabel CYKYJ 4 x 10mm2 | m [ 70,0001 162,05 11 343,50 [

PP Kabel CYKY-J 4 x 10mm2
199) M 215-39 [ Kabel 1-CXKH-RJ B2-0 2x1,5mm2 ] m I 50,0001 19,67 983,50 [

PP Kabel 1-CXKH-R-J 2-0 2x1,5mm2
100 M 215-40 A-Svit.LED 132W, pm spot, s mřížkou, 14S1Slm, I

4000K, IP20 1192x285x85,5
ks | 23.0001 4 453,811 102 437,631

ASvILLÉD 1 azW, pro spot s mFi2 kou, 1401 Am, 4 DOCK, IP 20
11823285185.5

101 M 215-41 }A-NZSvit.LED132W,+ noux<:mfllkou, 148181m, [
4000K, IP 20 1182x285x85,5 | ks | 12,000 [

6 762,10
81 145,201

PP
A-NZ SviLLED 132%,+ nouz.emfžkou, 14 91 Srn, 4000K IP 20 
1192x255x955

102 M ^215-42 \B-Svlt.LED 64W, do podhledu, 79141m, 4000K, IP 20 I
[1195x595x75 |

ks | 4,000 3 243,241 12 972,96

PP B-SvtLED64W, do podhledu, 7914/, 4000K, IP 201195x595x75
103 M 215-43 \B-NZ Svlt.LED 64VY, do podhledu nouz, 79141m, 1

\4000K, IP 20 1195x595x75 I
ks | 2,0001 5551,52 11 103,041

pp B-NZ Svit.E0 64W, do podhledu nouz, 791 4lm, 4D00K, IP 20 
1195*595175

104 M ^215-44 C- Svlt.LED40W, přisaz, 52541m, 4000K, IP 20 |
11530x250x40 I

ks I 4,0001 2 335,611 9 342,441

PP C-SvLLED4OW. pňsaz, 5254Im, 4000K, IP 20 1530x250*40

105 M 215-45
\C-I-JZ Svit.LED40W, přisaz oouz, 52541m, 4000K, IP i
20 1530x250x40 |

ks | 4,000 4 643,891
18 575,56

pp C-NZ SvLLEO40W pfisazncuz, 5254lm, 4000K, IP 20 1530x250x40
106 M 215-46 ID-Svitldto přisaz ené venkovní s pohybovým čidlem | 

\LED30W, IP54 I
ks | 2,0001 2 530,441 5 060,88 j

PP b-Svihdla pFsazené venkovni a pohybovým elem LEO MW, IP 54

107) M 215-47 | E-Svltidlo přisaz náslěnné LED 34W, 4000K, IP 20 | ks [ 2,0001 1 587,17\ 3 174,341

pp E-Svitido msaz nástěnné LED 34 W. 4 WOK IP 20
108 M 215-48 [ F-Svítidlo přisaz stropní s pohybovým Čidlem LED I 

34W, 4000K, IP20
ks | 2,0001 1 960,201 3 920,401

PP F-Svitele přisaz stropní a pohybovým didlem LED 34W, 4000K, IP 20

109 M 215-49
I G-LED reflektor 15W, s nakiápĚcim zdrojem na [
výložniku IP 68 !

ks | 2,000 3 148,201

I

6 296,401

PP G-LED reflektor 1 SW. E nakápěcim zdrojem na vožniku IP 05
110 m 215-50 i lJ-Svilidlo nouzové s vlastním zdrojem v pohotovost |

IRežimu, 30min 1
ks | 2,0001 475,20 j 950,40 j

pp N-Svitido nouzové $ vastnim zdrojem v pohotovost Režimu. 30min

111 M \215-S1 Jhutni matenál na pomoc konstrukce | kg I 400,0001 58,21 [ 23 284,001

PP hutní materiál no pomoe konstrukce
2112 K 354-1 Vodič AlMgSÍ - Bmm | m [ 630,000[ 15,99 10 703,70

pp Vodit AMgSi - Bmm
1113 K 354-10 ISvarka zkušební [ ks [ 22,000 42,55 936,10

PP Svorko zkušebnl
1114 K 354-11 [Svorka křížová [ ks | 40,000 25,88 1 035,20/

PP Svorka Hižov
/115 K (354-12 Štítek pro označení svodů | ks 1 21,000/ 5,82l 122,22

pp štítek pro označenl svodu
i 116 K 354-13 [Ochranný úhelník | ks [ 21,000 179,55 3 770,55

