
JD-STAV

Položkový rozpočet stavby - výkaz výměr Datum: 

Stavba : ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A REKONSTRUKCE STŘECHY BYTOVÉHO DOMU,
MĚLNÍK - MLADOBOLESLAVSKÁ 3280 - 3285

Objednatel : Společenství vlastníků Mladoboleslavská 3280 - 3285 Mělník IČO : 0477085
Mladoboleslavská 3285, 276 01 Mělník DIČ : 

Zhotovitel : dle výběrového řízení IČO :
DIČ :

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 0,00

DPH 21 % 0,00

Cena celkem za stavbu 0,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH 15 % Základ DPH 21 % DPH celkem %

A0 Přípravné a demoliční práce 0,00 0,00 0,00 0,00

A1 A1 Zateplení stěn 0,00 0,00 0,00 0,00

A2 A2 Střecha 0,00 0,00 0,00 0,00

A3 A3 Venkovní úpravy a ostatní práce 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Celkem za stavbu 0,00 0,00 0,00 0,00



Stránka 2

Položkový rozpočet 

Stavba :
ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A REKONSTRUKCE STŘECHY BYTOVÉHO DOMU, Rozpočet:

MĚLNÍK - MLADOBOLESLAVSKÁ 3280 - 3285

Objekt : A0 Přípravné a demoliční práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) poznámka

1. Příprava stavby

1.1 Zařízení staveniště (3% z nákladů stavby) % 0,00

1.2 Rozpočtová rezerva a blíže nespecifikované položky (5% z nákladů stavby) % 0,00

Celkem za Příprava stavby 0,00

2. Lešení a stavební výtahy

2.1 m2 0,00

2.2 m2 0,00

2.3

Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 32 m 

m2 0,00

2.4 m2 0,00

2.5 m2 0,00

2.6 m2 0,00

2.7 Montáž, demontáž nájem vrátku na akci kpl 3,00 0,00 při revitalizaci dle skutečnost

2.8 Přesun hmot pro objekty v do 24 m % 0,00 doplní zhotovitel

Celkem za Lešení a stavební výtahy 0,00

3. Demolice konstrukčních vrstev

3.1 m2 22,92 0,00

3.2
Demolice dlažby včetně podkladních vrstev na lodžiích a chrliče

m2 325,44 0,00
plocha podlahy*počet: (5,65*1,2)*48

3.3
Demontáž ocelových oken v suterénu

ks 2,00 0,00
ocelová okna: 900*600 mm - 2 ks

3.4

Demontáž dřevěných oken a balkonových sestav v suterénu

ks 4,00 0,00

dřevěná okna: 1500*1500 mm - 1 ks

dřevěná okna: 1800*1600 mm - 1 ks

dřevěná okna: 2400*1600 mm - 1 ks

dřevěná sestava-okna+balkonové dveře: 1800*1500+900*2400 mm - 1 ks

3.5

Demontáž dřevěných oken a balkonových sestav v bytových jednotkách

ks 6,00 0,00

dřevěná okna: 2400*1600 mm - 2 ks

dřevěná okna: 1500*1600 mm - 2 ks

dřevěná okna: 1500*1500 mm - 1 ks

dřevěná sestava-okna+balkonové dveře: 1800*1500+900*2400 mm - 1 ks

3.6 m2 45,90 0,00 odhad, při revitalizaci dle skutečnost

obvod x výška: 153*0,3

3.7 m2 83,00 0,00
obvod x šířka: 166*0,5

3.8
Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 -pro okapový chodníček z kačírku

m3 41,18 0,00
obvod x šířka x hloubka: 164,70*0,5*0,5

3.9
Hloubení jámy v hor.3 -pro chodníček z betonových dlaždic

m3 2,80 0,00 odhad, při revitalizaci dle skutečnost

Montáž lešení leh. řad. s podlahami, š. 1,5 m, H 32 m 

3 667,64plocha lešení, plocha jednotlivých stěn:
(109,06+1)*14,5+(109,06+1)*14,2+(16,2+1)*14,4+(1,72+0,5)*4,7+(0,92+0,5)*2
,2+(16,2+1)*14,4

Příplatek za každý měsíc použití lešení                                                             

7 335,28
1/2 plochy lešení = 1 měsíc, celkem
2+2 měsíce

plocha lešení, plocha jednotlivých stěn:
((109,06+1)*14,5+(109,06+1)*14,2+(16,2+1)*14,4+(1,72+0,5)*4,7+(0,92+0,5)*
2,2+(16,2+1)*14,4)*2

3 667,64plocha lešení, plocha jednotlivých stěn:
(109,06+1)*14,5+(109,06+1,0)*14,2+(16,2+1)*14,4+(1,72+0,5)*4,7+(0,92+0,5)
*2,2+(16,2+1)*14,4

Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                                           

3 667,64plocha lešení, plocha jednotlivých stěn:
(109,06+1)*14,5+(109,06+1,0)*14,2+(16,2+1)*14,4+(1,72+0,5)*4,7+(0,92+0,5)
*2,2+(16,2+1)*14,4
Příplatek za každý měsíc použití sítí                                                                   

7 335,28 1/2 plochy lešení = 1 měsíc, celkem
2+2 měsíce

plocha lešení, plocha jednotlivých stěn:
((109,06+1)*14,5+(109,06+1,0)*14,2+(16,2+1)*14,4+(1,72+0,5)*4,7+(0,92+0,5)
*2,2+(16,2+1)*14,4)2

Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                                       

3 667,64plocha lešení, plocha jednotlivých stěn:
(109,06+1)*14,5+(109,06+1,0)*14,2+(16,2+1)*14,4+(1,72+0,5)*4,7+(0,92+0,5)
*2,2+(16,2+1)*14,4

Odstranění nesoudržného materiálu na schodišti, vstupních deskách a zídkách
u vstupu z ulice Jezdecká

odhad nesoudržného materiálu 15 %
z celkové plochy, při revitalizaci dle
skutečnost

vchod 3285 - zídka - 17,37 m2

vchod 3285 - vstupní deska - 7,98 m2

vchod 3285 - schodiště s rampou - 8,63 m2

vchod 3284 - zídka - 13,59 m2

vchod 3284 - vstupní deska - 7,98 m2

vchod 3284 - schodiště s rampou - 6,58 m2

vchod 3283 - zídka - 14,13 m2

vchod 3283 - vstupní deska - 7,98 m2

vchod 3283 - schodiště s rampou - 7,6 m2

vchod 3282 - zídka - 14,13 m2

vchod 3282 - vstupní deska - 7,98 m2

vchod 3282 - schodiště s rampou - 7,6 m2

vchod 3281 - zídka - 15,69 m2

vchod 3281 - vstupní deska - 7,98 m2

vchod 3281 - schodiště s rampou - 7,6 m2

Odstranění cihelné přizdívky (2 cihly na výšku), vyspravení + penetrační nátěr
(pod terénem)

Rozebrání betonového okapového chodníčku okolo objektu                      část betonových dlaždic bude znovu
použito na okapový chodník u
provozoven, dle požadavků
objednatele pol. č. 15.10



Stránka 3

Položkový rozpočet 

Stavba :
ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A REKONSTRUKCE STŘECHY BYTOVÉHO DOMU, Rozpočet:

