
Příloha č. 1 ke smlouvě MMOPP00LRYBH

Výkaz výměr 

Datum: 09/2021 

Stavba: HRNČÍŘSKÁ 3, 5, 7,11 A MASARYKOVA TŘÍDA 14- VÝMĚNA OKEN, 

OPRAVA STŘECHY A ZA TEPLENÍ 

Investor: Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava 746 01 

Zhotovitel :   

Za zhotovitele : 

Základ pro DPH 15% 
DPH 15% 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21% 

Cena celkem za stavbu 

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů 

Čislo a název objektu I provozního souboru 

NÁKLADY 
1.1.H Zp~obiiénák~ - Stavebnf rozpočet 
1.1.M Způsobilé náklady - Stavební rozpočet 

1.2.H Způsobilé náklady- Elektroinstalace 

1.2.M Způsobilé náklady - Elektroinstalace 

1.3.H Způsobilé náklady- LPS 

1.3.M Způsobilé náklady - LPS 

1.4. Způsobilé náklady -Všeobecné konstrukce 

2:!_H Nezpůsobilé náklady- Stavební rozpočet 

2.1.M Nezpůsobilé náklady - Stavební rozpočet 

2.2.H Nezpůsobilé náklady- Zdravotechnika 

2.2.M Nezpůsobilé náklady- Zdravotechnika 

2.3.H Nezpůsobilé náklady- SAT-TV 

2.3.M Nezpůsobilé náklady - SAT-TV 

~4.H Nezpůsobilé náklady - Elektroinstalace 
~ --
12.5. Nezpůsobilé náklady - Všeobecné konstrukce 

Celkem za stavbu 

Poznámka: 

2 055 - --
442 805 

85 117 

319 700 

2 074 478 

820 457 

72 699 

6900 

223 484 

49623 

163 650 

26 117 976 

6 409 492 

128 342 

1 787 

385 048 

74 015 

278 ooo j 
1 803 894 

713 441 

63 217 

6 000 

194 334 

43150 ----
142 304 

1 339 000 

37 700 000 

Za investora : 

Rozpočtově néklady 
37 700 000,00 

5 655 000,00 

43 355 000 

DPH celkem 

3 917 696 
--

961 424 

19 251 

268 
57 757 

-
11 102 

41 700 

270 584 

i 
107 016 

9 483 

900 

29150 

6473 

200 850 

5 655 000 

Vedlejší rozpočtové náklady, náklady na provoz a zařízení staveniště, apod. a přesuny hmot u PSV jsou zahrnuty v jednotkových cenách 
jednotlivých položek - není-li uvedeno jinak. 

Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez 
ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové a nebo ve výkresové částí , jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou 
nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně seznámit s projektovou dokumentací a 
pečlivě ji překontroloval a uvažovat s tím , že investor nebude brát zřetel na požadavky a námitky zhotovitele vyplývající z vad, nedostatečného 
či chybného popisu díla v projektové dokumentaci. 

Položkový rozpočet je zpracován na podkladě projektové dokumentace pro stavebni povolení. 
Nedílnou součástí tohoto položkového rozpočtu je projektová dokumentace pro stavební povolení. 

1 



VÝKAZ VÝMĚR 
Stavba: HRNČÍŘSKÁ 3, 5, 7,11 A MASARYKOVA TŘÍDA 14. VÝMĚNA OKEN, OPRAVA STŘECHY A ZATEPLENÍ 

Investor: Statutární město Opava, Horní n~městi 69, Opava 746 26 

Část: Stavební rozpočet 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

11 

12 

KCN Kód položky 

2 3 
HSV 

113 113106111 

- 131 J.:1.31201102 

151 151101201 

151 151101211 

151 151101301 

151 151101311 

I Práce a dodáv~y HSV 

Zemní práce 

Popis 

4 

Rozebráni dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně 

" Rozebrání mozaiky v šiři 1 ,3m uliční část" 1 ,3*(75+17,3+26+3+26,3+62,4+20,3) 

Hloubeni Lam nezapažených v hornině tf. 3 objemu do 1000 m3 

j 
m2 

m3 

Cena celkem 

6 

~62651,~ 
67 801,56 

101,59 16 326,84 

166,00 6 669,80 

" Výkop pro zemnící pásky " 1*0,5*126,5 40,30 ~ 
Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 74 50 100 65 7 496 43 

Odstraněni příložného pažení stěn hl do 4 m m2 74:50 ' 33:23 ~ 2 475:64 

Zřízení rozepření stěn při pažení příložném h-l -do_ 4 _m_ m3 40,30: 57,95 2 335,39 
---_.__ :-:-r-

Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 40,30 : 13,29 535,59 

161 161101101 Svislé přemístění výkopku z hornínytř. 1 až4 hl výkopu do 2,5 m --m- 3-+- 40,W -61- 6- ,0- 0---tl- 24 624,60 

~přemístěni výkopku-·bez naložení do dopravní nádoby avšak s 
40

,
30

(
1 

t--
1 765

,

14 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
__ -~jn..'l tf. 1 až 4 --.Q[Lblo.ub.c.e \l.fulmLDře.s. 1 do 2 5 m" 

162 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 40,30 43,80 
"Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po ·suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 
až 4 na vzdálenost přes 20 do QQ..m__:_ 

171 171201101 Uloženi sypaniny do násypů nezhutněných 

" Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 
urovnánim nezhutněných z jakýchkoliv hornin " 

174 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutně nim 

" Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uloženTm výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam. šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách " 

583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16--32 
'---- ·- --

3 Svislé a kompletní konstrukce~---

311 311231139 Zdivo nosné z cihel dl 250 mm P15 na MVC 

40,30 

119,00 4 795,70 

5 766,27 

12 768,00 

126 314,16 

62 425,03 
~---

" Zdivo z cihel pálených nosné z-c-:i,--he-=1-p-,-ln....,ý-,ch~d,...l. -=-25=-o=--m-m-P~ 15 na maltu MVC drobné 

dozdívky " 

13 311 311272111 

14 311 342272235 

4 

15 411 411321515 

16 411 411354711 

17 411 411354712 

16 411 411354795 

19 411 411354796 

I ~ 417 417321414 

21 417 417351115 

1 22 
417 ~351116 

23 417 ~7361621 

24 417 41799901 R 

1 25 

5 

591 t 1411111 

26 583 58381004 

27 ~: t,2321121 
l 

" Nadezdívka v půdnim prostoru " 0,5*0..:.,3_*_9 __ 

" Nadezdění štítových stěn mezi objekty" 0,5*0,3*(13+12,5) 
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kglm3 na tenkovrstvou 
maltu tl 250 mm 

_ " Dozděni upraveného stavebního otvoru" 2*(1 ,25*3-',_2)'----

" Dozdění lodžií" 3*{7,1*2*0,5) 

" Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých drobné dozdívky " 

Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu U 125 mm 

_ " Příčky z .!':9!obetonových hladkých tvárnic drobné dozdívky " 

Vodorovné konstrukce 

Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 
" Prodloužení balkonovýchde~ 
(0~2*2.1*17+02*2J*6+0.2*3. 1*6+0 ,2*21*4+0 2*2 4*1+0.2*2.1*10)*0 25 
Zfízeni bedněni balkonových desek přímočarých včetně podpěrné konstrukce 

m2 

m3 

" Bednění balkonových desek včetně podpěrné konstrukce půdorysně přímočarých 

zřízení"47*21*1 ~ + 
Odstranění bedněni balkonových desek přímočarých včetně podpěrné konstrukce v m

2 
do4m 

_:.ek ke zříŽenl bedněni b:~konových desek za podpěrnou konstrukci přes 4 do ]m
2 

1 

" Bednění balkonových desek včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za 
oodt>ěrnou konstrukci o Wšce přes 4 do 6 m zřizeni " ~ 
Příplatek k odstranění bednění balkonových desek-za podpěrnou konstrukci přes 4 m

2 
do6m 
Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 
" Nadbetonovánlřímsy" - --

(!0.65*0.0BI+C0.2*0. 1 ~75+17.3+26. 1+15. 1+26.4+64, 1 +75+17 3+26 1 +15 1 +26 4 
Zřízeni bednění ztužujících věnců 
" Bedněni nadbetonováni římsy';i"---
0 a· 75+17 3+261+151+26.4+84.1+75+17,3+26J+15.1.±2§A)_ 
Odstranění bednění ztužujícich věnců 

Výztuž ztužujících pásů a ~ěnců betonářskou ocelí 1 o 505 

" Výztuž nadbetonování říms~" 20,1*0,1 

, Prefa hlavice broušené teraco - Specifikace dle PD 

1
" Prefa hlavice z broušeného teraca osazená na balkon-ech"

.:I:( O 5*0, 1*3)+7*(0,5*0,3*3) 

m3 

m2 

m3 

40 249,34 

727,96 3 639,60 

600122,23 

3 442,8 19 966,65 

637,24 62 635,59 

:::::~ 140,65 t 13 662,16 

96,70 73,66 7 270,24 

98,70 

98,70 15,32 1 512,06 

33,10 3 485,21 115 360,45 

33,10 

323,12 420,36 135633,19 1 

323,12 
.,. 

