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BIM Platforma
1. Vylepšení aplikace Průběh výstavby
Průběh výstavby jsme zjednodušili a vylepšili o mnoho nových funkcí.

Díky Průběhu výstavby můžete rychle a jednoduše vykazovat plnění smluvního rozpočtu a schvalovat splát-
ky investorem. Investor může průběžně připomínkovat a schvalovat splátky bez nutnosti osobního kontaktu.

1.1.	Průvodce

Pro první kroky je vám k dispozici  průvodce. Při přihlášení vás provede každou částí platformy – základním 
založením projektu, přidáváním dokumentů nebo Průběhem výstavby. Další  kroky průvodce vyvoláte kliknu-
tím na Dále, nebo vykonáním dané funkce. 

V jednoduchých krocích vám průvodce ukáže, jak efektivně pracovat v platformě. Pokud chcete průvodce 
spustit později, klikněte na ikonu Nápověda       a vyberte možnost Průvodce.

Kromě průvodce zde naleznete další důležité informace – video návody, nápovědu, informace k tvorbě BIM 
modelu a kontakty. 
 
1.2.	Novinky	v	PV

Pro rychlé zjištění novinek na platformě je k dispozici funkce Novinky. Nově zapracované funkce a změny 
zjistíte díky oranžové notifikaci -             . Po kliknutí na ikonu se vám zobrazí novinky seřazené od nejnověj-
ších po nejstarší.
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1.3.	Čerpání	označených	položek

Při čerpání položek je možné vyčerpat určitou sumu nebo určitý procentuální výkon. Pro zjednodušení jsme 
zapracovali funkci Čerpat	% a Čerpat	sumu. Po označení položek (můžete označit konkrétní položky, celé 
díly, objekty nebo stavbu) se v horní liště zobrazí funkce:

Prostřednictvím funkce Čerpat	% se označené položky v posledním období čerpají na zvolené procento.

Funkce Čerpat	sumu poměrově rozpočítá vámi zadanou sumu mezi označené položky v posledním období.

TIP: Jednotlivé novinky můžete rychle ohodnotit prostřednictvím smajlíků a krátké zpětné vazby. 
Díky tomu víme, jestli se vám novinky a změny líbí, případně na čem je třeba dále pracovat.
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1.4.	Zamykání	období	vlastníkem	projektu
 
Aby se zabránilo nechtěným změnám v Průběhu výstavby, vlastníkovi projektu jsme umožnili zamknout jed-
notlivá období. Tato období následně není možné editovat až do jejich odemknutí vlastníkem.

Funkce je dostupná v panelu Období, v každém období:

Zamknuté období je označené ikonou       přímo v panelu období nebo v hlavičce tabulky v konkrétním ob-
dobí. Zamknuté období není možné editovat, můžete ho zaslat na schválení nebo odemknout         .

1.5.	Barevné	příznaky	položek

Pro rychlou orientaci v rozpočtu jsme přidali možnost Barevných	příznaků pro položky. Barevný příznak 
nastavíte postavením se na vybranou položku přes funkci Více	–	Barevný	příznak.

Barevný příznak přiřadíte kliknutím na konkrétní barvu. Po vybrání 
příznaku se přiřadí konkrétní položce a zobrazí se v tabulce:

TIP: Označené položky můžete i dočerpat. V případě volby Dočerpat	do	100%	i	přečerpané	
položky se označené přečerpané položky dorovnají na 100%.
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1.6.	Nastavení	stavby	v	Průběhu	výstavby

Každá stavba má své  základní nastavení. Nastavení (měna, DPH a zaokrouhlování) se přenáší přímo při 
nahrání rozpočtu z programu KROS 4. 

Přehled nastavení si jednoduše prohlédnete kliknutím na ikonu Nastavení v pravé horní části nástrojové lišty

   .

V zobrazeném okně vidíte zvolenou měnu, sazby DPH a nastavení zaokrouhlování.

TIP: Barevné příznaky můžete zadávat i hromadně pro označené položky. V tomhle případě se 
funkce nachází přímo v horní liště – 

TIP: Barevné příznaky můžete exportovat přímo v tabulce.

POZNÁMKA: Barevné příznaky může nastavit jenom vlastník projektu nebo spolupracovník na 
Průběhu výstavby s platnou licencí programu KROS 4 nebo aktivovanou zkušební verzí. 

POZNÁMKA: V případě, že mají položky odlišnou sazbu DPH, v nastaveních jsou zobrazeny 
všechny typy DPH. 
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1.7.	Informace	o	přečerpání	a	prostavění	položek

Pro  informaci o přečerpání jednotlivých položek jsme v Průběhu výstavby doplnili sloupec Přečerpáno.
Zobrazuje se rozdíl sumy smluvního rozpočtu a výkonu položky, která je čerpána na více než 100%. 

Informaci o přečerpání jednotlivých položek můžete jednoduše exportovat přímo v exportu tabulky. 

Rychlou informaci o prostavění dosavadních splátek vidíte v sloupci Prostavěné	do. Obsahuje součet sum 
všech období kromě aktuálního. 

V sloupci ihned vidíte, kolik % z jednotlivých položek, dílů a stavby je prostavěno do aktuálního (posledního) 
období.

Kompletní přehled o čerpání a zůstatcích v průběhu výstavby získáte zobrazením Přehledu	stavby.

V jednotlivých částech získáte přehled o:

- Průběh výstavby celkem:
• Smluvní cena o dílo + změny – celková cena stavby se schválenými změnami
• Cenu prostavěných položek – celková cena, která byla čerpána
• Zůstatek pro čerpání
• Přečerpáno z položek - souhrn sum z položek, které byly čerpány

- Čerpání smlouvy o dílo:
• Cena smlouvy o dílo
• Cena prostavěných položek
• Zůstatek sumy na čerpání
• Suma přečerpaných položek
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- Čerpání změn:
• Celková cena změnového listu
• Cena prostavěných položek
• Zůstatek sumy na čerpání
• Suma čerpaných položek nad rámec schválených změn

1.8.	Filtrování	a	pohledy	Průběhu	výstavby

Abyste udrželi maximální přehled a kontrolu nad Průběhem výstavby, byly v aplikaci zpracovány funkce po-
hledy, filtrování a vyhledávání položek. Díky nim máte vždy zobrazeno jen to, co aktuálně potřebujete vidět.

Pro vyhledání konkrétních položek stačí v panelu zobrazení zadat část názvu do vyhledávacího pole. Vyhle-
dávání pak potvrdíte buď ikonou lupy nebo Enterem. V případě, že potřebujete rozšířit možnost vyhledávání, 
můžete vybrat, jaký má být výsledek vyhledávání – jestli položka obsahuje všechna slova z vyhledávacího 
řetězce nebo alespoň jedno zadané slovo.

Všechny vyhledané položky se vám zobrazí a podbarví žlutě.

POZOR: V případě, že v Průběhu výstavby nemáte nahraný dodatek, zobrazí se vám pouze první 
graf – přehled výstavby celkem.

POZNÁMKA: Sloupce procentuálního zobrazení jsme doplnili i do části Zůstatek a Přečerpané.
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Kromě vyhledávání můžete položky filtrovat pomocí funkce Pohledy.

Pohledy jsme pro jednoduchost rozdělili do 3 hlavních částí:

- Položky	za	všechna	období – kromě zobrazení dle stupně čerpání dokážete jednoduše zobrazit 
všechny položky, které mají nastavený barevný příznak nebo jsou označené.

- Položky	za	zobrazené	období – filtruje čerpané nebo nečerpané položky v obdobích, která máte 
zobrazená. Počet zobrazených položek si zkontrolujete v levé části panelu                                   .

- Rekapitulace.

TIP: Díky vyhledávání můžete vybrat a následně čerpat položky, které jsou obsažené ve více 
objektech ve stavbě a byly provedeny zároveň (např. sejmutí ornice). 

TIP: Pro zobrazení původního nastavení – standardní pohled – klikněte na ikonu      . Zobrazí se 
aktuální období a všechny položky rozpočtu.

POZNÁMKA: Pokud máte funkci Zobrazení podbarvenou modře, tak máte aktivované filtry nebo 
pohledy. 



11

Seznam novinek v programu KROS 4

 

Panel zobrazení schováte klikem na                      v pravé části panelu nebo klikem na ikonu Zobrazení

1.9.	Nové	možnosti	exportů

Exporty jsou nedílnou součástí Průběhu výstavby. Díky nim máte stavbu snadno a rychle převedenou do  
Excelu, můžete ji sdílet, nebo upravit, vytisknout či archivovat.

Funkce Exportů spustíte v nástrojové liště výběrem exportu, který právě potřebujete.

1.9.1.	Export	Tabulky
Aktuální zobrazení můžete vyexportovat pomocí Exporty	–	Export	tabulky. Díky Exportu tabulky dostanete 
do excelu to, co aktuálně vidíte v aplikaci.

Export tabulky se přizpůsobuje aktuálnímu zobrazení a nastaveným filtrům. Exportujete jen to, co přesně 
chcete. Kromě exportu zobrazené tabulky si jednoduše vyberete, jestli budete exportovat objekty samostatně 
a jestli se budou exportovat barevné příznaky položek. 

POZOR: Při aktivním filtru není možné mazat položky a zobrazit Přehled stavby. Exportovat mů-
žete jen aktuální zobrazení přes Export tabulky – vyexportovaná tabulka je přizpůsobena nastave-
ným filtrům. 

POZNÁMKA: Zvoleným filtrům se přizpůsobuje levý panel Stavba a panel Komentáře, které jsou 
na položkách.
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1.9.2.	 Podklady	pro	fakturaci
V Exportu podkladů pro fakturaci jsme přidali variabilní nastavení sloupců.

V hlavním okně si zvolíte, které období budete exportovat, rozsah stavby a nastavení dokumentu.

Soupis provedených prací si můžete navolit, jak potřebujete. Volbu spustíte kliknutím na ikonu     . Vybrané 
možnosti se pamatují pro uživatele a v případě opětovného exportu už je budete mít nastavené jako minule.
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Sumarizaci vašich nastavení vidíte po potvrzení tlačítkem Použít i v hlavním okně exportu.

1.9.3.	Export	Výkonů	UniXML
Pro možnost bezztrátového přenosu výkonů z Průběhu výstavby do čerpání v programu KROS 4 jsme zapra-
covali Export výkonů UniXML.

V exportu si můžete zvolit období a rozsah, který se bude exportovat ve formátu .xml. Import pak probíhá v 
programu KROS 4 standardním způsobem.

1.10.	Podrobnosti	na	položce

Jednotlivé položky můžou obsahovat podrobnosti, které se jí přímo týkají  V podrobnostech je možné řešit 
jakékoliv záležitosti týkající se položky v daném období a pro jednotlivá období zvlášť.

Pro zobrazení možnosti Přidat podrobnost na položce je zapotřebí postavit se do zvoleného období. Na po-
ložce, na které stojíte nebo jste nad ní kurzorem myši, se zobrazí ikona.
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Kliknutím na ikonu zobrazíte panel, kde můžete zadávat podrobnosti položky. Po vložení textu se zobrazí 
možnost uložit nebo zrušit. 

Uložená podrobnost se pro konkrétní položku vybarví na zeleno a je viditelná vždy, když stojíte v konkrétním 
období.

Podrobnosti položky jednoduše zobrazíte kliknutím na zelenou ikonu. V panelu po vymazání textu a uložení 
prázdného pole se zruší podrobnost na položce a její ikona se znovu zešedne. 

1.11.	Aktualizace	položek	podle	rozpočtu

Pro jednoduché aplikování změn v rozpočtu v programu KROS 4 a jejich promítnutí do Průběhu výstavby je 
přidaná funkce Aktualizovat	zakázky. 

Funkcí jednoduše aktualizujete označené zakázky v programu KROS 4, které už jsou nahrané v Průběhu 
výstavby.

Jednotlivým položkám se aktualizuje:
- Pořadové číslo
- Popis položky
- Měrná jednotka

TIP: Díky podrobnostem položky můžete jednoduše připomínkovat konkrétní položky v konkrét-
ních obdobích bez toho, abyste museli schvalovat komentáře.
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- Množství a typ množství
- Cena – v případě, že položka nebyla čerpána, resp. byla čerpána jen v aktuálním, nezamknutém 

období
- Hmotnost 
- Suť 

Položky, které byly v rozpočtu vymazány, se v Průběhu výstavby vymažou. V případě, že tyto položky už byly 
v Průběhu výstavby čerpány, v platformě se jim nastaví nulové množství a výkon, který byl čerpán, zůstane 
zachován.

1.12.	Výmaz	položek	rozpočtu	a	stavby

V případě změn můžete položky/díly/objekty nebo celou stavbu vymazat přímo v Průběhu výstavby. Po kliknutí 
na konkrétní řádek nebo označení položek, které chcete vymazat, použijte funkci v horní liště Více	–	Vymazat.

POZOR: Aktualizovat zakázku může jen vlastník nebo osoba s právem úpravy na Průběhu vý-
stavby.

TIP: Pro vymazání celého dílu, objektu nebo stavby se postavte na konkrétní díl/objekt/stavbu a 
použijte funkci Vymazat. Automaticky budou vymazány všechny podřízené položky. 

POZNÁMKA: V případě vymazání celé stavby v PV se zruší vazba stavby s programem KROS 4. 
Tato skutečnost se projeví zmizením barevného příznaku PV v seznamu zakázek. 

POZOR: Vymazat položku/díl /objekt nebo stavbu může jen vlastník projektu nebo osoba s prá-
vem úpravy na Průběhu výstavby při zapnutém pohledu Všechny	položky.  Není možné mazat 
položky čerpané v jiném než aktuálním období.

POZOR: To, co vymažete v PV, se vymaže i ve Změnách během výstavby. Položky schváleného 
změnového listu nelze vymazat. Pro výmaz je zapotřebí zrušení schválení ZL (kap. 2.5.).



16

Seznam novinek v programu KROS 4

1.13.	Ostatní	úpravy	a	vylepšení	Průběhu	výstavby

- Položky materiálů jsou nyní graficky odlišeny (modrou barvou) od položek konstrukcí.
- Aktuální období je nyní graficky zvýrazněné.
- Editovat můžete rychleji díky podpoře klávesy Enter. Po dokončení editace konkrétní položky a potvr-

zením klávesou Enter se v PV automaticky uloží editace a řádek se posune na položku níže.
- Pro možnost označovat položky v dílech bez nutnosti označení dílu/objektu/stavby jsme změnili způ-

sob označování. První kliknutí na díl automaticky označí všechny položky, které mu přísluší Pokud 
chcete označit díl, klikněte znovu na označovací políčko. Po třetím kliknutí na označovací políčko 
všechny dané položky odznačíte. 
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2. Změny během výstavby
Během stavebních procesů dochází ke změnám. Tyto změny jsou následně dopracovány v dodatcích, které 
se později stávají součásti smluvního rozpočtu. 

V platformě jsme proto vytvořili samostatnou aplikaci Změny	během	výstavby	(ZBV), ke které se dostanete 
v levém panelu:

Díky změnám během výstavby můžete evidovat změnové listy i s cenami a můžete posoudit rozsah změn 
vůči původní ceně rozpočtu.

2.1.	Nahrání	dodatků	z	programu	KROS	4

Do Změn během výstavby se dostanou všechny dodatky, které pošlete s rozpočtem z programu KROS 4 do 
platformy bez rozdílu, jestli jsou započtené nebo ne. 

Údaje se přenášejí přímo při nahrávání stavby z programu do platformy díky funkci Nahrát	rozpočet. V přípa-
dě, že už máte rozpočet v platformě, dodatky dodatečně nahrajete jejich označením a použitím funkce Přidat	
označené	zakázky.

TIP: Pokud nastaly v rozpočte nebo dodatcích nějaké změny, díky funkci Aktualizovat zakázky se 
změny přenesou i do změn během výstavby. 

POZNÁMKA: Pro přenos údajů musíte být zaregistrován a přihlášen přes program KROS 4 - 

POZOR: Po přenosu změnových listů do platformy se všechny tyto změnové listy uloží jako neza-
počtené. Tyto musíte následně schválit přímo ve Změnách během výstavby (kap. 2.5.).
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2.2.	Pohledy

Po otevření ZBV v rychlém přehledu vidíte seznam objektů a změnových listů celé stavby. 
Pro rychlý přehled jsou zobrazeny základní sloupce – Cena	změny	stavby	a	Cena	změny	celkem/Původní	
cena	stavby	[%].

Pro zobrazení dalších informací jsme zapracovali funkci Zobrazení, díky které si navolíte, všechny parametry 
a sloupce, které potřebujete vidět.

- Rozdělení	změn	na	záporné	a	kladné – vyčísluje více práce a méně práce v sumách, jak jsou uve-
deny ve změnovém listu.

TIP: Pro rychlou orientaci mezi schválenými a neschválenými smluvními listy jsme je barevně 
odlišili. Schválený smluvní list je znázorněn zelenou barvou neschválený změnový list je hnědou 
barvou. Pro oba změnové listy jsou zapracovány samostatné sloupce.

POZOR: Možnost zobrazení jiných než základních sloupců je omezená dle licence. Zobrazit je 
můžete jen v případě zakoupené licence nebo aktivované trial verze. 
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- Absolutní	změna – stanovuje celkový rozdíl kladných a záporných změn (příklad: méně práce -10 
000 Kč a více práce 15 000 Kč, jejich absolutní změna je 25 000 Kč).

- Absolutní	změna/Původní	cena	stavby	[%] – zobrazuje procentuální podíl absolutní změny vůči 
celkové ceně stavby.

2.3.	Zobrazení	rozpočtu

Kromě základních změn, které díky ZBV vidíte ihned, můžete zobrazit i rozpočty s konkrétními položkami.

Změnový list zobrazíte postavením se na vybraný řádek a použitím funkce                        nebo dvo-
jitým kliknutím na konkrétní změnový list.

Na platformě se vám zobrazí struktura změnového listu a jeho položky. 

Pro navrácení se  do seznamu ZBV klikněte na funkci  

POZNÁMKA: Nastavení pohledů má paměťovou funkci, po opětovném přihlášení do změn bě-
hem výstavby se vám sloupce zobrazí tak, jak jste si je naposled nastavili. 

TIP: Pro obnovení původních nastavení klikněte na ikonu        . 

POZNÁMKA: Stejně jako v PV se při položce počítané z výkazu výměr zobrazí ikona pravítka. 
Kliknutím na ni vidíte podrobnosti VV.
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Kromě rozpočtu změnového listu můžete zobrazit i objekty nebo celou stavbu. Pro zobrazení těchto možností 
se postavte na objekt nebo stavbu v ZBV a prostřednictvím stejné funkce (Otevřít rozpočet) nebo dvojitým 
kliknutím se dostanete na zobrazení všech podřízených objektů, dílů a položek. 

Ve zobrazených objektech nebo celé stavbě rychle odlišíte položky změnových listů na základě jejich barvy. 
Položky neschválených změnových listů jsou hnědou barvou, schválených zelenou. Navázané položky (kap. 
2.4.) se nacházejí vždy pod položkou rozpočtu, ke které je vazba vytvořena. 

V otevřeném rozpočtu celého objektu nebo stavby vidíte, z kterého dodatku je položka navázána. 

2.4.	Vazby

Změnové listy a jejich položky vznikají na základě změn na stavbě. Mnoho změn je pro konkrétní položky 
rozpočtu nebo vznikají dodatečně v dílech, objektech…

Pro lepší orientaci v rozpočtu a změnových listech, které položky se vážou na jiné, jsme zapracovali vazby 
položek změnového listu. 

Po otevření rozpočtu změnového listu a postavení se na položku, se zobrazí šedá ikona          . Kliknutím na 
ikonu se zobrazí položky rozpočtu stavby s automatickým nastavením na objekt, ke kterému náleží změnový 
list. Vazbu nastavíte dvojklikem na zvolenou položku/díl/objekt/stavbu nebo postavením se na konkrétní řádek 

a využitím funkce         .

Položky s vytvořenými vazbami jednoduše poznáte díky zelené ikoně sponky.

POZOR: V případě, že jsou všechny položky změnového listu navázané na položky rozpočtu, se 
tento změnový list v seznamu ani ve stromové struktuře nenachází.

TIP: Pro rychlou orientaci ve stavbě využijte nastavení na konkrétní objekt/díl ve stromové struktu-
ře v levém panelu okna. 
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Vazbu můžete jednoduše měnit kliknutím na ikonu a výběrem nové položky, na kterou bude navázaná. 

V případě, že jste navázali položku, která nemá mít vazbu vytvořenou, využijte funkci Zrušit vazbu.  Postave-
ním se na konkrétní položku (nebo označením položek, kterým chcete vazbu zrušit) spustíte funkci v nástro-
jové liště.

2.5.	Schvalování	změnových	listů	

Protože jsou všechny dodatky do ZBV nahrané jako neschválené vytvořili jsme funkci Schválit	změnový	list.

Změnový list jednoduše schválíte v hlavním okně ZBV, postavením se na konkrétní změnový list a použitím

funkce

Schválený změnový list se automaticky nahraje do Průběhu výstavby.

POZNÁMKA: Při nahrání nebo aktualizaci dodatků z programu KROS 4 se položkám automatic-
ky vytvoří vazby s položkami rozpočtu nadřízeného objektu podle kódu, popisu a MJ položky.

POZOR: Schválit můžete jen neschválený změnový list. Při použití funkce na schváleném změno-
vém listě vás program upozorní:

POZNÁMKA: Vytvářet a mazat vazby můžete i na schváleném změnovém listě.
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V případě, že nastaly změny a chcete zrušit schválení, vytvořili jsme funkci Zrušit	schválení. Funkce je do-
stupná v základním zobrazení ZBV nebo v otevřeném rozpočtu změnového listu.

Zrušení schválení musíte následně potvrdit v okně.

2.6.	Výmaz	změnového	listu

Pro případ, že potřebujete vymazat celý změnový list, vytvořili jsme funkci Vymazat. Funkce se nachází v ná-
strojové liště základní stránky ZBV. Po postavení se na neschválený změnový list a použití funkce se program 
zeptá se kontrolní otázku. Po jejím potvrzení vymažete změnový list ze ZBV.

POZNÁMKA: Schválení se zruší na všech podřízených změnových listech, o čem vás program 
informuje při potvrzování zrušení.

POZNÁMKA: Vymazat můžete jenom neschválený změnový list. V případě spuštění funkce na 
schváleném změnovém listu, objektu nebo stavbě vás program na tuto skutečnost upozorní.
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2.7.	Export	Změn	během	výstavby

Stejně jako v PV můžete i v ZBV exportovat všechny podklady do Excelu a dále s nimi pracovat.

2.7.1.	Export	tabulky	Změnového	listu
Zhotovitel má možnost vyexportovat pohled na otevřený rozpočet/dodatek/změnový list, aby s informacemi 
mohl pracovat i mimo ZBV.

2.7.2.	Export	podkladů	pro	schvalování	změn
Pokud potřebujete pro investora připravit prohled změn na odsouhlasení, využijte na to funkci Export podkla-
dů pro schvalování změn.

Po nastavení se na konkrétní dodatek/změnový list si tlačítkem otevřete okno s volbami exportu.

Rozsah exportu si můžete navolit kliknutím na šipku ve rozevíracím menu, které vám umožňuje vybrat ne-
schválené nebo schválené změny.

POZNÁMKA: Ve formátu .xlsx se vyexportuje celá tabulka tak, jak je uživatel vidí, kromě sloupce 
vazba.
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Kliknutím na tužku se zobrazí výběr sloupců, které můžete zahrnout do exportu. Při exportu Rekapitulace 
změn jsou to možnosti.

Při exportu Rozpočtu změnových listů máte možnost exportovat i výkaz výměr.

TIP: Nastavení exportů se pro uživatele pamatuje. 

POZNÁMKA: Práva na export jsou omezeny podle licence. Exportovat můžete jen v případě, že 
máte placenou licenci nebo zkušební verzi.
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3. Ostatní úpravy a vylepšení
- Odečítač výměr z projektové dokumentace nyní obsahuje i možnost pro měření oblouku.

KROS	4

Novinky jsme zapracovali i do programu KROS 4.

3.1.	Import	výkonů	ve	formátu	UniXML

Abyste výkony zadané v průběhu výstavby mohli importovat zpátky do programu KROS 4, umožnili jsme 
jejich následný import do čerpání v KROS 4.

Jako generální dodavatel chcete navíc při importu výkonů do čerpání v KROS 4 pomocí UniXML dostat infor-
mace o tom, které položky se do čerpání nenaimportovaly. Můžete tak ohledně toho komunikovat se subdo-
davateli nebo zadávat jednotlivé položky ručně. Proto jsme podpořili zobrazení protokolu s položkami, které 
se do čerpání nenaimportovaly (nespárovaly se).

Informace se zobrazí formou protokolu (souboru ve formátu .txt), který si můžete otevřít mimo KROS.
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3.2.	Zobrazení	poznámek	k	souborům	cen	online

Pro vždy aktuální poznámky k souboru cen jsou nově uveřejněny online. V panelu poznámky k souboru cen 
se nyní zobrazuje i odkaz přímo na webovou adresu podminky.urs.cz, kde se zobrazí celý obsah poznámky.

POZNÁMKA: V offline režimu se v panelu zobrazí informace o nedostupnosti poznámky k soubo-
ru cen.
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Od databáze 2021/2 se poznámka k souboru cen nezapisuje do položky. Při exportu Excel VZ proto není 
nutné exportovat PSC, ta je automaticky vyexportována ve formě internetového odkazu pod položkou. 

Při automatickém importu Excel komplet/VZ program nezapíše do zakázky internetový odkaz na poznámku 
k souboru cen. 

U aktualizace zakázky ceníkovou databází ÚRS 2021/I a vyšší, se pak PSC automaticky zneaktivní.

Při exportu UniXML dále není označen checkbox a přibyl nový text, informující o změně.

