
Ukázkový rozpočet profese – Sádrokartonář 
 
Vysvětlivky k položkám: 

Kompletní položka  Montážní položka  Specifikace -  Přesun hmot     Přesun suti   

Sádrokartonové konstrukce se dělí na stěny a příčky, podhledy, předsazené stěny, obklady trámů a sloupů a povrchové 
úpravy. SDK konstrukce se oceňují tak, že se ocení plocha konstrukce a přidají se položky pro doplňující práce např. 
vyřezání otvoru, osazení zárubní, osazení revizních dvířek, malby.  
 

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce   

1 342012221R00 Příčka SDK,ocel.kce,1x oplášť. tl 100mm, RB 12,5mm  m2 

2 342091011R00 Zřízení otvoru do 4 m2, OK 1x CW, 1x opláštění  ks 

3 342263310RT3 
Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla do ocelové konstrukce, typ 
0.50.11 

kus 

4 342263320RT3 
Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC WC - univerzální rám výškově 
nastav., typ 1.10.31 

kus 

5 342263360RT1 
Úprava sádrokartonové příčky pro osazení baterie montážní deska, typ 0.20.10.17 
- 0.20.10.20 

kus 

 
 

Tyto položky obsahují kompletní náklady, tedy práci i materiál.  
např. položka č. 342012221R00 Příčka SDK,ocel.kce., 1xoplášť.tl. 100mm, RB 12,5mm obsahuje montáž a 
dodávku:  
     - sádrokartonových desek 
     - tepelné izolace (pokud v popise položky není uvedeno jinak) 
     - ocelové nosné konstrukce 
     - spojovacího materiálu (šrouby, hmoždinky, těsnění, výztužná páska, tmel) 
 
Dále pak obsahuje: 
     - úpravu spár, rohů, koutů, hran 
     - tmelení spár kvality Q2 
     - technologickou manipulaci s materiálem 10 m vodorovně a 3,5 m svisle 
     - zednické výpomoci jako je vysekání rýh nebo kapes, pokud některý z rozměrů nepřesáhne 70 mm 

6 342263420R00 Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2  kus 

 

Touto položkou se oceňuje montáž. Položka obsahuje i pomocný spojovací materiál. Dodávka dvířek v ceně 
není, oceňuje se samostatnou položkou. 

7 28349014 Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300x300 mm kus 

 

Dodávka materiálu k montážní položce. Může následovat za montážní položkou, ke které se vztahuje, ale 
není to nutné. V rozpočtu mohou být uvedeny nejprve položky všech prací a pak teprve všech specifikací. 

        

Díl: 4 Vodorovné konstrukce   

8 416021221R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RB 12,5 mm  m2 

9 416061111R00 Kazeta Gyptone Base31, hrana A, tl.12,5mm, izolace  m2 

10 416091071R00 Příplatek za opláštění střešního okna  kus 

11 447113121R00 Podkroví SDK,OK CD, záv.krokv.izolace,1xRB tl.12,5  m2 

        

Díl: 64 Výplně otvorů   

13 642942212R00 Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm  kus 

14 553310022 Zárubeň ocelová HSE "LZ" 100, 800x1970 L, P kus 

        

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy   

15 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m  m2 



        

Díl: 96 Bourání konstrukcí   

16 962036112R00 DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm  m2 

17 963016111R00 DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xopášť.12,5 mm  m2 

18 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP  t 

19 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží  t 

20 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km  t 

21 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km  t 

22 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m  t 

23 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m  t 

24 979990110R00 Poplatek za skládku suti - sádrokartonové desky  t 

 

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

        

Díl: 99 Staveništní přesun hmot   

25 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m  t 

        

Díl: 713 Izolace tepelné   

26 713111211RK2 Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů Jutafol N 110 speciál m2 

27 713134211RK2 
Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů parotěsná zábrana Jutafol N 110 
speciál 

m2 

28 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m  t 

        

Díl: 784 Malby   

29 784111701R00 Penetrace podkladu nátěrem Remal sádrokarton 1x  m2 

30 784115712R00 Malba Remal sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x  m2 

 