PP Qchranný helnik
/117 K 354-14 Držák ochr. úhelniku do zalepí, zdi [ ks ] 42,000/ 196,38 a 247,96

PP Držák ochr, úhelníku do zatepl. zdi
/118 K 354-15 MUHdUI UYUNIMMSi IUVUNII’I VL,UIARLUU HUUN# T ks | 5,000 433,62 2 168,10

pp macityč A:MgSi10OCmnivE. diržk do ploché střechy
/119 K 354-16 "iau Vy-g-l-uuI"! VL urzntuu HuuI5 | ks | 2,000/ 449,06 898,12/

pp Jímací tyt AMgSi 500mm vč. držáků do poché střethy
/120 K 354-17 [Dilatační člen hromosvod. Vedení | ks [ 6,000 68,90 413,401

pp Diztačni den hromosvod. Vedeni
i121 K 354-2 [vodič FeZn -10mm | kg I 45,000/ 56,78 2 555,55/

PP vodit FeZn-1m
1122 K 354-3 [Zemnicí páska FeZn 30 x 4mim | kg | 190,000 56,79 10 790,10/

ap
/123 K [354-4 ' '

_ Zemnlet páska FeZn 30 x Ah _
[podpěra vedení PV21 [ ks | 195,000/ ■” . .. 18,61 ......... 3 628,95 ----- ------------- ---------•

pp padpbra vedeni PV21
124 K 354-5 [ podpě ra ved e ní PV2 3 i ks [ 210,000 14,46] 3 036,60

PP podpírá vedení PV23
; 125 K (354-s [podpěra vedení dozatept zdí [ ks | 160,000/ 48,711 7 793,601

PP podpěra vedeni dezatepl adi
/126) K 354-7 [Svorka pňpojovací I ks | 4-0,0001 18,17 726,80 [

pp Svorka ppojavaci
1127 K (354-8 j Svorka k ji mači tya | ks [ 7,0001 46.41 [ 324,87

PP Svorka kjmeltyč
■12a] K 354-9 [Svorka univezálni [ ks [ 4 5,000 [ 17,85 803,25/

PP Svorka uniezáini

D D3 Elektroinstalace - slaboproud 104 333,70
/129 K Pol [Trubka elektroinstalační PVC ohebná pod omítku - 1

116mm I
m | 130,000 24,63 3 201,90

PP Trubka elektreinstala ni PVC ohebná pod omítku • 16mm
130 K Pol [Magnetické čidlo - EZS | ks | 1,000 345,60 345,60

PP Magnetické čidlo - EZS

131 K Pol11
[Doplněni ústředny EZS-kompatibilní seziizesiim |
[investora |

kpl | 1,000 1 944,00 1 944,00

PP Donni stfedny EZ5 * kompatibiní $o zFzenim inveslora
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p
Poznámka A položce:
Máatnnýkjetirtusir rvonek pro školn zvonéri - kompatibiní se slv 
zazgh, ................................... . ... - -

1132 K Pol12 75V, 50mA, 73DB ks [ 2,000 1 404,00 2 808,00

PP 75V. 50mA. 7308
133 K j Poli 3 [Domovní zvonek 8V ks [ 2,000 302,40 604,80

PP Domovní von ek BV
/134 K | Poli 4 Ochranný koš proti rozbili zvonků ks | 4,000 388,80 1 555,20

PP Ockanný koš proti tozbit 2vonku
135 K

Polt 5
[Plastové kulaté hodiny podruž. 40cm, čícelnik C2 24- 
60V, kompatibilní se sláv.

ks | 2,000 2 106,00 4 212,00

PP
PLactov kuat hodiny godruž. 40cm, čkelnlk c2 14-60, kompatrbin 

# stáv.
1136 K Poll6

Jednostr. Čtyřmi st. hodiny, odolné proti nárazu , IP 40, 
Ikompatibilní se stáv.

ks |
2,000

31 212,00 62 424,00.