Při exportu do UniXML z programu KROS 4 není pak zaškrtnutá volba exportu poznámek k souborům cen. 
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Cenová soustava ÚRS 2021/II
Cenová soustava ÚRS obsahuje přes 94 tisíc položek stavebních konstrukcí a prací a položek montáží techno-
logických zařízení. Více než 82 tisíc směrných konstrukcí doplňuje na 12 tisíc komerčních variant od 184 růz-
ných výrobců a dodavatelů. Databáze materiálů SPCM zahrnuje celkem na 79 tisíc materiálů, z toho 44 tisíc 
směrných a přes 35 tisíc komerčních variant od 284 různých výrobců a dodavatelů. 

Na druhé pololetí bylo do soustavy zařazeno množství nových technologií k využití v rozpočtech stavebních 
objektů, technologických souborů nebo dílčích částí.

Do katalogů stavebních prací bylo zařazeno přes 4000 nových položek.
 > 3000 směrných položek v celkem 30 katalozích.
 >  1000 komerčních variant od 21 výrobců, doplněny konstrukce z materiálů Baumit, DEKMETAL, Gutta, 

Hasit, Heluz, Hilti, Ivar, JUB, LB Cemix, Mapei, Maxit, MB Solutions, Nicoll, Promat, Rehau, Sika, Vesiba, 
Viega, Wavin, Weber, Wienerberger a dalších.

Do katalogů stavebních materiálů bylo doplněno přes 3000 nových výrobků. 
 > Přes 2000 směrných materiálů

kromě změn v souvislosti s novinkami v položkách stavebních konstrukcí a prací byla například nově dopl-
něna elektrická požární signalizace (EPS), osvětlení, rozvaděče a skříně, předokenní rolety, fasádní lamely 
a kazety, světlíky

 > Přes 1000 komerčních variant od 36 výrobců,
rozšířeny komerční varianty výrobců a  dodavatelů Best, Baumit, DEKMETAL, Elektrodesign, Greenlux, 
Gutta, Hasoft, Hilti, JUB, Maxit, McLED, Neva, Panlux, Philips, Retex, Rexcom, Schiedel, Union Lesní brá-
na, URSA, Viega, Wienerberger a dalších.

Databáze Materiály online obsahuje na milion materiálů a výrobků používaných ve stavebnictví.
 > Všechny ceníky jsou během roku průběžně aktualizovány.
 >  K více než stovce stávajících výrobců nově přibyly ceníky firem ANVI TRADE (podlahové krytiny) a AVALAN 

(kamerový zabezpečovací systém a perimetrická ochrana).

Cenová hladina
V první polovině roku 2021 nadprůměrně vzrostla cenová hladina ve stavebnictví. Do celkového nárůstu se 
primárně promítnulo zdražení materiálů. Zde se zejména projevil dočasný nedostatek některých výrobních 
surovin spojený s celkovým prodlužováním dodacích lhůt.

Obecně největší zdražování připadlo na výrobky z plastu (polystyreny, trubky), železo a ocel (výztuže, profily), 
měď (kabely, fitinky), řezivo a výrobky ze dřeva (vazníky, palubky, dřevoštěpkové desky). Změna cen se ne-
vyhnula ani dalším klasickým stavebním materiálům, jako jsou cihly a tvárnice, betony, kameniva, obalovaná 
kameniva a další, kde je ale nárůst pořizovacích cen mírnější, zpravidla od tří do sedmi procent.

K  rostoucí cenové hladině svým dílem přispěly i  ostatní složky ceny. Pokračoval růst mzdových nákladů, 
mimo jiné v důsledku trvajícího výpadku levnějších zahraničních pracovníků. Obecně vzrostly veškeré do-
pravní náklady a také provozní náklady stavebních strojů a mechanizmů. Stavebním firmám se také projevily 
zvýšené režijní náklady v důsledku nutnosti realizace protiepidemických opatření na stavbách a ve spojení se 
zvýšenou potřebou koordinace a plánování staveb.
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Soubory materiálů s průměrným růstem
pořizovací ceny přes 30 %

 > kryty odvodňovacích žlabů a vpustí
 > hydroizolace tekuté, tmely, stěrky
 > desky, bloky tepelné izolace (přes 50 %)
 > pásy, rohože tepelné izolace
 > potrubí vodo-topo plastové
 > kabely a vodiče
 > dřevo konstrukční, hranoly, kulatina
 > palubky obkladové
 > desky dřevoštěpkové (přes 70 %)
 > střešní vazníky
 > adhezní můstky (přes 50 %)
 > ocel profilová
 > ocel široká
 > ocel profilová tenkostěnná (přes 50 %)
 > trubky ocelové
 > plechy ocelové tlusté (přes 50 %)
 > plechy ocelové tenké
 > poplatky za uložení odpadu

Soubory materiálů s průměrným růstem
pořizovací ceny 20 až 30 %

 > pažicí boxy a sestavy
 > výztuže omítkové
 > dekorační prvky fasád a omítek
 >  dilatační zařízení, zařízení pro snížení odporu  

výhybky
 > doplňkové prvky tepelná izolace
 > potrubí vodo-topo měděné
 > potrubí kanalizační plastové
 > sanace potrubí
 > profily, závěsy, spojky suché výstavby
 > pryskyřice epoxidové
 > recykláty, drtě
 > vápence, křídy, jíly
 > betonářská a výztužná armatura
 > dráty ocelové
 > profily z mědi
 > BOZP konstrukce a značení

Do cen stavebních konstrukcí se promítá výrazný růst cen materiálů tím více, čím větší je podíl těchto materi-
álů na celkové ceně konstrukce. Obsahují-li konstrukce materiály z níže uvedených souborů, mohou cenově 
růst i o více než 20 %, například:

 >  výztuže betonových konstrukcí (základy, stěny, stropy, nosníky, klenby, mazaniny, mostní konstrukce, 
šachty, ...)

 >  klempířské konstrukce (krytiny, oplechování, lemování, žlaby, svody) 
 > konstrukce ze šamotu (komíny, pilíře, dlažba)
 > ocelové pažení a bednění
 > různé dřevěné konstrukce
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KL   800-731   Část A05

8

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

735 69‑1 . Kapilární rohože pro topení a chlazení
nástěnné

na podkladní polystyrén EPS
typ H - kapilární trubička 3,45 x 0,55 mm

735 61‑0101 rozteč trubiček 15 mm m2

735 61‑0102 rozteč trubiček 30 mm m2

typ U - kapilární trubička 3,45 x 0,55 mm
735 61‑0103 rozteč trubiček 15 mm m2

typ HN - kapilární trubička 4,35 x 0,65 mm
735 61‑0104 rozteč trubiček 15 mm m2

735 61‑0105 rozteč trubiček 30 mm m2

typ UN - kapilární trubička 4,35 x 0,65 mm
735 61‑0106 rozteč trubiček 15 mm m2

na sádrokartonové desky
typ U - kapilární trubička 3,45 x 0,55 mm

735 61‑0123 rozteč trubiček 15 mm m2

typ UN - kapilární trubička 4,35 x 0,65 mm
735 61‑0126 rozteč trubiček 15 mm m2

stropní
na podkladní polystyrén EPS

typ H - kapilární trubička 3,45 x 0,55 mm
735 62‑0201 rozteč trubiček 15 mm m2

735 62‑0202 rozteč trubiček 30 mm m2

typ U - kapilární trubička 3,45 x 0,55 mm
735 62‑0203 rozteč trubiček 15 mm m2

typ HN - kapilární trubička 4,35 x 0,65 mm
735 62‑0204 rozteč trubiček 15 mm m2

735 62‑0205 rozteč trubiček 30 mm m2

typ UN - kapilární trubička 4,35 x 0,65 mm
735 62‑0206 rozteč trubiček 15 mm m2

na sádrokartonové desky
typ U - kapilární trubička 3,45 x 0,55 mm

735 62‑0223 rozteč trubiček 15 mm m2

typ UN - kapilární trubička 4,35 x 0,65 mm
735 62‑0226 rozteč trubiček 15 mm m2

podlahové
na podkladní extrudovaný polystyrén XPS

typ H - kapilární trubička 3,45 x 0,55 mm
735 63‑0301 rozteč trubiček 15 mm m2

735 63‑0302 rozteč trubiček 30 mm m2

typ U - kapilární trubička 3,45 x 0,55 mm
735 63‑0303 rozteč trubiček 15 mm m2

Vybrané novinky ve stavebních  
konstrukcích a pracích

Kapilární rohože
 >  Unikátní způsob stropního, stěnového a podlahového vytápění a chlazení. 
 >  Ekologická, bezúdržbová a  energeticky úsporná technologie se vyznačuje výraznou samoregulační 

schopností a velmi rychlou odezvou.
 >  Systém zajišťuje celoroční tepelný komfort ve vnitřních prostorách budov a umožňuje eliminovat klasické 

vytápění i klimatizaci. 

800-731 Ústřední vytápění
část A05 Otopná tělesa

 >  Sortiment této části katalogu byl rozšířen o kapilární rohože 
pro topení a chlazení.

Systémy zateplení
 >  Napříč soustavou byla doplněna montáž nadkrokevní izolace pomocí teleskopických šroubů, montáž spá-

dových klínů, rozšířeny položky kotvení kontaktního zateplení a montáž kontralatí přes tepelnou izolaci. 
 >  Díky vysoké variabilitě lze pomocí položek pro zateplování ocenit široké spektrum projektů při výstavbě 

nebo regeneraci různých typů budov.

801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické
část A04 Úpravy povrchů

 > kontaktní zateplení
• Aktualizace položek.
•  Rozšíření položek kotvení podle druhu podkladu (betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic kera-

mických nebo vápenopískových, z pórobetonu, dřevěný nebo kovový).KL   801-1   Část A04

16

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

62 . 2 .‑1 . Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením
z polystyrenových desek

na vnější podhledy, na podklad
betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických 
nebo vápenopískových, tloušťky desek

621 21‑1001 do 40 mm m2

621 21‑1011 přes 40 do 80 mm m2

621 21‑1021 přes 80 do 120 mm m2

621 21‑1031 přes 120 do 160 mm m2

621 21‑1041 přes 160 do 200 mm m2

621 21‑1051 přes 200 do 240 mm m2

621 21‑1061 přes 240 mm m2

z pórobetonu, tloušťky desek
621 21‑1002 do 40 mm m2

621 21‑1012 přes 40 do 80 mm m2

621 21‑1022 přes 80 do 120 mm m2

621 21‑1032 přes 120 do 160 mm m2

621 21‑1042 přes 160 do 200 mm m2

621 21‑1052 přes 200 do 240 mm m2

621 21‑1062 přes 240 mm m2

dřevěný nebo kovový, tloušťky desek
621 21‑1003 do 40 mm m2

621 21‑1013 přes 40 do 80 mm m2

621 21‑1023 přes 80 do 120 mm m2

621 21‑1033 přes 120 do 160 mm m2

621 21‑1043 přes 160 do 200 mm m2

621 21‑1053 přes 200 do 240 mm m2

621 21‑1063 přes 240 mm m2
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800-713 Izolace tepelné
část A01 Izolace tepelné běžných stavebních konstrukcí – montáž

 > montáž tepelné izolace stěn do roštu
•  Do katalogu jsou doplněny položky montáže tepelné izolace do roštu s kotvením zatloukacími fasádní-

mi talířovými hmoždinkami.

 > montáž dvouspádových (úžlabních) klínů
• Dvouspádové klíny systémově slouží k vytvoření spádu ve vodorovném úžlabí ploché střechy.

 > přikotvení spádových klínů pomocí teleskopických hmoždinek pro spádové izolace

KL   800-713   Část A01

2

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

713 13‑23 Montáž tepelné izolace stěn do roštu
jednosměrného svislého

výška budovy
713 13‑2311 do 6 m m2

713 13‑2312 přes 6 do 12 m m2

713 13‑2313 přes 12 do 24 m m2

713 13‑2314 přes 24 do 32 m m2

jednosměrného vodorovného
výška budovy

713 13‑2321 do 6 m m2

713 13‑2322 přes 6 do 12 m m2

713 13‑2323 přes 12 do 24 m m2

713 13‑2324 přes 24 do 32 m m2

dvousměrného
výška budovy

713 13‑2331 do 6 m m2

713 13‑2332 přes 6 do 12 m m2

713 13‑2333 přes 12 do 24 m m2

713 13‑2334 přes 24 do 32 m m2

KL   800-713   Část A01

3

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

713 14‑1 . Montáž tepelné izolace střech plochých
dvouspádovými klíny (úžlabními)

713 14‑1312 kladenými volně m2

přilepenými asfaltem za horka
713 14‑1323 zplna m2

713 14‑1324 bodově m2

přilepenými za studena
713 14‑1332 zplna m2

713 14‑1337 bodově m2

713 14‑1338 nízkoexpanzní (PUR) pěnou m2

KL   800-713   Část A01

3

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

713 14‑1 . Montáž tepelné izolace střech plochých
mechanické přikotvení spádových klínů teleskopickými 
hmoždinkami

včetně dodávky teleskopických hmoždinek, bez položení 
tepelné izolace

pro jednospádové klíny v ploše, tl. izolace
713 14‑1411 od 70 do 90 mm m2

713 14‑1412 přes 90 do 130 mm m2

713 14‑1413 přes 130 do 170 mm m2

713 14‑1414 přes 170 do 250 mm m2

713 14‑1415 přes 250 do 340 mm m2

713 14‑1416 přes 340 do 460 mm m2

pro dvouspádové klíny, tl. izolace
713 14‑1421 od 70 do 90 mm m2

713 14‑1422 přes 90 do 130 mm m2

713 14‑1423 přes 130 do 170 mm m2

713 14‑1424 přes 170 do 250 mm m2

713 14‑1425 přes 250 do 340 mm m2

713 14‑1426 přes 340 do 460 mm m2

 > montáž tepelné izolace nad krokvemi kotvené pomocí teleskopických kotev

800-762 Konstrukce tesařské
část A01 Konstrukce tesařské

 > montáž kontralatí přes tepelnou izolaci

KL   800-713   Část A01

5

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

713 15‑1 . Montáž tepelné izolace střech šikmých
přikotvenými teleskopickými hmoždinkami

nad krokve, sklonu střechy
do 30° tloušťky izolace

713 15‑1251 do 60 mm m2

713 15‑1252 přes 60 do 100 mm m2

713 15‑1253 přes 100 do 120 mm m2

713 15‑1254 přes 120 do 140 mm m2

713 15‑1255 přes 140 do 160 mm m2

713 15‑1256 přes 160 do 180 mm m2

713 15‑1257 přes 180 do 200 mm m2

713 15‑1258 přes 200 mm m2

přes 30° do 45° tloušťky izolace
713 15‑1261 do 60 mm m2

713 15‑1262 přes 60 do 100 mm m2

713 15‑1263 přes 100 do 120 mm m2

713 15‑1264 přes 120 do 140 mm m2

713 15‑1265 přes 140 do 160 mm m2

713 15‑1266 přes 160 do 180 mm m2

713 15‑1267 přes 180 do 200 mm m2

713 15‑1268 přes 200 mm m2

přes 45° do 60° tloušťky izolace
713 15‑1271 do 60 mm m2

713 15‑1272 přes 60 do 100 mm m2

713 15‑1273 přes 100 do 120 mm m2

713 15‑1274 přes 120 do 140 mm m2

713 15‑1275 přes 140 do 160 mm m2

713 15‑1276 přes 160 do 180 mm m2

713 15‑1277 přes 180 do 200 mm m2

713 15‑1278 přes 200 mm m2

KL   800-762   Část A01

2

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

762 34‑ . . Bednění a laťování
montáž kontralatí

přes tepelnou izolaci tloušťky
762 34‑2521 do 100 mm m
762 34‑2522 přes 100 mm do 140 mm m
762 34‑2523 přes 140 mm do 200 mm m
762 34‑2524 přes 200 mm do 240 mm m
762 34‑2525 přes 240 mm m
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Nové komerční varianty sanací betonů

800-5 Sanace
část C01 Sanace

 >  Přibyly komerční varianty položek pro sanace betonu (SIKA, BASF, MAPEI) a pro stříkaný beton (HASIT, 
LB CEMIX, SIKA, WEBER, MAPEI).

 > reprofilace betonu
KL   800-5   Část C01

2

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

985 31‑1 . Reprofilace betonu
sanačními maltami na cementové bázi ručně

stěn, tloušťky
985 31‑1111 do 10 mm m2

BSF:  MasterEmaco S 5440 RS
SKA.001:  Sika MonoTop‑412 NFG
SKA.002:  SikaTop‑122 SP
SKA.003:  Sika MonoTop‑452
SKA.004:  Sika MonoTop 412N

985 31‑1112 přes 10 do 20 mm m2

BSF:  MasterEmaco S 5440 RS
SKA.001:  Sika MonoTop‑412 NFG
SKA.002:  SikaTop‑122 SP
SKA.003:  Sika MonoTop‑452
SKA.004:  Sika MonoTop 412N

985 31‑1113 přes 20 do 30 mm m2

BSF:  MasterEmaco S 5440 RS
SKA.001:  Sika MonoTop‑412 NFG
SKA.002:  SikaTop‑122 SP
SKA.003:  Sika MonoTop‑452
SKA.004:  Sika MonoTop 412N

985 31‑1114 přes 30 do 40 mm m2

BSF:  MasterEmaco S 5440 RS
SKA.001:  Sika MonoTop‑412 NFG
SKA.002:  SikaTop‑122 SP
SKA.003:  Sika MonoTop‑452
SKA.004:  Sika MonoTop 412N

985 31‑1115 přes 40 do 50 mm m2

BSF:  MasterEmaco S 5440 RS
SKA.001:  Sika MonoTop‑412 NFG
SKA.002:  SikaTop‑122 SP
SKA.003:  Sika MonoTop‑452
SKA.004:  Sika MonoTop 412N

985 31‑1116 přes 50 do 60 mm m2

BSF:  MasterEmaco S 5440 RS
SKA.001:  Sika MonoTop‑412 NFG
SKA.002:  SikaTop‑122 SP
SKA.003:  Sika MonoTop‑452
SKA.004:  Sika MonoTop 412N

985 31‑1117 přes 60 do 70 mm m2

BSF:  MasterEmaco S 5440 RS
SKA.001:  Sika MonoTop‑412 NFG
SKA.002:  SikaTop‑122 SP
SKA.003:  Sika MonoTop‑452
SKA.004:  Sika MonoTop 412N

985 31‑1118 přes 70 do 80 mm m2

BSF:  MasterEmaco S 5440 RS
SKA.001:  Sika MonoTop‑412 NFG
SKA.002:  SikaTop‑122 SP
SKA.003:  Sika MonoTop‑452
SKA.004:  Sika MonoTop 412N

985 31‑1119 přes 80 do 90 mm m2

BSF:  MasterEmaco S 5440 RS

 > stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu
KL   800-5   Část C01

6

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

985 31‑21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu
stěn, tloušťky

985 31‑2111 do 2 mm m2

BSF:  MasterEmaco N 305 FC
SKA:  Sika MonoTop‑620

985 31‑2112 přes 2 do 3 mm m2

BSF:  MasterEmaco N 305 FC
SKA:  Sika MonoTop‑620

985 31‑2113 přes 3 do 4 mm m2

BSF:  MasterEmaco N 305 FC
SKA:  Sika MonoTop‑620

985 31‑2114 do 5 mm m2

BSF:  MasterEmaco N 305 FC
SKA:  Sika MonoTop‑620

líce kleneb a podhledů, tloušťky
985 31‑2121 do 2 mm m2

BSF:  MasterEmaco N 305 FC
SKA:  Sika MonoTop‑620

985 31‑2122 přes 2 do 3 mm m2

BSF:  MasterEmaco N 305 FC
SKA:  Sika MonoTop‑620

985 31‑2123 přes 3 do 4 mm m2

BSF:  MasterEmaco N 305 FC
SKA:  Sika MonoTop‑620

985 31‑2124 do 5 mm m2

BSF:  MasterEmaco N 305 FC
SKA:  Sika MonoTop‑620

rubu kleneb a podlah, tloušťky
985 31‑2131 do 2 mm m2

BSF:  MasterEmaco N 305 FC
SKA:  Sika MonoTop‑620

985 31‑2132 přes 2 do 3 mm m2

BSF:  MasterEmaco N 305 FC
SKA:  Sika MonoTop‑620

985 31‑2133 přes 3 do 4 mm m2

BSF:  MasterEmaco N 305 FC
SKA:  Sika MonoTop‑620

985 31‑2134 do 5 mm m2

BSF:  MasterEmaco N 305 FC
SKA:  Sika MonoTop‑620

Příplatek k cenám
985 31‑2191 za práci ve stísněném prostoru m2

985 31‑2192 za plochu do 10 m2 jednotlivě m2

 > ochranný nátěr betonářské výztuže
KL   800-5   Část C01

7

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

985 32‑1 . Ochranný nátěr betonářské výztuže
1 vrstva tloušťky 1 mm

na cementové bázi
985 32‑1111 stěn, líce kleneb a podhledů m2

MPI:  Mapefer 1K
SKA:  Sika MonoTop‑2001

985 32‑1112 rubu kleneb a podlah m2

MPI:  Mapefer 1K
SKA:  Sika MonoTop‑2001

na epoxidové bázi
985 32‑1211 stěn, líce kleneb a podhledů m2

BSF:  PCI Repahaft EP
985 32‑1212 rubu kleneb m2

BSF:  PCI Repahaft EP

Příplatek k cenám
985 32‑1911 za práci ve stísněném prostoru m2

985 32‑1912 za plochu do 10 m2 jednotlivě m2

 > spojovací můstek reprofilovaného betonu

KL   800-5   Část C01

8

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

985 32‑3 . Spojovací můstek reprofilovaného betonu
na cementové bázi, tloušťky

985 32‑3111 1 mm m2

BSF:  MasterEmaco P 5000 AP
SKA:  Sika MonoTop 111

985 32‑3112 2 mm m2

BSF:  MasterEmaco P 5000 AP
SKA:  Sika MonoTop 111

na epoxidové bázi, tloušťky
985 32‑3211 1 mm m2

BSF:  PCI Repahaft EP
985 32‑3212 2 mm m2

BSF:  PCI Repahaft EP

Příplatek k cenám
985 32‑3911 za práci ve stísněném prostoru m2

985 32‑3912 za plochu do 10 m2 jednotlivě m2

KL   800-5   Část C01

9

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

985 51‑ . . Stříkaný beton ze suché směsi
pevnosti v tlaku min 25 MPa (tř. R3)

stěn, jedné vrstvy tloušťky
985 51‑1111 30 mm m2

HAS:  Spritzbeton 470
LBC:  Torkret 150

985 51‑1112 40 mm m2

HAS:  Spritzbeton 470
LBC:  Torkret 150

985 51‑1113 50 mm m2

HAS:  Spritzbeton 470
LBC:  Torkret 150

Příplatek k cenám
985 51‑1119 za každých dalších i započatých 10 mm 

tloušťky m2

HAS:  Spritzbeton 470
LBC:  Torkret 150

líce kleneb a podhledů, jedné vrstvy tloušťky
985 51‑1211 30 mm m2

HAS:  Spritzbeton 470
LBC:  Torkret 150

985 51‑1212 40 mm m2

HAS:  Spritzbeton 470
LBC:  Torkret 150

985 51‑1213 50 mm m2

HAS:  Spritzbeton 470
LBC:  Torkret 150

Příplatek k cenám
985 51‑1219 za každých dalších i započatých 10 mm 

tloušťky m2

HAS:  Spritzbeton 470
LBC:  Torkret 150

rubu kleneb a podlah, jedné vrstvy tloušťky
985 51‑1311 30 mm m2

HAS:  Spritzbeton 470
LBC:  Torkret 150

985 51‑1312 40 mm m2

HAS:  Spritzbeton 470
LBC:  Torkret 150

985 51‑1313 50 mm m2

HAS:  Spritzbeton 470
LBC:  Torkret 150

Příplatek k cenám
985 51‑1319 za každých dalších i započatých 10 mm 

tloušťky m2

HAS:  Spritzbeton 470
LBC:  Torkret 150

 > stříkaný beton ze suché a mokré směsi
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801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické
část A04 Úpravy povrchů

 >  Aktualizovány kalkulace položek pro ocenění akrylátových, silikátových, silikonových a silikonsilikátových 
tenkovrstvých pastovitých omítek vnějších ploch.

 > Doplněny komerční varianty (BAUMIT, CEMIX, JUB, MAXIT a WEBER).
 >   Položky byly přečíslovány s ohledem na změnu kalkulační náplně. Pro univerzálnější použití nyní neobsa-

hují penetrační nátěr, pro který byly vytvořeny samostatné položky.

 > omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch
KL   801-1   Část A04

24

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

62 . 51‑1 . Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch 
probarvená bez penetrace

zatíraná (škrábaná), zrnitost
1,0 mm

621 51‑1002 podhledů m2

MAX.001:  maxit spectra K1,0 mm
WBR.001:  weberpas akrylát ‑ zrnitý 1,0 mm

622 51‑1002 stěn m2

MAX.001:  maxit spectra K 1,0
WBR.001:  weberpas akrylát ‑ zrnitý 1,0 mm

623 51‑1002 pilířů nebo sloupů m2

MAX.001:  maxit spectra K 1,0
WBR.001:  weberpas akrylát ‑ zrnitý 1,0 mm

1,5 mm
621 51‑1012 podhledů m2

BMT.001:  Baumit PuraTop K1,5 mm
BMT.002:  Baumit GranoPorTop K1,5 mm
JUB.001:  JUBIZOL ACRYL FINISH S 1,5
JUB.002:  JUBIZOL ACRYL FINISH XS 1,5
LBC.001:  zatíraná Cemix 1,5 mm
MAX.001:  maxit spectra A 9040 K 1,5 mm
WBR.001:  weberpas akrylát ‑ zrnitý 1,5 mm

622 51‑1012 stěn m2

BMT.001:  Baumit PuraTop K1,5 mm
BMT.002:  Baumit GranoPorTop K1,5 mm
JUB.001:  JUBIZOL ACRYL FINISH S 1,5
JUB.002:  JUBIZOL ACRYL FINISH XS 1,5
LBC.001:  zatíraná Cemix 1,5 mm
MAX.001:  maxit spectra A 9040 K 1,5 mm
WBR.001:  weberpas akrylát ‑ zrnitý 1,5 mm

623 51‑1012 pilířů nebo sloupů m2

BMT.001:  Baumit PuraTop K1,5 mm
BMT.002:  Baumit GranoPorTop K1,5 mm
JUB.001:  JUBIZOL ACRYL FINISH S 1,5
JUB.002:  JUBIZOL ACRYL FINISH XS 1,5
LBC.001:  zatíraná Cemix 1,5 mm
MAX.001:  maxit spectra A 9040 K 1,5 mm
WBR.001:  weberpas akrylát ‑ zrnitý 1,5 mm

2,0 mm
621 51‑1022 podhledů m2

BMT.001:  Baumit PuraTop K 2,0 mm
BMT.002:  Baumit GranoPorTop K 2,0 mm
JUB.001:  JUBIZOL ACRYL FINISH S 2,0
JUB.002:  JUBIZOL ACRYL FINISH XS 2,0
LBC.001:  zatíraná Cemix 2,0 mm
MAX.001:  maxit spectra A 9040 K 2,0 mm
WBR.001:  weberpas akrylát ‑ zrnitý 2 mm

622 51‑1022 stěn m2

BMT.001:  Baumit PuraTop K 2,0 mm
BMT.002:  Baumit GranoPorTop K 2,0 mm
JUB.001:  JUBIZOL ACRYL FINISH S 2,0
JUB.002:  JUBIZOL ACRYL FINISH XS 2,0
LBC.001:  zatíraná Cemix 2,0 mm

 > omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch
KL   801-1   Část A04

25

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

62 . 52‑10 Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch 
probarvená bez penetrace

zatíraná (škrábaná ), zrnitost
1,0 mm

621 52‑1002 podhledů m2

LBC.001:  zatíraná Cemix 1,0 mm
MAX.001:  maxit sil A 9020 K1 mm
WBR.001:  weberpas silikát‑zrnitý 1 mm
WBR.002:  weberpas ExtraClean active‑zrnitý 1 mm

622 52‑1002 stěn m2

LBC.001:  zatíraná Cemix 1,0 mm
MAX.001:  maxit sil A 9020 K1 mm
WBR.001:  weberpas silikát‑zrnitý 1 mm
WBR.002:  weberpas ExtraClean active‑zrnitý 1 mm

623 52‑1002 pilířů nebo sloupů m2

LBC.001:  zatíraná Cemix 1,0 mm
MAX.001:  maxit sil A 9020 K1 mm
WBR.001:  weberpas silikát‑zrnitý 1 mm
WBR.002:  weberpas ExtraClean active‑zrnitý 1 mm

1,5 mm
621 52‑1012 podhledů m2

BMT.001:  Baumit SilikatTop K 1,5 mm
BMT.002:  Baumit NanoporTop K 1,5 mm
JUB.001:  JUBIZOL SILICATE FINISH S 1,5
LBC.001:  zatíraná Cemix 1,5 mm
MAX.001:  maxit sil A 9020 K 1,5 mm
WBR.001:  weberpas silikát‑zrnitý 1,5 mm
WBR.002:  weberpas ExtraClean active‑zrnitý 

1,5 mm
622 52‑1012 stěn m2

BMT.001:  Baumit SilikatTop K 1,5 mm
BMT.002:  Baumit NanoporTop K 1,5 mm
JUB.001:  JUBIZOL SILICATE FINISH S 1,5
LBC.001:  zatíraná Cemix 1,5 mm
MAX.001:  maxit sil A 9020 K 1,5 mm
WBR.001:  weberpas silikát‑zrnitý 1,5 mm
WBR.002:  weberpas ExtraClean active‑zrnitý 

1,5 mm
623 52‑1012 pilířů nebo sloupů m2

BMT.001:  Baumit SilikatTop K 1,5 mm
BMT.002:  Baumit NanoporTop K 1,5 mm
JUB.001:  JUBIZOL SILICATE FINISH S 1,5
LBC.001:  zatíraná Cemix 1,5 mm
MAX.001:  maxit sil A 9020 K1,5 mm
WBR.001:  weberpas silikát‑zrnitý 1,5 mm
WBR.002:  weberpas ExtraClean active‑zrnitý 

1,5 mm

2,0 mm
621 52‑1022 podhledů m2

BMT.001:  Baumit SilikatTop K 2 mm
BMT.002:  Baumit NanoporTop K 2 mm
JUB.001:  JUBIZOL SILICATE FINISH S 2,0

 > omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 

 > omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch 

 > penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek
KL   801-1   Část A04

15

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

62 . 15‑10 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek
akrylátový univerzální

621 15‑1001 podhledů m2

BMT.001:  Baumit UniPrimer
JUB.001:  JUBIZOL UNIGRUND
LBC.001:  Cemix Penetrace ASN TOP
LBC.002:  Cemix Penetrace ASN COLOR
MAX.001:  maxit prim 1050 Aufbrennsperre
MAX.002:  maxit prim 1060 Haftgrund
WBR.001:  Weberpas podklad UNI

622 15‑1001 stěn m2

BMT.001:  Baumit UniPrimer
JUB.001:  JUBIZOL UNIGRUND
LBC.001:  Cemix Penetrace ASN TOP
LBC.002:  Cemix Penetrace ASN COLOR
MAX.001:  maxit prim 1050 Aufbrennsperre
MAX.002:  maxit prim 1060 Haftgrund
WBR.001:  Weberpas podklad UNI

623 15‑1001 pilířů m2

BMT.001:  Baumit UniPrimer
JUB.001:  JUBIZOL UNIGRUND
LBC.001:  Cemix Penetrace ASN TOP
LBC.002:  Cemix Penetrace ASN COLOR
MAX.001:  maxit prim 1050 Aufbrennsperre
MAX.002:  maxit prim 1060 Haftgrund
WBR.001:  Weberpas podklad UNI

silikátový paropropustný
621 15‑1011 podhledů m2

BMT.001:  Baumit Premium Primer
BMT.002:  Baumit Multi Primer
LBC.001:  Cemix ST COLOR
WBR.001:  Weberpas podklad S

622 15‑1011 stěn m2

BMT.001:  Baumit Premium Primer
BMT.002:  Baumit Multi Primer
LBC.001:  Cemix ST COLOR
WBR.001:  Weberpas podklad S

623 15‑1011 pilířů m2

BMT.001:  Baumit Premium Primer
BMT.002:  Baumit Multi Primer
LBC.001:  Cemix ST COLOR
WBR.001:  Weberpas podklad S

mozaikových akrylátový
622 15‑1021 stěn m2

WBR.001:  Weberpas podklad UNI MAR
623 15‑1021 pilířů m2

WBR.001:  Weberpas podklad UNI MAR

Pastovité omítky
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Předpínací výztuž mostů
821-1 Mosty

 >  Oblast předpínání mostních konstrukcí byla kompletně zrevidována, přepracována a doplněna. 
 > Do soustavy byly doplněny související směrné materiály (kabely, chráničky, spojky, kotvy).
 > Položky byly zpracovány jako kompletní – obsahují i dodávku materiálu. 
 >  Nově lze ocenit předpínací výztuž mostních pilířů, opěr, úložných prahů a nosné konstrukce mostů, ka-

belové chráničky, kotvy a spojky předpínacích kabelů, napínání kabelů a injektáž chrániček cementovou 
maltou.

 >  Výztuž předpínací nosné konstrukce mostů – měrnou jednotkou je tuna. Cena obsahuje jak dodávku 
předpínacích kabelů, tak jejich rozměření, nakrácení na potřebnou délku a uložení do chráničky nebo 
na místo předpínání.

 >  Kabelové chráničky – měrnou jednotkou je metr. Soubor cen obsahuje dodávku a osazení chrániček pro 
nesoudržné předpínání (HDPE) i pro soudržné předpínání (ocelové z vinutého plechu i plastové).

 >  Kotvy a spojky předpínacích kabelů – soubor cen obsahuje zřízení kotev cibulových a vějířových, do-
dávku a osazení kotev aktivních i pasivních pro kabely čtyřlanové až devatenáctilanové, kotvy monostran-
dů a spojky kabelů.

 >  Napínání kabelů – je rozděleno podle počtu lan a délky kabelu. Napínání je kalkulováno na jeden kus 
napínaného kabelu.

 >  Injektáž cementovou maltou – soubor cen obsahuje pouze položky pro injektáž cementovou maltou. 
Jiné technologie (injektáž tukem nebo voskem) se oceňují individuálně.

část A01 Silniční mosty
 > výztuž předpínací mostních opěr, pilířů a úložných prahů délky do 20 m

KL   821-1   Část A01

2

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

334 37‑ . . Výztuž předpínací mostních opěr, pilířů a úložných prahů délky 
do 20 m 

předpínací kabely
334 37‑1131 pro vnitřní nebo vnější předpětí t
334 37‑1133 monostrand t

osazení desky
334 37‑3121 podkladní do bednění kus

kabelová chránička pro
nesoudržné předpínání

hladká HDPE, vnitřního průměru
334 37‑4116 do 80 mm m

soudržné předpínání
z vinutého plechu, vnitřního průměru

334 37‑4222 do 65 mm m
334 37‑4223 přes 65 do 80 mm m

plastová, vnitřního průměru
334 37‑4232 do 65 mm m
334 37‑4233 přes 65 do 80 mm m

Příplatek k cenám
za osazování kabelových chrániček malého rozsahu

334 37‑4291 do 200 m v jedné etapě kus

kotva
aktivní

334 37‑5111 4 lana kus
334 37‑5112 7 lan kus
334 37‑5113 12 lan kus

pasivní
334 37‑5121 4 lana kus
334 37‑5122 7 lan kus
334 37‑5123 12 lan kus

vějířová/cibulová svazku
334 37‑5131 4 lan kus
334 37‑5132 7 lan kus
334 37‑5133 12 lan kus

monostrand
334 37‑5141 jednolanová kus
334 37‑5142 2 ‑ 4 lanová kus

napínání kabelů soudržných i nesoudržných
334 37‑6311 jednolanových monostrand kus
334 37‑6312 4-lanových kus
334 37‑6313 7-lanových kus
334 37‑6314 12-lanových kus

 > výztuž předpínací nosné konstrukce mostů
KL   821-1   Část A01

4

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

421 37‑ . . Výztuž předpínací nosné konstrukce mostů 
předpínací kabely

421 37‑1131 pro vnitřní nebo vnější předpětí t
421 37‑1133 monostrand t

osazení desky
421 37‑3121 podkladní do bednění kus

kabelová chránička pro
nesoudržné předpínání hladká

HDPE, vnitřního průměru
421 37‑4116 do 80 mm m
421 37‑4117 přes 80 do 100 mm m
421 37‑4118 přes 100 do 130 mm m

soudržné předpínání
z vinutého plechu, vnitřního průměru

421 37‑4222 do 65 mm m
421 37‑4223 přes 65 do 80 mm m
421 37‑4224 přes 80 do 100 mm m

plastová, vnitřního průměru
421 37‑4232 do 65 mm m
421 37‑4233 přes 65 do 80 mm m
421 37‑4234 přes 80 do 100 mm m

Příplatek k cenám
za osazování kabelových chrániček malého rozsahu

421 37‑4291 do 200 m v jedné etapě kus

kotva
aktivní

421 37‑5111 4 lana kus
421 37‑5112 7 lan kus
421 37‑5113 12 lan kus
421 37‑5114 19 lan kus

pasivní
421 37‑5121 4 lana kus
421 37‑5122 7 lan kus
421 37‑5123 12 lan kus
421 37‑5124 19 lan kus

vějířová/cibulová svazku
421 37‑5131 4 lan kus
421 37‑5132 7 lan kus
421 37‑5133 12 lan kus
421 37‑5134 19 lan kus

monostrand
421 37‑5141 jednolanová kus
421 37‑5142 2 - 4 lanová kus
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Otevíratelná a dočasná svodidla
822-1 Komunikace pozemní a letiště

 >  Doplněny položky pro trvale osazené ocelové svodidlo zádržnosti H2, které je mobilní, otevíratelné a lehce 
rozebíratelné. Používá se pro přejezdy středního dělicího pásu a pro potřeby integrovaného záchranného 
systému. 

 >  Přepracována byla dočasná ocelová svodidla a nově zařazena dočasná betonová svodidla třídy T3 W2, 
která slouží především při rekonstrukci dálnic.

část A01 Zřízení konstrukcí stavebních objektů
 > mobilní ocelové svodidlo

 > montáž a demontáž dočasných svodidel

KL   822-1   Část A01

4

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

911 38‑13 Mobilní ocelové svodidlo
pro přejezdy středního dělícího pásu a potřeby integrovaného 
záchranného systému oboustranné

911 38‑1331 průběžné m
VSB:  BARRIERGUARD 800

911 38‑1332 průběžné s otevíracím prvkem m
VSB:  BARRIERGUARD 800 Opening Gate

KL   822-1   Část A01

5

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

911 38‑1 . Montáž a demontáž dočasných svodidel
pro oddělení jízdních pruhů nebo přesměrování dopravy, úroveň 
zadržení T3 W2 oboustranných

ocelových
celkové délky

911 38‑1411 do 500 m m
911 38‑1412 přes 500 do 5000 m m
911 38‑1413 přes 5000 m m

Příplatek k ceně
za první a každý další den použití po dobu

911 38‑1421 1 až 30 dnů m
VSB:  BARRIERGUARD 600

911 38‑1422 31 až 180 dnů m
VSB:  BARRIERGUARD 600

911 38‑1423 přes 180 dnů m
VSB:  BARRIERGUARD 600

betonových
celkové délky

911 38‑1511 do 500 m m
911 38‑1512 přes 500 do 5000 m m
911 38‑1513 přes 5000 m m

Příplatek k ceně
za první a každý další den použití po dobu

911 38‑1521 1 až 30 dnů m
911 38‑1522 31 až 180 dnů m
911 38‑1523 přes 180 dnů m

Fasádní systémy z plechu
800-767 Konstrukce zámečnické

 >  Nové položky pro montáž fasádních lamelových obkladů a kovových kazet. 
 >  Jako specifikaci k montážním položkám je možné zvolit kovové lamely nebo kazety.
 > Součástí cen je montáž a dodávka podkladního roštu. 
 > Součástí fasádních systémů z plechu je rovněž lemování, pro které jsou připraveny samostatné položky.
 >  Byly doplněny i položky pro případné zateplení roštu (montáž tepelné izolace do katalogu 800-713 a uko-

tvení pojistné fólie do katalogu 800-711).
 > Vytvořeny komerční varianty položek s využitím výrobků firmy DEKMETAL.
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část A01 Konstrukce zámečnické – montáž
 > montáž fasádních lamelových obkladů

•  Lamela je obdélníkový prvek s převažujícím jedním rozměrem, systémem do sebe zapadajících zám-
ků, připevňuje se k nosnému roštu. Do svislé spáry mezi lamely se vkládá dělicí T profil, případně dila-
tační vložka. Připevňovací prvky jsou skryté. Jako specifikaci k těmto montážním položkám je možné 
zvolit kovové lamely v provedení Pz, TiZn, Al.KL   800-767   Část A01

6

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

767 42‑ . . Montáž fasádních lamelových obkladů
včetně montáže a dodávky roštu

nezatepleného
lamely kladené vodorovně na jednosměrném svislém roštu, 
kotveném

do zdiva, C-kazet nebo lehčeného betonu
šířky lamel do 150 mm

výšky budovy
767 42‑1311 do 6 m m2

767 42‑1312 přes 6 do 12 m m2

767 42‑1313 přes 12 do 24 m m2

767 42‑1314 přes 24 do 32 m m2

šířky lamel přes 150 mm
výšky budovy

767 42‑1316 do 6 m m2

767 42‑1317 přes 6 do 12 m m2

767 42‑1318 přes 12 do 24 m m2

767 42‑1319 přes 24 do 32 m m2

do betonu
šířky lamel do 150 mm

výšky budovy
767 42‑1411 do 6 m m2

767 42‑1412 přes 6 do 12 m m2

767 42‑1413 přes 12 do 24 m m2

767 42‑1414 přes 24 do 32 m m2

šířky lamel přes 150 mm
výšky budovy

767 42‑1416 do 6 m m2

767 42‑1417 přes 6 do 12 m m2

767 42‑1418 přes 12 do 24 m m2

767 42‑1419 přes 24 do 32 m m2

lamely kladené svisle na jednosměrném vodorovném roštu, 
kotveném

do zdiva, C-kazet nebo lehčeného betonu
šířky lamel do 150 mm

výšky budovy
767 42‑2311 do 6 m m2

767 42‑2312 přes 6 do 12 m m2

767 42‑2313 přes 12 do 24 m m2

767 42‑2314 přes 24 do 32 m m2

šířky lamel přes 150 mm
výšky budovy

767 42‑2316 do 6 m m2

767 42‑2317 přes 6 do 12 m m2

767 42‑2318 přes 12 do 24 m m2

767 42‑2319 přes 24 do 32 m m2

KL   800-786    

1

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

 Suchá výstavba
panely sendvičové, skládané pláště

fasádní lamely z Pz plechu
13814000 lamela fasádní tl plechu 1.0 mm, šířky do 

150 mm, délky 1000 mm z Pz plechu
m2

DMT.0051864.
URS

DEKLAMELLA® IDEAL, tloušťka plechu 
1.0 mm, šířka 140 mm, délka 1000 mm 
z Pz plechu

m2

13814001 lamela fasádní tl plechu 1.0 mm, šířky do 
150 mm, délky 2000 mm z Pz plechu

m2

DMT.0051865.
URS

DEKLAMELLA® IDEAL, tloušťka plechu 
1.0 mm, šířka 140 mm, délka 2000 mm 
z Pz plechu

m2

13814002 lamela fasádní tl plechu 1.0 mm, šířky do 
150 mm, délky 3000 mm z Pz plechu

m2

DMT.0051866.
URS

DEKLAMELLA® IDEAL, tloušťka plechu 
1.0 mm, šířka 140 mm, délka 3000 mm 
z Pz plechu

m2

13814003 lamela fasádní tl plechu 1.0 mm, šířky do 
150 mm, délky 4000 mm z Pz plechu

m2

DMT.0051867.
URS

DEKLAMELLA® IDEAL, tloušťka plechu 
1.0 mm, šířka 140 mm, délka 4000 mm 
z Pz plechu

m2

 >  montáž fasádních kazetových obkladů
•  Fasádní kazety jsou čtvercové nebo obdélníkové ohý-

bané prvky, které se připevňují k nosnému roštu. Pro vý-
běr specifikace je možné využít položky podle typu ma-
teriálu z Pz, TiZn, Al.KL   800-767   Část A01

2

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

767 42‑ . . Montáž  fasádních kazetových obkladů
včetně montáže a dodávky roštu

nezatepleného
kazety kladené vodorovně na jednosměrném svislém roštu, 
kotveném

do zdiva, C-kazety nebo lehčeného betonu
šířky kazet do 200 mm

výšky budovy
767 42‑5311 do 6 m m2

767 42‑5312 přes 6 do 12 m m2

767 42‑5313 přes 12 do 24 m m2

767 42‑5314 přes 24 do 32 m m2

šířky kazet přes 200 do 400 mm
výšky budovy

767 42‑5316 do 6 m m2

767 42‑5317 přes 6 do 12 m m2

767 42‑5318 přes 12 do 24 m m2

767 42‑5319 přes 24 do 32 m m2

šířky kazet přes 400 mm
výšky budovy

767 42‑5321 do 6 m m2

767 42‑5322 přes 6 do 12 m m2

767 42‑5323 přes 12 do 24 m m2

767 42‑5324 přes 24 do 32 m m2

do betonu
šířky kazet do 200 mm

výšky budovy
767 42‑5411 do 6 m m2

767 42‑5412 přes 6 do 12 m m2

767 42‑5413 přes 12 do 24 m m2

767 42‑5414 přes 24 do 32 m m2

šířky kazet přes 200 do 400 mm
výšky budovy

767 42‑5416 do 6 m m2

767 42‑5417 přes 6 do 12 m m2

767 42‑5418 přes 12 do 24 m m2

767 42‑5419 přes 24 do 32 m m2

šířky kazet přes 400 mm
výšky budovy

767 42‑5421 do 6 m m2

767 42‑5422 přes 6 do 12 m m2

767 42‑5423 přes 12 do 24 m m2

767 42‑5424 přes 24 do 32 m m2

kazety kladené vodorovně na dvousměrném roštu, kotveném
do zdiva, C-kazety nebo lehčeného betonu

šířky kazet do 200 mm
výšky budovy

767 42‑7311 do 6 m m2

767 42‑7312 přes 6 do 12 m m2

KL   800-786   

1

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

 Suchá výstavba
panely sendvičové, skládané pláště

fasádní kazety z Pz plechu
13814018 kazeta fasádní tl plechu 1.0 mm, šířky do 

150 mm, délky 500 mm z Pz plechu
m2

DMT.0051918.
URS

DEKCASSETTE® IDEAL, tloušťka plechu 
1.0 mm, šířka 150 mm, délka 500 mm z Pz 
plechu

m2

DMT.0051946.
URS

DEKCASSETTE® STANDARD, tloušťka 
plechu 1.0 mm, šířka 150 mm, délka  
500 mm z Pz plechu

m2

DMT.0051974.
URS

DEKCASSETTE® LE, tloušťka plechu  
1.0 mm, šířka 150 mm, délka 500 mm z Pz 
plechu

m2

DMT.0051986.
URS

DEKCASSETTE® SPECIAL, tloušťka plechu 
1.0 mm, šířka 150 mm, délka 500 mm z 
Pz plechu

m2

13814019 kazeta fasádní tl plechu 1.0 mm, šířky do 
150 mm, délky 1000 mm z Pz plechu

m2

DMT.0051919.
URS

DEKCASSETTE® IDEAL, tloušťka plechu  
1.0 mm, šířka 150 mm, délka 1000 mm 
z Pz plechu

m2

DMT.0051947.
URS

DEKCASSETTE® STANDARD, tloušťka 
plechu 1.0 mm, šířka 150 mm, délka  
1000 mm z Pz plechu

m2

DMT.0051975.
URS

DEKCASSETTE® LE, tloušťka plechu  
1.0 mm, šířka 150 mm, délka 1000 mm 
z Pz plechu

m2

DMT.0051987.
URS

DEKCASSETTE® SPECIAL, tloušťka plechu 
1.0 mm, šířka 150 mm, délka 1000 mm 
z Pz plechu

m2

montáž specifikace

montáž specifikace
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 > montáž lemovacích prvků kovových fasádních obkladů
•  Položky jsou určeny pro lemování otvorů, rohů, atik, soklů a dalších prvků kovových fasád. KL   800-767   Část A01

10

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

767 42‑81 Montáž lemovacích prvků kovových fasádních  
obkladů

767 42‑8101 otvorů m
767 42‑8102 spodního ukončení m
767 42‑8103 horního ukončení m
767 42‑8104 svislého ukončení rohového m
767 42‑8105 svislého ukončení koutového m
767 42‑8106 mezilamelové vložky m
767 42‑8107 dělícího T profilu m

KL   800-786   

1

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

 Suchá výstavba
panely sendvičové, skládané pláště

fasádní lemovací prvek Pz
13814046 lemování otvorů nezateplená fasáda 

lakovaný Pz plech tl 0,5-0,63 mm
m

13814047 lemování otvorů zateplená fasáda  
tl tepelné izolace  100 mm lakovaný  
Pz plech tl 0,5-0,63 mm

m

13814048 lemování otvorů zateplená fasáda  
tl tepelné izolace  160 mm lakovaný  
Pz plech tl 0,5-0,63 mm

m

13814049 lemování otvorů zateplená fasáda  
tl tepelné izolace  200 mm lakovaný  
Pz plech tl 0,5-0,63 mm

m

13814050 ukončení svislé koutové r. š. 300 mm 
lakovaný Pz plech tl 0,5-0,63 mm

m

13814051 ukončení svislé rohové r. š. 550 mm  
lakovaný Pz plech tl 0,5-0,63 mm

m

13814052 ukončení horní atika r. š. 625 mm  
lakovaný Pz plech tl 0,5-0,63 mm

m

13814053 ukončení dolní nezateplená fasáda  
(okapnice, zakládací profil) lakovaný  
Pz plech tl 0,5-0,63 mm

m

13814054 ukončení dolní zateplená fasáda  
tl tepelné izolace 100 mm (okapnice, 
zakládací profil) lakovaný Pz plech  
tl 0,5-0,63 mm

m

13814055 ukončení dolní zateplená fasáda  
tl tepelné izolace 160 mm (okapnice, 
zakládací profil) lakovaný Pz plech  
tl 0,5-0,63 mm

m

13814056 ukončení dolní zateplená fasáda  
tl tepelné izolace 200 mm (okapnice, 
zakládací profil) lakovaný Pz plech  
tl 0,5-0,63 mm

m

13814057 vložky mezilamelové lakovaný Pz plech  
tl 0,5-0,63 mm

m

13814058 dělící T profil lakovaný Pz plech  
tl 0,5-0,63 mm

m

Odvodnění střech z plastu
800-764 Konstrukce klempířské
část A07 Odvodnění střechy z plastu
 >  Zcela nová část pro ocenění plastových žlabů a svodů včetně komerčních variant položek s využitím 

výrobků firem GUTTA a NICOLL. 
 >  Plastové systémy odvodnění střech jsou vyráběné z PVC odolného proti UV záření a povětrnostním vlivům, 

zaručují snadnou montáž a dlouhou životnost.

