
VÝKAZ  VÝMĚR Příloha č. 1

Stavba: FN Plzeň - Bory /  (Fáze - č.1.)

Objekt: Stavební úprava parkoviště v prostoru bývalé prádelny

Objednatel:   FN - Plzeň

Zhotovitel:   

Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Cena bez 

DPH
DPH

Cena  s 

DPH

1 2 3 4 5 6 7

Práce a dodávky HSV   

Zemní práce   

Zaříznutí stávajícího živičného krytu tl. do 10 cm. m 145,000

Odstranění stávajících živičných vrstev tl. 10 cm (kry), 

včetně odvozu živice na vhodnou skládku do 15 km, 

skládkovné. m2 180,000

Odstranění stávajících betonových vrstev tl. 15 cm, 

včetně odvozu betonu na vhodnou skládku do 15 km, 

skládkovné. m2 30,000

Odstranění podkladních štěrkových vrstev 

komunikace tl. cca 30 cm, včetně odvozu na vhodnou 

skládku do 15 km, skládkovné. m3 35,000

Rozebrání plochy z keramické dlažby dlažby a odvoz 

na vhodnou skládku do 15 km, skládkovné. m2 20,000

Odstranění zábradlí, včetně odvozu na místo určené 

stavebníkem či objednavatelem. m 30,000Odstranění kamených schodišťových stupňů 0,4 x 1,3 

m, včetně odvozu na místo určené stavebníkem či 

obj. ks 9,000

Odstranění betonových ploch a podklad pro dlažbu, 

včetně odvozu na vhodnou skládku do 15 km, 

skládkovné. m3 10,000

Rozebrání a odstranění kamenné opěrné zdi, včetně 

odvozu na vhodnou skládku do 15 km, skládkovné. m3 10,000

Rozebrání a odstranění betonové opěrné zdi a 

základů, včetně odvozu na vhodnou skládku do 15 

km, skládkovné. m3 10,000Rozebrání a odstranění gabionové opěrné zdi (délky 6 

m, 18 drátokošů), na místo určené stavebníkem, do 

10 km m3 10,000

Odstranění záhonových betonových obrub včetně 

betonového lože, odvoz na vhodnou skládku do 15 

km, skládkovné. m 10,000

Odstranění silničních betonových obrub včetně 

betonového lože, odvoz na vhodnou skládku do 15 

km, skládkovné. m 20,000

Odstranění kamenných obrub včetně betonového 

lože, odvoz na místo určené stavebníkem. m 5,000Odstranění dlažebních kostek včetně betonového 

lože, odvoz na vhodnou skládku do 15 km, 

skládkovné. m 30,000

Odstranění štěrkových vrstev stávajících parkovacích 

ploch tl. 15 cm, včetně odvozu na vhodnou skládku 

do 15 km, skládkovné. m2 900,000

Odstranění vpustí, včetně části přípojky. ks 1,000
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Stavba: FN Plzeň - Bory /  (Fáze - č.1.)

Objekt: Stavební úprava parkoviště v prostoru bývalé prádelny

Objednatel:   FN - Plzeň

Zhotovitel:   

Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Cena bez 

DPH
DPH

Cena  s 

DPH

1 2 3 4 5 6 7

Odkopávky pro komunikace (zemina třídy 4), včetně 

příplatku za lepivost, odvoz zeminy na deponie do 

500 m, uložení na mezideponii. m3 40,000

Odkopávky pro komunikace (zemina třídy 4), včetně 

příplatku za lepivost, odvoz zeminy na vhodnou 

skládku do 15 km, skládkovné m3 270,000

Hloubení rýh pro terénní schodiště (zemina třídy 4), 

včetně příplatku za lepivost, odvoz zeminy na 

vhodnou skládku do 15 km, skládkovné. m3 7,000

Odkopávky pro terénní schodiště (zemina třídy 4), 

včetně příplatku za lepivost, odvoz zeminy na 

vhodnou skládku do 15 km, skládkovné. m3 10,000

CENA:

Komunikace pro pěší a další

Zřízení základových betonových pasů schodiště, 

včetně výztuže C 10 216, podsypu z ŠD tl. 10 cm, 

beton C30/37 - XF4 (pohledový beton), kotevních 

otvorů pro ukotvení zábradlí. m3 5,000
Zřízení základových betonových pasů schodiště, 

včetně výztuže C 10 216, podsypu z ŠD tl. 10 cm, 

beton C20/25 - X0, kotevních otvorů pro ukotvení 

zábradlí. m3 5,000

Zásyp mezi pasy terénního schodiště vhodnou 

zeminou se zhutněním. m3 10,000

Zásyp ze ŠD 0-32 ze zhutněním. m3 2,000

Zřízení betonové desky tl. 12 cm, včetně kari sítě, 

kotevních otvorů pro ukotvení zábradlí. m2 25,000Zřízení (betonáž) betonových schodišťových stupňů 

