
ISPD s.r.o. 
Dodavatel: 

ISPD s .r.o. 
Na Klaudiánce 598/8 
147 00 Praha 4 - Podolí 

rč: 28478380 
DIČ: CZ28478380 
Mobil; 
E~mai: 
www.ísp.cz 

Clslo účtu: 

Datum vystavení: 
Datum splatnosti: 
Datum usku1ečnění plnění: 

Forma úhrady: 

2108738743 2700 

03.11.2016 
03.12.2016 
03,11.2016 

pfikazem 

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č.170100003 
Variabilní symbol: 

Konsmntní symbol: 
Objednávka č.: Vt°{/14/2016 

Odběratel: IČ: 

DIČ: 

Městská c:ást Praha 6 
čs. armády 601/23 
160 00 Praha 

Konečný plijemce: 

170100003 

0308 
ze dne: 25.07.2016 

00063703 
CZ00063703 

Označeni dodávky J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem 

Fakturujeme Vám dle smlouvy o dllo č. VŘ/14/2016 "ZŠ Petřiny sever - spojovací krček mezi ZŠ a ŠJ" 

dfesoupisu provdaných praci a dodávek 1 741971,00 741971,00 21% 0,00 741 971,00 

Součet položek 

CELKEM K ÚHRADĚ 
741971,00 0,00 741971,00 

741 971,00 

Daň odvede zákazník. 

Jedná se o pi'enesenl datlové povínnosti podle § 92a zákona o dani z pfidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a pňznat plátce, pro 
kterého je plněnf uskutečněno. 

Vystavil: 

Měati;ký .soud v Praze, oddll C. vložku 1""4'31 

Dovoluj«ne sl Vás upozom!t. že v pifpadé nedodrienf data splatnosti uvedeného na takture Ván budeme ůčtovat úrok :i: prcdlenl v dohodnuté. te$p. Zákonné výši a 
smluvnl pokutu (byla-U sjednána). 

Rekapitulace DPH v Kč: Zéklad v Kč Sazba DPH v Kč Celkem s DPH v Kč 
0,00 0% 
0,00 10% 
0,00 15% 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

741971,00 21% 0,00 741 971,00 

Základ pro režím pfenesenr daň. po11. v základní sezbě DPH: 741971,00 

QRPlat.ba+f Prevzal: Razítko: 

Ekonomicky a informační systém POHODA 



. 



Spojovací chodba a úprava vstupu 

ZŠ Petřiny 
Popis 

50_01 : 

001 : zemní práce 
Rozebráni dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic 
Odstraněni podkladu pi do 50 m2 živičných ti 150 mm 
Odstranění podkladu pi do 50 m2 z betonu prostého ti 150 mm 
Hloubeni jam ručnlm nebo pneum nár&dlm v soudržných horninách tř. 1 a 2 

Hloubení rýh š do 600 mm ručnlm nebo pneum nářadlm v soudržných 
horninách tř. 1 a 2 
Hloubená vykopávka pod základv v hornině tf. 1 a 2 
Vytaženi výkopku těženého z prostoru pod základy z hl do 2 m v hornině tf. 1 
až4 
Vodorovné plemistěnl do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tf. 1 až 4 
Vodorovné pfemlstěni do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tf. 1 až 4 

Pfíplatek k vodorovnému přemlstění výkopku/sypaniny z horniny tf. 1 až 4 
ZKD 1000 m přes 10000 m - celkem 20 km 
Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 
Uloženi sypaniny na skládky 
Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objekt(i sypaninou se zhutněnlm 
Zásyp v uzavi'ených prostorech sypaninou se zhutněnlm 
úprava pláně v zářezech se zhutněnlm 

0018: Sadové úpravy 
I Obnova travnaté plochy a záhonu 

002 Z ' kl d : a a IY 

Základové desky ze ZB C 25/30 
Bedněni základových desek - zřizenl 
Bedněni základových desek - odstraněni 
Výztuž žb konstrukci betonárakou oceli 10 505 (R) 
Základové pásy z betonu tf. C 25/30 
Základové pásy z betonu tr. C 25/30 - výrobek T-9 
Zřlzeni bedněni stěn základových pasů 
Odstraněni bedněni stěn základových pasů 
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fakturace řijen 
Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena 

741 971 

21,6 21,6 
31,8 31,8 

9,7 9,7 
99,662 99,662 

19,026 19,026 

2,562 2,562 
2,562 2,562 

178,37 178,37 
32,199 32,199 

321 ,99 321 ,99 

89,185 89,185 
121,249 121,249 
51 ,518 51,518 
60,035 60,035 
29,15 29,15 

115,575 115,575 

23,089 
12,471 
12,471 
2,261 

20,488 

51,741 51 ,741 
51,741 51 ,741 
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Popis 