PP Jednostr. tyfmIst hodiny, odolné proti nárazu .IP 40, kompatibni =e 
stáv.

137 K | Poli 7 Krabice pro osazeni čtečky čipů, k el. zámku- osazeni 
Ido fasásy

ks |
1,000

1 782,00
1 762,00

PP Krebkco pro osazen čtnčky čipu, k el zámku- ošizeni do fasásy
,138) K | Poli 8 Zvonk. Tlačítko - osaz. Na fasádu ks [ 2,000 5 184,00[ 10 368,00

PP Zvonk, Tlabtko - osaz. Ne tasádu
/139) K Pol19 Kabely FTP, kat. 6 m I 50,0001 15,40 770,00

PP Kabely FTP, kat 6
140 K

Pol2
[Trubka elektroinstalačni PVC ohebná pod omítku- 
23mm

m 1
70,000

24,63 1 724,10

PP Trubk olekreinstalaní PVC ohebná pod omítku * 23
/141 K Pol20 Kabel CYKY-o 2x2,5 m i 120.000 27,71 [ 3 325,20

pp Kabel yy-o 2x2,5
1142 K Pol21 lOživeni systému PC rozvodů a EZS rozvodů kpl | 1,000 1 620,00 l 620,00

PP Oživen systému PC rozvodů a EZS rozvodů
1....1....
i143i K
Li

Pol22
[hutní materiál pro pomocné konstukce k uchycení 
[antény vč. montáže

kpl |
1,000

1 944,00 1 944,00|

pp hutni matenál pro pomocné komnstskee k uchyceni antámy vě, montáže

/144 K Pol3 |Trubka elektroinstalační PVC ohebná 36mm m [ 20,000 31,42 628,40

pp Trubka elektpinstalčn PVC ohebni 35mm
145 K Pol4 | Lišta elektroin sta lační vklá dači PVC 40/20 m [ 30,000 58,82 1 764,60/

pp Lišta eleknoinstalašni vkádacf PVC 40/20
/146 K Pol5 | Krabice elektroinstalačni odbočná KO 125 ks [ 2,000 71,45 142,90

pp Krabice elukmpinstakčnl odbočná KO 125
147 K

Pole
[Krabice elektroinstalační univerzální KU 68/2- vič, a 
| svork.

ks | 10,0001 61,59 615,90

pp Krabice elektroinslalačni univerzální KU 68/2— víč. 9 vprk.
148 K Po7 [Kra biče elektroin stala čni KR 97 se zapojením kruhová ks | 5,0001 123,50 617,50/

pp KrabicselokreinstalačnF KR 97 se zapojením kruhové
1149 K Pol8 Odvčk,/zavíčk, krabic ks | 15,000 15,40 231,00

pp Odvičk./2avičk kabi
/150 K Pol9 [Ukončení kabelů do 4x10 ks [ 15,000 113,64 1 704,60Í

pp Ukončení kabel do 4x10

D D4 Specifikace 108 356,40

151 K Pol23
R-11 Hl. rozvaděč budovy-tělocvičen -pro zazděni 2 

j pole 2060 x635 x 247mm
soubor | 1,000 76 064,40 76 064,40

pp R-t1 HI. mzvadié budavy-loevtčeh -pro zazdenl 2 pola 2060 x635 x
247mm _L.

p

/ozvezé pro zeždéni 312 moduk v prlipoomimn provedeni E! 30 
iP 54/20 + vbaveni pfrtíny Tšlam, a piipojicerni, zákryty Přívoť 
spodem
vývody víCharn HE jstič 1504 s vypfnaci eiykou
5 po/ odpajova do 63A Vč. Pojslek
6x/jáč trjpl do 63A^ 1 x jstič trujpi do 1254,
61x jistič je dnopl do 25A , 6 x žatzio vý spóna na O IN O fu
1 x didk v 230 V, přepr Oehr 7 si + 2 st

4 x proud. Chrni 1{ 4 fiát, 7 k styka dvopól.
1 x termosial no DIN N§/u v venk. Čicta (pr stešni vpusa)
3 Mhef tahafommor proudu 200/5A, 1 x Ampármetrů - 2004
1 K řepíne ampémmelru. 1 X pfepinač vokmetru, 1 x vo?mm tr
2% spineci bodiny 230V

w 
w

"rozvaděč RH"1 
Součet

1,000
1,000

152 K Pol24 ovádací skříň OS1- pro ovt. Osvětlení a žaluzií soubor [ 1,000 14 904,00 14 904,0020.3
 3/X

 
í 

: ee: 40? Pol25 ...............

