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I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 

11. Členění  

111. Ceník obsahuje velkoobchodní položky (dále jen "položky") pro ocenění akustických opatření na 
stavebních objektech nebo jejich částech (dále jen "objektech") uvedených v čl.121 v tomto  členění: 

Část A      - Zřízení konstrukcí 
Část A 01 - Akustická opatření 
Část B      - Bourání (demontáž) konstrukcí 
Část B 01 - Akustická opatření 
Část C      - Opravy a údržba konstrukcí 
Část C 01 - Akustická opatření 

12. Platnost 
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121. Ceník platí pro oceňování akustických a protiotřesových opatření na objektech všech oborů 
jednotné klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (dále jen "oborů JKSO") 
mimo speciální stavební práce na objektech oboru JKSO 817, oceňované položkami ceníku 801-6 
Objekty jaderných zařízení - speciální stavební práce. 
Ceník platí i pro oceňování akustických a protiotřesových opatření na provozních souborech. 

123. Stavební práce na objektech uvedených v čl.121, pro které ceník neobsahuje položky, se 
oceňují: 

a) kovové pohltivé obklady 
položkami souborů položek 767 13-...., 767 42-...., 767 58-.... části A 02 ceníku 800-767 
Kovové stavební doplňkové konstrukce - montáž, 

b) zdvojené podlahy 
položkami souboru položek 767 59-.... části A 01 ceníku 800-767 Kovové stavební 
doplňkové konstrukce - montáž, 

c) tlumiče vzduchotechniky 
položkami souboru položek 767 86-.... části A 01 ceníku 800-767 Kovové stavební 
doplňkové konstrukce - montáž, 

d) konstrukční součásti závěsných systémů akustických opatření 
položkami souboru položek 767 99-.... části A 03 ceníku 800-767 Kovové stavební 
doplňkové konstrukce - montáž, 

e) protiotřesové izolátory z kovových prvků 
položkami souboru položek 767 86-.... části A 01 ceníku 800-767 Kovové stavební 
doplňkové konstrukce - montáž, 

f) protizvukové izolace ukládané volně, prováděné současně s pracemi HSV 
položkami souborů položek 346 55-...., 346 58-...., 346 59-...., 346 96-...., 346 97-...., 346 
98-.... ceníku 801-1 Běžné stavební práce. 

13. Náplň položek 

131. Upřesnění náplně položek 
1. 1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na: 

a) dodávku dřevěných zvukoizolačních panelů a zvukoizolačních desek; 
tato se oceňuje ve specifikaci, ztratné se stanoví ve výši 5 %, 

b) dodávka protiprašných a izolačních vložek vyjma fólie a sklotkaniny; 
tato se oceňuje ve specifikaci, ztratné se stanoví ve výši 5 %, 

c) dodávka fólie, sklotkaniny a pletiva; 
tato se oceňuje ve specifikaci, ztratné se stanoví ve  výši 

- 10% pro výplňový materiál a pro zakrytí, 

- pro zaoblení je stanovena NSM 2,60 m2 fólie na 1 m2 montáže, ztratné se 
nestanoví, 

d) dodávka nátěru antivibračního; 
tato se oceňuje ve specifikaci, ztratné se stanoví ve výši 5 %, 

e) dodávka zvukotěsných dveří, zvukotěsných oken a zvukotěsných kabin; 
tato se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví, 

f) práce bez pevné pracovní podlahy; 
tyto práce se oceňují podle ustanovení Pravidel pro oceňování cenové soustavy. 

 

2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY 
 
211. Položky byly kalkulovány za předpokladu dodržení podstatných kvalitativních podmínek 
uvedených v Pravidlech pro použití cenové soustavy, v těchto Cenových podmínkách a za dodržení 
Technických podmínek. 
 

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ 
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34. Technologická manipulace 

341. V položkách jsou zakalkulovány náklady na technologickou manipulaci v prostoru do 20 m 
vodorovně a 3,5 m svisle. 

 

II. CENOVÉ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ 

Část A 01 - AKUSTICKÁ OPATŘENÍ 

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST 

12. Platnost 

121. Tato část ceníku je určena pro oceňování akustických opatření (obor TSKP 714 - Akustická 
opatření). 

 

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ 

35. Způsob měření 

351. Plocha obkladu je určena v m2 obkládané konstrukce podle projektu. Plocha obložených 

nadpraží a ostění se připočítává. Neobložené plochy jednotlivě větší než 1 m2 se  neodečítají. 

352. Plocha obkladu pilířů nebo sloupů se určuje v m2 podle projektu. 

353. Plocha povrchové úpravy nátěrem antivibračním se určuje v m2 podle ustanovení čl.351. 

354. Plocha izolace pohltivých a konstrukčních součástí se určuje v m2 podle ustanovení čl.351. 

355. Množství montáže zvukotěsných oken se určuje v kusech oken; množství oken ve specifikaci se 
určuje v kusech okenních dílců podle počtu zasklení; 
množství dilatačních vložek ve specifikaci se určuje v množství kusů oken zmenšeném o jedno. 

 

Část B 01 - AKUSTICKÁ OPATŘENÍ 

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST 

12. Platnost 

121. Tato část ceníku je určena pro oceňování demontáže akustických opatření (obor TSKP 714 - 
Akustická opatření). 

13. Náplň položek 

131. Upřesnění náplně položek 
1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na: 

http://www.rts.cz/
mailto:rts@rts.cz


CENOVÁ SOUSTAVA RTS DATA            Cenové podmínky 
_________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
© 2012, RTS, a. s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00 
http://www.rts.cz | rts@rts.cz  

 Strana 4 
 

a) vnitrostaveništní přemístění vybouraného (demontovaného) materiálu z prostoru 
technologické manipulace na staveništní deponii; tato práce se oceňuje položkami ceníku 
801-3 Bourání a podchycování konstrukcí, 

b) odvoz vybouraného (demontovaného) materiálu ze staveništní deponie až po těžiště určené 
skládky; 
tato práce se oceňuje položkami ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí. 

 

3. USTANOVENÍ K SOUBORŮM POLOŽEK 

35. Způsob měření 

351. Plocha demontáže pohltivých obkladů a plocha demontáže pohltivých a konstrukčních součástí 

se určuje v m2 podle ustanovení čl.351 části A 01 tohoto ceníku. 

352. Množství demontáže zvukotěsných oken se určuje v kusech oken podle ustanovení čl.355 části A 
01 tohoto ceníku. 

353. Množství demontáže zvukotěsných kabin se určuje v kusech kabin. 

 

Část C 01 - AKUSTICKÁ OPATŘENÍ 

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST 

12. Platnost 

121. Tato část ceníku je určena pro oceňování oprav a údržby akustických opatření (obor TSKP 714 - 
Akustická a protiotřesová opatření). 

123. Stavební práce na objektech uvedených v čl.121, pro které tato část ceníku neobsahuje položky, 
se oceňují podle ustanovení Pravidel pro oceňování cenové soustavy. 

 

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ 

39. Přesun hmot 

391. Přesun hmot při opravách a údržbě akustických opatření se oceňuje položkami souboru položek 
998 71-4... části A 01 tohoto ceníku. 
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