 > žlab podokapní z plastu
KL   800-764   Část A02

8

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

764 56‑14 Žlab podokapní z plastu
včetně háků a čel

půlkruhový, průměr
764 56‑1401 75 mm m

GTA:  Gutta Aqua 75
NCL:  MARLEY RG 75

764 56‑1403 100 mm m
NCL:  MARLEY RG 100

764 56‑1405 125 mm m
GTA:  Gutta Aqua 125
NCL:  MARLEY RG 125

764 56‑1407 150 mm m
GTA:  Gutta Aqua 150
NCL:  MARLEY RG 150

hranatý, průměr
764 56‑1411 70 mm m

NCL:  MARLEY RG 70

roh nebo kout, žlabu
půlkruhového, průměr

764 56‑1421 75 mm m
GTA:  Gutta Aqua 75
NCL:  MARLEY RG 75

764 56‑1423 100 mm m
NCL:  MARLEY RG 100

764 56‑1425 125 mm m
GTA:  Gutta Aqua 125
NCL:  MARLEY RG 125

764 56‑1427 150 mm m
GTA:  Gutta Aqua 150
NCL:  MARLEY RG 150

hranatého, průměr
764 56‑1433 70 mm kus

NCL:  MARLEY RG 70

kotlík
půlkulatý, průměr žlabu

764 56‑1451 75 mm kus
GTA:  Gutta Aqua 75/60
NCL:  MARLEY RG 75/53

764 56‑1453 100 mm kus
NCL:  MARLEY RG 100/75

764 56‑1455 125 mm kus
GTA:  Gutta Aqua 125/90
NCL.001:  MARLEY RG 125/75
NCL.002:  MARLEY RG 125/105

764 56‑1457 150 mm kus
GTA:  Gutta Aqua 150/110
NCL.001:  MARLEY RG 150/105
NCL.002:  MARLEY RG 150/125

hranatý, průměr žlabu
764 56‑1461 70 mm kus

NCL:  MARLEY RG 70/53

 > svod z plastu
KL   800-764   Část A02

9

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

764 56‑86 Svod z plastu
včetně objímek, kolen a odskoků

kruhový, průměru
764 56‑8620 do 53 mm m

NCL:  Marley DN 53
764 56‑8621 přes 53 do 75 mm m

GTA:  Gutta Aqua 63
NCL:  Marley DN 75

764 56‑8622 přes 75 do 105 mm m
GTA:  Gutta Aqua 90
NCL:  Marley DN 105

764 56‑8623 přes 105 do 125 mm m
GTA:  Gutta Aqua 110
NCL:  Marley DN 125

sklápěcí výpust vody kruhového svodu, průměru
764 56‑8631 do 53 mm kus

NCL:  Marley DN 53
764 56‑8632 přes 53 do 75 mm kus

NCL:  Marley DN 75
764 56‑8633 přes 75 mm kus

NCL:  Marley DN 105

montáž specifikace
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Svítidla
800-741 Elektroinstalace silnoproud
část A10 Svítidla a osvětlovací zařízení – montáž

 >  Elektroinstalační práce byly doplněny o nové položky pro ocenění vestav-
ných, exteriérových a průmyslových svítidel s integrovaným zdrojem LED. 
Položky jsou určeny pro montáž svítidel, která nemají vyměnitelný zdroj 
světla a montují se přímo na elektrické vedení.

 >  V  souvislosti s  úpravou montážních položek byl výrazně rozšířen sorti-
ment LED svítidel, a  to jak v  rámci směrných, tak i  komerčních materi-
álů (DAMIJA, EGLO, GREENLUX, KANLUX, MCLED, MODUS, PANLUX, 
PHILIPS, SKOFF, TREVOS).

 > vestavná interiérová svítidla
• stropní pásková a panelová
• stěnová pásková a orientační

KL   800-741   Část A10

3

položka popis m.j.
cena
- Kč -

časový fond
- Nh -

741 37‑2 . Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED  
se zapojením vodičů

interiérových
vestavných

stropních
741372101 bodových kus
741372102 páskových m

panelových hranatých nebo kruhových, plochy
741372111 do 0,09 m2 kus
741372112 přes 0,09 do 0,36 m2 kus

stěnových
741372113 páskových m
741372114 orientačních kus

KL   800-786   

1

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

 Elektro
osvětlení

svítidla vestavná stěnová
34825016 svítidlo vestavné stěnové orientační  

čtvercové 70x70-100x100mm
kus

KAN.27071 APUS LED P68 WW CZ   Dekorativní 
svítidlo LED

kus

34825016 svítidlo vestavné stěnové orientační  
čtvercové 70x70-100x100mm

kus

KAN.27078 SABIK LED P68 CW CZ   Dekorativní 
svítidlo LED

kus

34825016 svítidlo vestavné stěnové orientační  
čtvercové 70x70-100x100mm

kus

KAN.29852 SABIK LED B-NW Dekorativní svítidlo LED kus
34825016 svítidlo vestavné stěnové orientační  

čtvercové 70x70-100x100mm
kus

PAN.IDB04T INDEX 9 LED teple bílá kus
34825017 svítidlo vestavné stěnové orientační  

čtvercové 100x100-150x150mm
kus

DAM.02118 Downlight MILTON LED D 6W 492lm 
3000K IP20 120° bílá

kus

34825017 svítidlo vestavné stěnové orientační  
čtvercové 100x100-150x150mm

kus

URS.8501001020 Downlight MILTON LED D 492lm 3000K 
bílá

kus

34825017 svítidlo vestavné stěnové orientační čtver-
cové 100x100-150x150mm

kus

PAN.ICJ03AS INCAST 15 LED studeně bílá kus
34825017 svítidlo vestavné stěnové orientační  

čtvercové 100x100-150x150mm
kus

PAN.ICJ04AS INCAST 18 LED studeně bílá kus

 > exteriérová svítidla
• přisazená nástěnná, pásková, reflektorová
• vestavná pásková a orientační
• samostatná sloupková

KL   800-741   Část A10

3

položka popis m.j.
cena
- Kč -

časový fond
- Nh -

741 37‑2 . Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED  
se zapojením vodičů

exteriérových
přisazených

nástěnných
741372063 hranatých nebo kruhových kus

páskových
741372064 samolepících m
741372065 lištových m

reflektorových
741372066 bez pohybového čidla kus
741372067 kus
741372068 lištový systém m

vestavných
stěnových

741372125 páskových m
741372126 orientačních kus

samostatných
741372127 sloupkových kus

KL   800-786   

1

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

       Elektro
osvětlení
svítidla exteriérová sloupková

34845000 svítidlo exteriérová sloupek LED  
v do 0,5m IP 44/54

kus

PIL.1648593P0 Bustan VENKOVNÍ SLOUPEK LED  
2x4,5W 1000lm 2700K IP44, antracit

kus

34845000 svítidlo exteriérová sloupek LED  
v do 0,5m IP 44/54

kus

URS.8500221536 Venkovní sloupek Philips BUSTAN 
antracit

kus

34845000 svítidlo exteriérová sloupek LED  
v do 0,5m IP 44/54

kus

URS.8500430908 PANLUX Zahr.světlo ORNELA sloupek, 
6W antr.

kus

34845000 svítidlo exteriérová sloupek LED  
v do 0,5m IP 44/54

kus

PAN.NOZLED GARD LED zásuvka 36cm kus
34845000 svítidlo exteriérová sloupek LED  

v do 0,5m IP 44/54
kus

PAN.PN42100012 ORNELA 6W antracit kus
34845001 svítidlo exteriérová sloupek LED  

v 0,5-0,7m IP 65
kus

MLD.ML515007190 ML-515.007.19.0 kus

montáž specifikace

montáž specifikace
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 > průmyslová svítidla
• nástěnná a stropní

KL   800-741   Část A10

3

položka popis m.j.
cena
- Kč -

časový fond
- Nh -

741 37‑2 . Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED  
se zapojením vodičů

průmyslových
přisazených

741372153 nástěnných kus
741372154 stropních kus

KL   800-786   

1

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

 Elektro
osvětlení

svítidla průmyslová LED
34835000 svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé 

kryt z PH do 3000lm
kus

175.63140 LINEA 1.4ft 2600/840 kus
34835000 svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé 

kryt z PH do 3000lm
kus

URS.8500525202 TREVOS Svítidlo LINEA 1.4ft 
2600/840;IP54;18W

kus

34835001 svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé 
kryt z PH 3000-4500lm

kus

175.63150 LINEA 1.4ft 3200/840 kus
34835001 svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé 

kryt z PH 3000-4500lm
kus

175.63160 LINEA 1.4ft 4400/840 kus
34835001 svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé 

kryt z PH 3000-4500lm
kus

175.65060 PRIMA LED 1.4ft PC 4400/840 kus
34835001 svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé 

kryt z PH 3000-4500lm
kus

URS.8500525154 TREVOS Svítidlo PRIMA LED 1.4ft PC 
4400/840 IP66

kus

34835001 svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé 
kryt z PH 3000-4500lm

kus

URS.8500525194 TREVOS Svítidlo LINEA 1.4ft 
4400/840;IP54;30W

kus

34835001 svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé 
kryt z PH 3000-4500lm

kus

URS.8500525204 TREVOS Svítidlo LINEA 1.4ft 
3200/840;IP54;22W

kus

34835002 svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé 
kryt z PH 4500-6000lm

kus

175.65460 PRIMA LED 1.4ft PC 6400/840 kus

Zdivo – nové technologie
801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické

 >  Do sortimentu položek pro zdicí práce byla doplněna zakládací vrstva z hydrofobizovaných broušených 
cihel s integrovanou izolací. 

 >  U keramických překladů byly zaktualizovány rozbory složených roletových překladů pro tloušťku zdi 380, 
400 a 440 mm a doplněny pro tloušťku 500 mm. 

 > Mezi jednoduché příčky z děrovaných cihel přibyla akustická příčka tloušťky 115 mm zděná na PUR pěnu.
 > Doplněny komerční varianty položek s využitím výrobků firmy WIENERBERGER.

část A02 Svislé konstrukce
 > zakládací vrstva z hydrofobizovaných broušených cihel s integrovanou izolací

 >  překlady keramické

KL   801-1   Část A02

4

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

311 23‑89 Zakládací vrstva z hydrofobizovaných broušených cihel 
s integrovanou izolací

výšky 250 mm, tloušťky
311 23‑8967 300 mm m

WNR.001:  POROTHERM 30 TS Profi
311 23‑8969 380 mm m

WNR.001:  POROTHERM 38 TS Profi
311 23‑8971 440 mm m

WNR.001:  POROTHERM 44 TS Profi KL   801-1   Část A02

9

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

317 16‑8 . Překlady keramické
složené roletové určené pro zabudování rolet nebo žaluzií 
osazené do maltového lože, výšky překladu 238 mm

pro tloušťku zdiva 500 mm, délky
317 16‑8350 1000 mm kus

WNR:  Porotherm KP Vario UNI
317 16‑8351 1250 mm kus

WNR:  Porotherm KP Vario UNI
317 16‑8352 1500 mm kus

WNR:  Porotherm KP Vario UNI
317 16‑8353 1750 mm kus

WNR:  Porotherm KP Vario UNI
317 16‑8354 2000 mm kus

WNR:  Porotherm KP Vario UNI
317 16‑8355 2250 mm kus

WNR:  Porotherm KP Vario UNI
317 16‑8356 2500 mm kus

WNR:  Porotherm KP Vario UNI
317 16‑8357 2750 mm kus

WNR:  Porotherm KP Vario UNI
317 16‑8358 3000 mm kus

WNR:  Porotherm KP Vario UNI
317 16‑8359 3250 mm kus

WNR:  Porotherm KP Vario UNI
317 16‑8360 3500 mm kus

WNR:  Porotherm KP Vario UNI

montáž specifikace
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 >  příčky jednoduché z cihel děrovaných
KL   801-1   Část A02

11

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

342 24‑4 . Příčky jednoduché z cihel děrovaných 
zvukově izolační

zdicí PUR pěnu, pevnost cihel
342 24‑4411 do P15, tl. příčky 115 mm m2

WNR:  POROTHERM 11,5 AKU Profi Dryfix P15

Protipožární trubní ucpávky
800-721 Zdravotně technické instalace budov

 >  Trubní ucpávky prostupů potrubí brání šíření ohně, kouře a  toxických výparů. Stávající trubní ucpávky 
a ochranné manžety pro kovové potrubí byly přepracovány. Nově byly vytvořeny položky pro ucpávky pro 
plastové potrubí.

 > Soubory cen nově obsahují komerční varianty položek s využitím výrobků firmy HILTI.

část A07 Protipožární ochrana
 > protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí

•  Soubor cen byl nově rozdělen na trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace, s hořlavou a nehořla-
vou izolací.

•  Pro prostupy nehořlavého potrubí (nebo ocelového potrubí s nehořlavou izolací) jsou určeny položky 
s protipožárním tmelem, prostupy potrubí s hořlavou izolací se utěsňují protipožární páskou nebo ban-
dáží.

KL   800-721   Část A07

6

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

727 11‑ .0 Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí
bez izolace

prostup stěnou
tloušťky 100 mm

požární odolnost EI 120
727 11‑1001 DN 25 kus

HLT:  Akrylátový tmel CFS‑ACR
727 11‑1002 DN 32 kus

HLT:  Akrylátový tmel CFS‑ACR
727 11‑1003 DN 50 kus

HLT:  Akrylátový tmel CFS‑ACR
727 11‑1004 DN 65 kus

HLT:  Akrylátový tmel CFS‑ACR
727 11‑1005 DN 80 kus

HLT:  Akrylátový tmel CFS‑ACR
727 11‑1006 DN 100 kus

HLT:  Akrylátový tmel CFS‑ACR
727 11‑1007 DN 125 kus

HLT:  Akrylátový tmel CFS‑ACR
727 11‑1008 DN 150 kus

HLT:  Akrylátový tmel CFS‑ACR
727 11‑1009 DN 200 kus

HLT:  Akrylátový tmel CFS‑ACR
727 11‑1010 DN 250 kus

HLT:  Akrylátový tmel CFS‑ACR
727 11‑1011 DN 300 kus

HLT:  Akrylátový tmel CFS‑ACR

prostup stropem
tloušťky 150 mm

požární odolnost EI 120
727 11‑1041 DN 25 kus

HLT:  Akrylátový tmel CFS‑ACR
727 11‑1042 DN 32 kus

HLT:  Akrylátový tmel CFS‑ACR
727 11‑1043 DN 50 kus

HLT:  Akrylátový tmel CFS‑ACR
727 11‑1044 DN 65 kus

HLT:  Akrylátový tmel CFS‑ACR
727 11‑1045 DN 80 kus

HLT:  Akrylátový tmel CFS‑ACR
727 11‑1046 DN 100 kus

HLT:  Akrylátový tmel CFS‑ACR
727 11‑1047 DN 125 kus

HLT:  Akrylátový tmel CFS‑ACR
727 11‑1048 DN 150 kus

HLT:  Akrylátový tmel CFS‑ACR
727 11‑1049 DN 200 kus

HLT:  Akrylátový tmel CFS‑ACR
727 11‑1050 DN 250 kus

HLT:  Akrylátový tmel CFS‑ACR
727 11‑1051 DN 300 kus

HLT:  Akrylátový tmel CFS‑ACR

 > protipožární trubní ucpávky plastového potrubí 
•  Utěsnění prostupů stěnou nebo stropem a vytvoření ucpávky se provádí zpěňujícím materiálem, který 

vytvoří ohňovou a kouřovou bariéru v místě prostupu. Prostupy mohou být utěsněny zpěňující páskou, 
tmelem nebo také protipožární pěnou. Každá ucpávka má předepsanou požární odolnost EI.

KL   800-721   Část A07

7

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

727 21‑ . . Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí
prostup stěnou

tloušťky 100 mm
požární odolnost EI 90

727 21‑2101 D 20 kus
HLT:  tmel CP 611A

727 21‑2102 D 25 kus
HLT:  tmel CP 611A

727 21‑2103 D 32 kus
HLT:  tmel CP 611A

727 21‑2104 D 40 kus
HLT:  tmel CP 611A

727 21‑2105 D 50 kus
HLT:  tmel CP 611A

požární odolnost EI 90-120
727 21‑2111 D 32 kus

HLT:  páska CP 648E
727 21‑2112 D 40 kus

HLT:  páska CP 648E
727 21‑2113 D 50 kus

HLT:  páska CP 648E
727 21‑2114 D 63 kus

HLT:  páska CP 648E
727 21‑2115 D 75 kus

HLT:  páska CP 648E
727 21‑2116 D 90 kus

HLT:  páska CP 648E
727 21‑2117 D 110 kus

HLT:  páska CP 648E
727 21‑2118 D 125 kus

HLT:  páska CP 648E
727 21‑2119 D 160 kus

HLT:  páska CP 648E
727 21‑2120 D 200 kus

HLT:  páska CP 648E

tloušťky 150 mm
požární odolnost EI 60

727 21‑2201 D 20 kus
HLT:  pěna CFS‑F FX

727 21‑2202 D 25 kus
HLT:  pěna CFS‑F FX

727 21‑2203 D 32 kus
HLT:  pěna CFS‑F FX

727 21‑2204 D 40 kus
HLT:  pěna CFS‑F FX

727 21‑2205 D 50 kus
HLT:  pěna CFS‑F FX
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 > protipožární ochranné manžety plastového potrubí 
•  Soubor cen protipožárních manžet pro vytvoření ohňové a kouřové bariéry v místě prostupů plastové-

ho potrubí byl rozdělen na prostupy stěnou nebo stropem, byly rozšířeny požární odolnosti a průměry 
potrubí.

KL   800-721   Část A07

9

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

727 22‑ . . Protipožární ochranné manžety plastového potrubí
požární odolnost EI 60-120

727 22‑2101 D 50 kus
HLT:  manžeta CP 644

727 22‑2102 D 63 kus
HLT:  manžeta CP 644

727 22‑2103 D 75 kus
HLT:  manžeta CP 644

727 22‑2104 D 90 kus
HLT:  manžeta CP 644

727 22‑2105 D 110 kus
HLT:  manžeta CP 644

727 22‑2106 D 125 kus
HLT:  manžeta CP 644

727 22‑2107 D 160 kus
HLT:  manžeta CP 644

727 22‑2108 D 200 kus
HLT:  manžeta CP 644

727 22‑2109 D 250 kus
HLT:  manžeta CP 644

727 22‑2110 D 315 kus
HLT:  manžeta CP 644

727 22‑2111 D 350 kus
HLT:  manžeta CP 644

727 22‑2112 D 400 kus
HLT:  manžeta CP 644

požární odolnost EI 90-120
727 22‑2121 D 32 kus

HLT:  manžeta CFS‑C EL
727 22‑2122 D 40 kus

HLT:  manžeta CFS‑C EL
727 22‑2123 D 50 kus

HLT:  manžeta CFS‑C EL
727 22‑2124 D 63 kus

HLT:  manžeta CFS‑C EL
727 22‑2125 D 75 kus

HLT:  manžeta CFS‑C EL
727 22‑2126 D 90 kus

HLT:  manžeta CFS‑C EL
727 22‑2127 D 110 kus

HLT:  manžeta CFS‑C EL
727 22‑2128 D 125 kus

HLT:  manžeta CFS‑C EL
727 22‑2129 D 160 kus

HLT:  manžeta CFS‑C EL

prostup stropem
tloušťky 150 mm

požární odolnost EI 90
727 22‑3101 D 50 kus

HLT:  manžeta CP 644
727 22‑3102 D 63 kus

HLT:  manžeta CP 644

KL   800-721   Část A07

6

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

727 11‑ .0 Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí
s hořlavou izolací

prostup stěnou
tloušťky 100 mm

požární odolnost EI 60
727 11‑2001 DN 25 kus

HLT:  páska CP 648E
727 11‑2002 DN 32 kus

HLT:  páska CP 648E
727 11‑2003 DN 50 kus

HLT:  páska CP 648E
727 11‑2004 DN 65 kus

HLT:  páska CP 648E
727 11‑2005 DN 80 kus

HLT:  páska CP 648E
727 11‑2006 DN 100 kus

HLT:  páska CP 648E
727 11‑2007 DN 125 kus

HLT:  páska CP 648E
727 11‑2008 DN 150 kus

HLT:  páska CP 648E

požární odolnost EI 60-120
727 11‑2021 DN 25 kus

HLT:  bandáž CFS‑B
727 11‑2022 DN 32 kus

HLT:  bandáž CFS‑B
727 11‑2023 DN 50 kus

HLT:  bandáž CFS‑B
727 11‑2024 DN 65 kus

HLT:  bandáž CFS‑B
727 11‑2025 DN 80 kus

HLT:  bandáž CFS‑B
727 11‑2026 DN 100 kus

HLT:  bandáž CFS‑B
727 11‑2027 DN 125 kus

HLT:  bandáž CFS‑B
727 11‑2028 DN 150 kus

HLT:  bandáž CFS‑B
727 11‑2029 DN 200 kus

HLT:  bandáž CFS‑B
727 11‑2030 DN 250 kus

HLT:  bandáž CFS‑B
727 11‑2031 DN 300 kus

HLT:  bandáž CFS‑B

prostup stropem
tloušťky 150 mm

požární odolnost EI 60
727 11‑2041 DN 25 kus

HLT:  páska CP 648E
727 11‑2042 DN 32 kus

HLT:  páska CP 648E

KL   800-721   Část A07

6

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

727 11‑ .0 Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí
s nehořlavou izolací

prostup stěnou
tloušťky 100 mm

požární odolnost EI 90-120
727 11‑3001 DN 25 kus

HLT:  Akrylátový tmel CFS‑ACR
727 11‑3002 DN 32 kus

HLT:  Akrylátový tmel CFS‑ACR
727 11‑3003 DN 50 kus

HLT:  Akrylátový tmel CFS‑ACR
727 11‑3004 DN 65 kus

HLT:  Akrylátový tmel CFS‑ACR
727 11‑3005 DN 80 kus

HLT:  Akrylátový tmel CFS‑ACR
727 11‑3006 DN 100 kus

HLT:  Akrylátový tmel CFS‑ACR
727 11‑3007 DN 125 kus

HLT:  Akrylátový tmel CFS‑ACR
727 11‑3008 DN 150 kus

HLT:  Akrylátový tmel CFS‑ACR

prostup stropem
tloušťky 150 mm

požární odolnost EI 90-120
727 11‑3041 DN 25 kus

HLT:  Akrylátový tmel CFS‑ACR
727 11‑3042 DN 32 kus

HLT:  Akrylátový tmel CFS‑ACR
727 11‑3043 DN 50 kus

HLT:  Akrylátový tmel CFS‑ACR
727 11‑3044 DN 65 kus

HLT:  Akrylátový tmel CFS‑ACR
727 11‑3045 DN 80 kus

HLT:  Akrylátový tmel CFS‑ACR
727 11‑3046 DN 100 kus

HLT:  Akrylátový tmel CFS‑ACR
727 11‑3047 DN 125 kus

HLT:  Akrylátový tmel CFS‑ACR
727 11‑3048 DN 150 kus

HLT:  Akrylátový tmel CFS‑ACR
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Demontáže – fotovoltaika, elektro a dřevostavby
 >  Napříč soustavou pokračuje doplňování položek pro ocenění demontážních prací. V oblasti silnoproudých 

elektroinstalací katalogu 800-741 se jedná o demontáže fotovoltaických systémů. Katalog elektromon-
tážních prací 21-M byl rozšířen o 19 nových částí pro demontáže. Katalog suché výstavby 800-763 byl 
doplněn o novou část pro demontáž konstrukcí montovaných z dřevěných dílců a panelů.

KL   800-741   Část B13

13

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

časový fond
- Nh -

741 71‑18 Demontáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů
umístěné na

741711801 šikmé střeše kotvené přes střešní 
krytinu do nosné konstrukce kus

741711802 šikmé střeše uchycené na střešní krytině kus
741711803 ploché střeše kus
741711805 fasádě kus
741711806 pozemku zemními vruty kus
741711807 pozemku kovovými nohami kus

jednotlivých komponentů
741711811 hliníkových profilů m
741711812 střešních háků šikmých střech kus

KL   800-741   Část B13

14

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

časový fond
- Nh -

741 72‑18 Demontáž fotovoltaických panelů
výkonu do 100 Wp, umístěných na

741721801 šikmé střeše kus
741721802 rovné střeše kus
741721803 fasádě kus
741721804 pozemku kus

výkonu přes 100 do 300 Wp, umístěných na
741721811 šikmé střeše kus
741721812 rovné střeše kus
741721813 fasádě kus
741721814 pozemku kus

výkonu přes 300 Wp, umístěných na
741721821 šikmé střeše kus
741721822 rovné střeše kus
741721823 fasádě kus
741721824 pozemku kus

800-741 Elektroinstalace – silnoproud
Část B13 Fotovoltaika – demontáž
Nová část obsahuje položky pro demontáž fotovoltaických systémů.

 > demontáž fotovoltaických kabelů
 > demontáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů
 > demontáž fotovoltaických panelů
 > demontáž střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů
 > demontáž stejnosměrného měniče napětí DC/DC fotovoltaických systémů
 > demontáž regulátoru fotovoltaických systémů
 > demontáž akumulátorových baterií pro fotovoltaické systémy
 > demontáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů
 > demontáž ostatních zařízení a příslušenství fotovoltaických systémů

KL   800-741   Část B13

18

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

časový fond
- Nh -

741 75‑18 Demontáž akumulátorových baterií pro fotovoltaické systémy
olověných

s pracovním napětím 12 V, kapacity
741751803 do 50 Ah kus
741751805 přes 50 do 100 Ah kus
741751807 přes 100 do 200 Ah kus
741751808 přes 200 do 300 Ah kus
741751809 přes 300 Ah kus

lithiových
s pracovním napětím 12 V, kapacity

741751813 do 50 Ah kus
741751815 přes 50 do 100 Ah kus
741751817 přes 100 do 200 Ah kus
741751818 přes 200 do 300 Ah kus
741751819 přes 300 Ah kus

s pracovním napětím 48 V, kapacity
741751820 do 100 Ah kus
741751821 přes 100 do 200 Ah kus

modulárních bateriových systémů
741751830 řídící jednotky kus
741751831 modulu kus

příslušenství
741751840 bateriového balancéru kus
741751841 ochrany baterií (odpojovače) kus
741751851 propojovače baterií kus
741751861 sledovače stavu baterií kus

KL   800-741   Část B13

15

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

časový fond
- Nh -

741 73‑08 Demontáž střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů
síťového DC/AC (On - grid)

jednofázového, maximální výstupní výkon
741730801 do 6 000 W kus
741730802 přes 6 000 W kus

třífázového, maximální výstupní výkon
741730811 do 6 000 W kus
741730812 přes 6 000 do 15 000 W kus
741730813 přes 15 000 do 50 000 W kus
741730814 přes 50 000 W kus

hybridního DC/AC
jednofázového, maximální výstupní výkon

741730821 do 6 000 W kus
741730822 přes 6 000 W kus

třífázového, maximální výstupní výkon
741730831 do 6 000 W kus
741730832 přes 6 000 W kus

ostrovního DC/AC (Off - grid)
jednofázového, maximální výstupní výkon

741730841 do 6 000 W kus
741730842 přes 6 000 W kus

mikroměniče, maximální výstupní výkon
741730851 do 350 W kus
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21-M Elektromontážní práce – silnoproud
Vytvořeny nové části katalogu pro demontážní práce. Pro veškeré montážní práce jsou nyní k dispozici od-
povídající demontáže.