1 323,12 94,82 30 638,24 

3,30 51 745,95 170 761,64 

3,30 

4,2~ _ 5 300,00 22 260,00 

4,201 
---+- --i Komunikace ___ _ 

1 Kladeni dlažby z mozaiky jednobarevné komunikaci pro pěší lože z kameniva 

" Zpětné zadlážděni" 1 ,3*(75+17,3+26+3+26,3+62,4+20,3) 1
147150,07 

J m2 180,40
1 

679,67 122 612,47 

--~--~80,40 
;kostka dlatebnl mozaika tu/a 416 tř 1 m2 56,80 1 432,00 

-----r- --t 
I 

_l_ -
. Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně I m2 

'J" Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně]ednovrstvá, tloušťky 
' do 1 o mm hladká svislých konstrukcí__~@! " __ L 

l" nahrazení _P.?_škozené dlažby 30% " 299,4*0,3 

;úpravy povrchu, podlahy, osazeni 

56,80 

n2.J 
732,001 

;_ 

24 537,60 



28 Í''' ř"''''''' 
I 
+-t 

-~·-~ 

29 622 622321121 

622 621131101 

31 621 621331111 

32 621 621331101 

"Včetně provedení veškerých detailů a ostění" 

Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 

. " Omítka Hrnčírská 3- 4NP-6NP" ((19,7+5,4)*8,7)-15*2,7 

" Omítka - 2NP-4NP" ((75+17,3+28,5)*8,7)-76*2,7-12*5,5 

" Omítka štftová stěna "(15,1*9,1)-2,7-2*3,9 

" Omítka obvodová stěna půdních vestaveb Hrnčírská 5, 7, 11 "0,8*(17,3+75) 
" Omítka obvodová stěna půdních vestaveb, včetně víkýru " 
(2*7.4+15,2)*1 +2,7*{7,2+7 ,4}+8*6 
" Omítka vnitml stěny lodžie" 3*(6,2*3) 

"Včetně provedení veškerých detailů a ostění" 

'jVápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně 
"Jádrová omítka dvorní část. včetně průjezdu" (21,7*19+118,8*13,4)-23*3,9-
59*2 7+112 5*3 1 *2 
i" Včetně provedení veškerých detailů a ostění" 

, Cementový posti'ik vnějších ploch nanášený celoplošně ručně 
i" Posti'ik dvorní část, včetně průjezdu" (21,7*19+118,8*13,4)-23*3,9-
159*2.7+ 12.5*3 1)*2 
"Včetně provedení veškerých detailů a ostění" 

+---
:Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších povrchů nanášená ručně ' ~~~~-+---r 
j" Doplnění omítky soklová část" 0,15*(75+17,3+26,1) 

' "Včetně provedení veškerých detailů a ostění" 

I cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších podhledů nanášená ručně m2 
" Omítka vyspravených balkonových desek" · 
2,1*0.8*17+2. 7*0.8*8+0 8*3 1*8+2 1*0<35*4+2 4*0~8*1+2,..1l__*_"o.."8,_*1_,_,o"_ __________ _;_ __ + 

1
" Včetně provedení veškerých detailů a ostění" 

1331,60 J 

177,901 

779,80 

126,901 

73,801 

117,40 

55,80. 

1832,70 

1832,70 

1832,70 

1832,70 ' 
----t-

17,801 

17,80 

622 622335202 10prava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 30% m2 
,_________ "Doplnění omítky parter, včetně barevných retuší" ((3,5*(75+17,3+26, 1))-22*9-5,8-

33 

10 ,5)*0~3 ---
"Oprava lokálních poruch omítky uliční fasáda Hrnčírská 3- 2NP-3NP" ((19, 7*6)-

__1 0*3~8,._)*_"0..",3,__ __________ _ 

" Oprava lokálních poruch omítky uliční fasáda - 1 NP" ((4*26,1 )-2,7}*0,3 

Injektáž prasklin v teracu rozsah do 40% m2 
"Injektáž prasklin poškozených částí teraca parter'' ((3,5*(75+17,3+26,1))-22*9-5,8- .,__ 
10 5)"0,4 

30,50 

80,00 ! 

8o,oo l 
__ I 

~-----"----+-----------O_č_íš_tě_n_í_vnějších ploch kombinace chemických a míkroabrazivních technologií m2 200,10 
i 

200,10 : 

41 944 944511211 

45 944 ·944711812 

46 952 1952901111 

47 962~2031133 
-l 

48 ~ j962032241 

49 963 963042819 

50 965 1965043341 

- ~ 
51 965 1965043431 

"Očištění parteru uliční části fasády" (3,5*(75+17,3+26,1))-22*9-5,8-10,5 
1 Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 20 mm 

" Doplnění schodišťového stupně " 0,5*1,5*0,2 

·Ostatní práce a dodávky 
Montáž lešení radové ho tru--ob7k-ov-,é7ho--;-;tě-;-žk'ého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š 
do15mvdo20m 
·.,Venkovní lešení včetně ochranného zábradlí, podlahových-zarážek, závětrování, 
zakrývání otvorů, prvků a konstrukcí proti znečištění a poškození" 

__1 8 6*176+1 7 3+2Z....:! +17 .1+27 4+851 -- --

m2 0,20 -

t 
1m2 

0,20] 

3748,20 i 

3748,20 

Pi'iplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 20 m za m
2 337338

,
00 

orvní a ZKD den ooužití 
" Předpokládaná doba výstavby 90 dní " 90*4648,2 --t---;-337338,00 1 
Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 m

2 3748,20 1 š do 1,5 m v do 20m 
" Součástí ceny demontáže je zapravení otvorů po lešenárských kotvách 
s stémovými uc.Pávkami a jejich oovrchová úorava " 

1 
Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken 

" Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken " 

1 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití 

" Předpokládaná doba výstavby 90 dní" 90*4648,2 

m2 

m2 

Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken 1m2 

Montáž záchytné stříšky š do 2 m m 
" Montáž záchytné stříšky zřizované současněSíeiikým nebo těžkým lešením, 
šířk řes 1 5 do 2 o m" 
Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD den použití m 

" Předpokládaná doba výstavby 90 dní " 90*63 

Demontáž záchytné stříšky š do 2 m 

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby pi'i výšce podlaží do 4 m 

"Vyčištění půdního prostoru 7NP" 22,2*14,8 

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm 

"Vybourání zazdění původního výkladce v prodejně řeznictví" 5,3*3,2 

Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3 

" Vybourání dodatečného zazdění prodejna KNAPPE" 0,3*1 ,8*(2,9+2,9) 

" Bourání zídek lodžie" 3*(7,1*2*0,5) 

Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě 

"Vybourání šikmých betonových prahů " 1,1 +1,2+3, 1 

m2 

m2 

m 

" Vybourání schodišťového stupně ext. schodiště " l 
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem-nebo teracem tl do 100 mm pl ·m

3 
ořes4 m2 

1
. , 

" Vybourání teraco mazaniny v prodejně KNAPPE " 0,1*(4,8*3,5) _____ ~-- -+ 
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl :m

3 
~4~ I 
" Odstranění spádových vrstev balkonových desek" 
(!!!,75*2, 1.t2;i+(0.75*2 71*6+2 4*0 75+(3. 7*1_.2_}*3+~ 1*0 75)*4rQ_,!Q_ 

17,001 

17,00 

24,50 

3,20 

21,30 

7,10 

5,40 

1,70 

1,70 

1,70 

11,40 • 

11 ,401 

241,65 321 781,14 

! i 

~ 5M9821~ 
76,92 140 971,28 

l 

347,44 6 184,43 

310,9~ 27 178,78 

430,87 49 377,70 

430,00 34 400,00 

138,00 27 613,80 

245,77 49,15 

1 861 830,23 

56,00 209 899,20 

0,85 286 737,30 

18,00 67 467,60 

5,00 18 741,00 

0,15 50 600,70 

2,00 7 496,40 

146,33 6 292,19 

2,62 
+ 

10 139,40 

81,43 3 501,49 

122,02 =-t 40 095,77 

1::1 
2 202,52 

888,35 21 764,58 

233,40 1 657,14 

3 250,19 5 525,32 

3 928,7~ 44 787,29 



52 965 965082923 

; 966 966073123 

55 971 971033441 

56 974 974042574 

~dstranění násypi! pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2m2 --- ~ 
" Odstranění násypu a stavební suti v půdním prostoru 7NP "22,2*14,8 I 
Demontáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných 
budov v do 24 m m2 

~montáž krytiny Hrnč_f_řs_k_á_3_"_3-'--,2_*_5,_8 ______ _ 

Přisekáni rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC m2 
" Přisekáni (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných 
ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo 
yáoenocementovou " 
Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm ·kus 

" Vybourání prostupů pro kanalizaci a vodovod " 

yysekáni rýh v podlahové konstrukci hl do 200 mm š do 150 mm 

"Vysekání rýh v podlaze pro nové vedeni kanalizace a rozvodu vody" 

m 

328,60 

328,60 

18,60 
~ 

18,60 

65~ 

65, j 

4,00 ' 

4,00 

57---=1978 978036141 __ o_uu_čeni (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 30% 

" Otlučení stávající omítky ve dvorní části 1PP " (30,4*1)*0,3 

+978 f 978036191 i Otlučeni (osekání) cementových omítek vněj~h v rozsahu do 100% 58 

m2 9,10 

9,10 
~m-2-r-1-0-9---'s;40( 

59 978 978071421 
1-

" Otlučení stávající omítky ve dvorní části 1PP " 84,1*1,1 

" Otlučení stávající omítky ve dvorní části 1 NP" ((84, 1+30,4)*1 ,6)-13*2,6-5*2,7 

" Otlučeni stávající omítky v průchodu" 2*(12,5*3, 1) 
" Otlučení stávající omítky ve dvorní části 2NP-4NP" ((84,1+30,4}'9,2)-61*2,6-

-J-27*3~9 - --------
; Otlučeni omítky a odstranění izolace z desek hmotnosti přes 120 kg/m3 tl přes 50 
'mm I ořes 1m2 
"Odstranění stávajícího zateplení v průjezdu" 3,8*12,5+2*(12,5*3,4) 

60 978 97899901 R : Náklady spojené s odvozem a uložením s.,_yp,_a_n_in__,y _____ _ 

j_ 

61 997 997013501 R 

j" V položce zahrnuto naloženi, odvoz sypaniny, složení a rozprostření sypaniny, 
:hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
(dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny. " 

i Náklady spojené s odvozem a uložením suti 

1

1
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, 
likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a 

