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Ztížené výrobní podmínky 
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Ztížené výrobní podmínky   
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  . Položka Popis

 Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.

 

  


     

 

  


     

 

 

  


     

 

  


     

 

  


     

 

   ní ztužujících pás    
     

 

 

   ní ztužujících pás    
     

 

     
     

 

     
     

 

  

 

   žký asf.pás pod POT nosníky na sucho

  
     

 









 







  

 



 



 

  . Položka Popis

 Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.

  

 

   

  
     

 

  











 

 

  











  









  



     

 

     

 

 

   

















 



   



 



 

 irážka

Ztížené výrobní podmínky 

















  



 

 

 







 

 





 





Položkový rozpo 

















     

















 







  

  

  

 



 



 HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost

       

       

       

       

         

         

 


     

        

       

       

        

        

       

        

        

 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00 512 437,00 0,00 0,00 0, 

       

       

     



 irážka   

Ztížené výrobní podmínky   

 irážka   

    

   

    

   

      

    











 







  

  

  

 



 

  . Položka Popis

 Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.

 

   
     

  

    
     

 

sejmutí ornice pro zámkovou dlažbu: 





3 131 10-1103.R00 Hloubení nezapažených jam v hor.2 d
     

 

 

 

 

 

 

   
     

 

   
     



 

 

 

 

 

 

   
     

 

   
     

 

 

 

 

 

   
     

 

    
     

 

 









 







  

  

  

 



 

  . Položka Popis

 Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.

    
     

 

    
     

 

12 167 10-1102.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množ
     

 

13 171 20-1201.R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace  
     

 

   
     

 

 

 

 

  

   
     

položka  

  
     

 

   žené frakce  8/16 B Moravskoslez. kraj

na zámkovou dlažbu
     

 

   

na zámkovou dlažbu
     

 

   
     

  

  
     

   
     

   žené frakce  8/16 B Moravskoslez. kraj

na zámkovou dlažbu
     









 







  

  

  

 



 

  . Položka Popis

 Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.

 

   

na zámkovou dlažbu
     

 

  

 

   


     

 

 

 

25 273 32-1116.R00 Železobeton zákl. desek z cem.port
     

 

 

 

    
     

 





    
     







28 273 36-1411.R00 Výztuž základových desek ze sva 
     

výztuž 3,8kg/m2: 39,7885/0,1*0,0038 

29 274 32-1311.R00 Železobeton základových pas 
     

 





 





   

  

 

      


     

 









 







  

  

  

 



 

  . Položka Popis

 Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
     

 

32 274 36-1112.R00 Výztuž základových pás 
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  . Položka Popis

 Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

    

  
     







   vlaky+nosníky+trámy ŽB C25/30XF3
     

 

 

 

 

  


 

45 154 16-135. Montáž - Profil L nerovnoramenný 11343
     

 

  

 
     

 

 

 

 

  


     

 

 

 

 

  


     

 

 









 







  

  

  

 



 

  . Položka Popis

 Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.
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   ní ztužujících pás    
     

  

     
     

 

 

 

 

     
     

 

 

 

   ové konstrukce, železobeton C 16/20 (B20)
     

 

 

 

 

 

 









 







  

  

  

 



 

  . Položka Popis

 Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.
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  . Položka Popis

 Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.

































    
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 



 

   









 







  

  

  

 



 

  . Položka Popis

 Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 



 



 

    

   

  


     

 

 

     
     

 

      jších, složitost 1 - 2


     

 

    

 

   
     



 

 

 



 

 

 









 







  

  

  

 



 

  . Položka Popis

 Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.



 

 

 



 

 

 

   
     

 

  

  

    
     

   

 

  


     



 

 

 

  


     







   
     

 





    
     

   





  


     



 

 

 









 







  

  

  

 



 

  . Položka Popis

 Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.

  


     







    
     

  

 

  


     

 

  
     

 

 

   
     

 

 

   
     

 

   
     

  

  

85 762 22-2141.R00 Montáž zábradlí rovného, sloupky o 
     

 

 

 

 

86 762 33-2131.U00 Mtž krov pravid 
     

 

87 762 33-2132.U00 Mtž krov pravid 
     

 

  

 









 







  

  

  

 



 

  . Položka Popis

 Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

88 762 33-2134.U00 Mtž krov pravid 
     

 

89 762 34-2214.U00 Mtž la  
     

  

 

 

90 762 34-2441.U00 Mtž lišta trojúhelník/kontrala
     

 

    
     

  

  
     

 

    
     

  

 

 

  

 

 

  
     

 

   
     

 









 







  

  

  

 



 

  . Položka Popis

 Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.