Bedněni základovych pas{! plochy zaoblené - výrobek T-9 
Odbednění základových pasů -výrobek T-9 
Postupná podezdlvka základového zdiva cihlami betonovvml na MC 
PrOchodka ON 300 v základech 

0020: Úprava odloží a základové spáry 
Mazanina ti do 120 mm z betonu prostého tr. C 12(15 
Pflpl~tek k mazanině ti do 120 mm za pi'ehlazenl povrchu 

003: Svislé konstrukce 
Zazdívka otvorů pi do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na 
MVC 
Zazdívka otvorů pi do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na 
MVC 
Zazdívka otvorů pi do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém TI tvárnicemi 
Nosná zeď ti do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednénr včetně 
výplně z betonu tř. C 16120 
Výztuž nosných zdi betonél'skou ocell 10 505 
Zdivo nosné ti 365 mm z tvárnic z lehkého keramického betonu broušených s 
tepelněizolační výplni PPS 
Zdivo nosné ti 250 mm z tvárnic z lehkého keramického betonu broušených 

Montáž prefabrikovaných pi'ekladů pro světlost otvoru do 1800 mm 
Pi'eklad prefabrikovaný 150x15x15 cm - dodávka 
Pi'eklad prefabrikovaný 150X15x2.5 cm - dodávka 
Vyzdlvka mezi nosníky z cihel pálených na MC 
Válcované nosnlky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů 

Sloupy nebo pllll'e ze 28 tr. C 25/30 bez wztuže 
Zřízeni bedněni sloupú čtyfůhelnlkových v do 4 m 
Odstraněni bedněni sloupů etvl'úhelnlkov9<:h v do 4 m 
Výztuž sloupů hranatých betonái'skou oceli 1 O 505 - viz výztuž žb konstrukci 
kap. 002· 
Plentovánl jednostranné v do 200 mm válcovaných nosnlků cihlami 
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami 

004: Vodorovné konstrukce 
Zilzeoibedněoistropůdeskových 
Odstraněni bedněni stropů deskových 
Zlizenl podPěmé konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa 
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MJ Výměra bez ztr. ztratné ytměra Jedn. cena Cena 

m2 
m2 
m3 2,562 
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m3 
m3 

m3 

m3 

m3 
m2 28,851 28,851 

t o,sn 
m3 29,109 

m3 6,048 

kus 3,0 3,0 
kus 1,0 2,00 1,02 
kus 2,0 2,00 2,04 
m3 
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m3 0,18 0,18 
m2 2,88 2,88 
m2 2,88 2,88 
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m2 
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m2 15,0 15,0 
m2 15,0 15,0 
m2 15,0 15.0 

2z9 14.11.2016 



Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena 

Odstraněni podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatižení do 12 kPa m2 15,0 15,0 

Bedněni stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 85/280 mm plech m2 
pozinkovaný ti 1,5 mm 
Nosnlky ze ZB tr. C 25/30 m3 0,986 0,986 
Zrizenl bedněni nosniků bez podpěrné konstrukce m2 9,086 9,086 
Odstraněni bedněni nosnlků bez podpěrné konstrukce m2 9,085 9,085 
Zflzeni podpěrné konstrukce nosnlkú v do 4 m pro zatrženi do 10 kPa m2 2,623 2,623 
Odstranění podpěrné konstrukce nosnlků v do 4 m pro zatlženl do 10 kPa m2 2,623 2,623 

Výztuž nosníků, volných trámÍI nebo provlaků volných trámů betonél'skou t 
ocelí 10 505 -viz výztuž žb konstrukcá kap. 002 
Ztutujíci pásy a věnce ze 2B tf. C 25/30 m3 2,338 2,338 
Zřízeni bedněni ztuŽujfcích věnců m2 17,04 17,04 
Odstraněni bednění ztužujfcich věnců m2 17,04 17,04 
Výztuž ztužujíclch pásů a věnců betonál'skou ocell 10 505 -viz výztuž žb t 
konstrukcfkap.002 
Schody z betonu prostého C 16/20 v dlažbách m 
Zřízeni bedněni stupňtl prlmočarých schodišť m2 
Odstraněni bedněni stupňů pffmočarých schodišť m2 

005: Komunikace 
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku SP ti 50 mm m2 
Podklad zhutněný ze 4těrku ti 100 mm m2 
Dlažba z betonových zámkových dlaždic ti 60 mm do kameniva m2 
Okapový chodnlk z betonových chodnlkových obrubnikll stojatých lože beton m 