! místa J![čené zhotovitelem. včetně.®~ uložení odoadu 
Přesun hmot 

m2 

m3 

92,50 

135,90 

77,50 

789,50 

132,50 

132,50 

38,70 

38,70 

634,90 ------r 
634,90 

60l ,OO 197 817,20 

2n51 ~ 
154,99 10 074,35 

296,47 1 185,88 

530,98 3 716,86 --l 
42,30 384,93 

139,31 
--r-

152 600,17 

29 958,25 

32 697,63 

651 399,77 

145 234,14 99 
62~98 998011002 

163 953 . 95399901 R 

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12m 

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV kus 

239,50 314,1_3_-+-__ 7_5_2_34_;_,1_4_ 

1,00 25 000,00 25 000,00 

r ---+--
64 953 95399902R 

65 

66 

67 

68 

69 

73 

74 

I 

711 

PSV 

711 

998 998711202 

711 999711R 

.ill 
r 13 _J_713111111 

1--
. 590 59036515 

--~ 

75 :631 63150850 
--.-

76 631 63150852 

77 713 713131143 
:___ 

"- Výpomoce, doplňkové práce a dodávky,kompletace, zapravení vzniklých 
,pqškozeni níže neuvedené a~ 
I Stavební práce a dodávky spojené s p-ro_v_ed-en-i,---m_f_u_n-kč,---n...,.íh-o-ce- lku PSV kus 

I"- Výpomoce, doplňkové práce a dodávky,kompletace, zapravení vzniklých 
kození níže neuvedené~ aJ)Od. " __ _ 

Práce a dodávky PSV 

1,00 

1,00 

Odstranění střešní izolace proti vlhkosti m2 18,60 

"Odstraněni lepenky a vrstvy škvárobetonu vikýř Hrnčířská 3" 3,2*5,8 18,60 

427,05 

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 % ~ ----;-9.43 

"Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení 
1 

,OL 

45 000,00 

7 943,13 

1 
254,97 

1 000,00 ~tavebni práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 711 l 1 ,00 ! 1 000,00 

---- - _j__ 106 462,30 
P~vlaková krytina plochých střech nopovou folii, nopek v 20 mm, tf do 1,0 mm 331 ,50 i 198,96---i- 65 955,24 

"Zakryti zatepleni stropní konstrukce Hrnčířská 3" 22,4*14,8 · 331,50 1 

D+M Systémová skladba STŘ6- S__pecifikace dle PD 20,50 i 1 770,0~ 36 286,44 

" Skladba: " _j___ 

" -folie z PVC-P s výztužnou PES vložkou určená k mechanickému kotveni, Hl vrsta 
tl.1 ,5mm" 
"- sklovláknitá separační netkaná textilie z PE, separační vrstva tl. 2,9mm" 

"-tepelná izolace desky PIR tl. 160mm, U=0,022 W/m2K" 
" - pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným posypem, parotěsnící a 
vzduchotěsnící vrstva orovizorní Hl vrstva tl. 4mm" 
" -asfaltová vodou ředitelná emulze, přípravný nátěr podkladu" 

"Vikýř Hrnčířská 3 " 3,2*5,8 
"V ceně položky očištěilf podkladu před provedením systémové skladby. Včetně 
veškerých systémových a kotvicích prvků a příslušenství. Včetně provedeni 
lve$keNch detailů " 
Přesun hmot procentní pro k~~X povlakové v objektech v do 12 m 

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 712 
"Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízeni prostupů, zapraveni 

.Qf_9_stupů , aood." 
Izolace tepelné 
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volněkladenymi rohožemi , pásy, dílci, 
deskami _ ___ _ __ 
"Zatepleni stropní konstrukce Hrnčířská 3" 22,4*14,8 

"Vloženi akustické izolace podhledl!._"11,7*(75+17,3+26,1) 

% 

kus 

m2 

deska podhledová minerálnl rovná bllá zvukové pohltivá tlumivá m2 
pás tepelné izolatnf pro vSechny druhy nezatfžených izolaci A=0,038-Ó,039i/ _ _ _ -

_ 1_gpmm__ m2 
pás tepe/nt} izolatnf pro vSechny druhy nezatfžených izolacf A=0,038-0,039 tl 
160mm 
Montáž izoface.tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s 
mechanickvmJ~e>.Mmírn !Qboži" pásů. dílců, desek 

m2 

m2 

20,50 

3,15 1 022,42 

~ 1 000,00 

1,00 

1716,80 45,50 

331,50 

1385,30 

1524,00 173,00 

~ 
116,20 

364,70 151,00 

244,001 240,35 

3 220,62 

1 000,00 

4 784 252,58 

78 114,40 

263 652,00 

42 378,14 

55 069,70 

58 645,40 

'-r 



l_?8 

1 79 
80 

I 

l 81 :283 28376365 

82 1713 71399901R 

1--

"Zatepleni v okolí rímsy- deska z minerální vaty dle PBA"
J-1-'1Zl5+1J.3+26.1+15~1+26g"tM,1l 

244,oo / 

34,20 I" Sokl balkonových desek " (2,1*17+2,7*8+3, 1*8+2, 1*4+2,4*1 +2, 1*1 0)*0,3 
~~-------,~--

.rohož izolatnl z minerálnl vlny lamelová s Al fólii 25 kg/m3 600x2500 tl. 1 OOmm ! m2 268,40 

268,40 ' rohot izolatnf z minerálnl vlny lamelová s Al fólii 25 kg/m3 600x2500 tl. 1 oomm . m2 
--+----

rohož izolatnf z minerálnl vlny lamelová s Al fó/i/25 kg/m3 600x12000 ti.20mm m2 
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná-;-poiOčf pero drátka a hladký povrch tl40mm 

2 ' (sokl balkony) m 
!o+M Systémová skladba SK8- Specifikace dle PO m2 

~ladba: " -+-
[n~~~amočisticí tenkovrstvá omítka, pastovitá s fotokatalytickým efektem, minerální, 
vysoce paropropustná, zrnitost 1,5" 
I" -základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti a zajištění přilnavosti omítek " 

" - vysoce pridržná a lepící hmota na bázi cementu " 

" -vysoce odolná sklotextilní síťovina odolná vůči alkáliím " 

" - vysoce přídržná a lepící hmota na bázi cementu " 

" - izolant minerální desky s podélnými vlákny tl. 220mm, U=0,038 Wfm2K " 

" - vysoce přídržná a lepící hmota na bázi cementu " 

" Zateplení stropu podhledu v průjezdu" 3,8*12,5 
"V ceně položky očištěni podkladu před provedením systémové skladby. Včetně 
veškerých systémových a kotvících prvků a příslušenství. Včetně provedení 
veškerÝch detailů lostěnf a ostatní>. " 

268,40 

37,20 

52,30 

52,30 

83 713 71399902R D+M Systémová skladba SK9- Specifikace dle PO 19,40t 
"Skladba:" 
/"-vysoce kvalitní silikonový nátěr se zvýšenou kryvostí, vysoce paropropustný, 
• extrémně vodo-odpudi lo'ý~ odolný vůči znečištěni POUžitelnÝ v exteriéru" 
"-omítka z renovační stěrky se štukovým povrchem, vyztužená v_lá_k_n..:.y_" ____ -"--+ 
"-základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti a zajištění přilnavosti omítek " 

"-vysoce přídržná a lepící hmota na bázi cementu " 

" - vysoce odolná sklotextilnf síťovina odolná vůči alkáliím " 

" - vysoce přídržná a lepící hmota na bázi cementu " 

"- izolant minerální desky s podélnými vlákny tl. 220mm, U=0,038 W/m2K" 

" - vysoce přídržná a lepící hmota na bázi cementu " 

"Zateplení stropu podhledu zásobováni" 4*4,4 
"V ceně položky očištěni podkladu před provedením systémové skladby. Včetně 
veškerých systémových a kotvících prvků a příslušenství. Včetně provedení 

I 
j 

19,40 

84 
---.,.v""""'",k"'e'-'·,_,h cte.tailů (ostění a ostatn..,· _,_, _______ _ 

713 71399903R .D+M Systémová skladba OS14- nuty- Specifikace dle PO 

]" Zateplovací systém OS14 s nalepenými nuty z ...:.vy...:.· r-o-by- " -----

m2 200,10 ' 

!"Skladba:" 
i"- samočistící tenkovrstvá omítka, pastovitá omítka s fotokatalytickým efektem, 
minerální. vvsoce_paropropustná. zrnitost 1.,§_" 
" -vysoce jakostní základní nátěr" 

" - vysoce přídržná a lepicí hmota na bázi cementu " 

"-vysoce odolná sklotextilnf síťovina odolná vůči alkáliím " 

" -vysoce přídržná a lepicí hmota na bázi cementu" 

" -izolant minerální desky s podélnými vlákny tl. 160mm, U=0,038 W/m2K" 

i" - vysoce přídržná a lepfci hmota na bázi cementu" 

i" Uliční fasáda Hrnčířská 3- 2NP-3NP" (19,7*6)-1_0_*3--'-,8 __ _ 

i" Ulični fasáda" (4*26,1)-2,7 

I
" V ceně položky očištění podkladu před provedením systémové skladby. Včetně 
, veškerých systémových a kotvících prvků a přislušenství. Včetně provedení 
Jve.šls~N.cUetail.ů..Josté n í a ostatní\ 

85 713 71399904R D+M Systémová skladba OS14- Specifikace dle PO m2 

86 713 i71399905R 

"Zateplovací systém OS14" 

"Skladba:" 
"- samočisticí tenkovrstvá omitka, pastovitá omítka s fotokatalytickým efektem, 
min lni v soce aro rooustná zrnitost 1,5 " 
" - vysoce jakostni základní nátěr" 

" -vysoce prídržná a lepici hmota na bázi cementu " 

" -vysoce odolná sklotextilni síťovina odolná vůči alkáliím " 

