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VÝKAZ VÝMER všetky strechy 

 
 

STRECHY - Komplexná renovácia rešpektujúca statickú a 
konštrukčnú špecifiku striech 

 Strecha č. 1 
Por. 
Č. Popis položky Výmera 

výpočet 
Výmera 
celkom 

Jednotková 
cena 

Výsledná 
cena DxE 

1 Demontáž oplechovaní atík vrátane 
odbornej likvidácie 

Nedemontuje sa  51,2   

2 Tvarové úpravy na jestvujúcich 
deformovaných hydroizoláciách 
najmä v úžľabiach a nárožiach 

2*12,2 24,4   

3 Vyplnenie zaatikových úžľabí 
nalepením XPS PU nízkoexpanznou 
penou 

2*12,2*0,5 12,2   

4 Špecifické horizontálne celoobvodové 
kovové (k2+z1) kotvenie nových 
hydroizolácií do atikových 
keramzitbet. panelov  

2*12,2*2 48,8   

5 Osadenie separačnej vrstvy medzi 
PVC a EPS z POP geotextílie (D+M) 

2*12,2*0,5 12,2   

6 Osadenie separačnej vrstvy medzi 
PVC a nové mPVC z PE (D+M)  
12,8*12,8 m2 

148,8*1,15 171,166   

7 Osadenie mPVC 810 s líniovým 
prilepením alt. bodovým pritavením 
ku jestv. mPVC + pretesnenie tekutou 
fóliou (D+M) 

148*1,1 163,724   

8 Vyvedenie hydroizol. na atiky vrátane  
opracovania detailov a vsunutia 
rukávov do chŕličov (D+M) 

4*12,8*1 51,2   

9 Vyvedenie hydroizolácie pod okenné 
oplechovanie vrátane ukončenia 
viplanylovým profilom s pretmelením  
PU tmelom  (D+M) 

0 0   

10 Prestupy a ich detailné riešenie z 
mPVC 804 + pretesnenie tekutou 
fóliou  (D+M) 

2 2   

11 Demontáž + spätná montáž 
mrežovania okien z dôvodu potreby 
pretmelenia ich neprístupných zón 
kotvenia cez parapetné oplechovania 

0 0   

12 Tmelenie kotvení mrežovaní okien 
(ks)  

0 0   

13 Povrchové úpravy VZT vývodov 
zvislých z dôvodu následného 
tmelenia ich prestupov atikami a 
oplechovaním parapetov 

0 0   
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14 Tmelenie prestupov VZT v kontakte s 
oplechovaním parapetov okien 

0 0   

15 Tmelenie zvislých prestupov VZT 
vývduchov - rámy na vonkajších 
plochách atík z rebríka a nižších 
striech č. 3 a 4 a to na obvode 

(2+2)*4*0,5 8   

16 Cena bez DPH     
17 DPH 20%     
18 Prepočtom stanovená cena GO 

hydroizolácií strechy č. 1 
    

19  
20 Strecha č. 2 
21 Demontáž oplechovaní atík (aj zvislé 

časti) vrátane odbornej likvidácie 
Viď tab strechy 75,9   

22 Tvarové úpravy na jestvujúcich 
deformovaných hydroizoláciách 
najmä v úžľabiach  

2*24,15 48,3   

23 Vyplnenie zaatikových úžľabí 
nalepením XPS PU živicou 

48,3*0,5 24,15   

24 Špecifické horizontálne  kotvenie 
nových hydroizolácií do atikových 
keramzitbet. panelov  (k2+z1 vrátane, 
D+M)  

2*12,2+2*24,15 72,7   

25 Osadenie separačnej vrstvy medzi 
PVC a EPS z POP geotextílie 

2*24,15*0,5 24,15   

26 Osadenie separačnej vrstvy medzi 
PVC a nové mPVC z PE hr. min 0,2 
mm 

294,63*1,15 338,8245   

27 Osadenie mPVC 810 Fatrafol 810 
vrátane líniového lepenia event.  
bodového pritavenia ku jestv. mPVC 
+ pretesnenie tekutou fóliou  (D+M) 

294,63*1,1 324,093   

28 Vyvedenie hydroizol. na atiky vrátane 
oplechovania Viplanylom (k1) a jeho 
podtmelenia  (D+M) 

75,9 75,9   

29 Vyvedenie hydroizolácie pod okenné 
oplechovanie vrátane ukončenia 
viplanylovým profilom s pretmelením  
PU tmelom 

0 0   

30 Prestupy a ich detailné riešenie z 
mPVC 804 + predĺženie chŕličov z 
PVC až do kotlíkov+ pretesnenie 
tekutou fóliou 

4 4   

31 Demontáž+ spätná montáž 
mrežovania okien z dôvodu potreby 
pretmelenia ich neprístupných zón 
kotvenia cez parapetné oplechovania 