MĚLNÍK - MLADOBOLESLAVSKÁ 3280 - 3285

Objekt : A0 Přípravné a demoliční práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) poznámka
3.9

plocha x hloubka: 28*0,1
m3 2,80 0,00 odhad, při revitalizaci dle skutečnost

3.10 Přesun hmot pro objekty v do 24 m % 0,00 doplní zhotovitel

Celkem za Demolice konstrukčních vrstev 0,00

4. Odvoz a likvidace odpadů

4.1 m3 43,98 0,00 při revitalizaci dle skutečnost

4.2 m3 27,83 0,00 při revitalizaci dle skutečnost

4.3 Poplatek za skládku zeminy m3 27,83 0,00

4.4 Odvoz a likvidace stavebního odpadu (suť, okna, zábradlí atd.) t 28,00 0,00 při revitalizaci dle skutečnost

4.5 Nakládání suti na dopravní prostředky t 28,00 0,00 při revitalizaci dle skutečnost

4.6 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 28,00 0,00 při revitalizaci dle skutečnost

4.7 Příplatek k odvozu za každý další 1 km (15 km) t 420,00 0,00 dle vzdálenost skládky

4.8 Poplatek za skládku suti t 28,00 0,00 při revitalizaci dle skutečnost

Celkem za Odvoz a likvidace odpadů 0,00

5. Demolice klempířských a zámečnických prvků

5.1 m 557,40 0,00

5.2

Demontáž a likvidace ostatního oplechování

m2 133,48 0,00
vstupy z ulice Mladoboleslavská, plechová krytna, plocha x počet: (5,76*6)

5.3

Demontáž a likvidace okapových žlabů a svodu, do DN 100

bm 34,50 0,00žlaby, délka x počet: (2,7*6)

svody, délka x počet: (3,3*1)+(3*5)

5.4 Demontáž satelitních a anténních konzol ks 6,00 0,00 při revitalizaci dle skutečnost

5.5 Demontáž sušáků na prádlo pod okny (na fasádě) ks 5,00 0,00 při revitalizaci dle skutečnost

5.6 Demontáž sušáků na prádlo v lodžiích kpl 43,00 0,00 při revitalizaci dle skutečnost

5.7 Demontáž klimatizačních jednotek kpl 2,00 0,00

5.8 Demontáž sklepních mříží z okna a balkonové sestavy kpl 2,00 0,00

5.9 Demontáž a likvidace zábradlí s různou výplní ks 48,00 0,00

5.10 Demontáž zábradlí u vstupu z ulice Mladoboleslavská ks 1,00 0,00 zpětná montáž pol. č. 9.16

5.11 Demontáž vstupního schodiště do provozoven, včetně madla z ulice Jezdecká kpl 2,00 0,00 zpětná montáž pol. č. 9.17

5.12 Demontáž a likvidace stávajícího plného zasklení lodžií  kpl 1,00 0,00

5.13 Demontáž a likvidace stávající mříže v lodžii kpl 1,00 0,00

5.14 Demontáž stávajících rohoží - vstupy z ulice Jezdecká ks 5,00 0,00

5.15 Demontáž cedulí (č.p.) ks 12,00 0,00 zpětná montáž pol. č. 9.18

5.16 Demontáž cedulí (ulice) ks 1,00 0,00 zpětná montáž pol. č. 9.19

5.17 Demontáž velkých reklamních cedulí kpl 1,00 0,00 zpětná montáž pol. č. 9.20

5.18 Demontáž stávajícího hromosvodu kpl 1,00 0,00 nový hromosvod pol. č. 9.21

5.20 Demontáž stříšky nad vstupem z ulice Jezdecká ks 1,00 0,00

5.21
Demontáž větracích mřížek (střecha) 

ks 176,00 0,00 odhad 50 % mřížek z celkového počtu
počet 178+174 ks

5.22 Přesun hmot pro objekty v do 24 m % 0,00 doplní zhotovitel

Celkem za Demolice klempířských a zámečnických prvků 0,00

6. Příprava povrchů

6.1 Provedení výtažné zkoušky a posudku kpl 1,00 0,00

6.2 Provedení odtrhové zkoušky a posudku kpl 1,00 0,00

6.3 Povrchová sanace stávajících panelů sanačními hmotami z 5% m2 194,70 0,00 při revitalizaci dle skutečnost

6.4 Hloubková sanace stávajících panelů sanačními hmotami z 0,5% m2 19,47 0,00 při revitalizaci dle skutečnost

6.5 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m % 0,00 doplní zhotovitel

Celkem za Příprava povrchů 0,00

Cena celkem bez DPH 0,00

Přemístění výkopku z hor.1-4, staveništní přesuny
          
Přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
  

při revitalizaci dle skutečnost,
předpoklad - část výkopku se vrát
zpět a část bude rozprostřena v zeleni
okolo objektu

Demontáž a likvidace oplechování oken, r.š. do 210 mm                  

okna, dl. plechu x počet ks x počet pater:
(1,5*4*1)+(1,8*7*1)+(2,4*1*1)+(1,5*18*4)+(1,8*(24+12)*4)+(2,1*6*4)+(2,4*1
2*4)+(2,1*1*1)+(1,5*1*1)

římsa nad lodžiemi, plechová krytna, plocha x počet:
(9,61*2)+(18,755*4)+(4,68*1)

při revitalizaci dle skutečnost, bude
zpětně namontováno pol. č. 9.13

požadavek na zpětnou montáž, pokud
by bylo možné

požadavek na zpětnou montáž, pokud
by bylo možné
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Položkový rozpočet 

Stavba :
ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A REKONSTRUKCE STŘECHY BYTOVÉHO DOMU, Rozpočet:

MĚLNÍK - MLADOBOLESLAVSKÁ 3280 - 3285

Objekt : A1 Zateplení stěn

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) poznámka

7. Úpravy povrchů vnější / štítové stěny

7.1
Zakrývaní části střechy sousedního objektu

m2 40,50 0,00
půdorysná plocha zakrývané část, délka x šířka: 13,5*3

7.2

Drobné vyspravení štítových zdí - mikrotrhlinky, atd.

m2 363,94 0,00

7.3 Očištění fasády tlakovou vodou m2 408,98 0,00

7.4
Penetrační nátěr

m2 45,04 0,00
sokl stávající KZS, plocha: (16,35*2,2)+(0,9*2,2)+(1,7*3,8)+(0,7*0,9)

7.5
Armovací vrstva:

bm 45,04 0,00
sokl stávající KZS, plocha: (16,35*2,2)+(0,9*2,2)+(1,7*3,8)+(0,7*0,9)

7.6

Fasádní probarvený silikonový nátěr Baumit SilikonColor (2x)

m2 363,94 0,00

7.7
Vnější dekorativní omítka Baumit Mosaiktop

m2 45,04 0,00
sokl stávající KZS, plocha: (16,35*2,2)+(0,9*2,2)+(1,7*3,8)+(0,7*0,9)

7.8 Přesun hmot pro objekty v do 24 m % 0,00 doplní zhotovitel

Celkem za Úpravy povrchů vnější / štítové stěny 0,00

8. Úpravy povrchů vnější / průčelí

8.1

Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení 

m2 0,00
balkonové sestavy, počet x šířka x výška: 52*((1,8*1,5)+(0,9*2,4))

dveře, počet otvorů x šířka x výška: 6*2,1*2,4

skleněné vstupní portály s dveřmi, otvorů x šířka x výška: 5*5,1*2,55

8.2 Očištění fasády tlakovou vodou m2 0,00

8.3

Dodávka a montáž - KZS, EPS 70 F,  tl. 140 mm (ETICS pro Baumit Pro)

m2 0,00

ul. Mlad. KZS, fasáda - šířka x výška: (126,16*12,3)

ul. Mlad. odečet, část dveří - počet x šířka x výška: 6*(2,1*1,3)

ul. Mlad. odečet, boky stěn u vstupu - počet x šířka x výška: (6*(1,64+1,64)*1,7)

ul. Jezd. KZS, fasáda, počet x šířka x výška: (6*6,67*12,3)

ul. Jezd. odečet,okna - počet x šířka x výška: -((24*2,1*1,6)+(24*1,5*1,6))

odečet XPS stříšky nad vstupy, počet x šířka x výška: (11*2,5*0,3)