" - vysoce přídržná a lepící hmota na bázi cem_e_nt_u_" ____ _ 

" -izolant minerální desky s podélnými vlákny tl. 160mm, U=0,038 W/m2K" 

" -vysoce přídržná a lepící hmota na bázi cementu " 
" Dvorní část, včetně průjezdu " (21,7*19+11 8,8*13,4)-23*3,9-59*2, 7+(12,5*3, 1 )*2-

!323"3 

1
' Hrnčiřská 3- 4NP-6NP" ((19,7+5,4)*8,7)-15*2,7 

'2NP-4NP" ((75+17,3+28,5)*8,7)-76*2,7-12*5,5 

'Obvodová stěna půdních vestaveb Hrnčířsk~ 5, 7, 11 "0,8*(17,3+75) 
"V ceně položky očištění podkladu před provedením systémové skladby. Včetně 

I 
veškerých systémových a kotvících prvků a příslušenství. Včetně provedení 
~~erýg} detailů !ostění a ostatní> ___ _ 

ID+M Systémová skladba OS14- dvorní část- panceřová omítka - Specifikace dle 
2 PQ - m 

" Zateplovací systém OS14- dvorní část- panceřová omítka " 

" Skladba:" 
" - samočistící tenkovrstvá omítka, pastovitá om-ítka s fotokatalytickým efektem, 
minerální. vysoce oaropropustná zrnitost 1 5 " 

+ 

----r 

88,20 

111,90 

2108,30 

-r 
973,60 

195,70 

857,80 

81,20 

353,60 

418,20 
+ 

112 244,88 

418,20 

I 
112 244,88 

154,02 41338,97 

165,24 

~ 
6146,93 

1 660,00 86 818,00 

-+ 
--- • 

-t 

1 720,00 33 368,00 

1 340,00 268 134,00 

.L 

--+ 

1 340,00 2 825122,00 

+ 

1 350,00 4n 3so,oo 

r 



87 

I r 

88 

"-vysoce jakostní základní nátěr" 

" - vysoce prfdržná a lepící hmota na bázi cementu " 

___ "- 2x vysoce odolná sklotextilní síťovina odolná vůči alkáliím " 

~soce přidržná a lepicí hmota na bázi cementu " 

"-izolant minerálnl desky s podélnými vlákny tl. 160mm, U=0,038 W/m2K " 
- -----

" -vysoce přidržná a lepicí hmota na bázi cementu " 

"Dvornl část, včetně průjezdu" (21 ,7+118,8)*2,7-13*2,7-7'3 
·"V ceně položky očištění podkladu před provedením systémové skladby. Včetně 
veškerých systémových a kotvicích prvků a příslušenství. Včetně provedení 
~fÝcb detailů. Loslě.nL~ 
D+M Systémová skladba OS14- zúžený izoant- Specifikace dle PO 

"Zateplovaci systém OS14" 

"Skladba:" 
"- samočisifCf tenkovrstvá omítka, pastovitá omítka s fotokatalytickým efektem, 
minerální. vysoce paropropustná, zrnitost .1~ 

"- vysoce jakostní základní nátěr" 

"- vysoce přídržná a lepící hmota na bázi cementu " 

"-vysoce odolná sklotextilní síťovina odolná vůči alkálilm " 
'-
" - vysoce přídržná a lepící hmota na bázi cementu " 

" - izolant minerálnl desky s podélnými vlákny tl. 80mm, U=0,038 W/m2K" 

_ ___,_."_-_:vysoce přidržná a lepící hmota na bázi cementu " 

"Zatepleni mezi kordonovou fímsou a parapetní římsou 2NP" 1*(17,3+75) 
"V ceně položky očištěni podkladu před provedením systémové skladby. Včetně 
veškerých systémových a kotvících prvků a přlslušenstvf . Včetně provedeni 

-----,'1~~\'l· ru~!.!li !J.' rostění a ostatní 
D+M Systémová skladba OS16- panceřová omítka- Specifikace dle PO 

"Zateplovaci systém OS16- pancefová omítka" 

"Skladba: • 
f - vysoce kvalitní silikonový nátěr se zvýšenou kryvostl, vysoce paropropustný, 
I extrémně vod9-Qdpudiyý. odolný vůči znečištění. POužitelný v exteriéru" 
"-omítka z renovační stěrky se štukovým povrchem, vyztužená vlákny " 

"-vysoce jakostní základní nátěr" 

I 

-1 
353,60 

101~100,00 --111650,00 

m2 -- 98240,0y 

r--

- l 
-L 

[ 
" - vysoce prfdržná a lepící hmota na bázi cementu " 

- -1--
I 

"- 2x vysoce odolná sklotextilní síťovina odolná vůči alkáliím " 
- J 

" - vysoce přidržná a lepicí hmota na bázi cementu " 

"-izolant minerální desky s podélnými vlákny tl. 160mm, U=0,038:....:...W~/m~2K:...:._" ___ I--

" - vysoce pfidržná a lepicí hmota na bázi cementu " 

"Vnitmi stěny lodžie" 3*(6,2*3) 61 ,40 
"V ceně položky očištěni podkladu pfed provedením systémové skladby. Včetně 
veškerých systémových a kotvících prvků a pfíslušenstvf. Včetně provedení 

ke.IÝCh detailů /ostění a ostatní\. 
89 998 1998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 1,95 46 705,27 91 075,28 

90 7~ l 999713R _ Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713 kus 1,00 22 650,00 22 650,00 

"Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení 
1,00 

prosluoů~apod." -- -
1730 ústřední vytápění 9 537,60 

735 735151811 Demontáž otopného tělesa panelového jednofadého délka do 1500 mm kus 15,00 121,56 1 823,40 
-

" Demontáž stávajících otopných těles ke zpětnému použití " 15,00 

Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm kus 15,00 376,28 5644,20 

"Zpětná montáž demontovaných otopných těles " 
1-

15,00 
té/eso otopné panelové 1 deskové bez pfldavné pfestupnl plochy v 900mm dl 

~ ~ 
1,00 2 070,00 2070,00 

L 900mm - -
Vzduchotechnika 28100,45 

94 751 751511026 Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 1,54 m2 22,30 968,91 21 606,69 

"Zpětná montáž stávajícího VZT potrubí v prodejně KVIOT LOTOSU, včetně 
zkráceni o 600mm " 

22,30 

95 751 751511808 
Demontáž potrubí plech skupiny I s přírubou nébo bez příruby tl. plechu 0,8 mm do 

m I 22,30 291,20 6 493,76 
P.růřezu~ m2 __ _ _ 
" Demontáž stávajlcího VZT vedeni v prodejně KVET LOTOSU pro zpětnou montáž I 

22,30 

762 Konstrukce tesařské 
j 

519 757,41 
---

96 'Demontáž vázaných kel krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 m 420,00 676,19 283 999,80 

_:. Odhadované množství výměnť_krovu " 
-

420,00 

97 60512131 hranol stavebnl rezivo průfezu do 224cm2 dl6-8m m3 14,20 9 780,00 138 876,00 

98 Toemontáž bednění střech z desek tvrdých 
1
m2 18,60 58,98 1 097,03 

; · Demontáž heraklitu obj. Hrnčířská 3 " 3,2*5,8 18,60 

99 762342812 Demontáž laťování střech z lati osové vzdálenosti do 0,50 m m2 1054,001. 21 ,07 22 207,78 

" Demontáž laťováni" (15,8*75,5+9,7*26,9+7,7*17,7)-(3,2*5,8+4*(3,7*4,5)) 1054,00 

100 7629901R D+M Pochozi dřevěná půdní lávka dl 30m -Specifikace dle PO kus 1,00 1 45 160,00 45 160,00 

" orevěný rošt z fošen 40/300mm a 1-0SB ríosnřkuvyŠky 300 + OSB deska pochozí 
1,00 

tl.20mm" 
"Včetně spojovacích prvků a veškerého příslušenství " 

101 !998 •998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v obj~ktech v do 12 m o/o 5,58 i 4 913,41 27 416,81 
-;-

. 10:_e2 
999762R Stavebnl práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 762 kus 1,00 j 1 000,00 1 000,00 

"Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zrfzenl prostupů , zapraveni 
1,00 

PWtU.P~." __ 
_)_ 763 Konstrukce suché výstavby - 646!51,~ 

103 j763 763112621R lMontáž stáv!:'~clho deskového opláštění otopných těles a výloh 1m2 52,50 600,00 31 500,00 
- 0 



l 

104 

~05 

1106 

~763 ; 76311181~ 

763 1763121812 

107 763 763131314 

108 763 763131432 

109 763 763131832 

"Zpětná montáž demontovaných stávajících okrytování otopných těles a výloh " 
15*3,5 
Demontáž deskového opláštění dřevotřískové desky m2 
I" Demontáž stávajícího deskového (dřevotříska) okrytováníoiopnych těles a výloh " 
j15*3,5 
; Demontáž SDK ~říčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité I m2 

" Demontáž SDK příček prodejna KNAPPE" 3,9*(3+2,9+2*0,8) 
:Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kčf optáštěiiT 1 

dvo"ité :m2 

1
" Odstranění SDK zástěny výkladce v prodejně KNAPPE 1 ,7*1 ,4 

,SDK podhled deska 1xA 15 bez Tl dvouvrstvá dřevěná spodní kce 
" Doplnění podhledu prodejna KNAPPE, včetně napojeni na stávající kci 
kazetového oodhledu "0,8*15 
SDK podhled deska 1xGKF 15 bez Tl dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 

" Doplnění podhledu podkroví 50%" (11,7*(75+17,3+26,1))*0,5 
Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z ocelových profitů opláštění 
dvoiité 

m2 

m2 I 

m2 
I 

----~" _D_em_ o_ntáž_ stávajícího podhledu v objektu řeznictví " _1*-::1_5'--,6--------+--