  
     

 

  
     

  

  
     

 

 

  
     

 

 

  
     

  

  
     

 

 

  
     

 

  
     

 

  
     

 

  
     

 

    
     

   

  

  

  
     

 

 









 







  

  

  

 



 

  . Položka Popis

 Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.

 

 

      


     

 

 

 

 

    
     

   

 

   
     

 

111 765 33-1074.U00 Nároží Bramac Natura do malty
     

 

112 765 33-1081.U00 Úžlabí Bramac pás spojovací samol
     

 

   
     

 

 

 

   

  
     

 

 

   
     

 

 

   
     

 

117 765 33-1631.R00 Taška drážková odv 
     

 









 







  

  

  

 



 

  . Položka Popis

 Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.

   
     

 

 

 

119 765 90-1191.U00 Mtž podst  
     

 

   
     

  

  

     
     

 

 

 

 

   


     

 

 

 

   


     

 

 

 

124 766 62-1201.U00 Mtž okno zdvoj otv v -1,5m d 
     



 



 



 



 

125 766 66-1112.R00 Montáž dve   
     

 

 









 







  

  

  

 



 

  . Položka Popis

 Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.

 

 

126 766 66-1122.R00 Montáž dve   
     

 

 

 

 

127 766 69-5212.R00 Montáž prah   
     

 

     
     

 

 

 

    
     

 

 

 

     
     

 

     
     

 

     
     

 

 

 

     
     

 

 

 

   
     

 

  


     

 









 







  

  

  

 



 

  . Položka Popis

 Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.

    
     

   

  

   


     

 

 

 

 

   


     

 

139 767 16-1110.R00 Montáž zábradlí rovného z trubek 
     

 

 

 

 

   
     

 

 

 

 

   
     

 

 

 

 

   
     

 

   
     

 

 

 

 

   
     

 

 









 







  

  

  

 



 

  . Položka Popis

 Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.

 

 

   
     

 

  
     

    
     

   

771 Podlahy z dlaždic a obklady

148 771 21-2112.R00 Kladení dlažby keramické do TM, v
     

 

 

 

 

 

 

 

dlažba sklepa, zadány m2 dle legendy místností: 





dlažba 1.NP: 





dlažba 2.NP: 





dlažba 3.NP: 





   
     

 

 

 

 

 

 

 

 

150 771 47-8001.R00 Montáž lišt schodiš 
     

 

 

 

151 771 57-4116.U00 Mtž keram režná hladká flex lep -
     

 









 







  

  

  

 



 

  . Položka Popis

 Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.

    
     

 

153 597-64200 Dlažba Taurus Granit matná 100x100x9 mm
     



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 





  

  

  

  

  

  

 





  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 









 







  

  

  

 



 

  . Položka Popis

 Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.

 

 

 

 

154 597-64202 Dlažba Taurus Granit matná 200x200x9 mm
     

dlažba sklepa, zadány m2 dle legendy místností: 





dlažba 1.NP: 





dlažba 2.NP: 





dlažba 3.NP: 




155 597-64202 Dlažba Taurus Granit matná 200x200x9 mm
     

 

 

 

 

 

 

 

   esun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m
     

Podlahy z dlaždic a obklady  

 

  
     

 





  
     

 

   
     

  

 

   
     

 

 









 







  

  

  

 



 

  . Položka Popis

 Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.

    
     

 

 

   
     

 

 

    
     

 

 

   
     

  











 

 

  





     

    

     

     

      

    

     

    

    

      

    

      

    

    

      

    

      

    

      

    

    

       

       

    

     

        

     

    

     

     

     

 PODLAHA - KERAMICKÁ DLAŽBA   

    

    

       

    

  ÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ   
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 Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.

 

  
     

  

 

2 411 13-3901.RT2 Montáž str.panel  
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 Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.

 

   

  
     

 

 

  