8.4

Dodávka a montáž - KZS, EPS 70 F,  tl. 120 mm (ETICS pro Baumit Pro)

m2 166,69 0,00

ul. Jezd. odečet XPS, sokl, lodžie - šířka x výška: 0,3*(5,75*8)

8.5

Dodávka a montáž - KZS, EPS 70 F,  tl. 80 mm (ETICS pro Baumit Pro)

m2 18,25 0,00

ul. Jezd. KZS, boční stěny nad římsou - počet x šířka x výška: (12*1,34*0,85)

ul. Jezd. odečet XPS - počet x šířka x výška: (12*1,34*0,3)

ul. Jezd. odečet XPS - počet x šířka x výška: (8*1,47*0,3)

8.6

Dodávka a montáž - KZS, EPS 70 F,  tl. 40 mm (ETICS pro Baumit Pro)

m2 153,31 0,00

ul. Jezd. KZS, suterén: (1,23*2,55)+(1,24+1,24+1,24)*2,55

ul. Jezd. KZS, suterén (marmolit):(1,29+1,29)*1,1*4

ul. Jezd. odečet XPS: ((1,23*0,3)+((1,29+1,29)*0,3*4)+(1,24+1,24+1,24)*0,3)

plocha fasády stávající KZS bez soklu: (16,39*12)-(1,2*0,8)+(16,39*10)-
(1,2*0,8)+(1,72*2)+(0,92*2)

armovací vrstva (2xstěrka, 1xperlinka)

Při výskytu napadení fasády řasami,
bude před provedenením fasádního
probarveného nátěru použit sanační
natěr Baumit

plocha fasády stávající KZS bez soklu: (16,39*12)-(1,2*0,8)+(16,39*10)-
(1,2*0,8)+(1,72*2)+(0,92*2)

1 094,03

okna, počet x šířka x výška:
(32+50)*0,9*0,6+18*1,8*0,9+6*1,8*0,6+50*2,4*1,6+74*1,8*1,6+52*1,5*1,5+25
*1,5*1,6+25*2,1*1,6

3 484,97

1 449,54 lepení izolantu, izolační deska,
armovací vrstva (2xstěrka, 1xperlinka)

ul. Mlad. odečet,okna - počet x šířka x výška:
((18*1,8*0,9)+(6*1,8*0,6)+(72*1,8*1,6)+(48*2,4*1,6))

ul. Mlad. odečet, XPS nad vstupy, 3 stěny - počet x šířka x výška:
6*(1,64+2,32+1,64)*0,3

ul. Jezd. KZS, nad římsou, počet x šířka x výška:
(2*5,57*0,875)+(4*11,34*0,875)+(1*11,76*0,875)

ul. Jezd. odečet XPS nad římsou, počet x šířka x výška:
(2*5,57*0,3)+(4*11,34*0,3)+(1*11,76*0,3)

lepení izolantu, izolační deska,
armovací vrstva (2xstěrka, 1xperlinka)

ul. Mlad. KZS, fasáda - šířka x výška:
(6,32*1,75)+(15,9*1,55)+(15,9*1,3)+(16,32*1,9)+(15,9*1,3)+(15,9*1,3)+(9,32*2,
96)

ul. Mlad. odečet XPS - šířka x výška:
((6,32*0,3)+(15,9*0,3)+(15,9*0,3)+(16,32*0,3)+(15,9*0,3)+(15,9*0,3)+(9,32*0,3)
)

ul. Mlad. odečet okna - počet x šířka x výška:
((2*2,4*1,6)+(2*1,8*1,6)+(50*0,9*0,6))

ul. Jezd. KZS, fasáda - šířka x výška:
(0,79+0,79+5,65+0,79+0,79+5,65+5,65+0,79+0,79+5,65+5,65+0,79+0,79+5,65+5,
65+0,79+0,79)*1,1+(6,74*2)+
((5,65+1,32)+(5,65+1,32)+(5,65+1,32)+(5,65+1,32))*2,55

ul. Jezd. odečet okna - počet x šířka x výška:
((4*1,5*1,5)+(4*1,8*1,5)+(4*0,9*2,4)+(1*1,5*1,6)+(1*2,1*1,6))

ul. Jezd. odečet XPS, sokl - šířka x výška:
0,3*(4,75+1,32+4,75+1,32+4,75+1,32+4,75+1,32)+(0,3*6,67)

lepení izolantu, izolační deska,
armovací vrstva (2xstěrka, 1xperlinka)

ul. Jezd. KZS, suterén, boční stěny,odhad, max.mož.izolant - počet x šířka x výška:
(8*1,47*1,1)

lepení izolantu, izolační deska,
armovací vrstva (2xstěrka, 1xperlinka)
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Položkový rozpočet 

Stavba :
ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A REKONSTRUKCE STŘECHY BYTOVÉHO DOMU, Rozpočet:

MĚLNÍK - MLADOBOLESLAVSKÁ 3280 - 3285

Objekt : A1 Zateplení stěn

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) poznámka
8.6

ul. Jezd. KZS, 1.-4.NP - počet pater x počet x šířka x výška: (4*12*1,24*2,55)

m2 153,31 0,00

ul. Jezd. odečet XPS - počet pater x počet x šířka x výška: (4*12*1,24*0,3)

8.7

Dodávka a montáž - KZS, EPS 70 F,  tl. 20 - 40 mm (ETICS pro Baumit Pro)

m2 548,58 0,00

ul. Jezd. KZS, čela (omítka): ((0,28*11,45)+(5,52*0,3)*10)*5+(5,52*0,3)*2

ul. Jezd. KZS, čela (marmolit): (0,28*0,77*5)

ul. Jezd. KZS, okna: ostění (omítka): 48*0,205*(2*1,5)

ul. Jezd. KZS, okna: ostění (omítka): 48*0,205*(2*2,4)

ul. Jezd. KZS, okna: ostění (omítka): 4*0,245*(2*1,5)

ul. Jezd. KZS, okna: ostění (omítka): 4*0,245*(2*2,4)

ul. Jezd. KZS, okna: ostění (omítka): 50*0,265*(2*1,6)

ul. Jezd. KZS, okna: ostění (marmolit): 32*0,220*(2*0,6)

ul. Jezd. KZS, vstup.portál: ostění (omítka): 5*0,17*(2*2,25)

ul. Jezd. KZS, okna: nadpraží (omítka): 48*0,205*(1,5)

ul. Jezd. KZS, okna: nadpraží (omítka): 48*0,205*(2,7)

ul. Jezd. KZS, okna: nadpraží (omítka): 4*0,245*(1,5)

ul. Jezd. KZS, okna: nadpraží (omítka): 4*0,245*(2,4)

ul. Jezd. KZS, okna: nadpraží (omítka): 25*0,265*(2,1)