-,- " Demontáž stávajícího podhledu v zádveří prodejny KV~T LOTOSU " 1,8*3,5 

" Demontáž krytu VZT v prodejně KV~T LOTOSU " 22, 1*(1, 1 +1, 1) 
~~~--------~~ 

52,50 

52,50 

29,30 

29,301 

2,40 

2,40 

692,64 

692,64 

70,50 : 

"15,601 
e:;or 

48,60 

400,00 21 000,00 l 

108,28 I 3172,60 

84,68 203,23 

802,00 9 624,00 

803,00 556 189,92 

114,60 8 079,30 

110 763 763135811 ~emontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném -+--m_2-+_ 12,00 1 148,54 1 782,48 

111 

112 

113 

114 

998 998763402 

763 999763R 

" Demontáž jedné řady kazetového podhledu v prodejně KNAPPE" 0,8*15 

Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce~ objektech v do 12 m 

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 763 
" Zednická výpomoc, doplr'lkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení 

1
ostuoů,.m?Qd~ 

764 onstrukce klempířské 

76499901 
R 

1 
D+M Poplastovaný plech Feln s povrchovou úpravou - Specifikace dle výpisu 

j ~lempířsk'ch ·robků -1K 

76499902R 

"Poplastovaný plech FeZn 0.75mm s povrchovou úpravou š 200m dl1650mm 

"Včetně kotvících a spojovacích prvků a veškerého příslušenství" 
D+M Oplechování parapetu rš 700mm dl 2400mm - Specifikace dle výpisu 
klemoíř§.~Ý.QJ 'robků- 2K 
" Lakovaný plech pozinkovaný tl O,Smm" 

% 

kus 

kus 

kus 

12,00 ___ _ 

1,52 6 315,52 9 599,59 

1 ,oo 5 ooo,o_o ___ 5 ooo,oo 

1,00 

+-- 1 142188,73 

102,00 532,95 54 360,90 

102,00 

4,00 

4,00 

----

1 600,80 6 403,20 

"Včetně kotvících a spojovacích.Jl.!Vků a veškerého er!slušenství'-"---,::--"7"'-:-------1-
D+M Poplastovaný plech Feln s povrchovou úpravou - Specifikace dle výpisu 
klemoířsk · ch vý[QQI<_\!~~~ 

115 

116 

i 764 76499903R 
_L _ 

i764 j76499904R 

117 !764 76499905R 

- ·· 
118 764 76499906R 

119 764 76499907R 

120 764 76499908R 

764 76499909R 

122 764 76499910R 

t· 
123 764 i76499911R 

124 

125 

126 

764 ?6499912R 
I 

T 
t 

764 f 6499913R 

I 
1 

764 j76499914R 

+ 

"Poplastovaný plech FeZn 0,75mm s povrchovou úpravou š 200m di1550mm 

I" Včetně kotvicích '!.~E<?iovaci~pl'\,'ků a veškerého příslušenství" 
I D+M Poplastovaný plech FeZn s povrchovou úpravou - Specifikace dle výpisu 
klempiřskich výrobků - 4K _____ _ 

kus 

-+ 

"Poplastovaný plech FeZn 0,75mm s povrchovou úpravou š 200m d_I_1_1_5_0m_ m __ t--~ 

"Včetně kotvících a spojovacích prvků a veškerého príslušenství" 
D+M Poplastovanýpjech FeZn s povrchovou -úpravou- Specifikace dle výpisu 
kleml)ířsk'ch ·robků- 5K 
"Poplastovaný plech FeZn 0,75mm s povrchovou úpravou š 200m dl2250mm 

"Včetně kotvících a spojovacích prvků a veškerého přísíušenstvi" 
D+M Poplastovaný plech FeZn s povrchovou úpravou :-Specifikace dle výpisu 
klem ířsk · ch výrobků - 6K ____ _ 

: Poplastovaný plech FeZn 0,75mm s povrchovou úpravou š 200m dl1450mm 

"Včetně kotvících a spojovacích r:>rvkú a veškerého řislušenstvi" 
D+M Poplastovaný plech FeZn s povrchovou úpravou - Specifikace dle výp~ 
klempířských výrobků - ZlL kus 

"Poplastovaný plech FeZn 0,75mm s povrchovou úpravou š 200m di1_05_0_m_m ____ t--
"Včetně kotvících a spojovacích prvků a veškerého příslušenství " 
D+M Poplastovaný plech FeZn s povrchovou úpravou- Specifikace dle výpisu 
klem ířsk · ch · robků - SK 
"Poplastovaný plech FeZn 0,75mm s povrchovou úpravou š 200m dl1350mm 

"Včetně kotvících a s ·ovacích prvků a veškeréh2_Přislušenstvi" 

kus 

kus 

500,65 

371,45 

1,00 

24,;r- 726,75 

24,00 

3,00 

3,00 

3,00 

3,00 

4,00 ! 

4,00 : 

I 3,oo
1 

468,35 

339,15 
T ___ .). 

43~ 
+ 

1 001,30 

371,45 

17 442,00 

--+ 

1 405,05 

1 017,45 
----J 

--+ 
1 744,20 

726,75 1 D+M Poplastovaný plech FeZn s povrchovou úpravou - Specifikace dle výpisu 
..J.!si~ITIQířsk • ch \{ý_robků - 9K 

·., Poplastovaný plech FeZn 0,75mm s povrchovou úpravou š 200m di750mm" 
~ -
"Včetně kotvících a S!>Qjovac~rvků a veškerého příslušenství " 
D+M Oplechování parapetu rš 500mm dl 2250mm -Specifikace dle výpisu 
k~m..QÍřsk • ch v · ro ků - 1 OK kus t 

-j 
10 428,75 

" Lakovaný plech pozinkovaný tl 0,8mm " __ _ 

"Včetně kotvících a spojovacích prvků a veškerého příslušenství " 
D+M Oplechování parapetu rš 500mm dl 1650mm - Specifikace dle výpisu 
~~rm:>fř~.!s_ých výrobků - 11 K 
" Lakovaný plech pozinkovaný tl 0,8mm " 

kus 

_::_y~tně kotvícfch a spojovacfc!!J2!Yků a veškerého příslušenství "~-:-c--=--~-o-~
D+M Oplechování parapetní římsy rš 300mm - Specifikace dle výpisu klempířských m 
vvrqpk!J : _12_K 
" Lakovaný plech pozinkovaný tl O,Smm " 

J~\fčetně kotvících a spojovacích prvků a veškerého příslušenství" 

_k~~b~C:~~~vání korunové římsy rš 900mm - Specifikace dle výpisu klempířských m 

" Lakovaný plech pozinkovaný tl 0,8mm " - . 
j "_'{_četně kotvících a spojovacích prvků a veškerého říslušenství" 
J D+M Oplechování balkonové desky- Specifikace dle výpisu klempířských výrobků - I m 
I14K 
lnAL 99 5 H24 " 
L:.:::- '--·-· ------
1" Včetně kotvících a spojovacích prvků a veškerého příslušenství" 

1 
26,00 

26,00 

97,10f -

97,10 

164,70 

164,70 

100,60 

100,60 

849,75 22 093,50 

362,00 35 150,20 

729,90 120 214,53 

507,00 51 004,20 



I 

12~ T76499915R 

128 764 76499916R 

[ __ _ 
1129 764 76499917R 

1130 ---f,; .. ~ .. 99918R 

I 

t____t-
131 ;764 76499919R 

' 

D+M Oplechováni balkonové desky- Specifikace dle výpisu klempířských výrobků - k --
-15K ___ _ US 49,00 

"AL 99,5 H24 " 49,00 

"Včetně kotvících a spojovacích prvků a ve~kerého příslušenstvr" 
D+M Oplechování krakorce rš 800mm - Specifikace dle výpisu klempířských 
výrobků - 16K 

" Lakovaný plech pozinkovaný tl 0,8mm " 

"Včetně kotvících a spojovacfch prvků a veškerého příslušenství " 
D+M Závětrná lišta rš 250mm dl 500mm- Specifikace dle výpisU-klempířských 

1 
vý!Q~ů - 17K _ 
" Lakovaný plech pozinkovaný tl o.~_m " 

1"_~~!_1_!_!(~icích a spojovacích prvků a veškerého příslušenství " 
D+M Oplechování balkonové desky rš 400mm - Specifikace dle výpisu 
_klempiřských 'robků -!§K_ 
" Lakovaný plech pozinkovaný tl O,Bmm " 

"Včetně kotvících a spojovacích prvků a veškerého příslušenství" 
D+M Okapový žlab půlkruhový DN 190 ~Specifikace dle výpisu klempířských 
~výrobků.._-=-1....,9"'-'K'----

kus 

+ ... 
t-T- I 
kus 8,00 

l 
8,00 

44,30 

44,30 

57,70 

~ --- --".-" :-cLa-::-kovaný plech pozinkovaný tl 0,6mm " 

"Včetně kotvících a spojovacích prvků a veškerého příslušenství " - =-c-o--c--
D+M Okapový žlab půlkruhový DN 190- Specifikace dle výpisu klempířských 

' robků- 20K 

1-l 57,70 

I 
I 

132 l764 76499920R 

I f 
133 i764 76499921R 

r· 

134 '764 76499922R 

135 

136 F1::::::: 
!764 t 6499925R 

j_ 
L . 
1764 76499926R 

137 

138 

I 
139 !764 76499927R 

-~ -, 
140 1764 76499928R 

I 

141 ~6499929R 

142 

143 

144 

145 

146 

764 76499930R 

jJ,..,~ .. , 
{ " 764508131 

764 ~ 76499932R 

L 

~ovaný plech pozinkovaný tl 0,6mm " 

" Včetně kotvících a spojovacích prvků a veškerého příslušenství " 
D+M Okapový žlab půlkruhový DN 125 - Specifikace dle výpisu k7Je-m-p"""iřs,....,-ký,-c.,--h-
·robků- 2,_K_ 

" Lakovaný plech pozinkovaný tl 0,6mm " 

" Včetně kotvících_~ spojovacích prvků a veškerého Pc;;!,.;.;ís:c.lu=;š:..:e;.:-n=s7tv7-i _" ----,-:;--:-~-
D+M Zlabový kout půlkruhový DN 190 - Specifikace dle výpisu klempírských 

' robků- 22K 
" Lakovaný plech pozinkovaný tl 0,6mm " 

" Včetně kotvících a spojovacíc_!l_llf"\/ků a veškerého příslušenstvi " 

;m 

m 

kus 

D+M elo půlkruhový žlab DN 190 - Specifikace dle výpisu klempiřských výrobků - kus 
23K 

" Lakovaný plech pozinkovaný tl 0,6mm " 

164,70 

164,7or-

24,001 

24,oo[ 

I 

" Včetně kotvících a S!'Qjovacich prvků a veškerého příslušenství " 

D+M elo půl kruhový žlab DN 12S - Specifikace dle výpisu klempířských výrobků - k 
1 0 00 ~ ~ ' 

" Lakovaný plech pozinkovaný tl 0,6mm " ~ 10,00 

" Včetně kotvicich a spojovacích prvků a veškerého přislušenství " -:::...__t__ 
D+M Zlabový komk DN 190/120 - Specifikace dle výpisu klempířských výrobkfi-
25K 
" Lakovaný plech pozinkovaný tl 0,6mm " 

---::-:---:-:--:::-:--::-----,--,-::
" Včetně_ kotvících a spojovacích prvků a veškerého příslušenství " 

kus 

D+M .Liabový kotlík DN 125/87- Specifikace dle výpisu klempířských výrobků- 26K kus 

-=-t ~ " Lakovaný plech pozinkovaný tl 0,6mm " ~ 5,00 

" Včetně kotvícich ~ovacich prvků a veškerého příslušenstvr " 

.~::~:~;:e:~:i~k::~~::.;::~ dle výpisu klempířských výrobků - 27K c 
_"_l{~tně kotvících a spojovacích prvků a veškerého příslušenství " I 

D+M Koleno svodové roury 70° DN 120 - Specifikace dle výpisu klempířských 
~bků-28K 

kus 

" Lakovaný plech pozinkovaný tl 0,6mm " 

" Včetně kotvicich~~jovacích prvků a ve~kerého příslušenstvr " 

D+M Dešťový svod DN 87- Specifikace dle výpisu klempiřských výrobků - 29K m ------
" Lakovaný plech pozinkovaný tl 0,6mm " 

" Včetně kotvících a se2iovacích prvků a veškerého příslušenstvi " 

D+M Koleno svodové roury 70° DN 87- Specifikace dle výpisu klempířských 
výrobků - 30K 

kus 

" Lakovaný plech pozinkovaný tl 0,6mm " 

" Včetně kotvících a spojovacích prvků a veškerého příslušenství" 
Demontáž svodu k dalšímu použití- Specifikace dle výpisu klempírskych výrobků- f 
31K m 
I" Demontáž stávajícího svodu kruhového DN 125, včetně otrýskáni, včetně kolena 
~~~tně obj[mek " __ _ 
1 Montáž kruhového svodu - Specifikace dle výpisu klempířských výrobků - 31 K m 

