
výkaz výměr

Příloha č. 1 Badatelna - výkaz výměr

práce  truhlářské jed. výměra mat./typ

podlaha  /dodávka + montáž/

masiv dub 18x140 - 160x 600 -2000 vč. pokládky m2  
97,5 dub

lišta masiv dub m 40 dub

povrchová úprava (broušení, lakování, leštění) m2  
97,5

práh vstup masiv dub 40x1200x200 ks 1 dub

stavební výplně  /dodávka + montáž/

stěna prosklená s dveřmi -  dle náčrtku ks 1 borovice

okno dřevěné 1000x12000  ks 1 borovice

dveře prosklené - rozměry dle náčrtku ks 1 borovice

parapety dřevěné do 1200mm ks 2 borovice

dveře s nadsvětlíkem - dle náčrtku ks 1 borovice

nábytek  /dodávka + montáž/

 kuchyňská linka (dřez, baterie) ks 1  lamino

stůl badatelský 1400x800 L/P ks 8  lamino

stůl badatelský 1600x800 ks 3  lamino

pult obsluhy 4500x800  ks 1  lamino

knihovna vestavěná ks 1  lamino

práce elektroinstalační  /dodávka + montáž/ vč. revize

spínač 6 "TANGO" ks 4

spínač 5 "TANGO" ks 1

spínač 1 "TANGO" ks 2

zásuvka jednoduchá "TANGO" ks 9

zásuvka dvojitá "TANGO" ks 10

zásuvka cat. 5e "TANGO" ks 10

zásuvka spt "TANGO" ks 1

světla nástěnná sklad ks 2 zář.

osvětlení stolů ks 14 LED

osvětlení badatelny ks 6 LED

osvětlení pultu ks 2 zář.

nouzové osvětlení ks 1 zář.

podlahové krabice "LEGRAND" ks 4

zásuvkový modul  "LEGRAND" ks 16

modul IT cat. 5e "LEGRAND" ks 8

kabel UTP Siemon cat. 5e m 700

konektor RJ 45 ks 18

kabel SYKFY 2x2x 0,5 m 50

lišta vkládací LVK 40x40 m 24

podružný materiál (hmoždinky, svorky,šrouby atd.) ks ?

NPÚ = Národní památkový ústav  

schvaluje NPÚ

dekor bude upřesněn

nutno zaměřit na místě

nutno zaměřit na místě

barva bude upřesněna

schvaluje NPÚ

nutno konzultovat 

s restaurátory



výkaz výměr

světelné zdroje dle potřeby ks 22?

práce stavební dokončovací

penetrace m2  
97,5

vyrovnání podlahy pod masiv, samonivelačni stěrka m2  
97,5

keramická dlažba "TAURUS" /dodávka, montáž/ m2  
13,5

penetrace m2  
12

dokončení venkovních šachet odvětrání podlah ks 2

nátěry stávajících dveří a zárubní m2  
32

osazení stávajících dveří kováním ks 4

malby vápenné bílé m2  
237

malby vápenné , m2  
110

atyp barvené

oprava fasády okolo nových oken m2  
30

práce zámečnické /dodávka + montáž/

rampa nájezdová - ocel, žár. zink. ks 1 ocel

mříž na větrací šachtu - ocel, žár. zink. ks 1 ocel

dodávka madla na schodiště z I.NP do II. NP u cel m 7 ocel

otryskání stávajících ocelových dveří m2  
6

přesun CCTV a části EZS provede specializovaná firma (Sára servis s.r.o.)

Demontáž stávajícího zařízení ve 2. NP kpt. 1

CCTV /dodávka, montáž/

montáž stávajících  kamer ks 2

kabel koax m 50

kabel TWIN 5.CAT UTP 4x2x0,5 m 50

převodník Video/UTP ks 6

BNC konektor, redukce ks 6

digitální záznamové zařízení + monitor ks 1

EZS /dodávka, motáž/

montáž ROI G8 ks 2

montáž detektoru tříštění skla ks 1

montáž hlásiče PIR ks 3

závrtné magnety ks 10

svorkovací krabice ks 8

kabel LAM 4x0.4+2x0.6 m 80

naprogramování ústředny GALAXY kpt 1

nutno zaměřit na místě

nutno konzultovat 

s restaurátory