0 0   

32 Tmelenie kotvení mrežovaní okien 
(ks)  

0 0   
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33 Povrchové úpravy VZT vývodov 
zvislých z dôvodu následného 
tmelenia ich prestupov atikami a 
oplechovaním parapetov 

0 0   

34 Tmelenie prestupov VZT v kontakte s 
oplechovaním parapetov okien 

0 0   

35 Tmelenie zvislých prestupov VZT 
výduchov na atikách z rebríka a to na 
obvode 

(2)*4*0,5 4   

36 Cena bez DPH     
37 DPH 20%     
38 Prepočtom stanovená cena GO 

hydroizolácií strechy č. 2 
    

39  
40 Strecha č. 3 
41 Demontáž oplechovaní atík vrátane 

zvislých častí a odbornej likvidácie 
plechov 

Viď tab. strechy 30,6   

41a Demontáž zvislých častí oplechovaní 
a hydroizolácií na obvode pod oknami 

Viď tab. strechy 30,6   

42 Tvarové úpravy na jestvujúcich 
deformovaných hydroizoláciách 
najmä v úžľabiach  

2*17,8 35,6   

43 Vyplnenie zaatikových úžľabí 
nalepením XPS PU nízkoexpanznou 
živicou 

24,15 24,15   

44 Špecifické horizontálne kovové 
kotvenie nových hydroizolácií do 
atikových keramzitbet.  panelov 
(k2+z1)  

2*12,2+2*17,8 60   

45 Osadenie separačnej vrstvy medzi 
PVC a EPS z POP geotextílie  300 

2*17,8 35,6   

46 Osadenie separačnej vrstvy medzi 
PVC a nové mPVC z PE 

217,16*1,15 249,734   

47 Osadenie mPVC 810 s líniovým 
lepením PU tmelom alt. bodovým 
pritavením ku jestv. mPVC + 
pretesnenie tekutou fóliou 

217,16*1,1 238,876   

48 Vyvedenie hydroizol. na atiky vrátane 
oplechovania Viplanylom (k2) a jeho 
podtmelenia 

30,6 30,6   

49 Vyvedenie hydroizolácie pod okenné 
oplechovanie vrátane ukončenia 
viplanylovým profilom k3, s 
pretmelením  PU tmelom 

30,6 30,6   

50 Prestupy a ich detailné riešenie z 
mPVC 804 vrátane predlžujúcich 
rukávov (až do kotlíkov) + 
pretesnenie tekutou fóliou 

4 4   

51 Demontáž+ spätná montáž 
mrežovania okien z dôvodu potreby 
pretmelenia ich neprístupných zón 
kotvenia cez parapetné oplechovania 

6 6   
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52 Tmelenie kotvení mrežovaní okien 
(ks)  

6 6   

53 Povrchové úpravy VZT vývodov 
zvislých z dôvodu následného 
tmelenia ich prestupov atikami a 
oplechovaním parapetov. Očistenie - 
zbrúsenie uvoľnených náterov+ 2x 
krycí náter po celom obvode a výške 

1 1   

54 Tmelenie prestupov VZT v kontakte s 
oplechovaním parapetov okien akryl. 
tmelom exteriérovým a to min. vo 
dvoch etapách 

1 2   

55 Tmelenie zvislých prestupov VZT 
výduchov na čelách atík z rebríka 

0 0   

56 Cena bez DPH     
57 DPH 20%     
58 Prepočtom stanovená cena GO 

hydroizolácií strechy č. 3 
    

59  
60 Strecha č. 4 
61 Demontáž oplechovaní atík vrátane 

odbornej likvidácie 
Viď tab strechy 47,1   

62 Demontáž oplechovaní a hydroizol. 
soklov pod okennými otvormi 
(pravdepodobne bez plechov- 
zjednoznační sa po čiastkovej 
demontáži) vrátane odbornej 
likvidácie 

55 55   

63 Vyplnenie zaatikových úžľabí 
nalepením XPS PU živicou 

0 0   

64 Špecifické horizontálne kovové (z1)  
kotvenie nových hydroizolácií do 
atikových keramzitbet. panelov 
(k2+z1)  - (D+M) 