" Montáž stávajicího svodu DN 250, vče'!:!ě objímek a kotvících prvků " 

" Včetně kotvících prvků, veškerého příslušenstvi a příslušenství dle PD " 

D+M Svod z litiny DN 125- Specifikace dle výpisu klempířskjch v~robků - 32K 

" Šedá litina " 

• Včetně kotvicích a spojovacích prvků a veškerého příslušenstvr" 

m 

D+M Oplechováni vikýře rš 1 o o mm - SpecfifkacedTeVýpisu klempířských výrobků - -
~ m 
I" Poplastovaný plech " 

I" Včetně kotvících a spojovacich rvků a veškerého přislušenstvr " 

-+ 

67,00 

13,00 

13,00 
-r-

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

6,00 

6,00 

147 
; D+M Oplechování atikové hrany rš 250mm - Specifikace dle výpisu klempířských 

764 i76499934R ' výrobků_ 34K m 

t" Popfastovaný plech •• - - --

7,00 
t 

7,00 

I 
148 764 

1
76499935R 

tvčetně.kotvících a spojovacich prvků a veškerého _p_řisluše_n:=s.:.:tvc:..í ....," ,---;-,---
1 D+M Okapnice z poplastovaného plechu rš 300mm -Specifikace dle výpisu 
·klem ířsk · ch výrobků- 35K 

i" Poplastovaný plech " 

l·~čétně kotvících a spojovacich _prvků a veškeré~přísll!šefl~tví" 

m 6,00 

6,00 
+ 

507,00 
-' 

550,00 

------" 

16o,oo I 

l 
414,00 

726,00 

726,00 

453,00 

1 090,00 
-+ 

i 

24 843,00 

2 200,00 

1 280,00 

--I 
18 340,20 

41800~ 
119 572,20 

10 872,00 

10 900,00 

1,00 14,00 

1,00 10,00 

592,00 10 656,00 

504,00 . 2 520,00 

875,00 j 146 125,00 

1,00 67,00 
-r 

678,00 

1.J 
1 

156,20 

147,13 

3 850,00 l 
_j 

374,00 

547,00 

1 

':1 

7 458,00 

13,00 

1 562,00 

1 471,30 

38 500,00 

2 244,00 

3 829,00 

1 800,00 



149 j 764 76499936R 
J D+M Velkofonnátová krytina-vikýře š 51 Omm di4000mm -Specifikace dle výpisu 
1 klem íi'sk · ch • robků - 36K 

l kus 36,00 1 

I" Lakovaný plech pozinkovaný tl 0,6mm" --

-t, Včetně kotvících a spojovacích prvků a veš~~~o příslušenSM " 
180 764 76499937R ' D+M Okapový plech rš 300mm - Specifikace dle výpisu klempíi'ských výrobků - 37K 1m 

" Lakovaný plech pozinkovaný tl 0,6mm " 

"Včetně kotvících a spojovacích prvků a veškerého příslušenství " 

181 j 64 76499938R iD+M Závětmá lišta rš 350mm- Specifikace dle výpisu klempíi'ských výrobků - 38K m 

i" Lakovaný plech pozinkovaný tl 0,6mm " 

I" Včetně kotvících a spojovacích prvků a veškerého prfslušenství" 
• D+M Přechod mezi krytinami rš ioomm - Specifikace dle výpisu klempířských 
I výrobků- 39K _____ _ 

-+---

~ 

182 764 76499939R m 

~" Lakov~ý plech pozinkovaný tl 0,6mm " --::c--:--:---::--:-

" Včetně kotvících a spojovacích prvků a veškerého pl'islušenstvl" j 
iD+M Okapový plech rš 700mm- Specifikace dle výpisu klempířských výrobků- 40K m 

" Lakovaný plech pozinkovaný t_l 0...:.,6_m_m_ " ___ _ 

-----=--t --- - f V~!!l_!_kotvících a spojovaclch prvků a veškerého pl'islušenství" 

18~ f76499941R 1D+M Lemováni zdí rš 400mm - Specifikace dle výpisu klempířských výrobků- 41K 

183 764 76499940R 

" Lakovaný plech pozinkovaný tl 0,6mm " 

I" Včetně kotvících a spojovacích prvků a veškerého říslušenstvl" 
1:>-f:M Oplechování atiky rš 1150mm -Spečifikace dle výpisu klempíi'ských výrobků
'42K 

185 764 76499942R 

j" Lakovaný plech pozinkovaný tl 0,6mm" 

"Včetně kotvících a spojovacích prvků a veškerého příslušenství" 

~t 
18,00 

18,001 

32,00 

32,00 

18,00 

18,00 

164,70 

40,00 

4o,oor 

t 

32,00 1 

32,00 

186 764 76499943
R ID+M Oplechování úžlabí rš 350mm- Specifikace dle výpisu klempířských výrobků-
~ m 36,00 ' 

--+--+-- 36,001 [ Lakovaný plech pozinkovaný tl 0,6mm " 

i" Včetně kotvících a spojovacích prvků a veškerého příslušenství" 

187 764 76499944R 

188 764 76499945R 

1 89 764 76499946R 

190 764 76499947R 

I D+M Oplechování výškového zlomu v krytině rš 700mm - Specifikace dle výpisu 
I klemo!i'ských výrobků - 44K l Lakovaný plech pozinkovanf tl 0,6mm " 

_ 1 :__včetně kotvících a ~jovacích prvku a veškerého příslušenství " 

n~ ::.:.:::=::~:~;"'= "' "'''" kOmpl~joh ,;rnbkO -

~ě kotvících a spojovacích prvků a veškerého příslušenství " 

m 

1 D+M Oplechování atiky rš 600mm - Specifikace dle výpisu klempii'ských výrobků -
46K m 

" Lakovaný plech pozinkovaný tl 0,8mm " 

' "Včetně kotvících a spojovacích prvku a veškerého pl'islušenstvl" 
ID+M Oplechováni štitovéstěňyiOdžie rš 1200mm - Specifikace dle výpisu- m 

3,50 

--s.sot 
6,oo · 

6,00 

7,oo : 
7,00 

3447,60 124 113,60 

352,00 6 336,00 

416,00 13 312,00 

530,00 9 540,00 -, 
563,00 92 726,10 

I ---, 

357,00 14 280,00 

i 

1 472,00 47104,00 

433,00 15 588,00 

2 898,00 

1 152,00 6 912,00 

947,00 6 629,00 

1 536,00 i 10 752,00 
Jl\Jem.oíi'sk · ch • robků - 47K 

" Lakovaný plech pozinkovaný tl 0,8mm " 

"Včetně kotvících a spojovacích prvku a ~~~kerého pl'islušenstvl " 

Přesun hmot procentní pro konstrukce klempíi'ské v objektech v do 12m 

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 764 

i 
7,oJ 
- -1-
7,00 : 

