
REKONSTRUKCE KOUPELNY 
Z VÝTĚŽKU SBÍRKY PRO VERUNKU 

 

SOUČASNÝ STAV 

Nynější stav koupelny je pro handicapovanou Verunku zcela nevyhovující. Chybí izolace 
stěn, proto dochází k vlhnutí, ve velmi špatném stavu jsou stará dřevěná okna, 
elektroinstalace a téměř nefunkční bojler pro ohřev vody. Největším problémem je 
nevhodná vana, do které se Verunce velmi špatně vstupuje a navíc neumožňuje sprchování 
s asistencí. A s tím jsme se rozhodli pomoci.  

 

 

 

 

 

ROZSAH REKONSTRUKCE 

 Vybourání stávajících oken, dveří, podlahy, zařízení a příček WC.  
 Vložení vodorovné izolace zdiva a hydroizolace podlahy. 
 Nová elektroinstalace, rozvody kanalizace a vodovodu. 
 Nová podlaha, obklady a dlažba. 

 Vyhovující zařizovací předměty a vybavení dle handicapu Verunky.  

 

 

 

 

 

 

 

NÁKLADY NA REKONSTRUKCI 

 Bourací a stavební práce – 115 000 Kč 
 Elektroinstalace – 10 000 Kč 
 Zdravotechnika včetně zařizovacích předmětů – 85 000 Kč 

CELKEM 210 000 Kč1 

                                                           
1 Podrobný rozpočet najdete na další straně. 



Rozhodli jste se přispět? Díky moc.  

JAK NA TO?  

1. Napište nám na e-mail info@zajedenprovaz.cz. 
2. Zástupci zapsaného spolku Za jeden provaz, z.s. se s Vámi spojí a domluví 

podrobnosti.  
3. Příjemcem finančního daru bude paní Šrámková – maminka Verunky.  
4. Finanční dar přijme paní Šrámková na základě vytvořené darovací smlouvy.  
5. Za jeden provaz, z.s. je zprostředkovatelem kontaktu mezi dárcem a paní Evou 

Šrámkovou.  

 
PODROBNÝ ROZPOČET 

Otlučení obkladů  1800 

Vybourání dveří se zárubněmi  1000 

Vybourání oken, včetně parapetů                                      150 

Vybourání podlahy včetně podkladu                                                 5000 

Vybourání stávajících zařizovacích předmětů                           2000 

Vybourání příček záchodu  500 

Přezdění – posun okna (+překlady), dodávka nového okna         6100 

Oplechování venkovního parapetu                                        1000 

Dodatečné vložení vodorovné izolace zdiva tl.450mm (obvodová stěna) 
např. zarážením plechů, nebo mikroemulzní       

10550  

Skládkovné, dopravné suti                                                                   10600 

Nový podkladní beton                                                               2600 

Vodorovná hydroizolace  2500 

Nová elektroinstalace                                                                       10000 

Nová podlaha vč. tepelné izolace                                              5000 

Vyzdění polopříčky a přizdívek                                            1500 

Nové omítky stěn, oprava stropu                                            2000 

Obklady a dlažba 40000 

Stěrková hydroizolace                                                                       11000 

Přesuny hmot  10000 

Nové rozvody kanalizace, vodovodu, napojení v místě, zařizovací 
předměty – vana 160, umývadlo se skříňkou, sprchový kout vyzděný, 
odtokový žlab, termostatická baterie, boiler 150l, závěsná záchodová 
mísa vč. geberitu  

70000 

Radiátory a jejich připojení, posun stávajícího v předsíni      6000 

Posuvné dveře na stěnu  6000 

Nová svítidla                                                                 3000 

Vymalování  2000 

CELKEM  210 300 Kč 
 

Děkujeme, že do toho jdete s námi! 

 

mailto:info@zajedenprovaz.cz