47,1+55 102,1   

65 Osadenie separačnej vrstvy medzi 
PVC a EPS z POP geotextílie 

102*0,5 51   

66 Osadenie separačnej vrstvy medzi 
PVC a nové mPVC z PE  hr. min. 0,2 
mm 

251,41*1,15 289,1215   

67 Osadenie mPVC 810 s bodovým 
pritavením ku jestv. mPVC + 
pretesnenie tekutou fóliou 

251,41*1,1 276,551   

68 Vyvedenie hydroizol. na atiky vrátane 
oplechovania Viplanylom a jeho 
podtmelenia 

47,1 47,1   

69 Vyvedenie hydroizolácie pod okenné 
oplechovanie vrátane ukončenia 
viplanylovým profilom  k3 s 
pretmelením  PU tmelom  (D+M) 

55 55   

70 Prestupy a ich detailné riešenie z 
mPVC 804 + pretesnenie tekutou 
fóliou 

7 7   
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71 Demontáž+ spätná montáž 
mrežovania okien z dôvodu potreby 
pretmelenia ich neprístupných zón 
kotvenia cez parapetné oplechovania 

0 0   

72 Tmelenie kotvení mrežovaní okien 
(ks)  

0 0   

73 Povrchové úpravy VZT vývodov 
zvislých z dôvodu následného 
tmelenia ich prestupov atikami a 
oplechovaním parapetov (prebrús. 
povrchu + 2x náter olejový krycí) 

2 2   

73a Nátery - Oplechovanie nefunčkného 
výčnelku pri zadnom vstupe do 
telocviční  + plechové časti zvodov  
vrátane kotlíkov (po liatinové 
potrubia) - prebrúsenie povrchu + 2x 
náter olejový alt. synt. krycí  - z 
rebríkov 

10 10   

74 Tmelenie prestupov VZT akryl. 
tmelom exteriérovým v dvoch 
etapách v kontakte s oplechovaním 
parapetov okien 

2 2   

75 Tmelenie zvislých prestupov VZT 
výduchov na atikách z rebríka (pozri 
strechu 1 a 2) 

0 0   

75a Ťahové skúšky skrutiek aplikovaných 
po 190 mm do k1 

4 4   

76 Cena bez DPH     
77 DPH 20%     
78 Prepočtom stanovená cena GO 

hydroizolácií strechy č. 4 
    

79  
80 Strecha č. 5 
81 Demontáž oplechovaní atík vrátane 

odbornej likvidácie 
Viď tab strechy 0   

82 Tvarové úpravy na jestvujúcich 
deformovaných hydroizoláciách 
najmä v úžľabiach  

0 0   

83 Vyplnenie zaatikových úžľabí 
nalepením XPS PU živicou 

0 0   

84 Osadenie, podtmelenie a ukotvenie 
všetkých prvkov k1 a k3 (bm)  
(4*3+2*15 = 42 bm) 

42 42   

85 Osadenie separačnej vrstvy medzi 
PVC a EPS z POP geotextílie  300 

45*1,2 54   

86 Osadenie separačnej vrstvy medzi 
PVC a nové mPVC z PE 

0 0   

87 Osadenie mPVC 810 s bodovým 
pritavením ku jestv. mPVC + 
pretesnenie tekutou fóliou 

45*1,1 49,5   
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88 Vyvedenie hydroizol. na atiky vrátane 
oplechovania Viplanylom a jeho 
podtmelenia a následného pretmelenia 

9 9   

89 Vyvedenie hydroizolácie pod okenné 
oplechovanie vrátane ukončenia 
viplanylovým profilom s pretmelením  
PU tmelom 

0 0   

90 Prestupy a ich detailné riešenie z 
mPVC 804 + pretesnenie tekutou 
fóliou 

0 0   

91 Demontáž+ spätná montáž 
mrežovania okien z dôvodu potreby 
pretmelenia ich neprístupných zón 
kotvenia cez parapetné oplechovania 

0 0   

92 Tmelenie kotvení mrežovaní okien 
(ks)  

0 0   

93 Povrchové úpravy VZT vývodov 
zvislých z dôvodu následného 
tmelenia ich prestupov atikami a 
oplechovaním parapetov. 

0 0   

94 Tmelenie prestupov VZT v kontakte s 
oplechovaním parapetov okien 

0 0   

95 Náter žľabu a zvislého zvodu 
(prebrús. povrchu + 2x náter olejový 
krycí) 

15 bm 15   

96 Cena bez DPH     
97 DPH 20%     
98 Prepočtom stanovená cena GO 

hydroizolácií strechy č. 5 
    

99 REKAPITULÁCIA 
100 Strecha 1     
101 Strecha 2     
102 Strecha 3     
103 Strecha 4     
104 Strecha 5     
105 Spolu s DPH     
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