 > část B02 Ocelové konstrukce pro rozvody, přístroje a rozvodny – demontáž
 > část B04 Venkovní vedení nn – demontáž
 > část B05 Venkovní vedení vn – demontáž
 > část B06 Venkovní vedení vvn – demontáž
 > část B07 Holé spojovací vedení, přípojnicové rozvody – demontáž
 > část B08 Izolované vodiče, šňůry a kabely měděné – demontáž
 > část B09 Izolované vodiče a kabely hliníkové – demontáž
 > část B10 Ukončení vodičů – demontáž
 > část B11 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí – demontáž
 > část B12 Ústrojí jistící – demontáž
 > část B13 Stykače, relé, jistící trafa – demontáž
 > část B16 Měřící přístroje – demontáž
 > část B17 Transformátory – demontáž
 > část B19 Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice – demontáž
 > část B20 Svítidla a osvětlovací zařízení – demontáž
 > část B21 Kondenzátory a reaktory – demontáž
 > část B22 Vedení uzemňovací – demontáž
 > část B24 Akumulátorové baterie – demontáž
 > část B26 Závěsné vodiče a kabely s příslušenstvím – demontážKL   21-M   Část B02

6

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

časový fond
- Nh -

218 02‑00 Demontáž kabelových věšáků
218 02‑0001 háků z pásoviny kus
218 02‑0002 stojiny s 2 háky kus
218 02‑0003 stojiny se 4 háky kus

218 02‑00 Demontáž kabelových závěsů
hřebenových

218 02‑0011 do 5 kabelů kus
218 02‑0012 přes 5 do 10 kabelů kus

218 02‑05 Demontáž nosných drátů a lan na konzolách s napínači
demontáž konzol

218 02‑0551 s jedním napínačem kus
218 02‑0552 se dvěma napínači kus

povolení
drátů

218 02‑0553 jednoho m
218 02‑0554 dvou paralelně m

lan
218 02‑0555 jednoho m
218 02‑0556 dvou paralelně m

218 02‑0 . Demontáž kovových a doplňkových konstrukcí
pro rozvodny

218 02‑0681 z profilů ocelových kg

dveří kobek rozvoden
218 02‑0691 plechových m2

218 02‑0701 z pletiva m2

krytů
218 02‑0711 z orámovaného pletiva m2

218 02‑0731 z orámovaného plechu m2

mezistěn kobek
218 02‑0752 z dvojitého plechu m2

218 02‑09 Demontáž tabulek
pro rozvodny a elektrická zařízení

218 02‑0951 výstražných nebo označovacích kus

KL   21-M   Část B06

20

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

časový fond
- Nh -

218 06‑0 . Demontáž venkovního vedení vvn 110 kV
stožáru nebo portálu

bez bourání betonového základu
218 06‑0001 nosného pb
218 06‑0002 kotevního pb

218 06‑0031 sklopení, rozřezání a odvoz stožárů nebo portálů t
vodičů a závěsů včetně odvozu izolátorů a armatur, bez demontáže 
zemnícího lana

průřezové plochy do 300 mm2
3 vodičů

I až III oblast znečištění
závěsy

218 06‑0051 nosné pb
218 06‑0052 kotevní pb
218 06‑0053 pomocné kus

6 vodičů
I až III oblast znečištění

závěsy
218 06‑0071 nosné pb
218 06‑0072 kotevní pb

průřezové plochy přes 300 mm2 do 500 mm2
3 vodičů

I až III oblast znečištění
závěsy

218 06‑0111 nosné pb
218 06‑0112 kotevní pb
218 06‑0113 pomocné kus

6 vodičů
I až III oblast znečištění

závěsy
218 06‑0131 nosné pb
218 06‑0132 kotevní pb

průřezové plochy přes 500 mm2
3 vodičů

I až III oblast znečištění
závěsy

218 06‑0151 nosné pb
218 06‑0152 kotevní pb
218 06‑0153 pomocné kus

6 vodičů
I až III oblast znečištění

závěsy
218 06‑0171 nosné pb
218 06‑0172 kotevní pb

KL   21-M   Část B20

63

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

časový fond
- Nh -

218 20‑ . . Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů
průmyslových nebo venkovních

218 20‑2010 raménkových kus
218 20‑2013 z výložníku kus
218 20‑2016 ze sloupku parkového kus

stropních
přisazených

218 20‑3403 1 zdroj s krytem kus

závěsných
218 20‑2023 na oku hmotnosti do 10 kg kus
218 20‑2003 na oku hmotnosti přes 10 kg kus
218 20‑2022 na oku s krabicí kus
218 20‑2007 na převěsu kus
218 20‑2017 s dotykovou spojkou kus

světlometů hmotnosti
218 20‑2025 do 10 kg kus
218 20‑2024 přes 10 kg kus

předřadných přístrojů
litinových nevýbušných

218 20‑3802 se závěsným okem Ex3 kus
218 20‑3803 se závěsným okem Ex0 kus

plechových nástěnných
218 20‑3805 1 zdroj kus
218 20‑3806 2 zdroje kus

218 20‑37 Demontáž speciálních svítidel s odpojením vodičů
výstražného majáčku

žárovkového
218 20‑3700 s podstavcem blikače kus
218 20‑3701 bez podstavce blikače kus

s barevnými diodami
218 20‑3705 s podstavcem blikače kus
218 20‑3706 bez podstavce blikače kus

válcového
218 20‑3711 s podstavcem kus
218 20‑3712 s podstavcem a vývodkou kus
218 20‑3713 válcového párového ve skříňce kus

218 20‑3721 pyramidálního kus
návěstního svítidla

218 20‑3703 pro bezpečnost leteckého provozu kus

218 20‑40 Demontáž stožárů osvětlení, bez zemních prací
218 20‑4001 parkových betonových kus
218 20‑4002 parkových ocelových kus
218 20‑4021 ostatních betonových kus

KL   21-M   Část B26

71

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

časový fond
- Nh -

218 26‑0 . Demontáž kabelů hliníkových do 1 kV závěsných
shození z podpěrných bodů

s povolením a snesením nosného lana z podpěrných bodů
(AEN, AYKYZ,...) počtu a průřezu žil

218 26‑0002 4x10 mm2 m
218 26‑0003 4x16 mm2 m
218 26‑0004 3x95 , 4x35 mm2 m

jmenovitě neuvedených, hmotnosti
218 26‑0005 do 0,40 kg/m m
218 26‑0006 do 0,63 kg/m m
218 26‑0007 do 1,00 kg/m m
218 26‑0008 do 1,60 kg/m m
218 26‑0009 do 2,50 kg/m m

s povolením a snesením samonosného kabelu z podpěrných 
bodů

(AES...), počtu a průřezu žil
218 26‑0010 4x16 mm2 m
218 26‑0012 4x25 až 35 mm2 m
218 26‑0013 4x50 až 70 mm2 m
218 26‑0014 4x95 až 120, 4x70+25 až 95+25 mm2 m
218 26‑0015 4x120+25 mm2 m

jmenovitě neuvedených, hmotnosti
218 26‑0016 do 0,40 kg/m m
218 26‑0017 do 0,63 kg/m m
218 26‑0018 do 1,00 kg/m m
218 26‑0019 do 1,60 kg/m m
218 26‑0020 do 2,50 kg/m m

demontáž kabelů s odříznutým nosným lanem
uložených pod omítku

AEN, AYKYZ, počtu a průřezu žil
218 26‑0022 4x10 mm2 m
218 26‑0023 4x16 mm2 m
218 26‑0024 3x95, 4x35 mm2 m

jmenovitě neuvedených, hmotnosti
218 26‑0025 do 0,40 kg/m m
218 26‑0026 do 0,63 kg/m m
218 26‑0027 do 1,00 kg/m m
218 26‑0028 do 1,60 kg/m m
218 26‑0029 do 2,50 kg/m m

upevněných příchytkami
(AEN, AYKYZ,...) počtu a průřezu žil

218 26‑0030 4x10 mm2 m
218 26‑0033 4x16 mm2 m
218 26‑0034 3x95, 4x35 mm2 m

jmenovitě neuvedených, hmotnosti
218 26‑0035 do 0,40 kg/m m
218 26‑0036 do 0,63 kg/m m
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800-763 Konstrukce suché výstavby
část B02 Demontáž konstrukcí montovaných z dílců a panelů  

 > svislé konstrukce
•  Byly vytvořeny položky pro demontáž panelů bez izolace, s izolací a s izolací včetně omítky a dále pro 

demontáž tyčových prvků – sloupů, stojek, zavětrovaní.

KL   800-763   Část B02

3

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

763 71‑ .8 Demontáž svislé konstrukce
do 10 m výšky římsy

stěn a příček z panelů
bez izolace a omítky, tloušťky

763 71‑1811 do 100 mm m2

763 71‑1812 přes 100 do 150 mm m2

763 71‑1813 přes 150 do 250 mm m2

763 71‑1814 přes 250 do 350 mm m2

763 71‑1815 přes 350 mm m2

s izolací bez omítky, tloušťky
763 71‑1821 do 100 mm m2

763 71‑1822 přes 100 do 150 mm m2

763 71‑1823 přes 150 do 250 mm m2

763 71‑1824 přes 250 do 350 mm m2

763 71‑1825 přes 350 mm m2

s izolací včetně omítky, tloušťky
763 71‑1831 do 100 mm m2

763 71‑1832 přes 100 do 150 mm m2

763 71‑1833 přes 150 do 250 mm m2

763 71‑1834 přes 250 do 350 mm m2

763 71‑1835 přes 350 mm m2

sloupů, stojek, zavětrovacích prvků
příhradových, průřezové plochy

763 71‑2811 do 3000 cm2 m

plnostěnných, průřezové plochy
763 71‑2821 do 150 cm2 m
763 71‑2822 přes 150 do 500 cm2 m
763 71‑2823 přes 500 do 3000 cm2 m

 > demontáž schodiště 
•  Obsahuje položku pro demontáž kompletního schodiště s podstupnicemi – bez podest, které se oce-

ňují jako demontáž stropní konstrukce.
KL   800-763   Část B02

4

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

763 72‑18 Demontáž schodiště
přímého s podstupnicemi, šířky ramene

763 72‑1801 do 1000 mm m

 >  střešní konstrukce
•  Byly vytvořeny položky pro demontáž střešních panelů, vazníků příhradových a plnostěnných a tyčo-

vých prvků – krokví, vaznic, ztužidel apod.
KL   800-763   Část B02

5

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

763 73‑ .8 Demontáž střešní konstrukce
do 10 m výšky římsy

opláštění z panelů a dílců, tloušťky
763 73‑1811 do 100 mm m2

763 73‑1812 přes 100 do 150 mm m2

763 73‑1813 přes 150 do 250 mm m2

763 73‑1814 přes 250 do 350 mm m2

763 73‑1815 přes 350 mm m2

vazníků
příhradových, konstrukční délky

763 73‑2811 do 9,0 m m
763 73‑2812 přes 9,0 do 12,5 m m
763 73‑2813 přes 12,5 do 15,0 m m
763 73‑2814 přes 15,0 do 20 m m
763 73‑2815 přes 20 m m

plnostěnných, konstrukční délky
763 73‑2821 do 10 m m
763 73‑2822 přes 10 do 18 m m

ostatních prvků ‑ krokví, vaznic, ztužidel, zavětrování, říms, 
průřezové plochy

763 73‑4811 do 50 cm2 m
763 73‑4812 přes 50 do 150 cm2 m
763 73‑4813 přes 150 do 500 cm2 m
763 73‑4814 přes 500 do 1000 cm2 m

 > podlahové konstrukce
• Demontáž vlastních podlahových panelů, rámů a polštářů.

 > stropní konstrukce
• Nové položky pro ocenění panelů bez i s omítkou a pro příhradové i plno stěnné nosníky.

KL   800-763   Část B02

6

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

763 75‑ .8 Demontáž podlah
z podlahových panelů tloušťky

763 75‑1811 do 250 mm m2

763 75‑1812 přes 250 mm m2

rámů obvodových a vnitřních, polštářů
průřezové plochy

763 75‑2811 do 50 cm2 m
763 75‑2812 přes 50 do 150 cm2 m
763 75‑2813 přes 150 do 500 cm2 m

KL   800-763   Část B02

7

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

763 78‑ .8 Demontáž stropní konstrukce
do 10 m výšky římsy

z panelů bez omítky, tloušťky
763 78‑1811 do 100 mm m2

763 78‑1812 přes 100 do 250 mm m2

z panelů s omítkou, tloušťky
763 78‑1821 do 100 mm m2

763 78‑1822 přes 100 do 250 mm m2

z příhradových nosníků, průvlaků
konstrukční délky do 15 m, průřezové plochy

763 78‑2811 do 1000 cm2 m

z plnostěnných nosníků (např. trámů, průvlaků, překladů)
konstrukční délky do 15 m, průřezové plochy

763 78‑3811 do 50 cm2 m
763 78‑3812 přes 50 do 150 cm2 m
763 78‑3813 přes 150 do 500 cm2 m
763 78‑3814 přes 500 do 1000 cm2 m
763 78‑3815 přes 1000 do 2000 cm2 m
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Další novinky v jednotlivých katalozích 
800-5 Sanace
část C02 Vrtání a řezání

 > jádrové vrty
•  Doplněny položky pro jádrové vrty velkých průměrů – horizontální do průměru 1 200 mm a dovrchní 

do průměru 700 mm.
KL   800-5   Část C02

10

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

977 15‑1 . Jádrové vrty diamantovými korunkami
do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene)

průměru
977 15‑1134 přes 500 do 550 mm m
977 15‑1135 přes 550 do 600 mm m
977 15‑1136 přes 600 do 650 mm m
977 15‑1137 přes 650 do 700 mm m
977 15‑1139 přes 700 do 750 mm m
977 15‑1141 přes 750 do 800 mm m
977 15‑1142 přes 800 do 850 mm m
977 15‑1143 přes 850 do 900 mm m
977 15‑1144 přes 900 do 950 mm m
977 15‑1145 přes 950 do 1 000 mm m
977 15‑1146 přes 1 000 do 1 050 mm m
977 15‑1147 přes 1 050 do 1 100 mm m
977 15‑1148 přes 1 110 do 1 150 mm m
977 15‑1149 přes 1 150 do 1 200 mm m

KL   800-5   Část C02

10

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

977 15‑1 . Jádrové vrty diamantovými korunkami
do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene)

dovrchní (směrem vzhůru), průměru
977 15‑1233 přes 450 do 500 mm m
977 15‑1234 přes 500 do 550 mm m
977 15‑1235 přes 550 do 600 mm m
977 15‑1236 přes 600 do 650 mm m
977 15‑1237 přes 650 do 700 mm m

Příplatek k cenám
977 15‑1911 za práci ve stísněném prostoru m800-6 Demolice objektů

část B01 Demolice
 > demolice dřevěných budov

• Přidány položky pro demolici těžkými mechanizačními prostředky.
KL   800-6   Část B01

2

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

981 01‑ . . Demolice budov 
těžkými mechanizačními prostředky

dřevěných
981 01‑3211 lehkých, jednostranně obitých m3

981 01‑3212 ostatních, oboustranně obitých, případně 
omítnutých m3

z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou

s podílem konstrukcí
981 01‑3311 do 10 % m3

981 01‑3312 přes 10 do 15 % m3

981 01‑3313 přes 15 do 20 % m3

981 01‑3314 přes 20 do 25 % m3

981 01‑3315 přes 25 do 30 % m3

981 01‑3316 přes 30 do 35 % m3

z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu 
prostého

s podílem konstrukcí
981 01‑3411 do 10 % m3

981 01‑3412 přes 10 do 15 % m3

981 01‑3413 přes 15 do 20 % m3

981 01‑3414 přes 20 do 25 % m3

981 01‑3415 přes 25 do 30 % m3

981 01‑3416 přes 30 do 35 % m3

z monolitického nebo montovaného železobetonu
včetně výplňového zdiva, s podílem konstrukcí

981 01‑3711 do 10 % m3

981 01‑3712 přes 10 do 15 % m3

981 01‑3713 přes 15 do 20 % m3

981 01‑3714 přes 20 do 25 % m3

981 01‑3715 přes 25 do 30 % m3

981 01‑3716 přes 30 do 35 % m3

801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické
část A01 Základy

 > podsyp pod základové konstrukce
• Přidána položka podsypu z netříděné štěrkodrtě.
KL   801-1   Část A01

2

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

271  . .‑22 Podsyp pod základové konstrukce
se zhutněním a urovnáním povrchu

ze štěrkodrtě
271 54‑2211 netříděné m3
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část A04 Úprava povrchů
 > omítka vápenocementová lehčená vyztužená vlákny vnitřních ploch

KL   801-1   Část A04

13

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

61 . 32‑2 . Omítka vápenocementová lehčená vyztužená vlákny vnitřních ploch
nanášená ručně

jednovrstvá, tloušťky do 10 mm
hladká

vodorovných konstrukcí
611 32‑2421 stropů rovných m2

611 32‑2422 stropů žebrových nebo osamělých trámů m2

611 32‑2423 kleneb nebo skořepin m2

schodišťových konstrukcí
611 32‑2425 stropů, stěn, ramen nebo nosníků m2

svislých konstrukcí
612 32‑2421 stěn m2

613 32‑2421 pilířů nebo sloupů m2

Příplatek k cenám
za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 
10 mm

611 32‑2491 stropů m2

611 32‑2495 schodišťových konstrukcí m2

612 32‑2491 stěn m2

613 32‑2491 pilířů nebo sloupů m2

nanášená strojně
jednovrstvá, tloušťky do 10 mm

hladká
vodorovných konstrukcí

611 32‑2521 stropů rovných m2

611 32‑2522 stropů žebrových nebo osamělých trámů m2

611 32‑2523 kleneb nebo skořepin m2

schodišťových konstrukcí
611 32‑2525 stropů, stěn, ramen nebo nosníků m2

svislých konstrukcí
612 32‑2521 stěn m2

613 32‑2521 pilířů nebo sloupů m2

Příplatek k cenám
za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 
10 mm

611 32‑2591 stropů m2

611 32‑2595 schodišťových konstrukcí m2

612 32‑2591 stěn m2

613 32‑2591 pilířů nebo sloupů m2

 > potažení vnitřních ploch vápenným štukem
•  Soubor cen byl rekalkulován.

 > potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem
KL   801-1   Část A04

13

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

61 . 32‑11 Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem
tloušťky do 3 mm

vodorovných konstrukcí
611 32‑1131 stropů rovných m2

611 32‑1132 stropů žebrových nebo osamělých trámů m2

611 32‑1133 kleneb nebo skořepin m2

schodišťových konstrukcí
611 32‑1135 stropů, stěn, ramen nebo nosníků m2

svislých konstrukcí
612 32‑1131 stěn m2

613 32‑1131 pilířů nebo sloupů m2

uzavřených nebo omezených prostor
617 32‑1131 světlíků nebo výtahových šachet m2

 > vnitřní pastovité omítky 
•  Vnitřní pastovité omítky byly vyřazeny. Pro jejich ocenění lze použít položky vnějších omítek.

část A08 Dokončující konstrukce a práce
 > osazení bezpečnostní, informační nebo orientační tabulky

•  Nový soubor cen pro osazování samolepicích, plastových a smaltovaných tabulek přilepením montáž-
ním lepidlem nebo přivrtáním na různé podklady – dřevo, zdivo, beton.KL   801-1   Část A08

35

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

953 99‑33 Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační  
tabulky

953 99‑3311 samolepicí kus
plastové nebo smaltované

953 99‑3321 přilepením kus
přivrtáním

953 99‑3325 na dřevěnou konstrukci kus
953 99‑3326 na zdivo kus
953 99‑3327 na beton nebo železobeton kus

 > kotevní šrouby pro chemické kotvy 
•  U položek 953 96-51.. došlo k výraznému poklesu cen. Důvodem je náhrada stávajících šroubů za nový 

typ, který má stejnou funkčnost, ale je výrazně levnější.

KL   800-786   

1

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

 Bednění, lešení, BOZP
BOZP konstrukce a značení

značení
73534510 tabulka bezpečnostní plastová s tiskem  

2 barvy A4 210x297mm
kus

73534511 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 
210x297mm samolepící

kus

73534512 tabulka bezpečnostní plastová s tiskem  
2 barvy A7 105x74mm

kus

73534516 tabulka bezpečnostní plastová s tiskem  
2 barvy A3 297x420mm

kus

73534530 tabulka bezpečnostní plastová s tiskem  
2 barvy A5 148x210mm

kus

73534535 tabulka bezpečnostní plastová s tiskem  
2 barvy A6 105x148mm

kus

73534553 tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 
210x123mm

kus

73534560 tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční  
100x100mm samolepící

kus

73534563 tabulka bezpečnostní smaltovaná symbol 
a text 150x210mm černobílá

kus

73534564 tabulka bezpečnostní smaltovaná symbol 
a text 150x210mm barevná

kus

montáž specifikace
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801-4 Budovy a haly – opravy a údržba
část C01 Opravy a údržba stavebních objektů

 > oprava vápenné omítky vnitřních ploch
 > oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch
 > oprava cementové omítky vnitřních ploch

• Doplněny položky pro opravu hladké omítky s celoplošným přeštukováním.KL   801-4   Část C01

2

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

61 . 31‑54 Oprava vápenné omítky vnitřních ploch
hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, 
tloušťky štuku do 3 mm,

stropů, v rozsahu opravované plochy
611 31‑5416 do 10% m2

611 31‑5417 přes 10 do 30% m2

611 31‑5418 přes 30 do 50% m2

stěn, v rozsahu opravované plochy
612 31‑5416 do 10% m2

612 31‑5417 přes 10 do 30% m2

612 31‑5418 přes 30 do 50% m2

světlíků nebo výtahových šachet, v rozsahu opravované plochy
617 31‑5416 do 10% m2

617 31‑5417 přes 10 do 30% m2

617 31‑5418 přes 30 do 50% m2

 > oprava vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch
KL   801-4   Část C01

8

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

622 32‑6 . Oprava vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním 
vnějších ploch

stupně členitosti 1, v rozsahu opravované plochy
622 32‑6251 do 10% m2

622 32‑6252 přes 10 do 30% m2

622 32‑6253 přes 30 do 50% m2

622 32‑6257 přes 50 do 65% m2

622 32‑6258 přes 65 do 80% m2

622 32‑6259 přes 80 do 100% m2

stupně členitosti 2, v rozsahu opravované plochy
622 32‑6351 do 10% m2

622 32‑6352 přes 10 do 20% m2

622 32‑6353 přes 20 do 30% m2

622 32‑6355 přes 30 do 40% m2

622 32‑6356 přes 40 do 50% m2

622 32‑6357 přes 50 do 65% m2

622 32‑6358 přes 65 do 80% m2

622 32‑6359 přes 80 do 100% m2

stupně členitosti 3, v rozsahu opravované plochy
622 32‑6451 do 10% m2

622 32‑6452 přes 10 do 20% m2

622 32‑6453 přes 20 do 30% m2

622 32‑6455 přes 30 do 40% m2

622 32‑6456 přes 40 do 50% m2

622 32‑6457 přes 50 do 65% m2

622 32‑6458 přes 65 do 80% m2

622 32‑6459 přes 80 do 100% m2

stupně členitosti 4, v rozsahu opravované plochy
622 32‑6551 do 10% m2

622 32‑6552 přes 10 do 20% m2

622 32‑6553 přes 20 do 30% m2

622 32‑6555 přes 30 do 40% m2

622 32‑6556 přes 40 do 50% m2

622 32‑6557 přes 50 do 65% m2

622 32‑6558 přes 65 do 80% m2

622 32‑6559 přes 80 do 100% m2

stupně členitosti 5, v rozsahu opravované plochy
622 32‑6651 do 10% m2

622 32‑6652 přes 10 do 20% m2

622 32‑6653 přes 20 do 30% m2

622 32‑6655 přes 30 do 40% m2

622 32‑6656 přes 40 do 50% m2

622 32‑6657 přes 50 do 65% m2

622 32‑6658 přes 65 do 80% m2

622 32‑6659 přes 80 do 100% m2

822-1 Komunikace pozemní a letiště
část A01 Zřízení konstrukcí stavebních objektů

 > kryt z válcovaného betonu RCC
•  Nový soubor cen pro kryty z válcovaného betonu RCC dle ČSN 736124-3. 
•  Kryt je určen zejména pro místní obslužné komunikace, účelové komunikace, parkoviště a odstavné 

plochy.
KL   822-1   Část A01

2

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

581 1 .‑5 . Kryt z válcovaného betonu RCC
C 12/16

581 11‑5011 tl. 100 mm m2

581 12‑5011 tl. 110 mm m2

581 12‑5012 tl. 120 mm m2

581 12‑5013 tl. 130 mm m2

581 12‑5014 tl. 140 mm m2

581 12‑5015 tl. 150 mm m2

581 13‑5001 tl. 160 mm m2

581 13‑5002 tl. 170 mm m2

581 13‑5003 tl. 180 mm m2

581 13‑5004 tl. 190 mm m2

581 13‑5015 tl. 200 mm m2

C 15/20
581 11‑5111 tl. 100 mm m2

581 12‑5111 tl. 110 mm m2

581 12‑5112 tl. 120 mm m2

581 12‑5113 tl. 130 mm m2

581 12‑5114 tl. 140 mm m2

581 12‑5115 tl. 150 mm m2

581 13‑5101 tl. 160 mm m2

581 13‑5102 tl. 170 mm m2

581 13‑5103 tl. 180 mm m2

581 13‑5104 tl. 190 mm m2

581 13‑5115 tl. 200 mm m2

C 18/24
581 11‑5211 tl. 100 mm m2

581 12‑5211 tl. 110 mm m2

581 12‑5212 tl. 120 mm m2

581 12‑5213 tl. 130 mm m2

581 12‑5214 tl. 140 mm m2

581 12‑5215 tl. 150 mm m2

581 13‑5201 tl. 160 mm m2

581 13‑5202 tl. 170 mm m2

581 13‑5203 tl. 180 mm m2

581 13‑5204 tl. 190 mm m2

581 13‑5215 tl. 200 mm m2

C 21/28
581 11‑5311 tl. 100 mm m2

581 12‑5311 tl. 110 mm m2

581 12‑5312 tl. 120 mm m2

581 12‑5313 tl. 130 mm m2

581 12‑5314 tl. 140 mm m2

581 12‑5315 tl. 150 mm m2

581 13‑5301 tl. 160 mm m2

581 13‑5302 tl. 170 mm m2

581 13‑5303 tl. 180 mm m2

581 13‑5304 tl. 190 mm m2

581 13‑5315 tl. 200 mm m2

část B01 Bourání (demontáž) konstrukcí objektů
 > bourání propustků

• Doplněno bourání železobetonových čel.
KL   822-1   Část B01

5

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

966 00‑8 . Bourání trubního propustku 
s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

čela
966 00‑8311 z betonu železového m3
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část C01 Opravy a údržba konstrukcí objektů
 > vyspravení výtluků mikrovlnnou technologií

•  Technologie je určena k opravě lokálních poruch obrusné a ložní vrstvy netuhých vozovek v rámci běž-
né údržby. Jedná se o doplnění a hutnění asfaltové směsi s homogenním mikrovlnným kontrolovaným 
ohřevem v celé tloušťce porušené vrstvy.