33x15x250 cm z betonu C 30/37 - XF4, včetně 

kotevních otvorů a úpravy povrchu páleným m2 25,000

Výroba zábradlí, včetně montáže a dopravy. m 15,000

Dosyp pod komunikace a terénní úpravy vhodnou 

zeminou, včetně vyrovnání a svahování. m3 30,000

Úprava pláně se zhutněním na požadované hodnoty 

(parkoviště a chodníky). m2 1 000,000

Okapový chodník u schodiště z dlažby 30x30x3,5 cm 

včetně nákupu materiálu a osazení. m 9,000

Komunikace parkoviště - nová konstrukce - povrch z 

betonové dlažby tl. 8 cm, podsyp ŠD 4 cm, MZK 15 

cm, ŠD 15 cm, včetně nákupu dlažby. m2 510,000

Chodník - nová konstrukce - povrch z betonové 

dlažby tl. 6 cm, barva přírodní, podsyp ŠD tl. 4 cm, 

podklad ŠD 15 cm, včetně nákupu dlažby. m2 440,000

Chodník - nová konstrukce - varovné a signální pásy 

povrch z betonové dlažby tl. 6 cm, barva kontrastní, 

podsyp ŠD tl. 4 cm, podklad ŠD 15 cm, včetně 

nákupu dlažby.(Bezbariérové užívání) m2 7,000
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Stavba: FN Plzeň - Bory /  (Fáze - č.1.)

Objekt: Stavební úprava parkoviště v prostoru bývalé prádelny

Objednatel:   FN - Plzeň

Zhotovitel:   

Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Cena bez 

DPH
DPH

Cena  s 

DPH

1 2 3 4 5 6 7

Zpětná úprava stávající komunikace - povrch ACO 11 

tl. 4 cm. m2 43,000

Profrézování styčných spár a zalití zálivkovou hmotou 

(trvale pružná asfaltová zálivková hmota) včetně 

nákupu a dodávky. m 145,000

CENA:

Trubní vedení

Zřízení uličních vpustí betonových s rámem a 

vtokovou mříží D 400, včetně kalového koše, včetně 

přípojky DN 150 (DN 200) s napojením na stávající 

přípojku, zemních prací (výkopy šachet, naložení 

výkopku na dopravní prostředek, přesun výkopku na 

deponii do 500 m, včetně nákupu a dodávky, osazení, 

obetonování betonem C 12/15-X0, včetně obsypu 

vpustí vhodným materiálem včetně dodávky. ks 2,000
Zřízení drenáže PVC DN 160 včetně nákupu, 

zemních prací, přesunu výkopku na deponii do 500 

m, včetně obsypu ze ŠD 8-16,B a jílového těsnění, 

separ. geotex., včetně napojení do vpustí (popř. na 

přípojky vpustí). m 60,000

Zřízení vsakovací jámy ze ŠD 8-22. m3 1,000Výšková úprava povrchových znaků na stávajících 

inženýrských sítí (poklopy šachet, mříže uličních 

vpustí). ks 2,000

CENA:

Materiál a práce  

Palisáda betonová 20x17,5 výšky 

60/80/100/120/150/200 cm včetně nákupu materiálu a 

osazení do lože s opěrou z cementového potěru EN 

13813-CT-C16-F4 (S2), včetně zvýšeného lože. m 13,000
Obruby betonové 10/25/100 cm včetně nákupu 

materiálu a osazení do lože s opěrou z cementového 

potěru EN 13813-CT-C16-F4 (S2), včetně zvýšeného 

lože. m 97,000
Obruby betonové 15/25/100 cm včetně nákupu 

materiálu a osazení do lože s opěrou z cementového 

potěru EN 13813-CT-C16-F4 (S2), včetně zvýšeného 

lože. m 160,000

Obruby záhonová betonové 8/25/50 cm včetně 

nákupu materiálu a osazení do lože s opěrou z 

cementového potěru EN 13813-CT-C16-F4 (S2), 

včetně zvýšeného lože. m 163,000

Obruby betonové 15/25 cm obloukové R=1 m včetně 

nákupu (9 ks) materiálu a osazení do lože s opěrou z 

cementového potěru EN 13813-CT-C16-F4 (S2). m 7,000

Obruby betonové 15/25 rohové (vnitřní) 90° včetně 

nákupu (4 ks) materiálu a osazení do lože s opěrou z 

cementového potěru EN 13813-CT-C16-F4 (S2). m 2,000

CENA:
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Stavba: FN Plzeň - Bory /  (Fáze - č.1.)

Objekt: Stavební úprava parkoviště v prostoru bývalé prádelny

Objednatel:   FN - Plzeň

Zhotovitel:   

Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Cena bez 

DPH
DPH

Cena  s 

DPH

1 2 3 4 5 6 7

SDZ, VDZ a další

Terénní úpravy - rozprostření ornice v rovině v tl. 10 

cm včetně úpravy pláně bez zhutnění včetně nákupu 

ornice a dovozu z 15 km, založení trávníku osetím 

travním semenem včetně nákupu a dodávky. m2 320,000

Dosyp kameniva těženého 16-32 (kačírek), tl. 10 cm. m2 10,000

Osazení svislých dopravních značek, včetně nákupu 

a zhotovení základových patek. ks 1,000

Osazení svislých dopravních značek, včetně 

přemístění a zhotovení základových patek. ks 2,000

Vodorovné dopravní značení V10b z dlažby, barva 

kontrastní, včetně nákupu a dopravy. m 190,000

Vodorovné dopravní značení V10f pomocí nástřiku 

(stříkaný plast dvousložkový). ks 2,000

Nopová hydroizolační folie, včetně nákupu, dopravy a 

osazení. m2 50,000

CENA:

Celková nabídková cena:

………………………………………………………………………………..

Datum

………………………………………………………………………………………………………………………

Podpisová doložka a podpis oprávněné osoby
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