




































  

























        

      



































































       





       

  













  

     

 



         

     



   

   

     

 

    

 

 

   

            

 

   

                 

    



















      













             

         



          

   

   

       



          

               

  

  

  







   





     



            

         

         





    



      













         

            

           

         

 

           

  

          

        

    

     

         

     

          

       

     

        

      

        

         

      

   

         

        

  

         

       

         

 

      







          

           

  

    

            

        

       

     

   

       

        

   

    

      

        

         

        

           

         

        

         

        

        

       

        

           

 

          

        

  

         







        

      

       

 

          

           

       

          

  

        

       

          

             

 

        

           

           

         

            

            



















 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

    

 

  

   

 

 

   

 

   

  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 







 

   

          

           

       

  





          

             

                 

    

             

   

            





    

 



         

 



  

   

  

  

















  

  

     

     

       

       

    

    

      

      

        

  

       

       

         

 

  

  

           

     

 

  



 



  

     



    

  







              

   

 

           



     

            

 



            

  

 



                

  

            



    

      

 





    

     

    







         

   

  

 



    

  

   

        

       

    

         

 

     

 

             

  

 





          

          





             

   



     

       







      

     

  

 

  
    
   
   
   
   
   
   
   
   
  
   


 

   

 

          

    

     

      

   

      

               

  

  

  

            

 







              

             

           

  

             

           

        

  

           

   

               

   

   



  

  

 

      



   

   

            

  

            

  

     

  











 



             

           

  

    

 

            

           

   



                

  

            



            

   

  

            

   

        

    

 

  

  

                

             

 









 

  

  

            

 



            

             

 



     

           

      

             



     



         

  



         



      

             

 

    

            

          

  









   

  

  



        

 

 



    





    

   

  

    

            



  

  

  



 

 

 

  

 

   













 

   

 

 



          



           

   

   

              

 

     

    

   

            

           

              

  

      

   

               

  



  



 



       

                

 

      







                

 



   

            

             

    



  

          

  

           

    

   



  

                

    



  

              

     

    



   

    



  

      







    

     

       

   



 

 





  

        

 



 

   

         



 



       

   

             

                 

       

              

 







 

  

 

  

   

  



    

   



 

  

     

           

  

   



   

    

 

          

      

     

 

 

 











 

  

           

                

   

  



 

    



    

 



 

 

    

  

    

    

   

 

     

    

 

  









 

 

 

  



  

 

 

          

             

   



 

     

    





 

   



   

 

   

  

   













 

    

         



 

   

  

               

  

                



 

   

       

     

           

  



  

   

            

  

    



  

           







                

     











 

  





   

    

 



 

 



            

        

  

        



    

              

            

              

 

    

 

 





  

    







 



            

 

   

  

   

  

  



           

  

  

      

             

   

 

     





            

             

         

     



   







             





     

    

             

            

   

     

  



  

           

  

        

         

           





              

     

              

             

   

   

 

      

 

   

  







    

    

           

             

  



    



  

             

 

    

            

 

              

     



      

              

 

         

 

 

              



            

             

     







     

        

          

 

 



   

 

             

 

         



       

   

      

 

                 



     

               

       

  

   

  

  











   

  



   

       

   

        

 



  

          

  

           

    

   





  

                

    



  

   

   

      

      

   







           

       



    







 













 





 



 

  

 

     

    

    



         

     

     

   





   



















 

 

     

     

       

       

    

    

      

      

        

  

       

       

         

  

  

 

       

       





     

         



      

           

  







              

          









              

             

           

  

             





   

          

  

            

  

  

  



 

        

   

 

 

            



   

              

     

  

   







             





 





 

 

      



 



 

 

  



   

        







 

          

            

 

 

        

    

  

    

   

   













 

 

 

 

            

   



  

 

                





      

  



 

 
















  
    



      
      
      
      
      

   


    









 

  

             

 

     

  

                



  

 

   

       

    

 

        

   

             

  

    

 

    

 

            

    

 



  









 



  

 



 

  

   

  

                

              





  

  

  

   



     

 

   

            

 

 

            

   

           

                

            

          

    







 

    

 



    

   

 

       

            

           

      

 

 

 

      

  





     

              

      

             





    

  

   

       

         









  

   

  

               

  



  

          

          

             



 

     



     

      

     

 

 



  

 

 



         

               

               

    

   

                    









  

   

      

   