•  Při opravě dojde k bezespárému spojení původní a doplněné směsi, a tím k trvalému uzavření poruchy 
před vnikem vody (tzn. při opravě nevzniká pracovní spára, kterou by bylo potřeba utěsnit).

KL   822-1   Část C01

6

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

572 24‑21 Vyspravení výtluků mikrovlnnou technologií
strojem o výkonu 35 kW

včetně doplnění asfaltové směsi
pro výtluk plochy do 0,5 m2

572 24‑2111 hloubky do 0,1 m kus

823-1 Plochy a úprava území
část A04 Ploty a ohraničení území

 > osazení oplocení lesních kultur
•  Doplněny montážní položky oplocení pomocí uzlového pletiva výšky přes 1,5 m. 

KL   823-1   Část A04

3

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

348 95‑ . . Osazení oplocení lesních kultur
včetně dřevěných kůlů průměru do 120 mm, v osové vzdálenosti 
3 m (dodávka řeziva ve specifikaci)

v oplocení výšky přes 1,5 m
348 95‑1256 s drátěným pletivem m
348 95‑1266 tyčovým plotem m

vrata z plotových tyček
výšky přes 1,5 m plochy

348 95‑2177 do 3 m2 m
348 95‑2178 přes 2 do 10 m2 m

827-1 Vedení trubní, dálková a přípojná – vodovod a kanalizace
část A02 Venkovní vodovody

 > montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním plastovém potrubí
•  Svěrné spojky slouží všude tam, kde je třeba spojit hladké potrubí. Mechanická pevnost je srovnatelná 

s kovem. Zajišťuje pevnost závitů, které jsou kritickým místem všech plastových spojek. Výhodou je 
nepropustnost a pevnost tvarovek. Tyto vlastnosti jsou zaručeny pro všechny typy potrubí při nízkém 
i vysokém pracovním tlaku. Tvarovky jsou vhodné pro potrubní spoje z PE. 

KL   827-1   Část A02

7

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

877  . .‑20 Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí
spojek, kolen 90° nebo redukcí

877 13‑2001 d 16 kus
877 14‑2001 d 20 kus
877 15‑2001 d 25 kus
877 16‑2001 d 32 kus
877 17‑2001 d 40 kus
877 18‑2001 d 50 kus
877 21‑2001 d 63 kus
877 22‑2001 d 75 kus
877 23‑2001 d 90 kus

T-kusů
877 13‑2011 d 16 kus
877 14‑2011 d 20 kus
877 15‑2011 d 25 kus
877 16‑2011 d 32 kus
877 17‑2011 d 40 kus
877 18‑2011 d 50 kus
877 21‑2011 d 63 kus
877 22‑2011 d 75 kus
877 23‑2011 d 90 kus

 > montáž vodovodních armatur na potrubí 
•  Nově byly zařazeny položky šoupátek pro domovní přípojky se závitovými a nástrčnými ISO konci. Šou-

pátka jsou určena pro pitnou vodu. U šoupátka s nástrčnými konci jde výhradně o napojení PE potrubí.
KL   827-1   Část A02

9

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

891  . .‑ . . Montáž vodovodních armatur na potrubí
šoupátek pro domovní přípojky

se závitovými konci PN16
891 15‑1321 G 3/4“ kus
891 16‑1321 G 1“ kus
891 17‑1321 G 5/4“ kus
891 18‑1321 G 6/4“ kus
891 21‑1321 G 2“ kus

s nástrčnými ISO konci PN16
891 16‑1324 DN 25 kus
891 17‑1324 DN 32 kus
891 18‑1324 DN 40 kus
891 21‑1324 DN 50 kus
891 22‑1324 DN 63 kus
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část A03 Venkovní kanalizace
 > montáž potrubí z trub betonových (přímých) s polodrážkou

•  Nově byly doplněny montáže profilů DN 800 až DN 2200 a také montáže potrubí z trub betonových 
(přímých) s čedičovou výstelkou DN 300 až DN 2200, kdy čedičová výstelka několikanásobně zvyšuje 
životnost betonových trub. KL   827-1   Část A03

13

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

811  . .‑1 . Montáž potrubí z trub betonových (přímých)  
s polodrážkou

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %
s integrovaným pryžovým těsněním

811 39‑1111 DN 400 m
811 42‑1111 DN 500 m
811 44‑1111 DN 600 m
811 47‑1111 DN 800 m
811 49‑1111 DN 1000 m
811 52‑1111 DN 1200 m
811 54‑1111 DN 1400 m
811 56‑1111 DN 1600 m
811 58‑1111 DN 1800 m
811 61‑1111 DN 2000 m
811 63‑1111 DN 2200 m

s integrovaným pryžovým těsněním a čedičovou výstelkou
811 37‑1211 DN 300 m
811 39‑1211 DN 400 m
811 42‑1211 DN 500 m
811 44‑1211 DN 600 m
811 47‑1211 DN 800 m
811 49‑1211 DN 1000 m
811 52‑1211 DN 1200 m
811 54‑1211 DN 1400 m
811 56‑1211 DN 1600 m
811 58‑1211 DN 1800 m
811 61‑1211 DN 2000 m
811 63‑1211 DN 2200 m

Příplatek k cenám
za práce v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 %, pro

811 54‑1191 DN od 300 do 1000 m
811 61‑1191 DN od 1200 do 2200 m

za práce ve štole, pro
811 54‑1192 DN od 300 do 1000 m
811 61‑1192 DN od 1200 do 2200 m

KL   800-786   

1

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

 Kanalizace, záchytné systémy a šachty
potrubí kanalizační betonové, ŽB

betonové
59222052 trouba betonová přímá DN 1400 m
59222053 trouba betonová přímá DN 1600 m
59222054 trouba betonová přímá DN 1800 m
59222055 trouba betonová přímá DN 2000 m
59222056 trouba betonová přímá DN 2200 m

 > montáž potrubí z trub betonových vejčitých
•  Nový soubor cen pro montáže betonových vejčitých 

trub DN 500/750 až DN 1000/1500 a  vejčitých trub 
s čedičovou výstelkou stejných profilů, které jsou díky 
hydraulickým parametrům určeny i pro rovinatá území. 
Ke zvýšení životnosti a užitných vlastností jsou trouby 
osazeny čedičovou výstelkou.KL   827-1   Část A03

18

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

813  . .‑1 . Montáž potrubí z trub betonových vejčitých
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %

s integrovaným pryžovým těsněním
813 42‑1111 DN 500/750 m
813 44‑1111 DN 600/900 m
813 46‑1111 DN 700/1050 m
813 47‑1111 DN 800/1200 m
813 48‑1111 DN 900/1350 m
813 49‑1111 DN 1000/1500 m

s integrovaným pryžovým těsněním a čedičovou výstelkou
813 42‑1211 DN 500/750 m
813 44‑1211 DN 600/900 m
813 46‑1211 DN 700/1050 m
813 47‑1211 DN 800/1200 m
813 48‑1211 DN 900/1350 m
813 49‑1211 DN 1000/1500 m

Příplatek k cenám
za práce v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 %, pro

813 31‑1191 DN od 500/750 do 800/1200 m
813 44‑1191 DN od 900/1350 do 1000/1500 m

za práce ve štole, pro
813 31‑1192 DN od 500/750 do 800/1200 m
813 44‑1192 DN od 900/1350 do 1000/1500 m

KL   800-786   

1

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

 Kanalizace, záchytné systémy a šachty
potrubí kanalizační betonové, ŽB

betonové
59223024 trouba betonová vejčitá hrdlová 

50x75cm
m

59223030 trouba betonová vejčitá hrdlová  
60x90cm

m

59222030 trouba betonová vejčitá hrdlová 
70x105cm

m

59222031 trouba betonová vejčitá hrdlová 
80x120cm

m

59222032 trouba betonová vejčitá hrdlová 
90x135cm

m

59222033 trouba betonová vejčitá hrdlová 
100x150cm

m

 > montáž potrubí z trub betonových hrdlových s čedičovou výstelkou 
•  Soubor cen byl rozšířen o montáže hrdlových trub s čedičovou výstelkou DN 300 až DN 1200, dále 

podkladků pod hrdlové trouby od DN 300 do DN 1400 a položky pro napojení dvou dříků trub pomocí 
pružné spojky, kdy pružné spojky jsou alternativou k běžným integrovaným spojům. 

•  Tyto pružné spojky jsou zastarale nazývány opravné manžety. Spolehlivost a variabilita pružných spojek 
nahradila krajně nespolehlivé bandážování, obetonování a lepení spojů kanalizačních trubek.

KL   827-1   Část A03

16

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

812  . .‑2 . Montáž potrubí z trub betonových hrdlových 
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %

s integrovaným pryžovým těsněním a čedičovou výstelkou
812 37‑2221 DN 300 m
812 39‑2221 DN 400 m
812 42‑2221 DN 500 m
812 44‑2221 DN 600 m
812 47‑2221 DN 800 m
812 49‑2221 DN 1000 m
812 52‑2221 DN 1200 m

KL   800-786   

1

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

 Kanalizace, záchytné systémy a šachty
potrubí kanalizační betonové, ŽB

betonové
59222196 trouba betonová hrdlová propojovací s 

čedičovou výstelkou DN 300 360°

m

59222197 trouba betonová hrdlová propojovací s 
čedičovou výstelkou DN 400 360°

m

59222198 trouba betonová hrdlová propojovací s 
čedičovou výstelkou DN 500 360°

m

59222199 trouba betonová hrdlová propojovací s 
čedičovou výstelkou DN 600 180°

m

59222200 trouba betonová hrdlová propojovací s 
čedičovou výstelkou DN 600 360°

m

59222201 trouba betonová hrdlová propojovací s 
čedičovou výstelkou DN 800 120°

m

59222202 trouba betonová hrdlová propojovací s 
čedičovou výstelkou DN 800 180°

m

59222203 trouba betonová hrdlová propojovací s 
čedičovou výstelkou DN 800 360°

m

59222204 trouba betonová hrdlová propojovací s 
čedičovou výstelkou DN 1000 120°

m

59222205 trouba betonová hrdlová propojovací s 
čedičovou výstelkou DN 1000 180°

m

59222206 trouba betonová hrdlová propojovací s 
čedičovou výstelkou DN 1000 360°

m

59222207 trouba betonová hrdlová propojovací s 
čedičovou výstelkou DN 1200 120°

m

59222208 trouba betonová hrdlová propojovací s 
čedičovou výstelkou DN 1200 180°

m

59222209 trouba betonová hrdlová propojovací s 
čedičovou výstelkou DN 1200 360°

m

montáž specifikace

montáž specifikace

montáž specifikace



Novinky 2021/II

24

 > montáž betonových útesů s hrdlem 
•  Betonové útesy jsou kolmo nebo šikmo odseknuté části betonové nebo železobetonové trouby 

s hrdlem, doplňující při montáži podle potřeby hrdlové potrubí. Položka obsahuje výběr trouby, namě-
ření a vyznačení místa seku, přeseknutí ručním nářadím, zarovnání a začištění.

KL   827-1   Část A03

20

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

817  . .‑41 Montáž betonových útesů s hrdlem 
na potrubí betonovém a železobetonovém

817 37‑4111 DN 300 kus
817 39‑4111 DN 400 kus
817 42‑4111 DN 500 kus
817 44‑4111 DN 600 kus
817 47‑4111 DN 800 kus
817 49‑4111 DN 1000 kus
817 52‑4111 DN 1200 kus

 > montáž potrubí z trub betonových žlabových
• Doplněn soubor cen montáže trub žlabových pro profily DN 1000 až DN 1600.

KL   827-1   Část A03

19

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

814  . .‑11 Montáž potrubí z trub betonových žlabových
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %

s integrovaným pryžovým těsněním
814 49‑1111 DN 1000 m
814 52‑1111 DN 1200 m
814 54‑1111 DN 1400 m
814 56‑1111 DN 1600 m

Příplatek k cenám
za práce v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 %, pro

814 49‑1191 DN od 1000 do 1600 m

za práce ve štole, pro
814 49‑1192 DN od 1000 do 1600 m

KL   800-786   

1

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

 Kanalizace, záchytné systémy a šachty
potrubí kanalizační betonové, ŽB

betonové
59222146 trouba betonová žlabová s čedičovým 

žlabem 40cm a čedičovou nástupnicí  
DN 1000

m

59222147 trouba betonová žlabová s čedičovým 
žlabem 30cm a betonovou nástupnicí 
DN 1200

m

59222148 trouba betonová žlabová s čedičovým 
žlabem 40cm a betonovou nástupnicí 
DN 1200

m

59222149 trouba betonová žlabová s čedičovým 
žlabem 50cm a betonovou nástupnicí 
DN 1200

m

59222150 trouba betonová žlabová s čedičovým 
žlabem 30cm a čedičovou nástupnicí  
DN 1200

m

59222151 trouba betonová žlabová s čedičovým 
žlabem 40cm a čedičovou nástupnicí  
DN 1200

m

59222152 trouba betonová žlabová s čedičovým 
žlabem 50cm a čedičovou nástupnicí  
DN 1200

m

59222153 trouba betonová žlabová s čedičovým 
žlabem 40cm a betonovou nástupnicí 
DN 1400

m

59222154 trouba betonová žlabová s čedičovým 
žlabem 50cm a betonovou nástupnicí 
DN 1400

m

59222155 trouba betonová žlabová s čedičovým 
žlabem 60cm a betonovou nástupnicí 
DN 1400

m

59222156 trouba betonová žlabová s čedičovým 
žlabem 40cm a čedičovou nástupnicí  
DN 1400

m

59222157 trouba betonová žlabová s čedičovým 
žlabem 50cm a čedičovou nástupnicí 
DN 1400

m

59222158 trouba betonová žlabová s čedičovým 
žlabem 60cm a čedičovou nástupnicí  
DN 1400

m

59222159 trouba betonová žlabová s čedičovým 
žlabem 40cm a betonovou nástupnicí 
DN 1600

m

59222160 trouba betonová žlabová s čedičovým 
žlabem 50cm a betonovou nástupnicí 
DN 1600

m

59222161 trouba betonová žlabová s čedičovým 
žlabem 60cm a betonovou nástupnicí 
DN 1600

m

 > montáž potrubí z trub železobetonových (přímých) s polodrážkou
•  Nově byly doplněny montáže profilů trub přímých DN 300 až DN 2200 a trub přímých s čedičovou vý-

stelkou. KL   827-1   Část A03

16

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

821  . .‑1 . Montáž potrubí z trub železobetonových (přímých) 
 s polodrážkou

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %
s integrovaným pryžovým těsněním

821 37‑1111 DN 300 m
821 39‑1111 DN 400 m
821 42‑1111 DN 500 m
821 44‑1111 DN 600 m
821 47‑1111 DN 800 m
821 49‑1111 DN 1000 m
821 52‑1111 DN 1200 m
821 54‑1111 DN 1400 m
821 56‑1111 DN 1600 m
821 58‑1111 DN 1800 m
821 61‑1111 DN 2000 m
821 63‑1111 DN 2200 m

s integrovaným pryžovým těsněním a čedičovou výstelkou
821 37‑1211 DN 300 m
821 39‑1211 DN 400 m
821 42‑1211 DN 500 m
821 44‑1211 DN 600 m
821 47‑1211 DN 800 m
821 49‑1211 DN 1000 m
821 52‑1211 DN 1200 m
821 54‑1211 DN 1400 m
821 56‑1211 DN 1600 m
821 58‑1211 DN 1800 m
821 61‑1211 DN 2000 m
821 63‑1211 DN 2200 m

Příplatek k cenám
za práce v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 %, pro

821 37‑1191 DN od 300 do 1000 m
821 52‑1191 DN od 1200 do 2200 m

za práce ve štole, pro
821 37‑1192 DN od 300 do 1000 m
821 52‑1192 DN od 1200 do 2200 m

KL   800-786   

1

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

 Kanalizace, záchytné systémy a šachty
potrubí kanalizační betonové, ŽB

betonové
59222146 trouba betonová žlabová s čedičovým 

žlabem 40cm a čedičovou nástupnicí  
DN 1000

m

59222147 trouba betonová žlabová s čedičovým 
žlabem 30cm a betonovou nástupnicí 
DN 1200

m

59222148 trouba betonová žlabová s čedičovým 
žlabem 40cm a betonovou nástupnicí 
DN 1200

m

59222149 trouba betonová žlabová s čedičovým 
žlabem 50cm a betonovou nástupnicí 
DN 1200

m

59222150 trouba betonová žlabová s čedičovým 
žlabem 30cm a čedičovou nástupnicí  
DN 1200

m

59222151 trouba betonová žlabová s čedičovým 
žlabem 40cm a čedičovou nástupnicí  
DN 1200

m

59222152 trouba betonová žlabová s čedičovým 
žlabem 50cm a čedičovou nástupnicí  
DN 1200

m

59222153 trouba betonová žlabová s čedičovým 
žlabem 40cm a betonovou nástupnicí 
DN 1400

m

59222154 trouba betonová žlabová s čedičovým 
žlabem 50cm a betonovou nástupnicí 
DN 1400

m

59222155 trouba betonová žlabová s čedičovým 
žlabem 60cm a betonovou nástupnicí 
DN 1400

m

59222156 trouba betonová žlabová s čedičovým 
žlabem 40cm a čedičovou nástupnicí  
DN 1400

m

59222157 trouba betonová žlabová s čedičovým 
žlabem 50cm a čedičovou nástupnicí 
DN 1400

m

59222158 trouba betonová žlabová s čedičovým 
žlabem 60cm a čedičovou nástupnicí  
DN 1400

m

59222159 trouba betonová žlabová s čedičovým 
žlabem 40cm a betonovou nástupnicí 
DN 1600

m

59222160 trouba betonová žlabová s čedičovým 
žlabem 50cm a betonovou nástupnicí 
DN 1600

m

59222161 trouba betonová žlabová s čedičovým 
žlabem 60cm a betonovou nástupnicí 
DN 1600

m

 > montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových 
•  Soubor cen byl doplněn o položky montáže trub hrdlových s čedičovou výstelkou profilů DN 300 až 

DN 1200. KL   827-1   Část A03

23

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

822  . .‑2 . Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %

s integrovaným pryžovým těsněním
822 37‑2112 DN 300 m
822 39‑2112 DN 400 m
822 42‑2112 DN 500 m
822 44‑2112 DN 600 m
822 47‑2112 DN 800 m
822 49‑2112 DN 1000 m
822 52‑2112 DN 1200 m

s integrovaným pryžovým těsněním a čedičovou výstelkou
822 37‑2212 DN 300 m
822 39‑2212 DN 400 m
822 42‑2212 DN 500 m
822 44‑2212 DN 600 m
822 47‑2212 DN 800 m
822 49‑2212 DN 1000 m
822 52‑2212 DN 1200 m

Příplatek k cenám
za práce v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 %, pro

822 37‑2191 DN od 300 do 600 m
822 47‑2191 DN od 800 do 1200 m

za práce ve štole, pro
822 37‑2192 DN od 300 do 600 m
822 47‑2192 DN od 800 do 1200 m

KL   800-786   

1

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

 Kanalizace, záchytné systémy a šachty
potrubí kanalizační betonové, ŽB

železobetonové
59222121 trouba ŽB hrdlová s čedičovou výstelkou 

DN 300 360°
m

59222122 trouba ŽB hrdlová s čedičovou výstelkou 
DN 400 360°

m

59222123 trouba ŽB hrdlová s čedičovou výstelkou 
DN 500 360°

m

59222124 trouba ŽB hrdlová s čedičovou výstelkou 
DN 600 180°

m

59222125 trouba ŽB hrdlová s čedičovou výstelkou 
DN 600 360°

m

59222007 trouba ŽB hrdlová s čedičovou výstelkou 
DN 800 120°

m

59222062 trouba ŽB hrdlová s čedičovou výstelkou 
DN 800 180°

m

59222063 trouba ŽB hrdlová s čedičovou výstelkou 
DN 800 360°

m

59222008 trouba ŽB hrdlová s čedičovou výstelkou 
DN 1000 120°

m

59222064 trouba ŽB hrdlová s čedičovou výstelkou 
DN 1000 180°

m

59222065 trouba ŽB hrdlová s čedičovou výstelkou 
DN 1000 360°

m

59222066 trouba ŽB hrdlová s čedičovou výstelkou 
DN 1200 120°

m

59222067 trouba ŽB hrdlová s čedičovou výstelkou 
DN 1200 180°

m

59222068 trouba ŽB hrdlová s čedičovou výstelkou 
DN 1200 360°

m

montáž specifikace

montáž specifikace

montáž specifikace
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KL   827-1   Část A03

25

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

824  . .‑11 Montáž potrubí z trub železobetonových žlabových
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %

s integrovaným pryžovým těsněním
824 49‑1111 DN 1000 m
824 52‑1111 DN 1200 m
824 54‑1111 DN 1400 m
824 56‑1111 DN 1600 m

Příplatek k cenám
za práce v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 %, pro

824 54‑1191 DN od 1000 do 1600 m

za práce ve štole, pro
824 54‑1192 DN od 1000 do 1600 m

 > montáž potrubí z trub železobetonových žlabových
• Doplněn soubor cen montáže trub žlabových pro profily DN 1000 až DN 1600. KL   800-786   

1

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

 Kanalizace, záchytné systémy a šachty
potrubí kanalizační betonové, ŽB

železobetonové
59222165 trouba ŽB žlabová s čedičovým žlabem 

20cm a betonovou nástupnicí DN 1000
m

59222166 trouba ŽB žlabová s čedičovým žlabem 
30cm a betonovou nástupnicí DN 1000

m

59222167 trouba ŽB žlabová s čedičovým žlabem 
40cm a betonovou nástupnicí DN 1000

m

59222168 trouba ŽB žlabová s čedičovým žlabem 
20cm a čedičovou nástupnicí DN 1000

m

59222169 trouba ŽB žlabová s čedičovým žlabem 
30cm a čedičovou nástupnicí DN 1000

m

59222170 trouba ŽB žlabová s čedičovým žlabem 
40cm a čedičovou nástupnicí DN 1000

m

59222171 trouba ŽB žlabová s čedičovým žlabem 
30cm a betonovou nástupnicí DN 1200

m

59222172 trouba ŽB žlabová s čedičovým žlabem 
40cm a betonovou nástupnicí DN 1200

m

59222173 trouba ŽB žlabová s čedičovým žlabem 
50cm a betonovou nástupnicí DN 1200

m

59222174 trouba ŽB žlabová s čedičovým žlabem 
30cm a čedičovou nástupnicí DN 1200

m

59222175 trouba ŽB žlabová s čedičovým žlabem 
40cm a čedičovou nástupnicí DN 1200

m

59222176 trouba ŽB žlabová s čedičovým žlabem 
50cm a čedičovou nástupnicí DN 1200

m

59222177 trouba ŽB žlabová s čedičovým žlabem 
40cm a betonovou nástupnicí DN 1400

m

59222178 trouba ŽB žlabová s čedičovým žlabem 
50cm a betonovou nástupnicí DN 1400

m

59222179 trouba ŽB žlabová s čedičovým žlabem 
60cm a betonovou nástupnicí DN 1400

m

59222180 trouba ŽB žlabová s čedičovým žlabem 
40cm a čedičovou nástupnicí DN 1400

m

59222181 trouba ŽB žlabová s čedičovým žlabem 
50cm a čedičovou nástupnicí DN 1400

m

59222182 trouba ŽB žlabová s čedičovým žlabem 
60cm a čedičovou nástupnicí DN 1400

m

59222183 trouba ŽB žlabová s čedičovým žlabem 
40cm a betonovou nástupnicí DN 1600

m

59222184 trouba ŽB žlabová s čedičovým žlabem 
50cm a betonovou nástupnicí DN 1600

m

59222185 trouba ŽB žlabová s čedičovým žlabem 
60cm a betonovou nástupnicí DN 1600

m

59222186 trouba ŽB žlabová s čedičovým žlabem 
40cm a čedičovou nástupnicí DN 1600

m

59222187 trouba ŽB žlabová s čedičovým žlabem 
50cm a čedičovou nástupnicí DN 1600

m

59222188 trouba ŽB žlabová s čedičovým žlabem 
60cm a čedičovou nástupnicí DN 1600 m

 > montáž potrubí z trub železobetonových vejčitých s čedičovou výstelkou 
•  Doplněn nový soubor cen pro montáže trub vejčitých DN 500/750 až DN 1000/1500 a vejčitých trub 

s čedičovou výstelkou stejných profilů. KL   827-1   Část A03

24

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

823  . .‑1 . Montáž potrubí z trub železobetonových vejčitých
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %

s integrovaným pryžovým těsněníma čedičovou výstelkou
823 42‑1211 DN 500/750 m
823 44‑1211 DN 600/900 m
823 46‑1211 DN 700/1050 m
823 47‑1211 DN 800/1200 m
823 48‑1211 DN 900/1350 m
823 49‑1211 DN 1000/1500 m

Příplatek k cenám
za práce v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 %, pro

823 31‑1191 DN od 500/750 do 800/1200 m
823 44‑1191 DN od 900/1350 do 1000/1500 m

za práce ve štole, pro
823 31‑1192 DN od 500/750 do 800/1200 m
823 44‑1192 DN od 900/1350 do 1000/1500 m

KL   800-786   

1

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

 Kanalizace, záchytné systémy a šachty
potrubí kanalizační betonové, ŽB

železobetonové
59223038 trouba ŽB vejčitá hrdlová s čedičovou 

výstelkou 50x75cm
m

59223044 trouba ŽB vejčitá hrdlová s čedičovou 
výstelkou 60x90cm

m

59222137 trouba ŽB vejčitá hrdlová s čedičovou 
výstelkou 70x105cm

m

59222138 trouba ŽB vejčitá hrdlová s čedičovou 
výstelkou 80x120cm

m

59222139 trouba ŽB vejčitá hrdlová s čedičovou 
výstelkou 90x135cm

m

59222140 trouba ŽB vejčitá hrdlová s čedičovou 
výstelkou 100x150cm

m

800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
část A01 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům – montáž

 > provedení pojistné izolace proti vodě fólií
• Soubor cen obsahuje nové montážní položky pro doplňkovou hydroizolaci na svislé a vodorovné ploše.