~ 
j 

- . 
~ 998 1998764202 

192 764 [999764R 

765 
193 765 765192811 

194 ~765 1765111821 
J 

195 __§_s i76599901 R 

196 

197 

198 

199 

998 i998765202 

765 '999765R 

j?~~ 
' 766 '766622812R 

T766 !766622832 

" Zednická výpomoc, doplňkoVépréee-;kompletace, zřízení prostupu, zapravení 
orostupú. apod." 
~onstrukce !>Okrývačské_ 

Demontáž střešního výlezu jakkékoliv plochy 

" Demontáž stávajícího střešního výlezu " 

1,56 j 11197,21 

1 .ool 5 ooo,oo 
1,oo ' 

T 
6,oo : 350,67 

-~ 
1080,00t- 150,62 Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho do suti 

" Demontáž krytiny" (15,8"75,5+9,7*26,9+7,7*17,7)-(3,2*5,8+4*{3,7*4,5)) 

D+M Systémová skladba STŘ5 - Specifikace dle PD 

1080,00 I 
m_2-+_1_2_30-',_50 ' 2 863,76 

" Skladba:" 
" - malofonnátová pálená střešní krytina (francouzská taška) 15ksim2, se zesíleným 
středern_a okrajem " 
"-dřevěné latě 60x40mm " 

" - kontralatě 40x60mm " J 
fo.:. samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu se spalitelnou PE folif, doplňková 
Hl vrstva tl. 1,8""m"'m'-'-" _____ _ 

"-tepelná izolace desky PIR tl. 160mm, U=0,022 W/m2K" 
"-samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou a PP střiŽ-í , -
Q_arotěsnLcí a vzduchotěsnící vrstva. provizemi Hl vrstva " 
" - OSB deska P+D tl. 20mm " 

{15,8*75,5+9, 7*26,9+ 7, 7*17, 7)-(3,2*5,8+4*{3, 7*4,5)) 
"V ceně položky očištění podkladu před provedením systémové skladby. Včetně 
veškerých systémových a kotvících prvků a příslušenství. Včetně provedení 
y_eš.Kerýcl:l...delai.I!L."..__ 
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m •% 

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 765 
"Zednická vYPQmoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupu, zapravení 
.orostuoů aood" ·~ __ _ _ _ 9 
Konstrukce truhlářské 
Demontáž rámu jednoduchých oken dřevěných nebo plastových 
" Demontáž okenníchkOnsfru-kCf k opětovnému použití rámu jednoduchých 

1 dřevěných nebo plastových. včetně P.J~~tu ::___ 
" Demontáž stávajících plastových a dřevěných oken " 

m2 

I; *{1 .s·1 .8)+15*{1.5*1 .8)+5*(1 .5·0.9)+1*{2. 1*0,9)+3*{0.9*0.9)+2*(1 ,4*1 .8)+4*{1 .s·1 .2 

Demontáž rámu zdvojen_ich oken d~~ných nebo plastových ____b,2 

• 

1230.50f 

5,33 36 886,30 

1,00 1 25 000,00 

1,00 ! 

46,50 1 140,00 

46,50 

411,40 ' 399,82 

T 

17 467,65 

5 000,00 

2 104,02 

162 669,60 

3 523 856,68 

196 603,99 

25 000,00 

7 480 317,89 

6 510,00 

164 485,95 



766 76699906R 

210 766 76699907R 

211 766 76699908R 

212 

213 

215 76699912R 

218 76699915R 

219 766 76699916R 

766 76699917R 

221 766 !76699918R 

r----+--1 ~ 
! 222 766 ,76699919R 

r t j 

I=" 1'00 !,00,~~· 

J" Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použitírámu zdvojených dřevěných 
nebo plastových, včetně para~tl! " __ _ 
" Demontáž stávajících plastových a dřevěných oken " 
11*11 5*1 ,8)+141*11 .5*!&1+32*12. 1*1 ,8) 
Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2 

"Demontáž stávajících okenních křídel" 11+1+141+32+15+5+1+_3+_2_+_4 __ _ 

Demontáž dřevěných dveří včetně odsekání zárubní 
" Demontáž stávajících dveřních konstrukcí, včetně odsekání zárubní, demontáže 
prahu.!!Jlemontáže dveřního křídla" 34*(1 .3*2 5)+14*(0]*2 5)+3*(0,6*2 5+1 ,3*1 8 
Demontáž výkladců dřevěných 

" Demontáž stávajících výkladců dřevěných " 1*(3,2*3,5) 

Demontáž střešního okna hladká krytina do 45• 

" Demontáž střešních oken na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 do 45• " 

" Demontáž stávajících střešních oken" 100+1 
D+M Plastové okno 1480x1780mm, U=1,0 W/m2K --Specifikace dle výpisu prvků

,01 
" Okenní se~tava okna otevíravé a vyklápěcí z PVC" 

"Včetně veškerých systémových prvků a příslušenství dle PD " 

411,40 

kus 149,00 

149,00 
1m2 134,50~ 

134,50 

83,00 

11,00 

11,00 

D+M Plastové okno 1400x1780mm, U=1,0 W/m2K- Specifikace dle výpisu prvků-
~ 2,00 i 

"Okenní sestava okna otevíravé a vyklápěcí z PVC " ___ 1 2,001 

~etně veškerých systémových prvků a příslu~~ství dle PD " I 
D+M Plastové okno 1000x1600mm, U=1,0 W/m2K- Specifikace díe výpisu prvků- ff 

1 00 '1 

03 -- ' US ' 

"Okenní sestava okna otevíravé a vyklápěcí z PVC" 
1 

1,00 

"Včetně veškerých systémových prvků a příslušenství dle PD " ~ 
D+M Plastové okno 1480x1780mm, U-1,0 W/m2K- Specifikace dle výpisu prvků-~k 
04 i US 103,00 i 
"Okenní sestava okna otevíravé a vyklápěcí z PVC" ---.-] -- 103,00/ 

"Včetně veškerých systémových prvků a příslušenství dle PD " 
D+M Plastové okno 2060x1780mm~U=1 ,o \l'lf/m2K- Specifikace dle výpisu prvků- 1kus 
~05 
"Okenní sestava okna otevíravé a vyklápěcí z PVC " 

"Včetně veškerých systémových prvků a příslušenství dle PD " 
- D+M Plastové okno 14BOx17BOmm, U=1 ,o W/m2K- Specifikace""'d.--le-vy""'·-p,-is_u_p_rv-.,-k"ů--
00 ~ 

" "Okenní sestava okna otevíravé a vyklápěcí z PVC" 

"Včetně veškerých systémových prvků a příslušenství d"...le_P_D:-;o-;--"----"--,--:-
D+M Balkonové dveře 1300x2500mm, U-1 ,O W/m2K- Specifikace dle výpisu prvků k 
-07 - US 

" Dvoukřídlové dveře otevíravé a vyklápěcí z PVC " 

"Včetně veškerých systémových prvků a příslušenství dle PD " 
D+M Balkonové dveře 2060x2590mm, U=1 ,O W/m2K- Specifikace dle výpisu prvků kus 
-OB +-
" Sestava, dveře otevíravé a vyklápěcí z PVC " 

"Včetně veškerých systémových prvků a příslušenství dle PD " 

D.+M Balkonové dveře 20BOx2590mm, U=1 ,o W/m2K- Specifikace éiie výpisu prvků lk 
-~ ~ 
" Sestava, dveře otevíravé a vyklápěcí z PVC " . 

"Včetně veškerých systémových prvků a příslušenství dle PD " 
1D+M Plastové okno 14BOxBBOmm, U-1,0 W/m2K- Specifikace dle výpisu prvků-
010 kus 

~· Okenní sestava okna otevíravé a vyklápěcí z PVC " 

"Včetně veškerých systémových prvků a příslušenství dle PD " 
D+M Plastové okno 2060xB80mm, U=1 ,O W/m2K:: S:;-p-=-e-=-c"'ifi""ka:-ce:-:-cdc;;le:--vy.--. pc:-is=-u--:p:-:rv:-;k"'ů -

~ 
"Okenní sestava okna otevíravé a vyklápěcí z PVC" 

"Včetně veškerých systémových prvků a příslušenství dle PD" 
D+M Plastové okno 560x550nim, U=1 ,2 W/m2K- Specifikace dle výpisu prvků-
015 
" Okenní sestava okna otevíravé a vyklápěcí z PVC __ " __ _ 

"Včetně veškerých systémových prvků a příslušenství dle PD " 
I D+M Plastové okno 1500x400mm, U=1 ,2 W/m2K- Specifikace dle výpisu prvků -
101_9 
. " Okenní sestava okna otevíravé a vyklápěcí z PVC " 

"Včetně veškerých systémových prvků a příslušenství dle PD " 
1 D+M Střešní okno 7BOx1400mm, U=1 ,o W/m2K- Specifikace dle vypisu prvků -
_Q!7 
" Celodřevěné kyvné střešní okno " 

"Včetně veškerých systémových prvků a příslušenství dle PD" 

f D+M Střešní o~ o 660x9BOmm, U=1 ,O W/m2K- Specifikace dle výpisu prvků- 01 B 

. "Celodřevěné kyvné střešní okno" 

"Včetně veškerých systémových prvků a příslušenství dle PD" 
I D+M Střešní výlez 660x11 BOmm, U-1 ,o W/m2K -·Specifikace dle výpisu prvků -
019 

~" Celodřevěný otevíravý s bočním ovládáním " 

i" Včetně veškerých systémových prvků a příslušenství dle PD " 
I D+M Dveře kazetové zatepiené EI3(H)P3-C 900x1970mm, U= 1, 7 W/m2K -
Specifikace dle výpisu prvků - 029,__ __ 
" Drevěné dveře kazetové plné požámě odolné " 

+- ---+-

j. r 
kus 

I 

kus 

kus ~ 

kus 

21,00 

21,00 

15,00 

15,00 

34,00 

34,00 

4,00 

4,00 

3,00 

3,_~ 

-+ 
5,00 

5,00 

--r 
1,00 

1,00 

3,00 

~ 
1,00 

~ 
_J_ 

73,00 

J
3,oo

1 

1,00 

1,00 

I 
6,00 1 

6,00j 

1,00. 