   

               

  

  

 

  



              

    

  

  



     

               



  

       

 

     

        

 

  

             

    

           

 







 





 

  

  



  

   

          



 



 

 

  

   

   

 

 

  

      

   



 

   

              

        

         

           









 



         

         

  

      

           

          

 



  

  

     

  





             

 

 



  





           

        

            

           

    

 

       

           

 







         

          



  

     

 

   

  

  

            



         

   

  

          

          

   





 

 

            

     

 

               

 

          

 

 













   

  

    



  

            

           

 

  

 

             



  

 

           

  

 

    

            

 

             

        

  



 

    

   















    

      





        

              

          

  


 

        

         

            

           

  

 

   



 

     

     

      

       

                 

 

           

     

    

       

                

 

     

             

  







         

  

     



        

         

   

  

               

       

        

         

      

     

          



   

   

  

     

               

       

     

  

         

               

          

   









 

    

              

    

 



  



    

 



           

             

      

   



         

    

 

  

   

  

              



    

  

 















  



   





   

      

           

 

  

     



           

              





      

             

 

   

  





  

 

    

  

           

             







  

      

             

               

              

            

   



  



    







      

  

     

           

  

             

                 

       

              

 



 

  

  













           

       



    

  

            

  

             

  

           

 

 

     

  

             

   

 

   

       

  

     

 

 













 

 







 

 

  

  

  

  

  

    



    

 



 

 

   





   

 

   



      





 







         

 

     



          

  

   

  

      

  

           

  

   



  



    

    

 

  

    



     



     

     









   



        

 

   







         

             

  

 



    

   

               

              

   

 

  

 









 

  















 

 

 

   









  

  

   

  

   



 

  

   

  

   





 

 

   



 







 

  

 









 

 



 

 

  

       

   

            



         

  



   



                   

  

  

 



               

          

 

            

            





    

 









 

     

      

    

       

     

     



 



  

    

   



   

  





 

   

  

   

   


 


     



   

   

             

      







          

   

            

             

 

       

  

  

  

           

   

  

    

  



    



 

 

   





 

  

 



 

 

  









 





             



   

   

        

 

    









 

 

  

     



   

           



      

 























  



            



       

 



            

  

 





 

 

            



    

 

  

 

  

            



             

  

 

    

            







 



 

  

 

 

 

 

   

        

  





        

       

       





 



        

            

        

       

             

      

  

            



           







   



 

        

                 

    

           

  

   

        

   

      

 

         

  

    

  

 

  

   

             

              

    

      

     

      

 

  

 

             

               

 







    



 

             

  

 





  





 









   









     

      

  

  

  

           

    













 

     

    

      

 



       

        

  



             

          

        

     

 



 

           

         

  



 

 

              

  

 

      









      







      

   

        

       

 

            

      

   

  

















      

  















  

 



 











  





 

 

 

  



 

  

                 

                 

 



  

    

   

 

 

  

 

 

   

  

     

               





 

 

  







       

 





               

        

             

     

   

        

         

            

 



 

   

 

 

 

 















   

  

                

      

         

         

             











   

    

  

       

              

     

  

             

         

  

            

    

   

 

              

             





 

   









   

















 

   

     

     





            

              

    

 

       

   

  



  

    

  

 

 

  

 

                 

   

 

      

 

    







  

            

          



 

              



      

    

   

       

 























    

  

     

  













 

 

     

   

  

           

  

 

 

        

 

 

  



  

   



  

   

  

  

   

 

    











 



 

  

 

 



  

                 

 

  

   



       

   

  

 

    





 

  

  







     



     

  

   







        

    

   

         

 

  

   

        

   

                

   





     

      

  

       

 

  

          

                  

      

  

   

   

  

















  

    

          

   

 



             

           

     

           

 



          

 

    

        

   

  



             

 

    



 

  

  

 















 





  



 



 

   

 

  



  

    

      

  

     

   

      

  

 

  

  

     

 

   

   

  

    

   

      

   







 

  

  

   

      

   

  

   

  

    

 

  

  



   

     

   

 

 

  

      

 

   

   

  

   

  

   

 

   

  

   



   









 

 

  



 



  















  

   

   

    

  

   

  

 

 

  

  

 







  

  

  

  

  

   

  

  

 

 



 

 

  

   

   

   

   





 

 

  

  



 

 

   

 

 
















 



















  



 





















  