 > provedení izolace proti radonu a metanu pásy na sucho
• Doplněny položky pro kladení pásů na vodorovné ploše spodem.
KL   800-711   Část A01

2

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

711 83‑1 . Provedení izolace proti plynům radonu, metanu  
pásy na sucho 

spojenými pásy
711 83‑1111 na ploše vodorovné V kladenými vrchem m2

711 83‑1112 na ploše vodorovné V kladenými spodem m2

711 83‑1511 na ploše svislé S m2

KL   800-711   Část A01

2

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

711 49‑1 . Provedení pojistné izolace proti vodě fólií
položenou volně s přelepením spojů

711 49‑1471 na ploše vodorovné V m2

711 49‑1571 na ploše svislé S m2

montáž specifikace

montáž specifikace
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800-712 Povlakové krytiny
část A01 Povlakové krytiny – montáž

 > provedení povlakové krytiny střech – ostatní práce
•  Do souboru cen byla doplněna montážní položka, která je určena pro systémové řešení aplikace fo-

tovoltaických a solárních panelů, a  to bez perforace hydroizolace a bez nutnosti dalšího přitěžování 
střešní konstrukce.

část A03 Vegetační (zelené) střechy – montáž
 >  provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy

•  Přidány položky pro pokládku z recyklovaného PES.

KL   800-712   Část A01

2

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

712 99‑ . . Provedení povlakové krytiny střech ‑ ostatní práce 
montáž profilu pro aplikaci fotvoltaických nebo solárních panelů

bez perforace hydroizolace
712 99‑9003 PVC‑P manžety m

KL   800-712   Část A03

4

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

712 77‑13 Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy
z desek z recyklovaného PES, sklon střechy

712 77‑1361 do 5° m2

712 77‑1363 přes 5 do 25° m2

712 77‑1365 přes 25° m2

KL   800-786   

1

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

 Střechy, odvodnění
zelené střechy

hydroakumulační vrstva
69334190 deska hydroakumulační vegetačních 

střech z recyklovaných textilních vláken 
tl 10mm

m2

69334191 deska hydroakumulační vegetačních 
střech z recyklovaných textilních vláken 
tl 20mm

m2

69334192 deska hydroakumulační vegetačních 
střech z recyklovaných textilních vláken 
tl 30mm

m2

69334193 deska hydroakumulační vegetačních 
střech z recyklovaného PES do tl 20mm

m2

69334194 deska hydroakumulační vegetačních 
střech z recyklovaného PES do tl 30mm

m2

69334195 deska hydroakumulační vegetačních 
střech z recyklovaného PES do tl 40mm

m2

část B01 Odstranění povlakové krytiny
Byly rozšířeny položky pro odstranění střešních povlakových krytin.

 > odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z pásů uložených na sucho
 > odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů
 > odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z fólií
 > odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° z pásů uložených na sucho
 > odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° z přitavených pásů
 > odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° z fólií
 > odstranění povlakové krytiny střech oblých z pásů uložených na sucho
 > odstranění povlakové krytiny střech oblých z přitavených pásů
 > odstranění povlakové krytiny střech oblých z fólií
 > odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 30° pásy z pásů uložených na sucho
 > odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 30° z přitavených pásů
 > odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 30° z fólií
 > odstranění povlakové krytiny ze svislých ploch z pásů uložených na sucho
 > odstranění povlakové krytiny ze svislých ploch z přitavených pásů
 > odstranění povlakové krytiny ze svislých ploch přes 30° z fóliíKL   800-712   Část B01

4

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

712 36‑18 Odstranění povlakové krytiny střech plochých  
do 10° z fólií

712 36‑1801 položenou volně se svařovanými nebo 
lepenými spoji m2

712 36‑1802 přilepenou bodově m2

712 36‑1803 přilepenou v plné ploše m2

712 36‑1804 natavenou do asfaltového podkladu m2

montáž specifikace
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800-714 Akustická a protiotřesová opatření
část B01 Odstranění akustických a bezpečnostních opatření

 > demontáž desek pro akustická a bezpečnostní opatření střelnic
•  Do souboru cen byly doplněny položky pro odstranění lepidla ze stěn, stropů, podlah po demontáži 

desek z recyklované pryže pro bezpečnostní opatření střelnic.
KL   800-714   Část B01

3

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

714 55‑08 Demontáž desek pro akustická a bezpečnostní opatření střelnic
odstranění lepidla

714 55‑0821 ze stěny m2

714 55‑0822 z podlahy m2

714 55‑0823 ze stropu m2

800-721 Zdravotně technické instalace budov
část A02 Vnitřní vodovod

 > potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojované lisováním
•  Jedná se o osvědčený lisovací spojovací systém pro optimalizované proudění s lisovacími spojkami 

z  ušlechtilé oceli a  vícevrstvými trubkami z  PE-Xc/Al/PE-Xc. Vícevrstvá trubka je rozměrově stabilní 
s kyslíkovou bariérou. Systém je vhodný pro vnitřní vodovody. Určeno pro instalace etážových a stou-
pacích potrubí na omítku a pod omítku.

• Doplněny komerční varianty položek s využitím výrobků firmy VIEGA SMARTPRESS.
KL   800-721   Část A02

2

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

722 17‑ . . Potrubí z plastových trubek
z vícevrstvého polyethylenu (PE‑Xc)

spojované lisováním
PN 10 do 70°C

722 17‑3401 D 16/2,0 m
VGA:  Smartpress

722 17‑3402 D 20/2,3 m
VGA:  Smartpress

722 17‑3403 D 25/2,8 m
VGA:  Smartpress

722 17‑3404 D 32/3,2 m
VGA:  Smartpress

722 17‑3405 D 40/3,5 m
VGA:  Smartpress

722 17‑3406 D 50/4,0 m
VGA:  Smartpress

722 17‑3407 D 63/4,5 m
VGA:  Smartpress

800-731 Ústřední vytápění
část A02 Strojovny

 > expanzní tlakové nádoby pro solární, topné a chladicí soustavy
• Soubor cen byl doplněn o menší objemy tlakových nádob.
• Doplněny komerční varianty položek s využitím výrobků firmy IVAR. 
KL   800-731   Část A02

2

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

732 33‑ . . Nádoby expanzní tlakové
pro solární, topné a chladicí soustavy

s membránou bez pojistného ventilu
se závitovým připojením

PN 0,8 o objemu
732 33‑0101 8 l soubor

IVR:  Ivar.DS 8‑AQUASOLAR
732 33‑0102 12 l soubor

RGL:  Regulus SL
732 33‑0103 18 l soubor

IVR:  Ivar.DS 18‑AQUASOLAR
RGL:  Regulus SL

732 33‑0106 24 l soubor
IVR:  Ivar.DS 24‑AQUASOLAR

732 33‑0104 25 l soubor
RGL:  Regulus SL

732 33‑0105 40 l soubor
RGL:  Regulus SL

PN 1,0 o objemu
732 33‑1101 8 l soubor

RFX:  Reflex S
732 33‑1102 12 l soubor

RFX:  Reflex S
732 33‑1103 18 l soubor

RFX:  Reflex S
732 33‑1104 25 l soubor

RFX:  Reflex S
732 33‑1105 33 l soubor

RFX:  Reflex S
732 33‑1117 35 l soubor

IVR:  Ivar.DS 35‑AQUASOLAR
732 33‑1106 50 l soubor

IVR:  Ivar.DS 50‑AQUASOLAR
RFX:  Reflex S
RGL:  Regulus SL

732 33‑1107 80 l soubor
IVR:  Ivar.DS 80‑AQUASOLAR
RFX:  Reflex S
RGL:  Regulus SL

732 33‑1108 100 l soubor
IVR:  Ivar.DS 100‑AQUASOLAR
RFX:  Reflex S
RGL:  Regulus SL

732 33‑1109 140 l soubor
RFX:  Reflex S

732 33‑1110 150 l soubor
IVR:  Ivar.DS 150‑AQUASOLAR
RGL:  Regulus SL

732 33‑1111 200 l soubor
IVR:  Ivar.DS 200‑AQUASOLAR
RFX:  Reflex S
RGL:  Regulus SL

732 33‑1112 250 l soubor
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část A03 Potrubí
 > potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojované lisováním

•  Lisovací spojovací systém pro optimalizované proudění s  lisovacími spojkami z ušlechtilé oceli a ví-
cevrstvými trubkami z PE-Xc/Al/PE-Xc. Vícevrstvá trubka je rozměrově stabilní s kyslíkovou bariérou. 
Systém je vhodný pro rozvody tepla a chladu a je určený pro instalace etážových a stoupacích potrubí 
na omítku i pod omítku. 

• Doplněny komerční varianty položek s využitím výrobků firmy VIEGA SMARTPRESS.
KL   800-731   Část A03

6

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

733 32‑ . . Potrubí z trubek plastových
z vícevrstvého polyethylenu (PE‑Xc) spojovaných

lisováním
PN 10 do 80°C

733 32‑2301 D 16/2,0 m
VGA:  Viega Smartpress

733 32‑2302 D 20/2,3 m
VGA:  Viega Smartpress

733 32‑2303 D 25/2,8 m
VGA:  Viega Smartpress

733 32‑2304 D 32/3,2 m
VGA:  Viega Smartpress

733 32‑2305 D 40/3,5 m
VGA:  Viega Smartpress

733 32‑2306 D 50/4,0 m
VGA:  Viega Smartpress

733 32‑2307 D 63/4,5 m
VGA:  Viega Smartpress

800-741 Elektroinstalace – silnoproud
část A11 Uzemnění a hromosvod

 > montáž hromosvodného vedení
•  Do stávajícího souboru cen byly přidány položky pro montáž svorek s jedním šroubem, svorek na okap 

a na konstrukci.
KL   800-741   Část A11

4

položka popis m.j.
cena
- Kč -

časový fond
- Nh -

741 42‑00 Montáž hromosvodného vedení
svorek

741420020 s jedním šroubem kus
741420021 se 2 šrouby kus
741420022 se 3 a více šrouby kus
741420023 na okapové žlaby kus
741420024 na konstrukce kus

800-742 Elektroinstalace – slaboproud
část A03 Elektrická požární signalizace – montáž

 > montáž hlásiče 
• Přidána položka pro montáž hlásiče plamene.

část B03 Demontáž elektrické požární signalizace
 > demontáž prvků EPS

• Doplněna položka pro demontáž hlásiče plamene.

KL   800-742   Část A03

2

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

časový fond
- Nh -

742 21‑01 Montáž hlásiče

742 21‑0128 plamene kus

KL   800-742   Část B03

3

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

časový fond
- Nh -

742 21‑08 Demontáž prvků EPS
hlásiče

742 21‑0828 plamene kus
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800-751 Vzduchotechnika
část A05 Klimatizační a chladicí zařízení

 > montáž ostatních zařízení
•  Nový soubor obsahuje položky pro uložení klimatizačních jednotek na podstavce, trny a nohy, nebo 

podstavné konstrukce. Jsou zde také položky pro montáž konzol pro zavěšení na stěnu, montáž kon-
strukce na střechu pro odvod kondenzátu a izolaci rozvodů.KL   800-751   Část A05

3

položka popis m.j.
cena
- Kč -

časový fond
- Nh -

751 79‑20 Montáž ostatních zařízení
uložení pro klimatizační jednotky

na rovný podklad
751 79‑2001 podstavců (2 ks) kus
751 79‑2002 trnů nebo noh (4 ks) kus
751 79‑2003 podstavné konstrukce (1 ks) kus

na stěnu
751 79‑2004 konzol (2 ks) kus

na střechu
751 79‑2005 konstrukce (1 ks) kus

pro odvod kondenzátu klimatizace
751 79‑2006 čerpadla kus
751 79‑2007 sifonu kus
751 79‑2008 hadice kus

izolace
751 79‑2009 rozvodů klimatizace m

 > doplnění chladiva
• Určeno pro doplnění chladiva do systému.
KL   800-751   Část A05

4

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

časový fond
- Nh -

751 79‑30 Doplnění chladiva
751 79‑3001 do systému kg

KL   800-786   

1

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

 Vzduchotechnika, klimatizace
distribuční elementy

příslušenství pro VZT jednotky
42990005 konzole pevná nástěnná pro klimatizační 

jednotku, délka podpěry 420mm, nosnost 
konzoly 70kg

kus

42990006 konzole pevná nástěnná pro klimatizační 
jednotku, délka podpěry 620mm, nosnost 
konzoly 80kg

kus

42990007 kotevní sada pro upevnění konzol pro 
klimatizační jednotku

sada

42990008 noha podstavná plastová pod klimatizač-
ní jednotku s fixačními šrouby, bez čela,  
výška 80mm, délka 450mm

kus

42990009 noha podstavná plastová pod klimatizač-
ní jednotku s fixačními šrouby, bez čela,  
výška 80mm, délka 1000mm

kus

42990010 kryt čela pro podstavné nohy, výška 
80mm

kus

42990011 trn podstavný plastový pod klimatizační 
jednotku, výška 95mm

sada

část B05 Demontáž klimatizačních a chladicích zařízení
 > demontáž napojovacího potrubí měděného

•  Do stávajícího souboru cen byly přidány položky pro demontáž krycích lišt potrubí včetně demontáže 
tvarovek.

 > montáž napojovacího potrubí měděného
•  Do stávajícího souboru cen byly přidány položky pro tvarování, spojování a ukončování potrubí na ven-

til, pro zkoušku těsnosti, vakuování potrubí a krycí lišty potrubí včetně tvarovek pro zakrytí měděného 
potrubí.KL   800-751   Část A05

2

položka popis m.j.
cena
- Kč -

časový fond
- Nh -

751 79‑1 . Montáž napojovacího potrubí měděného
tvarování potrubí, D x tl. stěny

751 79‑1151 6 x 1 kus
751 79‑1152 8 x 1 kus
751 79‑1153 10 x 1 kus
751 79‑1154 12 x 1 kus
751 79‑1155 16 x 1 kus

montáž spojky potrubí, D x tl. stěny
751 79‑1161 6 x 1 kus
751 79‑1162 8 x 1 kus
751 79‑1163 10 x 1 kus
751 79‑1164 12 x 1 kus
751 79‑1165 16 x 1 kus

zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil
pro potrubí, D x tl. stěny

751 79‑1171 6 x 1 kus
751 79‑1172 8 x 1 kus
751 79‑1173 10 x 1 kus
751 79‑1174 12 x 1 kus
751 79‑1175 16 x 1 kus
751 79‑1176 18 x 1 kus
751 79‑1177 22 x 1 kus

krycích lišt šířky
751 79‑1181 do 70 mm m
751 79‑1182 přes 70 mm m

tvarovek krycích lišt šířky
751 79‑1183 do 70 mm kus
751 79‑1184 přes 70 mm kus

zkouška
751 79‑1301 těsnosti potrubí hod

vakuování
751 79‑1401 potrubí hod

KL   800-751   Část B05

7

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

časový fond
- Nh -

751 79‑18 Demontáž napojovacího potrubí měděného
krycích lišt šířky

751 79‑1881 do 70 mm m
751 79‑1882 přes 70 mm m

tvarovek krycích lišt šířky
751 79‑1883 do 70 mm kus
751 79‑1884 přes 70 mm kus

KL   800-786   

1

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

 Vzduchotechnika, klimatizace
distribuční elementy

krytí Cu potrubí
42975400 lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace 

plastová, 25x25mm
m

42975401 lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace 
plastová, 35x30mm

m

42975402 lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace 
plastová, 60x45mm

m

42975403 lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace 
plastová, 70x55mm

m

42975404 lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace 
plastová, 80x60mm

m

42975405 lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace 
plastová, 90x65mm

m

42975406 lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace 
plastová, 110x75mm

m

42975407 lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace 
plastová, 140x90mm

m

42975408 kryt spoje krycí lišty pro vedení potrubí 
klimatizace plastový, šířka 25mm

kus

42975409 kryt spoje krycí lišty pro vedení potrubí 
klimatizace plastový, šířka 35mm

kus

42975410 kryt spoje krycí lišty pro vedení potrubí 
klimatizace plastový, šířka 60mm

kus

42975411 kryt spoje krycí lišty pro vedení potrubí 
klimatizace plastový, šířka 70mm

kus

42975412 kryt spoje krycí lišty pro vedení potrubí 
klimatizace plastový, šířka 80mm

kus

42975413 kryt spoje krycí lišty pro vedení potrubí 
klimatizace plastový, šířka 90mm

kus

42975414 kryt spoje krycí lišty pro vedení potrubí 
klimatizace plastový, šířka 110mm

kus

42975415 kryt spoje krycí lišty pro vedení potrubí 
klimatizace plastový, šířka 140mm

kus

42975416 roh vnitřní krycí lišty pro vedení potrubí 
klimatizace plastový, šířka 25mm

kus

42975417 roh vnitřní krycí lišty pro vedení potrubí 
klimatizace plastový, šířka 35mm

kus

42975418 roh vnitřní krycí lišty pro vedení potrubí 
klimatizace plastový, šířka 60mm

kus

42975419 roh vnitřní krycí lišty pro vedení potrubí 
klimatizace plastový, šířka 70mm

kus

 > demontáž ostatních zařízení
•  Obsahuje položky pro demontáž podstavců, trnů nebo noh, podstavných konstrukcí pod klimatizační 

jednotky, položky pro demontáž konzol ze stěny a konstrukcí ze střechy. Jsou zde také položky pro 
demontáž konstrukce pro odvod kondenzátu ze střechy a izolaci rozvodů.

montáž specifikace

montáž specifikace
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800-762 Konstrukce tesařské
část A01 Konstrukce tesařské

 > cementotřískové desky pod klempířské prvky

část C01 Opravy a údržba konstrukcí tesařských
 > podbíjení (pouze montáž bez materiálu)

KL   800-762   Část A01

3

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

762 36‑13 Konstrukční vrstva pod klempířské prvky
pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik)

z desek cementotřískových
šroubovaných do podkladu, tloušťky desky

762 36‑1321 18 mm m2

762 36‑1322 22 mm m2

762 36‑1323 24 mm m2

KL   800-762   Část C01

6

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

762 84‑19 Podbíjení ‑ montáž
(materiál ve specifikaci)

doplnění prkny tl. do 32 mm
nehoblovanými na sraz, plochy jednotlivě

762 84‑1961 do 0,25 m2 m2

762 84‑1962 přes 0,25 do 1,00 m2 m2

762 84‑1964 přes 1,00 do 4,00 m2 m2

762 84‑1965 přes 4,00 do 8,00 m2 m2

hoblovanými na sraz, plochy jednotlivě
762 84‑1971 do 0,25 m2 m2

762 84‑1972 přes 0,25 do 1,00 m2 m2

762 84‑1973 přes 1,00 do 4,00 m2 m2

762 84‑1974 přes 4,00 do 8,00 m2 m2

hoblovanými palubovými, plochy jednotlivě
762 84‑1981 do 0,25 m2 m2

762 84‑1982 přes 0,25 do 1,00 m2 m2

762 84‑1983 přes 1,00 do 4,00 m2 m2

762 84‑1984 přes 4,00 do 8,00 m2 m2

KL   800-786   

1

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

 Řezivo, suchá výstavba
palubky obkladové

palubky obkladové
61191157 palubky obkladové modřín profil klasický 

21x121mm jakost A/B
m2

61191160 palubky obkladové sibiřský modrín profil 
rhombus 20x95mm jakost A/B

m2

61191161 palubky obkladové sibiřský modrín profil 
klasický 20x146mm jakost A/B

m2

61191162 palubky obkladové sibiřský modrín profil 
A 24x145mm jakost A/B

m2

61191120 palubky obkladové smrk profil klasický 
12,5x96mm jakost A/B

m2

61191176 palubky obkladové smrk profil klasický 
14x121mm jakost A/B

m2

61191178 palubky obkladové smrk profil klasický 
15x96mm jakost A/B

m2

61191172 palubky obkladové smrk profil klasický 
15x121mm jakost A/B

m2

61191125 palubky obkladové smrk profil klasický 
15x116 mm jakost A/B

m2

61191155 palubky obkladové smrk profil klasický 
19x116mm jakost A/B

m2

61191173 palubky obkladové smrk profil klasický 
19x121mm jakost A/B

m2

61191180 palubky obkladové smrk profil klasický 
19x146mm jakost A/B

m2

61191181 palubky obkladové smrk profil klasický 
19x170mm jakost A/B

m2

61191182 palubky obkladové smrk profil klasický 
19x196mm jakost A/B

m2

61191156 palubky obkladové smrk profil tatranský 
12,5x96mm jakost A/B

m2

61191174 palubky obkladové smrk profil tatranský 
15x121mm jakost A/B

m2

61191175 palubky obkladové smrk profil tatranský 
19x146mm jakost A/B

m2

61191170 palubky obkladové smrk, borovice 
15x96mm, 116mm vč. 8mm pera, dl 3-5m 
jakost A/B

m2

61191171 palubky obkladové smrk, borovice 
15x96mm, 116mm vč. 8mm pera, dl 3-5m 
jakost C

m2

800-764 Konstrukce klempířské
část A02 Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu

 > střešní krytiny a oplechování střešních prvků
• Doplněny komerční varianty položek s využitím výrobků firmy DEKMETAL.
KL   800-764   Část A02

2

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

764 11‑1 . Krytina ze svitků, ze šablon nebo  
taškových tabulí z pozinkovaného plechu  
s povrchovou úpravou

s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků
střechy rovné

z taškových tabulí, sklon střechy
764 11‑1651 do 30° m2

DMT:  MAXIDEK SP25
LND:  LINDAB TOPLINE LPA Classic
STJ:  SATJAM ROOF Classic

764 11‑1653 přes 30 do 60° m2

DMT:  MAXIDEK SP25
LND:  LINDAB TOPLINE LPA Classic
STJ:  SATJAM ROOF Classic

764 11‑1655 přes 60° m2

DMT:  MAXIDEK SP25
LND:  LINDAB TOPLINE LPA Classic
STJ:  SATJAM ROOF Classic

KL   800-764   Část A02

4

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

764 21‑ .6 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného  
plechu s povrchovou úpravou

hřebene
větraného

z hřebenáčů oblých
s těsněním a perforovanou lištou

764 21‑1604 rš 312 mm v krytině z taškových tabulí m
DMT:  MAXIDEK SP 25

nevětraného
z hřebenáčů oblých

764 21‑1632 rš 312 mm v krytině z taškových tabulí m
DMT:  MAXIDEK SP 25

montáž specifikace
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800-765 Konstrukce klempířské
část A04 Krytina skládaná

 > engobovaná střešní taška
• Doplnění komerční varianty položek s využitím výrobků firmy WIENERBERGER.
KL   800-765   Část A04

2

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

765 11‑3 . Krytina keramická drážková
sklonu střechy do 30°

na sucho
velkoformátová (do 12ks/m2)

765 11‑3012 engobovaná m2

WNR.010:  V 11 engoba

800-766 Konstrukce truhlářské
část A01 Konstrukce truhlářské – montáž

 > montáž prostupového uzávěru k půdním schodům
• Splňuje požadavky protipožární bezpečnosti. 

část B01 Demontáž konstrukcí truhlářských
 > demontáž prostupového uzávěru k půdním schodům

část C01 Opravy a údržba konstrukcí truhlářských
 > výměnu dřevěné zasklívací lišty u dřevěných oken

•  Doplněna položka pro výměnu dřevěné zasklívací lišty v návaznosti na položky vysklívání v katalogu 
800-787 Zasklívání.