1~ 

t 
17,27 I 2 573,23 

225,00 30 262,50 

74,80 837,76 

252,00 20 916,00 

10 537,60 115 913,60 

9 968,00 19 936,00 

6 400,00 6 400,00 

10 537,60 1 085 372,80 

14 667,20 308 011,20 

10537,60 ~064,00 

13 000,~442 000,00 

--t-
21 341,60 

21 548,80 

I 

85 366,40 

I 
64 646.40 I 

26 048,00 l 5 209,60 

7 251,20 7 251,20 

1 232,00 3 696,00 

2 400,00 2 400,00 

16 000,00 1 168 000,00 

14 400,00 14 400,00 

15 800,00 94 800,00 

12 915,00 12 915,00 

10 



1
" Včetně veškerých systémových _P__I"'~~~ pfíslušenství dle PO " _ I u T 

; O+M Plastové dveře 1600x2050mm, U=1,7 Wlm2K- Specifikace dle výpisu prvků- k 
1 00 19 680

,
00 025 ___ ___ US ' 

-____,," _O_voukřídlové, kazetové, plné z PVC" 1,00 

) "Včetně veškerých ~ystémových prvků a pfíslušenství dle PO " _ j 

224 ; 766 76699925R 
I 

jO+M Plastové dveře 1600x2200mm, U=1,7 Wlm2K- Specifikace dle výpisu prvků- k 
1 00 21 120

,
00 ;026 US , 

I 
225 766 76699926R 

f" Ovoukfídlové, kazetové, plné z PVC" - --- 1,00 . -
226 766 76699927R 

227 766 76699931R 

228 1766 76699932R 

"Včetně veškerých systémových prvků a pfíslušenstvi dle PO " 
O+M Plastové dveře 900x21 OOmm, U=1 ,7 W/m2K -S "'=-pec::-::-cifi'"lk"'a=-ce::-::odl'e-vy'' --cpi~su---,-prv-,-,--ku"· -_ 

_sm_ 
~etové, plné z PVC" 

"Včetně veškerých systémových prvků a pfíslušenství dle PO" 
O+M Hliníkový výkladec 2870x3370mm, U=1 ,2 Wlm"'2:;:;K,-·' S"'pec-::-:cic;=fik"'a=-=ce-cd..-le,..vy-c.,-pisu 

~rvků - 031 
' Výkladec se sklopným naasvetfíkem. Ahn1kovy profit s prerusenym lepelnym 
'mostem, tříkomorový, vložen podkladní profil pro vložení oplechováni parapetu. 

]

Výkladec bezpečnostní proskleni proti vandalismu, trosjklo, plněno argonem. 
Nadsvětlik bezpečnostní proskleni proti vandalismu, trosjklo, plněno argonem. 
vt.erně kován i 
"Včetně veškerých systémových prvků a pfíslušenství dle PO" 
D+M Hliníkový výkladec 3040x3370mm, U-1 ,2 Wlm2K- Specifikace dle výpisu 
~rvků- 032 

Vykladec se sklopnym nadsvéthkem. Ahn1kovy profil s pferusenym tepelným 
mostem, tříkomorový, vložen podkladní profil pro vložení oplechováni parapetu. 
Výkladec bezpečnostní proskleni proti vandalismu, trosjklo, plněno argonem. 
Nadsvětlfk bezpečnostní proskleni proti vandalismu, trosjklo, plněno argonem. 
Vt.etně.lmlláni 

í" Včetně veškerých systémových prvků a príslušenstvi dle PO " 

229 
-
766 76699933

R !O+M Hliníkový výkladec 3040x2970mm, U=1,2 Wlm2K- Specifikace dle výpisu 
~rv~ů ~-033 __ __ _ 

' 
230 '766 76699934R 

I VyliJaaecse sl-.lopnym naásvétlikem. Hliníkový profíiSPferusenym lepelnym 

I 
mostem, tříkomorový, vložen podkladní profil pro vloženi oplechování parapetu. 
Výkladec bezpečnostní proskleni proti vandalismu, trosjklo, plněno argonem. 

1 
Nadsvětlik bezpečnostní proskleni proti vandalismu, trosjklo, plněno argonem. 
~k.nváni 
j"~ě veškerých systémových prvků a příslušenství dle PO " 
i O+M Hliníkový výkladec 2650x2970mm, U=1 ,2 W/m2K- Specifikace dle výpisu 
i prvků - 034 __ 
1" Vykladec se sklOpným nadsvétlíkem. Aliiilliovy profli s p~eruseným tepelnym 
:mostem, tříkomorový, vložen podkladní profil pro vložení oplechování parapetu. 
'výkladec bezpečnostní proskleni proti vandalismu, trosjklo, plněno argonem. 
i Nadsvětlfk bezpečnostní proskleni proti vandalismu, trosjklo, plněno argonem. 
~ě.m ni 

j" Včetně veškerých systémových prvků a pfíslušenství dle PO " 

231 
• O+M Hliníkový výkladec 2650x32oomm, U=1 ,2 Wlm2K- Specifikace dle výpisu i 766 76699935R rvkú _ 035 

..,.1 ~;\ly Oí-a;;;i;ec~s'-e'"'s"'k"'lo'-p"'n"'y;;;;m"n"'a"'d""sv"ětlfkem.Filínii<óyY"profll s p~eru§enym tepelnym 
mostem, tfíkomorový, vložen podkladní profil pro vložení oplechování parapetu. 
Výkladec bezpečnostní proskleni proti vandalismu, trosjklo, plněno argonem. 
Nadsvětlík bezpečnostní proskleni proti vandalismu, trosjklo, plněno argonem. 

Jw.et _ _ 
"Včetně veškerých systémových prvků a příslušenství dle PO " 

1232 ;766 76699936R O+M Hliníkový výkladec 3090x3520mm, U-1,2 Wlm2K-:-Speclfikace dle výpisu 

--i -----~Ů}:"·-:!'0~3...,6 -=-===~or=· 

kus 1,00 

1,00 

kus 1,00 

1,00 

kus 1,00 

l 1,00 

k~~,;-

1 4,00 

kus 2.oo i 

2,00 

I 

2,00j __._ 

2,00 

kus 

11 340,00 

125 734,70 

133 182,40 

117 374,40 

--+-

102 316,50 

1 
110 240,00 

rWky Ia ec se sklopnym na sv U1kem. RlTnil<ový prolil s p~eruSeným tepelnym 
mostem, tfíkomorový, vložen podkladní profil pro vložení oplechování parapetu. 

1Výkladec bezpečnostní proskleni proti vandalismu, trosjklo, plněno argonem. 
Nadsvětlík bezpečnostní proskleni proti vandalismu, trosjklo, plněno argonem. 
~atně. kování 

~ "Včetně veškerých systémových prvků a příslušenství dle PO" 

233 
• O+M HliriTkový výk.ladec 3020x3520mm, U=1 ,2 Wlm2K- Specifikace dle výpisu ~ -

1,00 t ~1 398,40 

100 J 
1 .J--~" 195,20 :766 76699937R ' ;, kus 

i.Pn~ků - 037 
'" Výklaclec se sklopnym·naasvetTíKein. Rfl n1koV}' prohl s prerušeným tepelným 

I 
mostem, tříkomorový, vložen podkladní profil pro vložení oplechování parapetu. 
Výkladec bezpečnostní proskleni proti vandalismu, trosjklo, plněno argonem. 

I Nadsvětlík bezpečnostní proskleni proti vandalismu, trosjklo, plněno argonem. 
lvčel.oě..kruláoi __ _ 
"Včetně veškerých systémových prvků a pfíslušenství dle PO" 

234 F66 76699938R !~~ů ~~~~:vý výkladec 2890x352<Ímm, U=1 ,2 Wlm2K- Specifikace dle výpisu ~ 
i" Vykladec se sklopnym nadsvětllkem ~HIInikcivy j)ro 1 s přeru enym epe nym 
,mostem, tříkomorový, vložen podkladní profil pro vložení oplechování parapetu. 
:výkladec bezpečnostní proskleni proti vandalismu, trosjklo, plněno argonem. 
Nadsvětlfk bezpečnostní proskleni proti vandalismu, trosjklo, plněno argonem . 

.M:etněMlllani. 
i" Včetně veškerých systémových prvků a příslušenství dle PO" 

235 '
766 

,
76699939

R 'O+M Hliníkový výkladec 3110x3170mm, U=1 ,21Ňirri2K":specifikace dle výpisu 
i rvků- 039 

236 

"Výkla ec se skloj)nym nadsvěllíkem. Hliníkový profilspferušenym tepelným 
, mostem, trlkomorový, vložen podkladní profit pro vložení oplechováni parapetu. 
1
Výkladec bezpečnostní proskleni proti vandalismu, trosjklo, plněno argonem. 
Nadsvětlík bezpečnostní proskleni proti vandalismu, trosjklo, plněno argonem . 

..'l/četně kování 
j~ Včetně veškerých systémových prvků a příslušenství dle P~ ·~-----·-

766 i76699940R 10+M Hliníkový výkladec 3040x3170mm, U=1 ,2 Wlm2K- Specifikace dle výpisu 
;Rr\11<.\!.: 040 

1 

+ 
kus 

I 

I 
1,00 

T 
1,00 132 246,40 

1,00 

3,00 i 128 163,10 

3,00 

~ 

! 
5,00 125 278,40 

19 680,00 

21120,00 

11 340,00 

125 734,70 

133 182,40 

469 497,60 

204 633,00 

220 480,00 

141 398,40 

138 195,20 

132 246,40 

384 489,30 

626 392,00 




