
Rekonstrukce bytového jádra v Bohnicích. 

Zadavatel 

Josef Bukovský, Poznaňská 443/17, Praha 8 – Bohnice 

Kontaktní údaje 

Telefon: +420 724 826 951 

Email: bukovskyjosef@gmail.com 

Věc 

Zadání poptávky na rekonstrukci bytového jádra. 

 

Dobrý den,  

obracím se na Vás s žádostí provedení kalkulace rekonstrukce bytového jádra. Byt se nachází v 5. patře panelového 

domu s nákladním výtahem. Součástí rekonstrukce bude WC (1,0 m2) a koupelna (2,96 m2), které jsou v současné 

době v původním nezrekonstruovaném stavu viz foto. Tuto rekonstrukci bych rád zrealizoval ještě v roce 2015 dle 

Vašich časových možností. Rozpočet na tuto akci je zhruba 50 – 80 000 Kč vč. daně podle Vaší nabídky a kalkulace. 

Případně je možné částku navýšit, pokud to bude racionálně odůvodněno – takovouto rekonstrukci jsem nikdy 

neprováděl, proto je výše uvedené rozmezí spíše odhad. 

Součástí rekonstrukce bude následující: 

 Demontáž a odvoz stávajících sádrokartonů, linolea, vany a umyvadla, původních rozvodů elektřiny atd. 

 Vyzdění nezbytných částí itongem, sádrokartonem nebo jinou vhodnou technologií a obložení vhodnou 

koupelnovou dlažbou obou místností do vhodné výšky (vše včetně podlahy) 

 Zavedení/revize/připojení nezbytných sítí – elektřina, voda, odpady (zásuvka 220 na pračku, napojení pračky 

na odpady, dvojzásuvka 220 k umyvadlu, napojení sprchového koutu i umyvadla na studenou a teplou vodu, 

napojení pračky na studenou vodu) 

 Nový sprchový kout (buď vyzděný obložený se dveřmi, nebo celý sprchový kout) 

 Větráček, který bude odvádět vlhkost do stupaček 

 Vhodná toaletní skříňka s umyvadlem, jednoduché zrcadlo nad umyvadlo 

 Možná výměna dveří futer a dveří po dohodě. 

 Všechna práce a cestovné. 

Další požadavky: 

 Celá rekonstrukce zabere maximálně 5 dní v libovolném týdnu roku 2015 a to v době pondělí-pátek 

 Důraz na kvalitní a dobře omyvatelné materiály 

 Důraz na světlost – světlé barvy, dostatečné osvětlení 

 Minimum plastových materiálů (např. skříňku s umyvadlem ideálně ve dřevě) 

 Sprchový kout by měl mít hlubší vanu, aby se dal napustit za účelem např. vymáchání špinavého prádla. 

Sprchový kout může být zakoupený a instalovaný nebo i vyzděný s namontovanými dveřmi. Součástí 

sprchového koutu prosím klasickou baterii s hadicí a standardní růžicí na konci a také fixní růžici bez hadice 

upevněnou v přiměřené výšce. Žádné speciální masážní koncovky apod. nejsou nezbytné. 

V případě, že tyto požadavky nejsou jasné nebo jsou nekompletní, rád odpovím na jakékoliv otázky telefonicky, 

emailem nebo na osobní schůzce, kterou preferuji v centru Prahy nebo přímo v dotčeném bytě. 

Prosím, zpracujte mi kalkulaci na výše uvedenou poptávku a zašlete ji na mé kontaktní údaje. Jsem připraven 

objednat a zaplatit zálohu ihned. 

 

S pozdravem, 

Josef Bukovský  





 

  



 

  



 