KL   800-766   

1

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

766 23‑11 Montáž sklápěcích schodů
na půdu

766 23‑1121 prostupového uzávěru s plechovým víkem kus

KL   800-766   Část B01

3

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

766 23‑18 Demontáž sklápěcích schodů
na půdu

766 23‑1821 prostupového uzávěru s plechovým 
víkem kus

KL   800-766   Část C01

4

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

766 62‑ .9 Oprava oken dřevěných 
výměna

766 62‑4928 dřevěné zasklívací lišty m
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800-775 Podlahy skládané
část A01 Podlahy skládané

 > příprava podkladu skládaných podlah
•  Nový soubor cen obsahuje broušení a  vysátí podlah, penetraci, vyrovnání podkladu samonivelační 

stěrkou, tmelení atd.
KL   800-775   Část A01

2

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

775 1 .‑ . . Příprava podkladu skládaných podlah
broušení

podlah
nového podkladu

775 11‑1111 anhydritového m2

775 11‑1112 betonového m2

stávajícího podkladu
775 11‑1115 před litím stěrky m2

775 11‑1116 pro odstranění lepidla (po starých krytinách) m2

775 11‑1117 pro odstranění nerovností (diamantovým 
kotoučem) m2

schodišť
nového podkladu

775 11‑1211 anhydritového m2

775 11‑1212 betonového m2

stávajícího podkladu
775 11‑1215 před litím stěrky m2

775 11‑1216 pro odstranění lepidla (po starých krytinách) m2

775 11‑1217 pro odstranění nerovností (diamantovým 
kotoučem) m2

vysátí
775 11‑1311 podlah m2

775 11‑1321 schodišť m2

montáž dilatační pásky
775 11‑1411 podlah m
775 11‑1421 schodišť m

penetrace
vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním)

775 12‑1111 podlah m2

775 12‑1211 schodišť m2

neředěná
775 12‑1321 podlah m2

775 12‑1322 schodišť m2

dvousložková
podlah

775 12‑1411 na dřevo (špachtlováním) m2

775 12‑1511 zábrana proti vlhkosti m2

schodišť
775 12‑1412 na dřevo (špachtlováním) m2

775 12‑1512 zábrana proti vlhkosti m2

vyztužení podkladu armovacím pletivem
775 13‑1111 ze skelných vláken m2

800-786 Stínění a čalounické úpravy
část A01 Stínění a čalounické úpravy – montáž

 > montáž venkovních roletKL   800-786   Část A01

2

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

786 61‑40 Montáž venkovních rolet
upevněných na rám okenního nebo dveřního otvoru nebo 
na ostění, ovládaných motorem, včetně horního boxu a vodících 
profilů, plochy

786 61‑4001 do 4 m2 kus
786 61‑4003 přes 4 do 6 m2 kus
786 61‑4005 přes 6 m2 kus

KL   800-786   

1

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

 Stavební výplně, prosvětlení, přístřešky
stínicí, temnicí konstrukce, přístřešky

rolety
63128000 roleta látková zipscreen systém box  

š 100mm ovládaná základním motorem 
včetně příslušenství plochy do 1,0 m2

m2

NVA.0054204.
URS

roleta NEVA ZIP 100 ovládaná základním 
motorem, š 800mm v 1000mm

kus

63128001 roleta látková zipscreen systém box  
š 100mm ovládaná základním motorem 
včetně příslušenství plochy do 1,5 m2

m2

NVA.0054255.
URS

roleta NEVA ZIP 100 ovládaná základním 
motorem, š 800mm v 1600mm

kus

63128002 roleta látková zipscreen systém box  
š 100mm ovládaná základním motorem 
včetně příslušenství plochy do 2,0 m2

m2

NVA.0054306.
URS

roleta NEVA ZIP 100 ovládaná základním 
motorem, š 800mm v 2200mm

kus

63128003 roleta látková zipscreen systém box  
š 100mm ovládaná základním motorem 
včetně příslušenství plochy do 3,0 m2

m2

NVA.0054215.
URS

roleta NEVA ZIP 100 ovládaná základním 
motorem, š 3000mm v 1000mm

kus

63128004 roleta látková zipscreen systém box  
š 100mm ovládaná základním motorem 
včetně příslušenství plochy do 4,0 m2

m2

NVA.0054246.
URS

roleta NEVA ZIP 100 ovládaná základním 
motorem, š 2400mm v 1400mm

kus

63128005 roleta látková zipscreen systém box  
š 100mm ovládaná základním motorem 
včetně příslušenství plochy do 5,0 m2

m2

NVA.0054377.
URS

roleta NEVA ZIP 100 ovládaná základním 
motorem, š 1400mm v 3000mm

kus

63128006 roleta látková zipscreen systém box  
š 100mm ovládaná základním motorem 
včetně příslušenství plochy do 6,0 m2

m2

NVA.0054429.
URS

roleta NEVA ZIP 100 ovládaná základním 
motorem, š 1600mm v 3500mm

kus

63128007 roleta látková zipscreen systém box  
š 100mm ovládaná základním motorem 
včetně příslušenství plochy do 7,0 m2

m2

NVA.0054302.
URS

roleta NEVA ZIP 100 ovládaná základním 
motorem, š 3400mm v 2000mm

kus

63128008 roleta látková zipscreen systém box  
š 100mm ovládaná základním motorem 
včetně příslušenství plochy do 8,0 m2

m2

NVA.0054334.
URS

roleta NEVA ZIP 100 ovládaná základním 
motorem, š 3000mm v 2400mm

kus

800-787 Zasklívání
část A01 Zasklívání

 > zasklívání oken a dveří deskami plochými plnými 
•  Překalkulovány položky zasklení dvojsklem a doplněny položky zasklení trojsklem. Položky jsou určeny 

pro zasklení v jednoduchých oknech i dvojitých oknech (např. při výměně poškozené skleněné výplně 
anebo výměně jednoduchého zasklení za dvojsklo apod.)

část B01 Vysklívání 
 > vysklívání oken a dveří 

•  Doplněny položky vysklení dvojskla a trojskla. 
•  V souvislosti s tím byla do katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské doplněna položka pro výměnu dře-

věné zasklívací lišty, k jejímuž poškození při vysklení většinou dochází.

KL   800-787   Část A01

2

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

787 61‑ . . Zasklívání oken a dveří deskami plochými plnými 
trojsklem

na zasklívací lišty, distanční rámeček tl. 16 mm
hliníkový, tl. skel

787 61‑6365 4+4+4 mm m2

787 61‑6366 6+6+6 mm m2

plastový, tl. skel
787 61‑6375 4+4+4 mm m2

787 61‑6376 6+6+6 mm m2

nerez, tl. skel
787 61‑6385 4+4+4 mm m2

787 61‑6386 6+6+6 mm m2

do vyfrézované drážky s oboustranným uzavřením drážky 
tmelem, distanční rámeček 16 mm

hliníkový, tl. skel
787 61‑6367 4+4+4 mm m2

787 61‑6368 6+6+6 mm m2

plastový, tl. skel
787 61‑6377 4+4+4 mm m2

787 61‑6378 6+6+6 mm m2

nerez, tl. skel
787 61‑6387 4+4+4 mm m2

787 61‑6388 6+6+6 mm m2

KL   800-787   Část B01

5

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

787 60‑ .8 Vysklívání oken a dveří 
izolačního

787 60‑0831 dvojskla m2

787 60‑0833 trojskla m2

montáž specifikace
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21-M Elektromontážní práce – silnoproud
část A19 Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice – montáž

 > montáž plastových skříní
• Určeno pro montáže skříní bez zapojení vodičů.
KL   21-M   Část A19

2

položka popis m.j.
cena
- Kč -

časový fond
- Nh -

210 19‑ . . Montáž skříní bez zapojení vodičů
plastových do výklenku, typ

210 19‑1510 [SPP 0/2] kus
210 19‑1530 [SP100, SP200, SP182, SP282] kus
210 19‑1531 [SS100, SS200, SS101, SS102, SS201, ER112, RVO] kus
210 19‑1532 [SS300, SR301, SR202, SR302, ER112, ER212, 

ER513] kus
210 19‑1533 [SR408, SR322, SR422, SR442, SR542, ER222] kus
210 19‑1534 [SR401, SR402, SR522, SR642, SR744, NR212, 

NR513] kus
210 19‑1535 [SR501, SR502, SR608, SR622, SR722, SD622, 

SD722, SD742] kus
210 19‑1536 [SR601, SR602, SR822, SR922, SD822, SD922, 

SD022] kus

KL   800-786   

1

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

 Elektro
rozvaděče, rozvodnice, skříně

skříň přípojková
35711715 skříň přípojková do výklenku celoplastové 

provedení výzbroj 1x sada pojistkové  
spodky nožové velikosti 00 (SP100/NVP1P)

kus

35711724 skříň přípojková do výklenku celoplastové 
provedení výzbroj 2x sada pojistkové  
spodky nožové velikosti 00 (SP200/NVP1P)

kus

35711800 skříň přípojková do výklenku celoplasto-
vé provedení výzbroj 1x sada pojistkové 
odpínače válcové velikosti 14 x 51 (SP182/
NVP1P)

kus

35711801 skříň přípojková do výklenku celoplastové 
provedení výzbroj 2x sada pojistkové odpí-
nače válcové velikosti 14 x 51  
(SP282/NVP1P)

kus

35711806 skříň přípojková na sloup celoplastové  
provedení výzbroj 1x sada pojistkové  
spodky nožové velikosti 00 (SP100/NSP1P)

kus

35711807 skříň přípojková na sloup celoplastové  
provedení výzbroj 2x sada pojistkové  
spodky nožové velikosti 00 (SP200/NSP1P)

kus

35711808 skříň přípojková na sloup celoplastové  
provedení výzbroj 1x sada pojistkové odpí-
nače válcové velikosti 14 x 51  
(SP182/NSP1P)

kus

35711809 skříň přípojková na sloup celoplastové  
provedení výzbroj 2x sada pojistkové  
odpínače válcové velikosti 14 x 51  
(SP282/NSP1P)

kus

35711810 skříň přípojková smyčková do výklenku 
celoplastové provedení výzbroj 3x sada 
pojistkové spodky nožové velikosti 00 
(SS300/NVE1P)

kus

35711811 skříň přípojková smyčková do výklenku 
celoplastové provedení výzbroj 1x sada  
pojistkové spodky nožové velikosti 1 
(SS101/NVF1W)

kus

35711812 skříň přípojková smyčková do výklenku 
celoplastové provedení výzbroj 1x sada  
pojistkové spodky nožové velikosti 2 
(SS102/NVF1W)

kus

35711821 skříň rozpojovací jistící do výklenku celo-
plastové provedení výzbroj 3x sada  
pojistkové spodky nožové velikosti 1 
(SR301/NVW1)

kus

35711822 skříň rozpojovací jistící do výklenku celo-
plastové provedení výzbroj 4x sada  
pojistkové spodky nožové velikosti 1 
(SR401/NVW2)

kus

46-M Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích
část A02 Pomocné stavební práce při elektromontážích

 > osazení kompaktních plastových pilířů
•  Položky obsahují výkop jámy, štěrkopískový základ, obsyp spodní části pilíře 

zeminou, přivedení a provléknutí kabelů a zásyp vnitřku pilíře pískem a  lehkým 
kamenivem. Varianty pro osazení samostatného pilíře a osazení pilíře v sestavě 
s dalším pilířem. KL   46-M   Část A02

3

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

časový fond
- Nh -

460 90‑5 . Montáž kompaktního plastového pilíře  
pro rozvod nn

samostatného
šířky

460 90‑5111 do 38 cm (např. SP100, SS100, ER112) kus
460 90‑5121 přes 38 do 55 cm (např. SS300, SR322, ER122, 

RVO) kus
460 90‑5131 přes 55 do 75 cm (např. SR301) kus
460 90‑5141 přes 75 do 100 cm (např. SR401, SD622, ER222) kus
460 90‑5151 přes 100 cm (např. SD822, SR501) kus

v sestavě s dalším pilířem
šířky

460 90‑5211 do 38 cm (např. SP100, SS100, ER112) kus
460 90‑5221 přes 38 do 55 cm (např. SS300, SR322, ER122, 

RVO) kus
460 90‑5231 přes 55 do 75 cm (např. SR301) kus
460 90‑5241 přes 75 do 100 cm (např. SR401, SD622, ER222) kus
460 90‑5251 přes 100 cm (např. SD822, SR501) kus

KL   800-786   

1

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

 Elektro
rozvaděče, rozvodnice, skříně

přípojková skříň
35711802 skříň přípojková kompaktní pilíř  

celoplastové provedení výzbroj 1x sada 
pojistkové spodky nožové velikosti 00 
(SP100/NKP1P)

kus

35711803 skříň přípojková kompaktní pilíř  
celoplastové provedení výzbroj 1x sada 
pojistkové spodky nožové velikosti 00 
(SP100/NKP2P)

kus

35711804 skříň přípojková kompaktní pilíř  
celoplastové provedení výzbroj 2x sada 
pojistkové spodky nožové velikosti 00 
(SP200/NKP1P)

kus

35711805 skříň přípojková kompaktní pilíř  
celoplastové provedení výzbroj 2x sada 
pojistkové spodky nožové velikosti 00 
(SP200/NKP2P)

kus

35711816 skříň přípojková smyčková kompaktní 
pilíř celoplastové provedení výzbroj  
1x sada pojistkové spodky nožové  
velikosti 00 (SS100/NKE1P)

kus

35711817 skříň přípojková smyčková kompaktní 
pilíř celoplastové provedení výzbroj  
2x sada pojistkové spodky nožové  
velikosti 00 (SS200/NKE1P)

kus

35711818 skříň přípojková smyčková kompaktní 
pilíř celoplastové provedení výzbroj  
3x sada pojistkové spodky nožové  
velikosti 00 (SS300/NKE1P)

kus

35711819 skříň přípojková smyčková kompaktní 
pilíř celoplastové provedení výzbroj  
1x sada pojistkové spodky nožové  
velikosti 1 (SS101/NKF1W)

kus

35711820 skříň přípojková smyčková kompaktní 
pilíř celoplastové provedení výzbroj  
1x sada pojistkové spodky nožové  
velikosti 2 (SS102/NKF1W)

kus

část B02 Bourání konstrukcí při elektromontážích
 > demontáž kompaktních plastových pilířů

KL   46-M   Část B02

5

položka popis
suť
- t -

m.j.
cena
- Kč -

časový fond
- Nh -

468 06‑ .1 Bourání pilíře pro rozvod nn
kompaktního plastového

včetně zásypu jámy a úpravy terénu, šířky
468 06‑2111 do 55 cm kus
468 06‑2112 přes 55 do 100 cm kus
468 06‑2113 přes 100 cm kus

montáž specifikace

montáž specifikace
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Vybrané novinky ve stavebních  
materiálech
Elektro
kabely a vodiče
Nové komerční varianty pro kabely sdělovací, instalační, datové, protipožární (PRAKAB).

KL   800-786   

1

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

   Elektro
kabely a vodiče

kabely protipožární Cu nn 600/1000 V
34111101 kabel silový oheň retardující bezhaloge-

nový bez funkční schopnosti při požáru 
třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 
0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 1x6mm2

m

PKB.726975 PRAFlaSafe X 1x6 RE ZZ km
PKB.732093 PRAFlaSafe X 1x6 RE CR km
34111102 kabel silový oheň retardující bezhaloge-

nový bez funkční schopnosti při požáru 
třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 
0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 1x10mm2

m

PKB.726976 PRAFlaSafe X 1x10 RE ZZ km
PKB.732094 PRAFlaSafe X 1x10 RE CR km
34111103 kabel silový oheň retardující bezhaloge-

nový bez funkční schopnosti při požáru 
třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 
0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 1x16mm2

m

PKB.726977 PRAFlaSafe X 1x16 RE ZZ km
PKB.732095 PRAFlaSafe X 1x16 RE CR km
34111104 kabel silový oheň retardující bezhaloge-

nový bez funkční schopnosti při požáru 
třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 
0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 1x25mm2

m

PKB.726978 PRAFlaSafe X 1x25 RM ZZ km
PKB.732096 PRAFlaSafe X 1x25 RM CR km
34111105 kabel silový oheň retardující bezhaloge-

nový bez funkční schopnosti při požáru 
třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 
0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 1x35mm2

m

PKB.726979 PRAFlaSafe X 1x35 RM ZZ km
PKB.732097 PRAFlaSafe X 1x35 RM CR km
34111106 kabel silový oheň retardující bezhaloge-

nový bez funkční schopnosti při požáru 
třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 
0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 1x50mm2

m

PKB.725992 PRAFlaSafe X 1x50 RM ZZ km
PKB.725993 PRAFlaSafe X 1x50 RM CR km
34111107 kabel silový oheň retardující bezhaloge-

nový bez funkční schopnosti při požáru 
třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 
0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 1x70mm2

m

PKB.726980 PRAFlaSafe X 1x70 RM ZZ km
PKB.732098 PRAFlaSafe X 1x70 RM CR km
34111108 kabel silový oheň retardující bezhaloge-

nový bez funkční schopnosti při požáru 
třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 
0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 1x95mm2

m

PKB.726984 PRAFlaSafe X 1x95 RM ZZ km
PKB.732099 PRAFlaSafe X 1x95 RM CR km

KL   800-786   

1

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

   Elektro
kabely a vodiče

kabely instalační Cu nn 450/750 V
34109513 kabel instalační plochý jádro Cu plné 

izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKYLo) 
3x1,5mm2

m

PKB.711896 CYKYLO-J 3x1,5 km
34109517 kabel instalační plochý jádro Cu plné 

izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKYLo) 
3x2,5mm2

m

PKB.711897 CYKYLO-J 3x2,5 km

osvětlení
 Výrazné rozšíření sortimentu LED svítidel. Doplněny komerční varianty 
(DAMIJA, EGLO, GREENLUX, KANLUX, MCLED, MODUS, PANLUX, 
PHILIPS, SKOFF, TREVOS).

 > ALU profily
 > LED panely
 > LED drivery
 > nouzové osvětlení
 > nástěnné reflektory
 > LED pásky, konektory, spojky

KL   800-786   

1

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

       Elektro
osvětlení
ALU profily 2 m přisazené

34825019 ALU profil rohový přisazený mléčný 
difuzor dl 2m na 1 pásek

kus

MLD.ML761041022 Rohový profil 16x16 mm, mléčný  
difuzor, komplet, 2 m

kus

MLD.ML761047022 Rohový hliníkový profil RD,  
16x16 mm

kus

PAN.PN03000033 ALU profil 2m <10mm  
přisazený rohový

kus

KL   800-786   

1

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

    Elektro
osvětlení

LED pásky 24 V
34774015 LED pásek 24V do 10W/m m
MLD.ML126866600 LED pásek SMD2835 CW 120LED/m 

96W/m 5m 
m

MLD.ML126868600 LED pásek SMD2835 WW, 120LED/m, 
5 m 

m

MLD.ML126897600 LED pásek SMD2835 NW 240LED/m 
6W/m 5m 

m

PAN.PN13100001 LED pásek WW 24V 6W  8mm  
IP20 - 3015

m

PAN.PN13200001 LED pásek CW 24V 6W  8mm  
IP20 - 3015

m

34774016 LED pásek 24V 10-20W/m m
URS.8500430384 LED pásek WW 24V 14,4W  10mm  

IP44 - 6030; 5m
kus

34774016 LED pásek 24V 10-20W/m m
URS.8500430388 LED pásek CW 24V 14,4W  10mm IP44 

- 6030; 5m
kus

34774016 LED pásek 24V 10-20W/m m
URS.8500430396 LED pásek WW-CW 24V 14,4W  10mm 

IP20 - 5025; 5m
kus

Stavební výplně, osvětlení, přístřešky
 > světlíky, světlovody

•  Aktualizace a doplnění sklepních světlíků (anglických dvorků) a jejich 
příslušenství.
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Stavební systémy, materiály hrubé stavby

CS-BETON betonové výrobky

HELUZ keramické výrobky

Kalksandstein vápenopískové cihly

Klinker Centrum lícové cihly

KM BETA zdicí materiál

Lias Vintířov stavební materiály

ORLIMEX CZ výrobky z čedičových vláken, kompozity

Prefa Brno pozemní stavby

STAVSI suché zdění

VAPIS stavební materiály

Wienerberger cihlářský průmysl

Xella pórobetonové a vápenopískové  
produkty

Střešní krytiny, odvodnění

Bauder zelené střechy

Iko asfaltové šindele

KM BETA střešní krytina

Nicoll odvodnění, okapy

RHEINZINK titanzinek

SATJAM střešní krytiny, trapézové plechy,  
okapový systém

Topwet TOPSAFE

Wienerberger pálené tašky TONDACH

Izolace

Bitumax hydroizolační pásy

Büsscher & Hoffmann hydroizolace

Fatra fólie

FIBRAN tepelné izolace

Georg Börner asfaltové pásy

GWSystems zemní hydroizolační fólie

Isover tepelná izolace

KNAUF  
INSULATION tepelné izolace

KVK PARABIT asfaltové pásy

ROCKWOOL kamenná minerální vlna

Tangenta lištový izolační systém

Výplně stavebních otvorů, střešní okna, světlíky

NEVA venkovní žalužie

Roto střešní okna a příslušenství

Velux okna střešní

Komíny, protipožární prvky, kamnářský materiál

HELUZ komíny keramické

INSTALACE KOZÁK protipožární ochrana

Promat protipožární prvky

Schiedel komínové systémy keramické  
a nerezové

Schiedel komínové systémy pro rekonstrukce

Úprava povrchů - fasády, omítky, barvy

Caparol výroba barev

DEKMETAL Dekmetal fasádní systémy z plechu

SCANROC fasádní systém SCANROC

TELURIA hmoty nátěrové

Podlahové krytiny, obklady a dlažby

ANVI TRADE podlahoviny a doplňky

GELPO pryžové výrobky

Gerflor povlakové podlahy

Inoutic WPC terasy - Terrace Twinson

RAKO obklady, dlažby

Woodplastic WPC – terasy a obklady

Seznam ceníků v Materiálech online

Povrchové úpravy, dokončovací práce
sanace, úpravy a těsnění betonových konstrukcí
Nové komerční varianty pro sanace betonu (SIKA, BASF, MAPEI) a pro stříkaný beton (HASIT, LB CEMIX, 
SIKA, WEBER, MAPEI).

 > sanace betonu
 > adhezní můstky

KL   800-786   

1

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

   Povrchové, dokončovací práce
adhezní můstky

adhezní můstek
58585114 adhezní můstek pro nenasákavé  

podklady
kg

HST.8595140104104 drsoň 1 kg kg
HST.8595140104111 drsoň 5 kg kg
LBC.BC1241050000V 241 - Superkontakt, 5 kg kg
WBR.NP6535 Adhezní můstek - weberpodklad haft kg
WBR.NP6535.1 weberpodklad haft 5 kg kg
WBR.NP6535A Adhezní můstek - weberpodklad haft kg

KL   800-786   

1

položka popis m.j.
cena
- Kč -

hmotnost
- t -

   Povrchové, dokončovací práce
sanace, úpravy a těsnění betonových konstrukcí

sanace betonu
58562014 malta jemná správková cementová třída 

pevnosti R2
kg

SKA.421136 Sika MonoTop-620 25 kg kg
BSF.50304031 MasterEmaco N 305 FC light grey - 

 vyrovnávací malta, polymercementová, 
světle šedá, tř. R2, tl. 1-5mm, bal. 25kg

kg

58562015 malta opravná cementová modifikova-
ná polymerem s inhibitorem koroze se 
statickou funkcí třída pevnosti R4

kg

SKA.162066 Sika MonoTop-412 NFG 25 kg kg
SKA.421245 Sika MonoTop-412 N 25 kg kg
BSF.50485470 MasterEmaco S 5440 RS - opravná malta, 

tixotropní, rychletuhnoucí, s inhibotorem 
koroze, tř.R4, tl. 5-50mm, bal. 25kg

kg

58562016 malta opravná cementová zušlechtěná 
umělými vlákny se statickou funkcí třída 
pevnosti R4

kg

SKA.421243 SikaTop-122 SP 25 kg kg
SKA.456445 Sika MonoTop-452 25 kg kg
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Vnější úpravy, pozemní komunikace

Benefit výrobky HAURATON

BEST betonové výrobky

Dirickx plotové výplně

Efios ploty, terasy

Inprokom protihlukové panely

KB-Blok betonové výrobky

Prefa Brno komunikace a drobný stavební materiál

RETEX netkaná textilie

Road Technologies bitumenové produkty

VESIBA svodidla

Suchá výstavba, řezivo

Fermacell suchá výstavba

KNAUF suchá výstavba

Rigips suchá výstavba

Topení, zdravotechnika, vzduchotechnika

ACO SP odvodnění budov - B21

Alca plast odvodnění, sifony a prvky sanity

AZP sanita

HL Hutterer+Lechner ZTI

HOUSE LEVEL kanalizační potrubní systémy, vytápění

INSTALACE KOZÁK odhlučněná kanalizace

IVAR potrubí

Nicoll vnitřní instalace

OSMA vnitřní kanalizace

QUANTUM ohřívače vody

REHAU topení a sanita

SANELA zařizovací předměty koupelen

TECE topení, zdravotechnika

VIEGA lisovací fitinky

vonRoll hydro potrubí

WAVIN vnitřní instalace

Elektro

ABB elektromateriál

ABBAS kamerové a zabezpečovací systémy

ADI kamerové a zabezpečovací systémy

AVALAN kamerový, zabezpečovací systém a pe-
rimetrická ochrana

PRAKAB elektromateriál

Stavební chemie

HASOFT speciální maltoviny

LB Cemix omítky

MB Solutions CZ stavební hmoty

RAKO chemie

Remmers stavební chemie

Schomburg stavební chemie

Sika stavební chemie

Weber fasády, omítky, stěrky, zateplení

Hutnictví, železářství

CTB ocelové sítě GEOBRUGG

Hilti kotevní prvky

Inženýrské sítě (vnější)

ACO SP odlučovače a lapače - T20

ACO SP venkovní odvodnění zpevněných ploch 
- D21

AUMA servopohony

AVK VOD-KA vodovody, kanalizace

BMH kanalizační vložky

GEREX vodovodní, plynovodní a kanalizační 
trubky

HAWLE ARMATURY armatury

INSTALACE KOZÁK venkovní kanalizace

KASI vpusti, mříže, poklopy

Nicoll vodovodní, plynovodní a kanalizační 
tvarovky

OSMA venkovní kanalizace

Plastika Pipes plastová potrubí a tvarovky  
pro vodovody a kanalizace

Prefa Brno kanalizace

Prefa Brno nádrže a prostorové prefabrikáty

Steinzeug trouby kameninové

WAVIN venkovní instalace

Stavebniny, velkoobchod

ARGOS velkoobchod elektro

BRASED  
EUROTEXTIL povlakové podlahy

DEK Stavebniny stavebniny

DEKSTONE přírodní kámen

ELFETEX elektronický velkoobchod

HASOFT lepicí pásky

K&V ELEKTRO elektromateriál
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