006: Úpravy povrchu 
Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnitfnfch stropa m2 
rovných nanášená ručně 
Prtplatek k vápenocementové lehčené omltce vnltmich stropu za každých m2 
dalšlch 5 mm tloušfky ručně 
Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnitmích stěn m2 
nanášená ručně 
Příplatek k vépenocementové lehčené omítce vnitlních stěn za každých m2 
dalšlch 5 mm tloušťky strojně 
Potažení vnitřnlch nosnikO rabicovým pletivem m2 
Obklad venkovnf betonové konstrukce podhledů deskami kompozitnimi m2 
dřevitá vlna + EPS ti. 50 mm - vloženlm do bednění (C2) 
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Popis MJ Výměra bez w. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena 

Montáž zatepleni vnějších stěn pod keramický obklad z polystyrénových m2 
desek t1 do 80 mm (B2) 
Polystyren PPS ti. 80 mm - dodávka m2 5,00 
Montáž obkladu fasády stěn lepením (B3) m2 
Kompozitnl deska dl'evltá vlna + EPS tf. 50 mm - dodáVka m2 5,00 
Montáž fasády stěn na rošt (včetně dodávky) tepelná izolace EPS ti. 50 mm m2 
{84) 
Prkna obkladová ti. 20 mm + povrchová úprava - dodávka m2 12,00 
Doplněni vnějši omltky stěn m2 
Impregnační matný proti sprašovánl pohledového zdiva z tvámlc ru~ě m2 
Mazanina 11 do 80 mm z betonu prostého ti'. C 16120 m3 
Příplatek k mazanině ti do 80 mm za stržení povrchu spodni vrstvy pfed m3 
vloženim výztuže 
Vyztuf mazanin svai'ovan9mi sítěmi Kari t 
Mazanina tl do 240 mm z betonu lehčeného tepelně-izolamlho m3 
polystyrenového objem hmot 500 kg/m3 
Potěr cementový hlazený ocelovým hladitkem ti 20 mm ploch rovinn9ch pi 30 m2 
m2 
Separačnl vrstva z PE fólie m2 
Okapový chodnlk z kačlrku U 150 mm s udusánfm -včetně textilie m2 

009: Ostatní konstrukce a práce 
Montáž lešeni řadověho trubkového lehkého s podlahami zatíženi do 200 m2 
kg/m2 š do 1,5 m v do 1 O m 
Příplatek k lešenl řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m2 
m za prvnl a ZKD den použi11 
Demontáž lešenl l'adového trubkového lehkého s podlahami zatfženf do 200 m2 
kg/m2 š do 1,5 m v do 1 O m 
Lešenl pomocně pro objekty pozemnleh staveb s lešeňovou podlahou v do m2 
1,9 m zatíženi do 150 kg/m2 
Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby při výšce podlažl do 4 m m2 
Kotvy chemické M 12 do betonu, 2'.8 nebo kamene s vyvrtánlm otvoru kus 
Kotw chemické M 16 do betonu. 2B nebo kamene s vyvrtánlm otvoru kus 
Kotvy chemické M 20 do betonu. 2B nebo kamene s -vyvrténlm otvoru kus 
Kotvy chemické M 10 do zdřva z plných cihel s vyvrtanlm otvoru kus 
Ochrana stávajících kons1rukci /protiprašné zábrany/ m2 
Polep stávajicl vitráže bezpečnostnl folii m2 

043: Ocelové konstrukce 
i Ocelová konstrukce - montáž I kg I 
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Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena 

Ocelové profily /!PE, U, UPE/ s protikorozní úpravou - dodávka kg 8,00 
Ocelové profily /L/ s protikoroznf úpravou - dodávka kg 8,00 
Ocelové profily /plechy/ s protikoroznl upravou - dodávka kg 8,00 