ul. Jezd. KZS, okna: nadpraží (omítka): 25*0,265*(1,5)

ul. Jezd. KZS, okna: nadpraží (marmolit): 32*0,220*(0,9)

ul. Jezd. KZS, vstup.portál: nadpraží (omítka): 5*0,17*(5,1)

ul. Mlad. KZS, okna: ostění (omítka): 120*0,265*(2*1,6)

ul. Mlad. KZS, okna: ostění (omítka): 18*0,265*(2*0,9)

ul. Mlad. KZS, okna: ostění (marmolit): 6*0,265*(2*0,6)

ul. Mlad. KZS, okna: ostění (marmolit): 52*0,22*(2*0,6)

ul. Mlad. KZS, okna: ostění (marmolit): 4*0,22*(2*1,6)

ul. Mlad. KZS, dveře: ostění (omítka): 6*0,24*(2*2,4)

ul. Mlad. KZS, okna: nadpraží (omítka): 48*0,265*(2,4)

ul. Mlad. KZS, okna: nadpraží (omítka): 96*0,265*(1,8)

ul. Mlad. KZS, okna: nadpraží (marmolit): 2*0,22*(2,4)

ul. Mlad. KZS, okna: nadpraží (marmolit): 2*0,22*(2,4)

ul. Mlad. KZS, okna: nadpraží (marmolit): 52*0,22*(0,9)

ul. Mlad. KZS, dveře: nadpraží (omítka): 6*0,24*(1,7)

8.7 m2 38,81 0,00
ul. Mlad., XPS nad vstupy, 3 stěny - počet x šířka x výška: 6*(1,64+2,32+1,64)*0,3

XPS stříšky nad vstupy, počet x šířka x výška: (11*2,5*0,3)

8.8 m2 51,75 0,00
ul. Jezd. XPS, sokl (marmolit): 0,3*(5,75*8)+0,3*6,67

8.9 m2 43,84 0,00 lepení izolantu, izolační deska
ul. Mlad., XPS sokl pod terénem: ((6,02+15,6+15,6+16,02+15,6+15,6+9,02)*0,3)

ul. Jezd. XPS, sokl: 0,3*(5,75*8)+0,3*6,67

8.10 m2 19,30 0,00
ul. Jezd., lodžie, počet x šířka x výška: (48*1,34*0,3)

8.11 m2 76,75 0,00
ul. Jezd., lodžie (Baumit Resoluton) XPS, počet x šířka x výška: (48*4,75*0,3)

ul. Jezd. boční stěny nad římsou XPS - počet x šířka x výška: (12*1,34*0,3)

ul. Jezd. boční stěny sokl XPS (marmolit) - počet x šířka x výška:  (8*1,47*0,3)

8.12 m2 3,53 0,00 lepení izolantu, izolační deska

ul. Jezd. boční stěny sokl XPS - počet x šířka x výška:  (8*1,47*0,3)

8.13 m2 25,60 0,00
ul. Jezd. KZS, suterén, počet x délka x výška:(4*1,29*0,3)

ul. Jezd. KZS, suterén (marmolit), počet x délka x výška:(8*1,29*0,3)

ul. Jezd. KZS, 1.-4.NP, počet x délka x výška:(48*1,24*0,3)

8.14 m2 3,10 0,00 lepení izolantu, izolační deska

ul. Jezd. KZS, suterén, počet x délka x výška:(8*1,29*0,3)

8.15 m2 1,35 0,00
ul. Jezd. KZS, čela lodžie(marmolit), počet x délka x výška:(5*0,28*0,3)

ul. Jezd. KZS, vstup, počet x délka x výška:(10*0,17*0,3)

ul. Mlad.dveře, počet x délka x výška:(5*0,28*0,3)

8.16 m2 0,42 0,00 lepení izolantu, izolační deska

ul. Jezd. KZS, čela lodžie, počet x délka x výška:(5*0,28*0,3)

lepení izolantu, izolační deska,
armovací vrstva (2xstěrka, 1xperlinka)

lepení izolantu, izolační deska,
armovací vrstva (2xstěrka,
1xperlinka), minimální požadovaná tl.
izolantu ve špaletách je 40 mm

Dodávka a montáž - KZS, XPS, tl. 140 mm (ETICS pro Baumit Pro)

lepení izolantu, izolační deska,
armovací vrstva (2xstěrka, 1xperlinka)ul. Jezd. XPS nad římsou, počet x šířka x výška:

(2*5,57*0,3)+(4*11,34*0,3)+(1*11,76*0,3)

Dodávka a montáž - KZS, XPS, tl. 120 mm (ETICS pro Baumit Pro) 

lepení izolantu, izolační deska,
armovací vrstva (2xstěrka, 1xperlinka)

ul. Mlad., XPS sokl nad terénem (marmolit):
((6,32+15,9+15,9+16,32+15,9+15,9+9,32)*0,3)

ul. Jezd. XPS, sokl lodžie - šířka x výška:
0,3*(4,75+1,32+4,75+1,32+4,75+1,32+4,75+1,32)

Dodávka a montáž - KZS, XPS, tl. 120 mm (ETICS pro Baumit Pro) - pod terénem

Dodávka a montáž - KZS, XPS, tl. 90 mm (ETICS Baumit Resolution) lepení izolantu, izolační deska,
armovací vrstva (2xstěrka, 1xperlinka)

Dodávka a montáž - KZS, XPS, tl. 80 mm (ETICS pro Baumit Pro/Baumit
Resolution)

lepení izolantu, izolační deska,
armovací vrstva (2xstěrka, 1xperlinka)

Dodávka a montáž - KZS, XPS, tl. 80 mm (ETICS pro Baumit Pro) - pod terénem

Dodávka a montáž - KZS, XPS, tl. 40 mm (ETICS pro Baumit Pro)

lepení izolantu, izolační deska,
armovací vrstva (2xstěrka, 1xperlinka)

Dodávka a montáž - KZS, XPS, tl. 40 mm (ETICS pro Baumit Pro) - pod terénem

Dodávka a montáž - KZS, XPS, tl. 20 - 40 mm (ETICS pro Baumit Pro)

lepení izolantu, izolační deska,
armovací vrstva (2xstěrka, 1xperlinka)

Dodávka a montáž - KZS, XPS, tl. 20 - 40 mm (ETICS pro Baumit Pro) - pod
terénem
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Položkový rozpočet 

Stavba :
ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A REKONSTRUKCE STŘECHY BYTOVÉHO DOMU, Rozpočet:

MĚLNÍK - MLADOBOLESLAVSKÁ 3280 - 3285

Objekt : A1 Zateplení stěn

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) poznámka

8.17 m2 144,72 0,00
ul. Jezd., lodžie, počet x šířka x výška: (48*1,34*2,55)

ul. Jezd., lodžie, odečet XPS, počet x šířka x výška: (48*1,34*0,3)

8.18 m2 281,88 0,00
ul. Jezd., lodžie, počet x šířka x výška: (48*5,65*2,55)

ul. Jezd., lodžie, odečet XPS, počet x šířka x výška: (48*4,75*0,3)

8.19 Vyrovnání stropu lodžiového panelu kpl 60,00 0,00 při revitalizaci dle skutečnost

8.20 m2 420,36 0,00

ul. Mlad., podhledy lodžie, počet x šířka x délka: (60*5,65*1,24)

