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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 959 637,75
1 PC - 767 -HL/05 Opláštění pro výtahovou šachtu - provedení exteriér - D+M ks 1,00000 485 600,00 485 600,00

HL/5 : 1

Venkovní obvodová stěna s Al profilů s přerušeným 
tepelným mostev o barvě RAL 9006 MAT zasklená 
izolačním dvojsklem o rozměru 2 150 mm x 12 800 mm, 
jednostranné bezpečnotní sklo 33.1 bude umístěno z 
vnitřní strany v 1.NP na výšku 3 m v šikmé části u střechy 
bude použitý sendvičový tepelně izolační panel v barvě 
fasádní profilů. Stěna je kotvená přes závitové tyče do 
ocelové konstrukce. V místě ocelových prvků konstrukce 
výtahové šachty jsou použity rozšiřovací profily s 
přerušeným tepelným mostem a to jak horizontálně tak i 
vertikálně. Členění je dle ocelové konstrukce, kdy zasklení 
je prováděno z interiéru a tudíž je nutné veškeré činnosti 
koordinovat s ohledem na ocelovou konstrukci, která 
obsahuje ztužující táhla znemožňující provedení zasklení. 
Navázání na pozici HL 4 je pomocí zateplného rohu s 
oplechování v barvě fasádních profilů. Venkovní obvodová 
stěna je vůči stávajícímu objektu ukončena oplechováním 
v barvě fasádních profilů.  

V ceně je obsaženo:

- zaměření a zpracování dílenské dokumentace pro potřeby 
zhotovitele

- nákady na montážní plošiny 

- nákady za ztíženou montáž mezi ocelové prvky a 
postupnou montáž v závislosti na nutnosti zajistit trvalé 
ztužení ocelové konstrukce montážními táhly

- úprava ocelové konstrukce pro ukotvení Al profilů 
(vyvrtání otvorů) vč. spojovacího materiálu prvků a opravy 
nátěru

- dodávka rozšiřujících Al profilů s přerušeným tepelným 
mostem

- provedení oplechování vůči navazujícím konstrukcím 
(fasáda objektu, střecha, pozice HL 4) v barvě Al profilů

2 PC - 767 -HL/06 Opláštění pro výtahovou šachtu - provedení interiér - D+M ks 1,00000 322 318,00 322 318,00

HL/6 : 1

Vnitřní stěna pro opláštění výtahu z Al profily RAL 9006 
MAT zasklená jednoduchým bezpečnotním sklem 55.1 o 
rozměru 2 100 mm x 12 500 mm, která je v místě stropů a 
dveří do výtaho šachty venechaná. Jednotlivé pozice stěny 
jsou kotveny do ocelové konstrukce výtahové šachty. V 
místě ukončení je vůči ocelové konstrukci doplechováno 
plechem v barvě profilů. Stěna navazuje na stěnu HL 4 na 
druhé straně na nově vyvořenou stěnu HL 7, HL 8, 
obvodovou stěnu kdy je ukončena oplechování v barvě 
profilů. 

V ceně je obsaženo:

- zaměření a zpracování dílenské dokumentace pro potřeby 
zhotovitele

- spojovací materiál pro ukotvení Al profilů do ocelové 
konstrukce vč opravy nátěru
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- provedení oplechování vůči navazujícím konstrukcím 
(fasáda objektu, střecha, pozice HL 4) v barvě Al profilů

3 PC - 767 -HL/07 Inter.AL prosklen.stěna 1950/2530-3250 - D+M ks 1,00000 108 486,00 108 486,00

HL/7: 1

Vnitřní dělící příčka Al profily RAL 9006 MAT mezi m.č. 
1.02 a přístavbou pro výtahu zasklená jednoduchým 
bezpečnostním sklem 55.1 o rozměru 1950 x 2530 -3250 
mm umístěná v oblouku stávající klenby, Členění viz 
pozice HL 3. 

V ceně je obsaženo:

- zaměření a zpracování dílenské dokumentace pro potřeby 
zhotovitele

- příplatek za obloukové provedení

- spojovací materiál pro ukotvení

- provedení oplechování vůči navazujícím konstrukcím v 
barvě Al profilů

4 PC - 767 -HL/08 Inter.AL prosklen.stěna pro zakrytí oken  - D+M ks 2,00000 11 870,00 23 740,00

HL/8: 2.NP + 3.NP 2

Vnitřní prosklená stěna tvořená z Al profilů RAL 9006 MAT 
která slouží pro zakrytí stávajících oken stávajícího objektu 
a přístavbou pro výtahu zasklená jednoduchým 
bezpečnostním sklem 55.1 o rozměru 650 x 2 300 mm 
umístěná před okenní otvor. Na tento prvek navazuje stěna 
HL 6. 

V ceně je obsaženo:

- zaměření a zpracování dílenské dokumentace pro potřeby 
zhotovitele

- nákady na montážní plošiny 

- nákady za ztíženou montáž mezi ocelové prvky a fasádu 
objektu

- spojovací materiál pro ukotvení do fasády objektu a 
navazující stěnu HL 6

- úprava ocelové konstrukce pro ukotvení Al profilů 
(vyvrtání otvorů) vč. spojovacího materiálu prvků a opravy 
nátěru

- dodávka rozšiřujících Al profilů 

- provedení oplechování vůči navazujícím konstrukcím v 
barvě Al profilů

5 998767203R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 
objektech výšky do 24 m

% 9 282,74000 2,10 19 493,75

vícepráce 959 637,75
méněpráce 0,00

Celem bez DPH 959 637,75
DPH 21% 201 523,93
Celkem 1 161 161,68

Poznámka: Neobsazeno

50 m vodorovně