096: Bouráni 
Bouráni zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 1,304 
m3 
Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu m3 0,233 
ti přes 100 mm pi pre 4 m2 
Pi'isekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC m2 
Vybouráni dfevěných rámů oken dvojitých včetně ki'fdel pi do 4 m2 m2 
Vybouráni di'evěných rámů oken zdvojených včetně kňdel pi do 1 m2 m2 
Vybouráni di'evěnvch rám6 oken zdvojených včetně klide! pi do 2 m2 m2 
Vybouráni stěn dl'evěných prosklených m2 
Vybouráni prosklených stěn kovových m2 
Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pi do 4 m2 na MVC nebo MV ti do 600 m3 0,727 
mm 
Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázáni zdi ti do m 21,72 21,72 
450mm 
Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ~ do 200 mm m 8,301 8,301 
Vysekáni rýh ve zdivu cihelném pro vtahováni nosnik6 hl do 150 mm v do m 2,6 2,6 
150mm 
Otlučeni omítky a odstraněni izolace z desek hmotnosti do 120 kglm3 ti pres m2 34,229 
50 mm pi přes 1 m2 
Vnftrostavenlštnl doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s t 28,43 28,43 
použitim mechanizace 
Vodorovné dOfJl'ava suti s naložením a složenlm na skládku do 1 km t 28.43 28,43 
Pfíplatek k vodorovnému přemlstěnl suti na skládku ZKD 1 km ples 1 km - t 540,17 540,17 
celkem20 km 
Poplatek za uloženi stavebnlho směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 28,43 . 28,43 

I 

099: Přesun hmot 
I Presun hmot pro budovy zděné v do 12 m 150,0 150,0 

711: IZolace proti vodě a vlhkosti 
Provedení Izolace proti zemnl vlhkosti vodorovné za studena lakem m2 112,661 112,661 
asfaltovým 
Provedeni izolace proti zemnl vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 43,598 
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Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn.cena Cena 

Lak asfaltový ALP - dodávka t 0,055 0,055 
Provedeni izolace proti zemnl vlhkosti pásy přttavenim vodorovné NAIP m2 112,661 112,661 
Provedeni Izolace proti zemnl vlhkosti pésy pfitavenlm svislé NAIP m2 43,598 43,598 
Pás těžký asfaltovaný modifikovaný - dodávka m2 156,208 15,00 179,639 
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v % 3,21 3,21 
do 12 m 

712 P lak vé k . : OV o rytmy 
Provedeni povlakové krytiny střech do 10• fólii PVC Broof (t3)- včetně m2 
dodávky folle, sytémo"9ch doplňků 
Hydroizolační folie PVC Broof (t3} - dodávka m2 15,00 
Pfesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m % 

713 I I I é ; zoac:etepen 
Montáž izolace tepelné volně kladenými rohožemi, Dásy, dllcl, deskami m2 
Polystyren EPS tf. 60 mm - dodávka m2 5,00 
Montaž izolace tepelné vrchem stropu volně kladenými rohožemi, pasy, dilci, m2 
deskami 
Střešni minerální deska tl.120 mm - dodávka m2 5,00 
Montáž. izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dllcl, m2 
deskami 1 vrstva 
Polvstvrsn EPS ti. 50 mm - dodávka m2 5,00 
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 
Pásek podlaho"9 15x50x1000 mm - dodávka m 5,00 
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepenlm bodově rohoži, pásů , dllcO, m2 
desek 
Deska fasádní polystyrénová soklová ti 50 mm - dodávka m2 5,00 
Přesun hmot procentnl pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 

714: Akustická a protiotřuová opatfenf 
Montáž akustického obkladu na stěny m2 
Akustický obklad - dodávka m2 5,00 
Přesun hmot procentni pro akustická a protiotřesová opatfenf v objektech v % 
do 12 m 

762: Konstrukce tesai'&ké 
Bedněni stl'ech rovných z desek CETRIS ti 22 mm na sraz šroubovaných na m2 
rošt 
Montáž vázanýeh kef krovů pravidelných z hraněného i"eziva m 
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Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena 

·--- -
Dřevěné profily impregnované - dodávka m3 12,00 
Lepené profily impregnované - dodávka m3 12,00 
Montáž bedněni žlabů z desek oementoti'lskových na sraz m2 
Deska cementotřísková tl.2,5 cm - dodávka m2 12,00 
Spojovacf prostředky pro montáž krovu, bedněni, lafováni, světlíky, Idiny m3 

Přesun hmot procentnl pro kce tesai'ské v objektech v do 12 m % 

763: Konstrukce montované 
SOK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 

Momáž jedné vrstvy tepelné izolace do SOK podhledu m2 
Minerální vata ti. 100 mm -dodávka m2 5,00 
Minerální vata ti. 220 mm - dodávka m2 5,00 
Montáž parotěsné zábrany do SOK podhledu m2 
Parozábrana - dodávka m2 15,00 
SOK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 15 m 
Přesun hmot procentnl pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m % 