8.21 bm 483,90 0,00ul. Jezd. rohy (lodžie)-počet x výška: (6*14,3)+(8*13,4)+(42*2,55)+(8*1,1)

ul. Jezd. rohy (vstupy)-počet x výška: (10*1,1)

ul. Mlad. rohy (vstupy)-počet x výška: (2*14)+(10*13,6)

8.22

Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta PVC s perlinkou 100*100 svislé ostění

bm 0,00

ul. Jezd., okna: ostění:  48*(2*1,5)

ul. Jezd., okna: ostění: 48*(2*2,4)

ul. Jezd., okna: ostění: 4*(2*1,5)

ul. Jezd., okna: ostění: 4*(2*2,4)

ul. Jezd., okna: ostění: 50*(2*1,6)

ul. Jezd. okna: ostění: 32*(2*0,6)

ul. Jezd., vstup.portál: ostění : 5*(2*2,55)

ul. Mlad., okna: ostění: 120*(2*1,6)

ul. Mlad. okna: ostění: 18*(2*0,9)

ul. Mlad., okna: ostění: 6*(2*0,6)

ul. Mlad., okna: ostění: 52*(2*0,6)

ul. Mlad., okna: ostění: 4*(2*1,6)

ul. Mlad., dveře: ostění: 6*(2*2,4)

8.23

Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta PVC s okapničkou 100*100 nadpraží

bm 0,00

ul. Jezd. okna: nadpraží: 48*(1,5)

ul. Jezd., okna: nadpraží: 48*(2,7)

ul. Jezd. okna: nadpraží: 4*(1,5)

ul. Jezd. okna: nadpraží: 4*(2,4)

ul. Jezd.okna: nadpraží: 25*(2,1)

ul. Jezd. okna: nadpraží: 25*(1,5)

ul. Jezd. okna: nadpraží: 32*(0,9)

ul. Jezd. vstup.portál: nadpraží: 5*(5,1)

ul. Mlad. okna: nadpraží: 48*(2,4)

ul. Mlad. okna: nadpraží: 96*(1,8)

ul. Mlad. okna: nadpraží: 2*(2,4)

ul. Mlad. okna: nadpraží: 2*(1,8)

ul. Mlad. okna: nadpraží: 52*(0,9)

ul. Mlad. dveře: nadpraží: 6*(1,7)

ul. Mlad. lodžie: nadpraží: 60*(5,52)

8.24
Doplňky zatepl. systémů, apu lišta

bm 0,00
ostění + nadpraží: 1157,1+714,90

8.25

Spádový klín parapetu, XPS (thermomalta) tl. do 40 mm

bm 679,20 0,00

8.26

Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta

bm 679,20 0,00

8.27

Drobné vyspravení stávající armovací vrstvy čela + bok

m2 37,20 0,00ul. Mlad. čela + bok (délka)*výška: (0,183+0,45)*14,1+(0,183+0,45)*16,9

ul. Jezd. čela (délka)*výška: (0,29*13,4)+(0,29+13,4)

8.28 Penetrační nátěr m2 0,00

8.29

Armovací vrstva

m2 0,00

Přestěrkování stávající armovací vrstvy:

37,20

Nová armovací vrstva

8.30
Vnější tenkovrstvá probarvená silikonová omítka Baumit zrnitost 1,5 mm

m2 0,00
3277,89+36,14

Dodávka a montáž - KZS, desky z fenolické pěny tl. 90 mm (ETICS pro Baumit
Resolution) - lodžie lepení izolantu, izolační deska,

armovací vrstva (2xstěrka, 1xperlinka)

Dodávka a montáž - KZS, desky z fenolické pěny tl. 80 mm (ETICS pro Baumit
Resolution) - lodžie

lepení izolantu, izolační deska,
armovací vrstva (2xstěrka, 1xperlinka)

ul. Jezd., lodžie, odečet okna, počet x šířka x výška:
((48*1,5*1,5)+(48*1,8*1,5)+(48*0,9*2,4))

Dodávka a montáž - KZS, minerální vata, podhledy lodžií, tl. 50 mm (ETICS pro
Baumit Pro) lepení izolantu, izolační deska,

armovací vrstva (2xstěrka, 1xperlinka)

Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta PVC s perlinkou 100*100 rohy (vnitřní)
domu, vstupy

1 157,10

1 046,10

1 872,00

počet otvorů x šířka: 48*(1,5)+48*(2,7)+4*(1,5)+
4*(2,4)+25*(2,1)+25*(1,5)+32*(0,9)+48*(2,4)+96*(1,8)+2*(2,4)+2*(1,8)+
52*(0,9)

počet otvorů x šířka: 48*(1,5)+48*(2,7)+4*(1,5)+
4*(2,4)+25*(2,1)+25*(1,5)+32*(0,9)+48*(2,4)+96*(1,8)+2*(2,4)+2*(1,8)+
52*(0,9)

3 434,09

3 434,09 armovací vrstva (2xstěrka, 1xperlinka)

3 396,89

3 314,03
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Položkový rozpočet 

Stavba :
ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A REKONSTRUKCE STŘECHY BYTOVÉHO DOMU, Rozpočet:

MĚLNÍK - MLADOBOLESLAVSKÁ 3280 - 3285

Objekt : A1 Zateplení stěn

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) poznámka

8.31
Vnější dekorativní omítka Baumit Mosaiktop

m2 120,06 0,00
119+1,06

8.32 Přesun hmot pro objekty v do 24 m % 0,00 doplní zhotovitel

Celkem za Úpravy povrchů vnější / průčelí 0,00

9. Konstrukce klempířské a zámečnické

9.1 bm 158,40 0,00 min. tl. 0,6 mm

1.NP - 4.NP-počet otvorů x šířka: (48*1,5)+(48*1,8)

9.2 bm 97,20 0,00 min. tl. 0,6 mm

suterén-počet otvorů x šířka: (2*2,4)+(6*1,8)+(84*0,9)+(4*1,5)

9.3 bm 378,00 0,00 min. tl. 0,6 mm
suterén-počet otvorů x šířka: (1*2,1)+(1*1,5)

1.NP - 4.NP-počet otvorů x šířka: (48*2,4)+(96*1,8)+(24*2,1)+(24*1,5)

