Ukázkový rozpočet profese – Tesař
Vysvětlivky k položkám:

Kompletní položka Montážní položka Specifikace - Přesun hmot

P.č. Číslo položky

Název položky

Díl:

762

Konstrukce tesařské

1

762083130R00

Profilování zhlaví trámů do 320 cm2

Přesun suti

MJ

kus

Tato položka je určena např. pro profilování viditelných zhlaví krokví. Není určena pro úpravu trámu pro
tesařské spoje. Úprava trámu pro tesařský spoj je započtena v položkách montáží konstrukcí.
2

762311103R00

Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel

kus

Tato položka je vhodná např. pro kotev pozednic.
3

762332110R00

Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2

m

4

762332120R00

Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2

m

Tyto dvě položky jsou určeny pro montáž jakéhokoliv prvku krovu - pozednic, krokví, sloupků apod.
Jednotkou je metr délky prvku a rozlišují se podle průřezové plochy prvku v cm2. Obsahují krácení řeziva
na potřebnou délku, úpravu trámu pro vytvoření tesařského spoje, vyzkoušení, rozebrání a sestavení
konstrukce na místě.
5

762332140RT2

Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 16/22

m

Tato položka obsahuje montáž i dodávku řeziva. Je to varianta s dodávkou. Upozorní nás druhá část názvu
položky. Základní položky mají na konci čísla příznak R00, nebo RA0. Varianty mají v příznaku za R různá
jiná písmena a čísla a mají rozšířený text, který popisuje změnu obsahu této položky proti položce základní.
Varianty nemusí být vždy v programu Stavitel+ obsaženy. Rovnocenné je ocenění položkou základní R00 a
samostatnou dodávkou materiálu.
6

762334120R00

M.vázan.krovů pravidelných do 224cm2 ocel.spojkami

m

Tato položka se od předcházejících položek pro konstrukce krovů liší tím, že uvažuje použití ocelových
spojovacích prostředků (patky, botky, spojky, apod.) místo vytváření tesařských spojů. Trámy jsou jen na
tupo zkráceny.
7

762341210RT2

Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24
mm

m2

8

762342202RT2

Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm

m2

9

762342203R00

Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm

m2

10

762342204R00

Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm

m2

11

762395000R00

Spojovací a ochranné prostředky pro střechy

m3

Tato položka je specialitou ceníku 800-762. Vyjadřuje náklady na spojovací prostředky - šrouby, matice,
podložky, hřebíky a na ochranný nátěr řezných ploch a ploch, které budou uvnitř spojů. Měrnou jednotkou
je m3 řeziva použitého pro krov, tedy řezivo příslušející k položkám začínajícím číslem 762 3.
12

762811100RT3

Montáž záklopu, vrchní přesahovaný, hrubá prkna včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24
mm

m2

13

762895000R00

Spojovací prostředky pro montáž stropů

m3

14

553 PC 5

Kotevní zařízení včetně upevňovacích prvků

kus

Dodávka materiálu pro pol. 762311103R00. Položka nepochází z datové základny, je do rozpočtu vložena
ručně.
15

31175160

Botka trámová normal 60 x 100

kus

Jedna z možných dodávkek k pol. 762334120R00
16

60510002

Lať střešní profil SM/BO 40/60 mm dl = 3 - 5 m

m

17

60515200

Hranol SM/JD 1 10x12 délka 300-600 cm

m3

18

60515230

Hranol SM/JD 1 14x14 délka 300-600 cm

m3

19

60517100

Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 50-75 cm

m3

Dodávky řeziva. U materiálu, který se dělí a vznikají nepoužitelné zbytky, nebo který je nutné překládat
(např. hydroizolační pásy) se spotřeba materiálu navyšuje o tzv. ztratné a prořez.
Hodnota je různá podle typu materiálu a jeho doporučená hodnota je většinou uvedena v úvodu ceníku.
Konkrétně pro prvky krovu činí 10 %, pro řezivo jiných tesařských konstrukcí 8 %.
Navýšení o ztratné se týká jen dodávky, množství práce se uvádí skutečné, bez navýšení. Materiál, který je
v položkách prací obsažen už je o ztratné povýšen.
20

998762202R00

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m

Díl:

763

Dřevostavby

21

763732112R00

Montáž střech z vazníků příhradových dl. do 18 m

22

611001

Dodávka vazníků dl. 11 m, výšky.....

kus

23

763611121

Bednění střech z desek do tl.18 mm,na sraz,sponky

m2

24

60725034

Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 18 mm

m2

25

998763101R00

Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m

Díl:

96

Bourání konstrukcí

26

762331812R00

Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2

m

27

979011111R00

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP

t

28

979011121R00

Příplatek za každé další podlaží

t

29

979081111R00

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

t

30

979081121R00

Příplatek k odvozu za každý další 1 km

t

31

979082111R00

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

t

32

979082121R00

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

t

33

9799

Poplatek za skládku

t

Cenu za poplatek za skládku je nutné upřesnit podle místních podmínek.

%

m

t

