
SPECIFIKACE MATERIÁLU
OPRAVA STŘEŠNÍCH NÁSTAVEB BYTOVÉHO DOMU Č. P. 520-526, CAFOURKOVA, PRAHA 8 VÝBĚR ZHOTOVITELE

Vypracoval:  Ing. David Zákoutský, Chrpová 2200/27, Praha 10, tel. 723 192 223 05/2017

POL. VÝPOČET VÝMĚR m.j.
NÁSTAVBA NAD VCHODEM

520 521 522 523a 523b 524 525 526 celkem

001 plocha oken m2 10,6 10,6 10,6 4,8 0,0 10,6 10,6 10,6 68,1

002 plocha dveří m2 2,1 2,1 2,1 2,1 1,7 2,1 2,1 2,1 16,1

003 plocha větracích mřížek m2 1,9 1,9 1,9 0,4 0,0 1,9 1,9 1,9 12,0

004 plocha otvorů na fasádě (okna, dveře, mřížky) m2 14,6 14,6 14,6 7,3 1,7 14,6 14,5 14,5 96,2

005 plocha fasády (vč. římsy, vč. vnitřní ostění oken a dveří, vč. podhledu pod střechou) m2 90,6 90,6 109,4 129,0 35,0 109,7 90,7 90,7 745,6

006 plocha fasády (bez otvorů) m2 76,0 76,0 94,8 121,7 33,3 95,1 76,1 76,1 649,3

POL. SOUPIS PROVÁDĚNÝCH PRACÍ (kompletní materiál, práce, doprava) m.j.
celkem cena CENA 

m.j. Kč/m.j. Kč 

001 ochrana nové střechy před poškozením (2x geotextilie, OSB deska pod lešení aj.) kpl 1,0 0,0 0,0

002
m2 105,8 0,0 0,0

003 otlučení nesoudržné a odfouklé omítky + vyspravení trhlin - odhad max. 5% z celkové plochy m2 32,5 0,0 0,0

004 ošetření + očištění stávající omítky, mechanické čištění + ošetření omítky proti plísni aj. m2 649,3 0,0 0,0

005 vyspravení otlučených míst (příprava podkladu, přednástřik, vápenocementová omítka) m2 32,5 0,0 0,0

006 provedení fasádního lepidla (Baumit Starcontact) + výztužná perlinka (Baumit Startex) m2 649,3 0,0 0,0

007 provedení základního nátěru (penetrace) pod omítku (Baumit Premiumprimer, bez probarvení) m2 649,3 0,0 0,0

008 provedení vrchní probarvené fasádní stěrkové omítky (Baumit Silikontop, odstín jako stávající) m2 649,3 0,0 0,0

009 osadit krycí plech na objektovou dilataci mezi nástavby 523 a 522, Pz plech, tl. 0,55mm bm 6,8 0,0 0,0

010 průběžný úklid znečištění výtahu, trasy dopravy materiálu a okolí objektu od stavebních prací kpl 1,0 0,0 0,0

011
kpl 1,0 0,0 0,0

PODROBNÝ POPIS NAVRŽENÝCH PRACÍ - VIZ VÝKRESOVÁ ČÁST Celkem (bez DPH) 0,0

Poznámka:

ochrana stávající oken, dveří, parapetů, mřížek, oplechování, žebříků, elektroinstalace aj. před 
poškozením a znečištěním, zalepení igelitem a krycí páskou aj. - + 10% na ostatní prvky

kompletní úklid střechy po provedených pracích 
(uvedení chráněných prvků (okna, dveře, střecha aj.) do původního stavu

Podkladem pro ocenění, stavbu, technické řešení jednotlivých konstrukcí a objednávání materiálu je projekt jako celek, přičemž stačí, aby příslušné dodávky a práce byly 
zmíněny v některé z jeho částí. Všechny jednotkové ceny obsahují náklady na dopravu materiálu na staveniště, staveništní přesun hmot a u bourání manipulaci se sutí, její odvoz 
a uložení na skládku včetně poplatku (pokud není uvedeno výslovně jinak), jakož i všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální 
pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky. Při zpracování nabídky je nutno vycházet 
ze všech částí dokumentace tj. textových částí, výkresů a specifikace.