9.4 Dodávka a montáž dilatačního průběžného profilu bm 27,00 0,00 min. tl. 0,6 mm

9.5 Dodávka a montáž p zábradlí do lodžií ks 48,00 0,00

9.6 Dodávka a montáž zábradlí do lodžií ks 48,00 0,00

9.7 Dodávka a montáž sušáků na prádlo ks 48,00 0,00

9.8 Dodávka a montáž sušáků na prádlo pod okny (na fasádě) ks 5,00 0,00

9.9 Dodávka a montáž zasklení lodžií ks 1,00 0,00

9.10 Dodávka a montáž okrasné mříže do lodžií ks 1,00 0,00

9.11 Dodávka a montáž pozinkované rohože - vstupy ks 5,00 0,00

9.12 Dodávka a montáž  satelitních a anténních konzol ks 6,00 0,00

9.13 Zpětná montáž klimatizačních jednotek ks 2,00 0,00

9.14 Dodávka a montáž - nová příprava na klimatizační jednotku ks 1,00 0,00

9.15 Dodávka a montáž nového madla u schodiště - ulice Jezdecká ks 1,00 0,00

9.16 ks 1,00 0,00 při revitalizaci dle skutečnost

9.17 kpl 1,00 0,00

9.18 Demontáž cedulí (č.p.) ks 12,00 0,00

9.19 Demontáž cedulí (ulice) ks 1,00 0,00

9.20 Demontáž velkých reklamních cedulí kpl 1,00 0,00

9.21 Dodávka a montáž hromosvodu, včetně revize kpl 1,00 0,00

9.22 Dodávka a montáž stříšky nad vstupem z ulice Jezdecká kpl 5,00 0,00

9.23 kpl 6,00 0,00

9.24 Přesun hmot pro objekty v do 24 m % 0,00

Celkem za Konstrukce klempířské a zámečnické 0,00

10. Sokl

10.1
Dodávka a montáž asfaltové hydroizolace, včetně penetrace - založení soklu 

 m2 71,01 0,00

10.2
Dodávka a montáž zakládací soklové lišty-kovová lišta min. tl. 1,0 mm

bm 130,72 0,00

10.3 Přesun hmot pro objekty do 24 m % 0,00 doplní zhotovitel

Celkem za Sokl 0,00

11. Úpravy povrchu, podlahy, římsa nad lodžiemi, vstupy

11.1
Římsa nad lodžiemi - lokální vyspravení spádové vrstvy

m2 83,40 0,00
počet x plocha: 2*(1,2*5,8)+4*(1,2*11,5)+1*(1,2*11,9)

11.2
Římsa nad lodžiemi - dodávka a montáž, polystyrén EPS 150 S tl. 50 mm

m2 83,40 0,00
počet x plocha: 2*(1,2*5,8)+4*(1,2*11,5)+1*(1,2*11,9)

11.3 m2 83,40 0,00

počet x plocha: 2*(1,2*5,8)+4*(1,2*11,5)+1*(1,2*11,9)

11.4 m2 100,08 0,00

11.5 m2 162,92 0,00

Dodávka a montáž parapetních plechů do r.š. 270 mm (variantně zpracovat od
výrobce LINDAB)

Dodávka a montáž parapetních plechů do r.š. 300 mm (variantně zpracovat od
výrobce LINDAB)

Dodávka a montáž parapetních plechů do r.š. 320 mm (variantně zpracovat od
výrobce LINDAB)

ocelové žárově pozinkované sušáky
s háčky, napočítat alternatvu sušáků
na prádlo FLEX-600 4J, při revitalizaci
dle skutečnost a dle požadavků
rezidentů

při revitalizaci dle skutečnost a dle
požadavků rezidentů

při revitalizaci dle skutečnost a dle
požadavků rezidentů

při revitalizaci dle skutečnost a dle
požadavků rezidentů

při revitalizaci dle skutečnost a dle
požadavků rezidentů

při revitalizaci dle skutečnost a dle
požadavků rezidentů

Zpětná montáž zábradlí u vstupu z ulice Mladoboleslavská, včetně očištění,
odrezivění a ochranného nátěru 

Zpětná montáž vstupního schodiště do provozoven, včetně madla z ulice
Jezdecká (je pravděpodobné, že schodiště budou muset být upravena -
zkrácena)

Dodávka a montáž stříšky nad vstupem, včetně bočních stěn z ulice
Mladoboleslavská

plocha soklu-délka x výška: (5,88+15*4+15,42+9,34+8,7+17,8*5+14,54)*0,35
                                                                                                                                                  
                                                                         
délka: (6,68*6+5,88+15*4+15,42+9,34)
                                                                                                                                                  
  

Římsa nad lodžiemi - dodávka a montáž,  OSB deska tl. 24 mm, včetně asfaltové
penetrace

Dodávka a montáž - falcované pozinkované střešní krytiny, včetně povrchové
úpravy (variantně zpracovat od výrobce LINDAB) min. tl. 1,0 mm, 20%  navýšení na

oplechování na fasádě a přesahyplocha střechy, počet x šířka x délka:
(2*(1,2*5,8)+4*(1,2*11,5)+1*(1,2*11,9))*1,2

Očištění a oprava dle potřeby betonových schodišť/schodů, vstupních desek,
zídek. Sanováno za pomocí výrobkové řady určené pro opravy poškozených a
nerovných povrchů např. výrobková řada Baumit Beto

Výrobková řada Baumit Beto –
(Baumit BetoProtect, Baumit
BetoHaft, Baumit BetoFill,
BaumitBetofinisch). 
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Položkový rozpočet 

Stavba :
ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A REKONSTRUKCE STŘECHY BYTOVÉHO DOMU, Rozpočet:

MĚLNÍK - MLADOBOLESLAVSKÁ 3280 - 3285

Objekt : A1 Zateplení stěn

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) poznámka

11.5 m2 162,92 0,00

11.6 m2 88,01 0,00

11.7
Spádová vrstva Baumit Flexbeton, včetně dilatací

m2 291,46 0,00 tl. 40-55 mm
počet x plocha: 48*(1,1*5,52)

11.8
Penetrační nátěr Baumit Super Grund (2x)  

m2 635,33 0,00 pod spádovou vrstvou a pod dlažbu
2 x nátěr x počet x plocha: 2*48*((1,15*5,52)+(0,1*0,9)+(0,2*0,9))

11.9 m2 363,17 0,00

počet x plocha: 48*((1,3*5,82))

11.10
Dodávka a montáž oplechování lodžií  - systémová okapnice

bm 268,80 0,00
počet x šířka: (48*5,6)

11.11 m2 317,66 0,00

počet x plocha: 48*((5,52*1,15)+(0,1*0,9)+(0,2*0,9))

11.12 bm 355,2 0,00

počet x délka: 48*(1,17+4,36+0,2+0,2+0,3+1,17) 

11.13 m2 31,79 0,00
podlaha, počet x plocha: 3*(0,83*5,49)

zídka, počet x plocha: 3*((0,7*5,49)+(0,25*5,49)+(0,15*5,49))

11.14 Přesun hmot pro objekty v do 24 m % 0,00 doplní zhotovitel

Celkem za Úpravy povrchu, podlahy, římsa nad lodžiemi, vstupy 0,00

12 Střecha - Vstup

12.1
Lokální vyspravení spádové vrstvy

m2 23,40 0,00

Výrobková řada Baumit Beto –
(Baumit BetoProtect, Baumit
BetoHaft, Baumit BetoFill,
BaumitBetofinisch). 

vchod 3285 - zídka - 17,37 m2

vchod 3285 - vstupní deska - 7,98 m2

vchod 3285 - schodiště s rampou - 8,63 m2

vchod 3285 - schod - 1,10 m2

vchod 3284 - zídka - 13,59 m2

vchod 3284 - vstupní deska - 7,98 m2

vchod 3284 - schodiště s rampou - 6,58 m2

vchod 3284 - schod - 1,10 m2

vchod 3283 - zídka - 14,13 m2

vchod 3283 - vstupní deska - 7,98 m2

vchod 3283 - schodiště s rampou - 7,6 m2

vchod 3283 - schod - 1,10 m2

vchod 3282 - zídka - 14,13 m2

vchod 3282 - vstupní deska - 7,98 m2

vchod 3282 - schodiště s rampou - 7,6 m2

vchod 3282 - schod - 1,10 m2

vchod 3281 - zídka - 15,69 m2

vchod 3281 - vstupní deska - 7,98 m2

vchod 3281 - schodiště s rampou - 7,6 m2

vchod 3281 - schod - 1,10 m2

vchod 3280 - schod - 4,6 m2

Povrchová úprava kamenným kobercem betonových schodišť/schodů,
vstupních desek, zídek