Ovtdact skIň OS1- pro ovt. Osvtenl a žakzii
Pcznmka Ar položce'
Ve zkfini povichově (zapustné db dbip) 410 > 455 x 58mm IP 
40/20
Prohpožrodolostt 6/ 30
3 x woínaď sdnonóf na DIN Litu, 2 v dvoutakka na DIM kšu 7 
"oviádsci skí"1

......Součet......._.................... ........................ .... . ........._..... ..... _.
ovládaci skřiň OS2- pro ovl. Osvětleni a žaluzií

1,000
..........1,00b.
...........1,000 13 932.00[........... 13 932,00

& 
a 

33

Oddací skk 082- pro ovl- Osvětenl a žaluzii
Paznámnka A položce'
Ve skfin powohov (zepuštěnd de obip2} 4t9x 455 x 5Bmn IP 
40/20
Prolipožrodolnost Et 30
4 X vinč Ňdnom6í na DIN Litu, 4 x eyauřfako ne DiN Gštu 1
"oMádaci skíň"1
Součet

1,000
1,000

154 K Po/26 Vtmé čidlo k žaluziím ks [ 1,000 3 456,00 3 456,00

PP Větné čidlo k žaluziím

D D5 Zemní práce 83 092,21

155 K 460 01-0024 [Vytýčení kabel, trasy v zastav, prostoru km | 0,200 2 638,55] 527,71

pp Vytjani kabal, trasy v zaslav, prostoru
/156 K 460 03-0036 [Vytrhání dlažby z dlaždic m2 40,000 87,35 3 494,00

pp Vytrhání dlažby z dlaždic
(157 K 1460 08-0002 [zazdění a začištěni rozvaděčů ks | 2,000 4 146,14 6292,28

pp Zazdění a zabštni rozvaděčů
156 K 46020-0163 [výkop kabelové rýhy 35/8 9 cm. hor. tř.3 m | 180,000 98,18 17 672,40

pp Výkop kabelové rýhy 35/80em, hor. t.3
159 K 1460 26-0011 | Pevné spojení pásk. zemničů ks | 30,000 76,57 2 297,10

pp Pevná spojení půsk zemniu
160 K 460 42-1022 [Zřízení kabel, lože v rýze de65cmz pisku 10cm m [ 180,000 100,90 18 162,00

pp Zřkzeni label, lože v rýže do65ci z pisku 10em
1161 K 460 47-0001 [Křižovatka se sil. kabelem nebo íž. Sítěmi ks [ 3,000) 866,91| 2 600,73

pp Kžovatka se kabelem nebo ÍŽ. Sitét
1162) K 460 56-0163 (Zához rýhy 35/80cm, hornina tř. 3 m [ 180,000 45,61 8 209,80

PP Zához rýhy 35/80cm, hornina tř. 3
163 K

460 60-0061
[Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km s ulož, na 
[skládce

■ ! 4,000 221,91 887,64

PP Odvoz suti a vybouraných hmot do tkn g Lož. na tiádos
/164 K 460 60-00761 [ Příplatek za každý započatý km km [ 20,000 24,67 493,40)

PP Příplatek za každý započatý km
/165 K 460 62-0013 [provizorní úprava terénu v přir. hornině 3 m2 [ 180,000) 45,25 8 145,00

PP Provizorní úprava terénu v přk. horninč 3

166 K 460 65-0171 [Kladení dlažby z dlaždic betonových čtyřhranných m [ 40,000/ 182,86/ 7 315,20/
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167 K 460 68-0503s ) Oselí trávou | m2 [ 70,000 21,07 1 474,90