764: Konstrukce klemplřské 

Dodávka a montáž v komoletnlm provedeni dle Tabulky výrobků 
Závětrná lišta poplastovaný plech rš 280 mm m 
lemovací lišta poplastovaný plech rš 95 mm m 
Krycí lišta odvětráni nzn rš 165 mm m 
Okenní parapet TiZn rš 230 m 
Oplechováni atiky r,zn rš 485 m 
Dešťový svod ri2n ON 100 m 
Dešťový svod TiZn ON 125 m 
Dešt'ový žlab TIZn hranatý 100X100 m 
Oplechováni střechy, stěn a čela vlkýfe, včetně pojistné folie m2 
Okenni parapet TiZn rš 230 mm m 
Přesun hmot procentnl pro konstrukce klempíi'ské v objektech v do 12 m % 

766: Konstrukce truhláli'ské 

Dodávka a montáž v kompletnlm provedeni dle Tabulky výrobků 
Demontáž plasto ' ch oken k dalšímu pužiti kus 
Madlo zábradlí pr. 40 mm na nerez konzole m 
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Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena 

Výstavní panel oboustrannv kus 
Parapet dřevo masiv 300x20 mm m 
Parapet di'evo masiv 150x20 mm m 
Parapet dfevo masiv 250:x20 mm m 
Parapet dřevo masiv 400x20 mm m 
Mostová lavice 150x500 m 
Kryci prkno čela peroolv 100x25 mm m 
Drevěný obklad/sedák beton 500x17400 mm ti. 40 mm m2 
Dfevěný obkladlsedák 400x1800 ti. 40 mm kus 
Pl'esun hmot procentní pro konstrukce truhláfské v objektech v do 12 m % 

7661: Výplně otvoru 

Dodávka a montáž v kom1J, etmm proveden 'Je Tabulky výrob Id Iru 
Okno neotevfravé 2050x2850 kus 
Okno neoteviravé 1800x3400 kus 
Okno neotevíravé 1000x1000 EI 30 DP1 kus 
Okno otevíravé 900x2400 kus 
Okno otevíravé 1000x2400 kus 
Okno neotevfravé 2300x2400 kus 
Okno neotevlravé 1350x2400 kus 
Okno neotevíravé 1550:x2400 kus 
Okno neotevíravé 1750x2400 kus 
Okno neotevfravé 1170x2400 kus 
Okno neotevlravé 1850x2400 kus 
Okno neotevfravé 750x3000 kus 
Okno neotevíravé 1730x2400 kus 
Okno neotevíravé 2420x950 kus 
Okno neotevíravé 3217x950 kus 
Okno neotevíravé 1550.x650 kus 
Okno neotevfravé 900x650 kus 
Okno neotevíravé 1350x2400 EW 15 OP3 kus 
Dveře vstupní prosklené 2000x2400 kus 
Dveře vstupni prosklené 1600x2400 kus 
Dveře vstupnl prosklené 900x2000 EI 30 kus 
Dvele vstupni prosklené 2000x2400 kus 
Prosklená PO stěna s dveřmi 900x2350 kus 
Prosklená PO stěna s dveřmi 900x2400 kus 
Prosklená stěna zádvei"I 1920x2450 kalené sklo kus 
Dvel'e plné hladké 800x1970 s ocelovoo zárubní kus 
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Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 

767: Konstrukce zámečnické 

Dodávka a montáž v kompletním provedeni dle Tabulky výrobků 
Ocelové schody kuš 
Odnimatelné ocelové schody kus 
Strišl<a - kalené sklo lepené, ocelový rám 3200x862 kus 
Výplet pergoly - nerezové lanko D 4 mm dl. 85 m kus 
1Cisllcí zóna 1600x800 kus 
Revizní otvor šachty kanalizace 700x700 kus 
l nformačnl tabule oboustranná 2397x1300 kus 
Lavice z jeklových profil0 kus 
Konzolová lavice z ieklovvch profilO kus 
Sáni lapolu - skříňka 40x60x30 cm kus 
Obruba mlatové cesty z pásoviny 100x3 mm m 
Presun hmot procentnl pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m % 

771: Podlahy z dlaždic 
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilnlm lepidlem m2 
do 12 ks/m2 
Keramická dlažba slinutá - dodávka m2 10,00 
Podlahy penetrace podkladu m2 
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou ti 4 mm pevnosti 30 Mpa m2 
Přesun hmot procentnl pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m % 

TT3: Podlahy z litého teraca 
Podlahy z přírodnlho litého teraca tJ 20 mm m2 
Přesun hmot procentní ro odlahy teracové lřté v objektech v do 12 m % 

784: Malby 
Základnl jednonásobné penetrace podkladu v mlstnostech ~ky do 3,80m m2 

Dvojnásobné bílé malby v mlstnostech výšky do 3,80m m2 
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