vchod 3285 - zídka - 17,37 m2

vchod 3285 - vstupní deska - 7,98 m2

vchod 3285 - schodiště s rampou - 8,63 m2

vchod 3285 - schod - 1,10 m2

vchod 3284 - zídka - 13,59 m2

vchod 3284 - vstupní deska - 7,98 m2

vchod 3284 - schodiště s rampou - 6,58 m2

vchod 3284 - schod - 1,10 m2

vchod 3283 - zídka - 14,13 m2

vchod 3283 - vstupní deska - 7,98 m2

vchod 3283 - schodiště s rampou - 7,6 m2

vchod 3283 - schod - 1,10 m2

vchod 3282 - zídka - 14,13 m2

vchod 3282 - vstupní deska - 7,98 m2

vchod 3282 - schodiště s rampou - 7,6 m2

vchod 3282 - schod - 1,10 m2

vchod 3281 - zídka - 15,69 m2

vchod 3281 - vstupní deska - 7,98 m2

vchod 3281 - schodiště s rampou - 7,6 m2

vchod 3281 - schod - 1,10 m2

vchod 3280 - schod - 4,6 m2

Hydroizolační stěrka Baumit Baumacol Protect (2x) - koutová a okapnicová
bandáž - styk podlahy a stěn 

Dlažba Taurus (300x300 mm), typ NORDIC 76S, R 9, včetně flexibilní lepící
malty Baumit Baumaxol Flextop a spárovací hmoty Baumit Baumacol
PremiumFuge a pružného tmelu Baumit Baumacol Polyurethane

Soklový profil Taurus (systémový), včetně flexibilní lepící malty Baumit
Baumaxol Flextop a spárovací hmoty Baumit Baumacol PremiumFuge a
pružného tmelu Baumit Baumacol Polyurethane

Povrchová úprava (očištění, vyspravení, hydrofóbní natěr) betonové podlahy v
lodžiích v suterénu, včetně zídek



JD-STAV Stránka 9

Položkový rozpočet 

Stavba :
ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A REKONSTRUKCE STŘECHY BYTOVÉHO DOMU, Rozpočet:

MĚLNÍK - MLADOBOLESLAVSKÁ 3280 - 3285

Objekt : A1 Zateplení stěn

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) poznámka
12.1

plocha střechy, počet x šířka x délka: 6*(2,6*1,5)
m2 23,40 0,00

12.2
Dodávka a montáž, polystyrén EPS 150 S tl. 50 mm

m2 23,40 0,00
plocha střechy, počet x šířka x délka: 6*(2,6*1,5)

12.3
Dodávka a montáž - OSB desky tl. 24 mm, včetně asfaltové penetrace

m2 23,40 0,00
plocha střechy, počet x šířka x délka: 6*(2,6*1,5)

12.4 m2 28,08 0,00

plocha střechy, počet x šířka x délka: (6*(2,6*1,5))*1,20

12.5 bm 15,00 0,00

žlaby, délka x počet: (2,5*6)

12.6 bm 19,50 0,00

svody, délka x počet: (3,5*1)+(3,2*5)

12.7 Přesun hmot pro objekty v do 24 m % 0,00 doplní zhotovitel

Celkem za Střecha - Vstup 0,00

13.

13.1 ks 1,00 0,00

13.2 ks 1,00 0,00

13.3 ks 3,00 0,00

13.4 ks 2,00 0,00

13.5 ks 3,00 0,00

13.6 ks 1,00 0,00

13.7 ks 1,00 0,00

13.8 Přesun hmot pro objekty v do 24 m % 0,00 doplní zhotovitel

Celkem za 0,00

Cena celkem bez DPH 0,00

Dodávka a montáž - Falcované pozinkované střešní krytiny, včetně povrchové
úpravy (variantně zpracovat od výrobce LINDAB) min. tl. 1,0 mm, 20%  navýšení na

oplechování na fasádě a přesahy

Dodávka a montáž - dešťových žlabů z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6
mmo ochrannou barevnou vrstvou 

Dodávka a montáž - dešťových svodů DN 100 z pozinkovaného ocelového
plechu tl. 0,6 mm a ochrannou barevnou vrstvou

Konstrukce truhlářské - Výplně otvorů dle ČSN 74 6077 - (Vnější utěsnění připojovací spáry musí být provedeno paropropustnou páskou a vnitřní utěsnění připojovací
spáry musí být provedeno parotěsnou páskou).

Okno 1500 x 1500 mm, jednodílné, otevíravé, sklopné (označ. ve staveb. části
01), včetně začištění a natěru stěn a omítek kolem oken po montáži otvorů

Okenní sestava - balkonové dvěře 900 x 2400 mm, dvoudílné okno 1800 x 1500
mm, otevíravé, sklopné (označ. ve staveb. části 02), včetně začištění a natěru
stěn a omítek kolem oken po montáži otvorů

Okno 1800 x 1600 mm, dvoudílné, otevíravé, sklopné (označ. ve staveb. části
03), včetně začištění a natěru stěn a omítek kolem oken po montáži otvorů

Okno 900 x 600 mm, jednodílné, sklopné (označ. ve staveb. části 04), včetně
začištění a natěru stěn a omítek kolem oken po montáži otvorů

Okno 2400 x 1600 mm, dvoudílné, otevíravé, sklopné (označ. ve staveb. části
05), včetně začištění a natěru stěn a omítek kolem oken po montáži otvorů

Okenní sestava - balkonové dvěře 900 x 2400 mm, dvoukřídlé okno 1800 x 1500
mm, otevíravé, sklopné (označ. ve staveb. části 06), včetně začištění a natěru
stěn a omítek kolem oken po montáži otvorů

Okno 1500 x 1500 mm, jednodílné, otevíravé, sklopné (označ. ve staveb. části
07), včetně začištění a natěru stěn a omítek kolem oken po montáži otvorů

Konstrukce truhlářské - Výplně otvorů dle ČSN 74 6077 - (Vnější utěsnění
připojovací spáry musí být provedeno paropropustnou páskou a vnitřní
utěsnění připojovací spáry musí být provedeno parotěsnou páskou).
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Položkový rozpočet 

Stavba :
ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A REKONSTRUKCE STŘECHY BYTOVÉHO DOMU, Rozpočet:

MĚLNÍK - MLADOBOLESLAVSKÁ 3280 - 3285

Objekt : A2 Střecha

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) poznámka

14. Střecha - bude samostatná zakázka zhotovitele střechy

14.1 m 292,74 0,00

14.2
Vyčištění střechy                                                                 

m2 0,00 při revitalizaci dle skutečnost

14.3
Lokální vyspravení hydroizolační vrstvy střechy 

m2 0,00 při revitalizaci dle skutečnost
plocha střechy s krytnou: (768,9+768,9)

14.4 Demontáž střešní vpusti, repase ks 6,00 0,00 bude upřesněno při realizaci stavby

14.5 Vpusť s PVC manžetou + lapač listí ks 6,00 0,00 bude upřesněno při realizaci stavby

14.6 Demontáž poklopů výlezů na půdu ks 6,00 0,00

14.7 Dodávka a montáž protipožárního poklopů výlezů na půdu ks 6,00 0,00

14.8 Úprava výlezu na půdiu, navýšení ks 6,00 0,00 navýš. límce o tep. izolaci tl. 100 mm

