
S: D
O: MK_RBAE-2
R: Změna č.63

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

Díl: _9 Zařízení 7 - větrání sklepa - úprava potrubí 38 529,61

1 71 protidešťová žaluzie hliníková 450x400-S (síto) ks -2,00000 1 943,00 -3 886,00

2 Pol__96 rovné trouby delší strana do 1000 mm m2 -4,00000 380,00 -1 520,00

3 Pol__97 tvarovky delší strana do 1000 mm m2 -2,00000 506,00 -1 012,00

4 rovné trouby delší strana do 1000 mm m2 11,00000 380,00 4 180,00

5 429825233R Koleno čtyřhranné ostré 400x600 ks 4,00000 504,90 2 019,60

6 309000170000R Šroub ocelový 02 1103  M6x40 mm ks 48,00000 40,90 1 963,01

7 728111116R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,28 m2 m 5,50000 450,00 2 475,00

8 Přechodový kus VZT potrubí ks 2,00000 1 280,00 2 560,00

9 izolace potrubí  skružovatelnými pásy z kamenné vlny 
?=40kg/m3 rohoží  40ALS tl.40mm

m2 5,00000 180,00 900,00

10 montáž izolace m2 5,00000 90,00 450,00

11 Protihluková žaluzie/tlumič - úprava stávající včetně nátěru ks 2,00000 6 800,00 13 600,00

12 Vybourání stávajícího potrubí hod 12,00000 185,00 2 220,00

13 Demontáž stávajícího potrubí VZT a protihlukových žaluzii hod 8,00000 185,00 1 480,00

14 Podchycení otvoru pro nové VZT potubí včetně zpětného 
zazdění

kpl. 1,00000 4 900,00 4 900,00

nové množství 14 m2

VZT potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu tl. 0,6-0,8 mm s přírubami U (EP 20) ,třída, těsnosti 3, mezi 
příruby je vloženo samolepící polyethylenove těsnění 120.
Jednotlivé díly musí být vzájemně vodivě spojeny na dvou místech spoje 4 mi kusy vejířovitých, podložek ČSN021745.

 TR600x400-500+vp - 3ks

 TR600x400-1000+vp - 4 ks

přechod mezi stávajícím potrubím 600 x 350 mm na nové potrubí 600 x 400

původní množství 9m2

Položkový rozpočet 
Muzeum Kroměřížská, p.o.-Revitalizace budov a expo - původní

VZT - zařízení č.7 - změna trasy větrání sklepa - REV 2

původní množství 9m2

nové množství 14 m2

VZT potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu tl. 0,6-0,8 mm s přírubami U (EP 20) ,třída, těsnosti 3, mezi 
příruby je vloženo samolepící polyethylenove těsnění 120.

Jednotlivé díly musí být vzájemně vodivě spojeny na dvou místech spoje 4 mi kusy vejířovitých, podložek ČSN021745.

- TR450x400-500+vp - 2ks

- TR450x400-1000+vp - 1 ks

- TR450x400-1300+vp - 1 ks

VZT potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu tl. 0,6-0,8 mm s přírubami U (EP 20) ,třída, těsnosti 3, mezi 
příruby je vloženo samolepící polyethylenove těsnění 120.

Jednotlivé díly musí být vzájemně vodivě spojeny na dvou místech spoje 4 mi kusy vejířovitých, podložek ČSN021745.

- OBL450x400/90st/r100 - 2 ks

- přechodový kus na stávající potrubí doměřit /450x400-250 - 2 ks



15 žaluzie 500x500 mm osazená do prosklené stěny výtahu - 
spodní

ks 1,00000 2 800,00 2 800,00

16 protidešťová žaluzie 500x250 mm osazená do prosklené 
stěny výtahu - horní

ks 1,00000 3 600,00 3 600,00

17 Pomocný a přidružený materiál pro zednické opravy kpl. 1,00000 1 800,00 1 800,00

vícepráce 44 947,61
méněpráce -6 418,00

Celem bez DPH 38 529,61
DPH 21% 8 091,22
Celkem 46 620,83

Poznámka: Zhotovitel upozornil objednatele na nebezpečí kondenzace vody v potrubí VZT. Objednatel z 
ekonomických důvodů neakceptoval navrhovanou změnu izolace na kaučukovou. Zhotovitele 
objednatele informuje, že v případě vyskytu vad na díle v souvislosti se vznikem kondenzace 
nenese za tyto vzniklé vady odpovědnost a tímto plní svou povinost ve věci oznámení této 
skutečnsti dle zákona č. 89/2012 Sb.


