
Ukázkový rozpočet profese – Pokrývač 
 
Vysvětlivky k položkám: 

Kompletní položka  Montážní položka  Specifikace -  Přesun hmot     Přesun suti   

Krytiny se oceňují tak, že se použije položka pro hladkou plochu krytiny s výměrou v rozvinuté ploše krytiny. Přidají 
položky pro okraje plochy - hřeben, nároží, úžlabí, boční okraj. Dalšími položkami se ocení speciální tašky (např. 
prostupová, prosvětlovací) a doplňky (větrací mřížky, střešní lávky apod.). Na konec rozpočtu se umísťuje přesun hmot. 
 

P.č. Číslo položky Název položky MJ 

Díl: 765 Krytiny tvrdé   

1 765312312R00 Krytina Samba 11 střech jednoduchých engoba  m2 

 

Tato položka obsahuje kompletní náklady, tedy práci i materiál. Z materiálu konkrétně tašky (základní), vruty 
a příponky.V položce střech ostatních (složitých) je navíc započten i podíl tašky větrací. Do jednoduchých 
střech se zahrnují střechy pultové a sedlové. Střechy ostatní (složité) jsou střechy valbové, křížové, 
mansardové a stanové. 

2 765312317R00 Přiřezání a uchycení tašek  m 

3 765312332R00 Hřeben s větracím pásem kovovým, engoba  m 

4 765312345R00 Nároží s větracím pásem plastovým, engoba  m 

5 765312365R00 Ukončení plochy taškami okraj. pravými, engoba  m 

6 765312373R00 Mříž protisněhová 300x20cm, včetně držáků a spojek  kus 

7 765312375R00 Střešní lávka, rošt 400 x 250 mm  m 

8 765312382R00 Taška prostupová s nástavcem pro anténu  kus 

9 765312383R00 Mřížka ochranná větrací 100 cm univerzální  m 

10 765312388R00 Taška prostupová s nástavcem odvětrání, engoba  kus 

11 765312390R00 Plech okapní profilovaný 5000/230 mm hliník  m 

 

Všechny předcházející položky obsahují kompletní náklady, tedy práci i materiál. Kompletní obsah mají 
všechny položky začínající slovy: krytina, hřeben, nároží, úžlabí, obecně položky začínající podstatným 
jménem. U krytin pálených se hodí projít celou kapitolku věnovanou danému typu krytiny a jen vybrat položky 
konstrukcí a prací, které se budou na oceňované střeše vyskytovat. U krytin betonových jsou doplňky v 
samostatné kapitole. 

12 765799312RN4 Montáž fólie na bednění přibitím difúzní pojistná hydroizolace Tuning FOL - K m2 

 

Položka s tímto číslem a příponou R00 je jen montážní tj. bez fólie. Zde máme variantu RN4. Tato a všechny 
ostatní varianty fólii obsahují a její druh je v textu položky uveden. 

13 998765102R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m  t 

    

Zde předkládáme jiný způsob sestavení ceny a to formou položek pro práci a položek specifikací materiálu. Tento způsob 
je podstatně pracnější a vyžaduje značné odborné znalosti ze strany rozpočtáře. Výsledek však může být přesnější, než 
způsob předchozí. 
 
 

Díl: 765 Krytiny tvrdé   

14 765319221R00 Mont.krytiny drážk.střech slož.na sucho do 12ks/m2  m2 

 

Tato položka oceňuje pouze montáž krytiny. Vlastní krytina a vruty v ceně nejsou. Jejich dodávka se oceňuje 
samostatnými položkami. 

16 59660555 Taška drážková raž Univerzál 12 základní 27,7x46,5 kus 

17 59660556 Taška drážková raž Univerzál 12 poloviční 16x46,5 kus 

18 59660558 Taška drážková ražená Univerzál 12 větrací kus 



19 31141874 Vrut zápustný 021814   3   x  30 mm 1M 

20 59660627 Příchytka tašky v okapové hraně kus 

 

Zde jsou dodávky potřebného materiálu. Následují za montážní položkou, ke které se vztahují, ale není to 
nutné. V rozpočtu mohou být uvedeny nejprve položky všech prací a pak teprve všech specifikací. 

21 765319411R00 Montáž hřebene z hřebenáčů na sucho s podložkou  m 

22 31141882 Vrut zápustný 021814   3   x  50 mm 1M 

23 59660625.A Hřebík šroubovitý s podložkou 3,5x110 mm kus 

24 59660137 Hřebenáč dráž režný 21 cm k taš z JIRČAN a STOD kus 

25 59660551.A Hřebenáč  začáteční nebo koncový kus 

26 59660235 Uzávěr hřebene - aluminium (v barvě) kus 

27 59660190 Pás větrací hřebene s kartáči  1000x180x70 cm kus 

28 59660626 Příchytka hřebenáče kovová kus 

29 59660627 Příchytka tašky v okapové hraně kus 

30 60517102 Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 200-399 cm m3 

31 59660152 Hřebenáč drážkový č. 2 ozdobný, sova kus 

32 765319611R00 Montáž úžlabí kovovým pásem  m 

33 59244118.A Příponka hliníková pásu úžlabí kus 

34 59660616 Pás úžlabí 2000 x 600 mm ( červená, hnědá) kus 

35 59660618 Pás úžlabí těsnicí samolep 1000x60 mm (v barvě) kus 

36 765319711R00 M. ukončení a zalomení střech taškami tvarovanými  m 

37 59660557 Taška drážková raž Univerzál 12 okrajová levá kus 

38 31141878 Vrut zápustný 021814   3   x  40 mm 1M 

38 765319921R00 Přiřezání a uchycení jednostranně tašek dr.,rovné  m 

39 765319922R00 Přiřezání a uchycení jednostranně tašek dr.,šikmé  m 

 

Náklady na přiřezání tašek např. podél úžlabí nejsou obsaženy v ceně položky za plochu a rozpočtují se 
samostatnou položkou. Jednotkou je metr délky hrany položené krytiny (jedna strana). 

40 998765102R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m  t 

    Bourání konstrukcí     

41 765312810R00 Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti  m2 

42 979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem t 

43 979011321R00 Montáž a demontáž shozu za 2.NP ks 

  979011329R00 Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží kus 

  979011331R00 Pronájem shozu m/den 

44 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km  t 

45 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km  t 

46 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m  t 

47 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m  t 

48 9799 Poplatek za skládku  t 

 

Cenu za poplatek za skládku je nutné upřesnit podle místních podmínek. 

 