    

  
 

  
 

 

 

 

  

  
  

  



 

 







 

        
      
       

     

 




  








 

      
      
       
     



     

       

       

       

       

         

         

       

        

       

       

          

        

        









 



        

       

      

 

 


 

  

 

  

 

    

  

 

 





    

 

     

   

     

  





  

   

 

   



    

     

    

    

 

      

   

  

  
  

  

  

  

  

  

  

















 



     
  



    

      
      
      
      
        
        
      
       
      
      
         
       
       
       

    
      

     

 

    

    
     
    
     
    
       
     

 


 

 



     
  

  

















  
        



    





       



        



        









   

  

  
      







     







      



      



            



          





   



   

  
        









  

     

















        

























     





        





  

  



 











 















 



 



 



 



 





















 

 

 

 

 

 

















 











 



     
  

  





















 

















          





              





            





 

      











           















         















          





          





















    

      









   

  
   

    



   

    



   

    



   

    







  

  

  

  

 









 





 





 







 









 















  

  

  













  









  

 







 



 



 



 

 



     
  

  





















 

   

    



         



         



         



         



         



      



      

         





         





       



        





      





            



          



             



           



   

    
          











     

    
         



        



     

  
        





        































































 









 

 









  

  

  



  

  

  

 



     
  

  





















 























   

      



   

   
      

      











    

  
    

         





     

      





     

      



   

       



   

  
          



        



   

     
        













        





        









         































 

 

 







 























 







































 



     
  

  





















 



         









      









        





     





     













        





     





      





      





       









         









         









        





      

   
  

        



        





  

        



        



      

        











    

   
         













































































































 



     
  

  





















 





          



    

        





    

       









    

       









    

       







    

       









    

      





       

      







      

      









       

      







      

      











       

      



      

      





      

      



 





   











 



 







 





 







 













































 





 







 





 



     
  

  





















 



      

      



        

     



    

      







          











          











          





         











         









      











      







    







    

   
    



  

      



  

      







 





































































  





 

 



     
  

  





















 



         



        



         



         



           





      





     

      



     

      



   

    



      

    





        

    



  

   











      





        

    

    











     











 

  
        





     

      





   

















































































 







 







 



















  



 





















POLOŽKOVÝ ROZPO 

    

 

   

   

     

  





  

   

 

   

HSV celkem 1 600 887 Ztížené výrobní podmínky 

    irážka 

     

    

    

 

      

   

  

  
   

  

  

  
  
  
  
















 



     




    Montáž 

        

     

 

    

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 1 600 887 0
 irážka    
     
    
     
    
       
     

 


 

 



     


  íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem  







    
         







   ížkou      













        









4 31173511 Hmoždinka zapoušt     





        







         





         





        







9 63180005.A Tkanina výztužná skelná š.1 m role 55 m2      









     

 

 



 









 









  





 





 













 

 









Položkový rozpo 


 



 





 



 



















  



  





















POLOŽKOVÝ ROZPO 

     

 

    

   

     

  





  

   

 

   

HSV celkem 9 850 711 Ztížené výrobní podmínky 

    irážka 

     

    

    

 

      

   

  

  
  

  

  

  
  
  
  
















 



     
 



    Montáž 

      
      

     

 

    

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 10 204 464 0
 irážka    
     
    
     
    
       
     

 


  

 



     
 

  íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem  









  
        









2 1 Hmoždinka do cihel CD-INA    





      





       





5 12 Montáž nosné konstrukce    





       



        



       



   ek umož     



      



       



      



13 2 Šroub do hmoždinky    



      



15 21 Montáž cihelného obkladu    



       

      

18 3 Podložka    



19 4 Hmoždinky do betonu    



      



21 6 Termoskopická podložka tl. 6 mm    



      



      



      



   

  
25 31173511 Hmoždinka zapoušt     





26 713131131R00 Montáž tepelné izolace      







   













 



















































Položkový rozpo 


  





 

 

 



 















  





  



 

     

     

       

       

    

    

      

      

        

  

       

       









  

 

 



 

   

 

             

 

          



    











  

 

 





  



  

         

 

  







 

 

    

    

 

      

         



               

     

               



   

           

   



   

                

     



   



  

               

   



            

 





  

           

      

  

 

           

 



  

   

    

 

            





 

   

     

    

   

            

              



        

 



      

            

              

 



  









 



















  



 













































  




