PP Osetf rrvou

158 K 460 58-0504 ^Vysekání rýh v beton. Zdech - 5 až7cmm | m i 15,000 234,67 3 520,05

PP vysekáni rýh v heton, Zdteh * 5 až?emm

D D6 DEMONTÁŽE STÁVAJíCÍH ELEKTROROZVODŮ AHROMOSVODNIHO ZAŘÍZENÍ 31 320,00

1169) K Pol27 Demotáž stávajících el. rozvodů a el. zařízeni | hod ] 120,000 172,80 20 736,00

PP Demnotáž stávajících cl. rozvodu a el. zafizeni
/170) K Pol26 | Demoláž stávající jímací soustavy a svodů | hod | 30,000 172,80 5184,00

pp Demotá2 stávající macl soustavy a svod
1171] K Pol29 [likvidace demont. Materiálu | kpl | 1,000 4 860,00 4 880,00

PP Likvidace dement Materlálu
H k

Pol3d
[Zajištění stávajících el. obvodů, ELM rozv a napájeni [
I stávajících el. zař. [

kpl I 1,000
540,001 540,ooj

pp Zajštkní stávajících el. obvodů, ELM rozv a napájení stvajelch eL zaf.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce tělocvičen a nádvoří
Objekt:

OVN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO: 
Místo: Třebíč, Kubišova 1214/9

CC-CZ
Datum: 03.06.2021

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IC
DIČ.

70690749
CZ70890749

Uchazeč:
ARCHATT PAMÁTKY spol, s r.o

IC.
DIČ:

60753013
CZ60753013

Projektant:
V.I.R.Tech., s.r.o.

IČ:
DIČ:

03616931
CZ03816931

Zpracovatel:
Ing. Radovan Vejvoda

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 156 223,59

DPH základní 
snížená

Základ daně 
156 223,59 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
32 806,95 

0,00

Cena s DPH v CZK 189 030,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razilko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce tělocvičen a nádvoří
Objekt:

OVN - Ostatní a vedlejší náklady
Místo: Třebíč, Kubišova 1214/9 Datum: 03.08.2021

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Projektant
Zpracovatel:

V.I.R.Tech., s.r.o. 
ii Iy. nduuvdH

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK

Náklady ze soupisu prací 156 223,59

OST - Ostatní 23 100,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 133 123,59

VRN4 - Inženýrská činnost 26 500,00

SOUPIS PRACÍ
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Stavba:
SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce tělocvičen a nádvoří

03.08.2021

V.I.R.Tech., s.r.o.
H 9. NeUUVc: 1

Objekt:
OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Třebíč. Kubišova 1214/9

Kraj Vysočina
ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

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

Náklady soupisu celkem 156 223,59

d OST Ostatní 23 100,00
I Autorizované ověřeni kontroly zhutnění zemin a I

2,000 2 800,00 5 600,001 K 101 . souborI ! /Sypamih I i
PP Attorlzovené ovření kontoly zhutněn zemin a sypanin

2 | K 102 | Zpracován i harmonogramu výstavby a jeho aktualizace) soubor 1,000 500,00 500,00
PP Zpracování harmonogramu výstavby # jhe aktualizace

3 K|103 Kompletace dokladů ke kolaudaci soubor 1,000 2 500,00 2 500,00
pp Kompletace dokadů ke coiaudat

IZajištěni účasti autorizovaného statika na staveništi na I , 1, . . . . , 1. soubor
naklady zhotovitele díla J 3.000 3 5D0.00 10 500,004 | K 104

PP Zajstni účasti autorovanéno statika ns staveniš na nátady 
zhotovitele dila

5 | K 105 Gemetrický oddělovací plán pro rozděleni pozemku za 1 
.. soubor[účelem dkupu i |

1,000 4 000,00
4 000.00

pp Gemethcký qddělovati pián prd rozdšlehi bozemku za čelem odkupu

W "stavba” 1,000

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 133 123,59
6 i K 201 (Zařízeni a provoz staveniště soubor 1,000 49 121,59 49 121,59

pp Zelzeni a provoz staveništ
7 ! K 203 (Splnění požadavků a zajištěni opatřeni vyplývajících z | . (

IplnuBOZP 5ou0l 1,000 3 000,00, 3 000,00

PP Spínaní požadavků a zajištn opatřeni vyplýva ieich z plánu BOZP
8 | K 204 (Splněni požadavků a zajištění opatřeni vyplývajicich z | j

