
Činnost Výměra Jednotka Jedn.cena práce Jedn.cena materiál Celkem práce Celkem materiál
Bourací práce 
Otlučení obkladů m2
Odsekání dlažby m2
Otlučení omítky m2
Otlučení omítky stropů m2
Bourání příček do to.150mm m2
Vybourani beton.podlahy m2
Demontáž ocelové zárubně ks
Přesun hmot

Zednické práce
Srovnání podkladu podlahy m2
Betonáž podkladové mazaniny vč kari sítě tl 80mm m2
Pokládka hydroizolace navařením m2
Pokládka tepelné izolace podlahy tl.100mm m2
Betonáž podkladové mazaniny vč kari sítě tl 80mm m2
Obezdění geberitu ks
Špricování stěn m2
Jádrová omítka stěn tl 30mm m2
Očištění cihel klemby m2
Přespárování cihelné klemby m2
Impregnační nátěr cihelné klemby m2
Štukování stěn m2
Montáž keramických obkladů vč spárování m2
Pokládka keramické dlažby vč spárování m2
Montáž silikonu bm
Montáž akrylátu bm
Malba 2vrstvy bílá m2
Přesun hmot

Voda,odpady
Demontáž stáv.zařizovacích předmětů ks
Demontáž stáv.rozvodů vody a odpadů kpl
Ruční výkop pro odpad bm
Zásyp výkopu bm
Sekání drážek v cihle bm
Zahození drážek bm
Uložení odpadní trubky pr 160mm bm
Montáž kolena/odbočky pr 160mm ks
Uložení odpadní trubky pr 100mm bm
Montáž kolena/odbočky pr.100mm Ks
Uložení odpadní trubky pr 50mm bm
Montáž kolena/odbočky pr.50mm ks
Usazení PPR trubky do pr.25mm bm
Montáž kolena/odbočky PPR pr 25mm ks
Izolace potrubí Mirelon do 40mm bm
Kompletace (montáž nástěnek) ks
Montáž Geberitu pro WC (přikotvení,připojení vody a odpadu) ks
Montáž závěsného WC vč tlačítka (usazení,zapojení) ks
Montáž pisoáru s čidlem (usazení,zapojení) ks
Montáž umyvadla (přikotvení,zapojení) ks
Montáž stojánkové baterie ks
Zapojení průtokového ohřívač ks
Přesun hmot

Elektrointalace
Demontáž stáv.rozvodů Kpl



Činnost Výměra Jednotka Jedn.cena práce Jedn.cena materiál Celkem práce Celkem materiál
Sekání drážek  v cihle bm
Zahození drážek bm
Vykroužení otvoru pro krabici do pr 80mm v cihle ks
Tahání kabelu CYKY do 3x2,5mm ve zdi vč sadrovánî bm
Zapojení jističe vč propojů ks
Zapojení proud.chrániče vč propojení ks
Osazení krabice vč sadrování ve zdi ks
Zapojení vodičů v krabici ks
Osazení a zapojení spínače ks
Osazení a zapojení zásuvky/dvojzásuvky ks
Zapojení čidel pisouáru ks
Přikotvení,sestavení a zapojení nástěnného svítidla (Led) ks
Revize Kpl
Přesun hmot

Truhlářské práce
Výroba příček vč dveří
Kompletace a montáž příček

Topenářské práce
Demontáž stáv.tělesa ks
Demontáž stáv.rozvodů Kpl
Sekání drážek v cihle bm
Zahození drážek bm
Napojení na stáv.rozvod ks
Usazení měděné trubky do pr 25mm bm
Spoj měděné trubky do pr 25mm ks
Izolace potrubí mirelon do pr 40mm bm
Přikotvení a zapojení topného tělesa (koupelnový radiátor  600x1850mm) ks
Přesun hmot

Celkem bez DPH
DPH 21%
Celkem vč.DPH