14.9 Demontáž hromosvodu kpl 1,00 0,00

14.10 Dodávka a montáž hromosvodu, včetně revize kpl 1,00 0,00

14.11 Demontáž anténního stožáru kpl 1,00 0,00 při revitalizaci dle skutečnost

14.12 Dodávka a montáž  anténního stožáru, včetně úpravy hromosvodu kpl 1,00 0,00

14.13 Povrchová úprava VZT, lokální vyspravení, základní nátěr kpl 36,00 0,00

14.14 Demontáž střešních ventilátorů, repase ks 24,00 0,00

14.15 Montáž střešních ventilátorů např. Lomanco TIB 14, zapojení a revize ks 24,00 0,00

14.16 ks 24,00 0,00

14.17 Napojení a prodloužení odvětrání VZT ks 24,00 0,00

14.18 Ošetření a oprava dilatační sáry objektu mezi atikami bm 14,70 0,00

14.19 m2 180,00 0,00 odhad, při revitalizaci dle skutečnost

14.20 Protipožární dveře v protipožáních stěnách šíře 800 mm ks 3,00 0,00

14.21 kpl 1,00 0,00

14.22 ks 18,00 0,00 při revitalizaci dle skutečnost

14.23
Dodávka a montáž půdní lávky z OSB desek a latí, šíře 600 mm

bm 141,00 0,00 odhad, při revitalizaci dle skutečnost
délka: 141 m

14.24 m2 1758,00 0,00

14.25 Dodávka a montáž - difúzní střešní fólie m2 1758,00 0,00

14.26 kpl 1,00 0,00

14.27 Přesun hmot pro objekty v do 24 m % 0,00 doplní zhotovitel

Celkem za Střecha - bude samostatná zakázka zhotovitele střechy 0,00

Cena celkem bez DPH 0,00

Demontáž a likvidace oplechování atiky, r.š. do 500 mm                  

dl. plechu:
8,9+(6*3,0)+(12*1,5)+(4*15,0)+15,42+5,9+(2*14,9)+(2*5,7)+(6*6,4)+(12*1,2)+(4
*11,6)+12,02+14,1

1 622,00
celková plocha střechy 1.622 m 2

1 537,80

dle potřeby výměna ložisek motoru,
čištění, nová zapojení a rozvodná
krabička

přepojení na stávající stav se
spouštěním tlačítky v bytech

Napojení a prodloužení odvětrání kanalizace plastovými trubkami nad novou
střechu

Dodávka a montáž protipožárních stěn z pórobetonového zdiva min tl. 150 mm
v půdním prostoru, včetně založení na nosný panel stropu 4.NP, opravy a
začištění bouraných otvorů do panelů, likvidace suti, oplechování nad střešní
rovinou

Drobná elektroinstalace v půdním prostoru - osvětlení, spínač u každého výlezu
na půdu, světlo např. na protipožární stěně

Dodávka a montáž prodloužení odvětrávacích komínků foukané izolace
(případně nové komínky)

Dodávka a montáž - položení minerální vaty tl. 100 mm

Zastřešení novou střešní valbovou konstrukcí, dřevěný krov vaznicové soustavy,
který se skládá z krokví, vaznic, sloupků , vzpěr, zavětrování, kotvení, střešních
latí, trapézové plechové krytiny, oplechování podhledu a čela na fasádě,
střešních výlezů, zachytných bodů, sněholamů, odvětrání půdního prostoru (typ
např. Lomanco BIB 12) a odvodnění střechy s napojením do ležatých svodů,
které budou svedeny do stávajících střešních vpustí.
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Položkový rozpočet 

Stavba :
ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A REKONSTRUKCE STŘECHY BYTOVÉHO DOMU, Rozpočet:

MĚLNÍK - MLADOBOLESLAVSKÁ 3280 - 3285

Objekt : A3 Venkovní úpravy a ostatní práce 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) poznámka

15. Úpravy kolem objektu a zpevněné plochy

15.1 kpl 1,00 0,00

15.2
Odstranění zeleně "plazící" se po fasádě objektu

m2 8,00 0,00 při revitalizaci dle skutečnost

15.3
Dodávka a montáž netkané textilie

m2 98,53 0,00
obvod x výška: (6,88+15*4+15,42+9,34+6,8+16,34*3+16,76)*0,6

15.4
Dodávka a montáž nopové fólie

m2 82,11 0,00
obvod x výška: (6,88+15*4+15,42+9,34+6,8+16,34*3+16,76)*0,5

15.5 bm 200,44 0,00

obvod (pro betonové dlaždice): 6+6,55+2,87+2,45+7,4+2,45

15.6

Dodávka a montáž - praný kačírek fr. 22-32

m3 16,26 0,00

15.7 m3 8,25 0,00

plocha x hloubka: (27,5*0,3)

15.8 m3 19,25 0,00

plocha x hloubka: (27,5*0,7)

15.9
Montáž očištěných stávajících betonových dlaždic 500 x 500 mm

m2 27,50 0,00
plocha: 27,5 m2

15.10

Zpětný zásyp zeminy se zhutněním hl. 300 mm

m3 16,26 0,00

15.11 Rozprostření zeminy okolo objektu m2 1,00 0,00 při revitalizaci dle skutečnost

15.12
Úprava povrchu kolem objektu, dodávka ornice, osetí trávou

m2 200,00 0,00
obvod x délka (od okapového chodníku): 200 m

Celkem za Úpravy kolem objektu a zpevněné plochy 0,00

16. Ostatní práce

16.1 Dodávka a montáž větracích mřížek (střecha), včetně prodloužení na fasádu ks 72,00 0,00

16.2 kpl 5,00 0,00 při revitalizaci dle skutečnost

16.3 Dodávka a montáž 4komorové budky - hnízdiště rorýsů ks 6,00 0,00

16.4 Dodávka a montáž budky - hnízdiště pro netopýry ks 6,00 0,00

Celkem za Ostatní práce 0,00

Cena celkem bez DPH 0,00

Zabezpečení ochrany středních a velkých stromů kolem objektu (odhad 5 ks),
ochrana větších kěřů (odhad 10 ks), odstranění náletové zeleně

při revitalizaci dle skutečnost a
dohodě s investorem

odhad: 8 m2

Dodávka a montáž betonového obruníku Best PARKAN I 50x5x20 cm do
betonového lože

obvod (pro kačírek):
1,09+9,4+0,55+(0,55+14,95+0,55)*4+(0,55+15,36+0,55)+(0,55+6,3+0,55)+(16,
34*3)+7,84+16,76

obvod x hloubka x šířka:
(1+8,77+14,8*4+15,269+6,22+(1,75+4,52+1,67+0,3+1,67+4,52+1,75)*3+(1,75+
4,52+1,67+0,5+1,67+4,52+1,75)+(5,88+1,37))*0,2*0,5

Dodávka a montáž - kladecí vrstvy 4-8 mm, včetně hutnění (betonový
okapový chodník)

Dodávka a montáž - drceného kameniva 8-16 mm, včetně hutnění (betonový
okapový chodník)

obvod x hloubka x šířka:
(1+8,77+14,8*4+15,269+6,22+(1,75+4,52+1,67+0,3+1,67+4,52+1,75)*3+(1,75+
4,52+1,67+0,5+1,67+4,52+1,75)+(5,88+1,37))*0,2*0,5

při revitalizaci dle skutečnost a
dohodě s investorem

Vyčištění dešťových vpustí před vstupy z ulice Jezdecká, případné osazení
nové kovové mřížky

při revitalizaci dle požadovaného
průzkumu MŽP

při revitalizaci dle požadovaného
průzkumu MŽP
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