(Technické zprávy PBR SoU 0 1,000
1 000.00

1 000,00

PP Spinní požadavku a zajištni opatřeni vyplývajlclch z Technické 
zprávy PBŘ

9 [ K 205 Vyřizeni záboru veřejného prostranství | soubor) 1,000 1,00 1,00/
PP VyFEzehl záboru veřejného prosttahetM

10 | * 206 (Úhrada správního poplatku za zábor veřejného | |

Iprostranstvi 150 o 1.000!
, ____ I

500,00 500.00

pp Úhrada správního popfatku za zábor vesyého prostranetvi

11 K p07 (Vyřízení a zajištění dopravní uzavírky nebo omezení 1 soubor | 1,000 1,00 10; provozu ! |

PP Vyřízení • zeštni dopravní uzavírky nebo omežení provozu
12 K ,208 [Dočasné dopravní značeni související se stavbou (soubor | 1,000 500,00 500,00

PP Dočasné doprzvni značení souvise  jící se stavdu

13 K 209
[Průběžný úklid veřejných komunikací znečišténých při 1 sou r |
[výjezdu vozidel ze staveniště 1 0 1 1,000 3 000,00; 3000,00

PP Průběžný úklid veřajných komunikací zhečištných p výjezdu vozidel 
ze stavshišt

14 K 211 [Vystěhováni a vyklizení místností a jejich zpětné | enshar!
1,000

3 500,00 3 500,Ooj

(nastěhováni a zprovozněni 1 1
Vystěhováni a vykizeni mrštností a ejch Zpětné nast^ováni:
zprovoznění

15 K 213 | Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činnosti TDI, | . íAD,Sú soubor 1,000
3 000,00 3 000,00

PP Zajštni miamest pra emožnnl výkonu činnost TDi, AD, $Ů
16 K 215 (Teleskopická hydraulická montážní plošina (výška větší soubor 1 

než 12 m) [ so ° 1,000 6 000,00
6 000,001

PP Teleskopická hydratlichá montážní plošina {vý5k vět než 1 2 m} 
Poznmke k položco

p Specifikace:
v rozsehu cca 30

17 | K j 044002000 (Revize [soubor] 1,000 15 000,00/ 15 000,00|CS ÚRS 2020 01

PP Revize
Poznámka k polote:
Specifikate'

p - sinoprudé elektotechncke za celu stavbu
• síabopmudÁ Ataktrortika za calou stavbu
- mAřani a reclace jí celot stevbu

18 K (013254000 [Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor 1000 20 000,001 20 000,00/cs ÚRS 2020 01

PP Dokumehtace skutsčhho provedení stavhy
W "stavba"1 1,000
w Součet 1,000

: 19 [ K 013274000 | Pasportizace objektu před započetím prací | soubor | 1,000/ 1 000,ooj 1 000,00/cs ÚRS 2020 01

pp Paspofzace objektu pfed Xpočetím prací
W "stavba" 1,000
W Součet 1,000

201 K 013284000 (Pasportizace objektu po provedeni prací [soubor] 1,000 1 000,00/ 1 000,00/cs ÚRS 2020 01

pp Pasportizace objektu po provedeni prací
W ’stavba“! 1.000
w Součet 1,000

O VRN4 Inženýrská činnost 26 500,00
21 i K 043203000.1 i Měřeni, monitoring, rozbory - měření doby dozvuku v | soutor 

[prostoru tělocvičny včetně vyhotovení protokolu | [
1,000

14 000,00
14 000,00

PP Frbnitoring, rozbory bez rozhšenl
w Tělocvična“! 1,000
w Součet 1,000

22 [ K 043203000.2 [Měření, monitoring, rozbory - měření hluku v prostoru j soubor | 

lnové tělocvičny včetně vyhotovení protokolu I |
1,000 12 500,00

12 500,00

Měření, monitoring, rozbory - měřeni hluku v prostoru nové

PP tlcvičny, jako doklad zaštěn hygisniekého limitu v hladině 
maximálního akustického taku
A ve vnitřním chráněném prostofu.

w tělocwčne" 1,000
W Součet 1,000 I
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