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CENOVÉ PODMÍNKY 2012/ II. 

CENÍK 800-782 OBKLADY A DLAŽBY Z KAMENE  
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I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 

11. Členění  

111. Ceník obsahuje položky pro ocenění montáže konstrukcí z přírodního a 
konglomerovaného kamene (dále jen "konstrukce z kamene") na stavebních objektech nebo 
jejich částech (dále jen "objektech") uvedených v čl.121 v tomto členění: 

 
Část A      - Zřízení konstrukcí 
Část A 01 - Dlažby z kamene 
Část A 02 - Obklady z kamene 

12. Platnost 

121. Ceník je určen pro oceňování montáže dlažeb a obkladů z kamene 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 je určen i pro oceňování montáže dlažeb a obkladů z kamene na provozních 
souborech. 

13. Náplň položek 

131. Upřesnění náplně položek 
1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na dodatečnou úpravu lícních rozměrů prvků. 
a) dodání spojovacích a spárovacích malt, 
b) práci pomocníka, 
c) zřízení a odstranění pomocných podpěrných konstrukcí pro podepření základních a 

vyvěšených vrstev a pro podepření podkladů, 
d) zajištění díla proti poškození jednoduchými optickými výstrahami. 
 
1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na: 
a) výplň dilatačních spár; 

tato práce se oceňuje samostatně položkou č.782 99-9100 Výplň dilatační spáry trvale 
pružným tmelem, 

b) práce bez pevné pracovní podlahy; 
tyto práce se oceňují individuální kalkulací. 

 

133. Sazby zednických výpomocí 
1331. Sazby za nedodávané zednické výpomoci jsou uvedeny v příloze tohoto ceníku. 
1332. Pokud se dodavatel zednických výpomocí dohodne s dodavatelem kamenických prací, 
lze těchto sazeb použít pro oceňování zednických výpomocí započtených podle čl.1322. 

 

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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31. Volba položek 

311. Pro volbu položky pro ocenění montáže je rozhodující líc konstrukce z kamene, nikoliv 
líc nosné stavební konstrukce. 

32. Platnost položek 

321. Položky jsou určeny pro oceňování montáže konstrukcí z malých prvků z kamene. 

322. Položky souborů 772 .1- a 782 .1- Montáž obkladů z měkkých kamenů jsou určeny pro 
oceňování obkladů z řezaných desek, z materiálů skupiny II a III (např. vápenec, pískovec) 
podle ČSN 72 1800. 

323. Položky souborů 772 .3- a 782 .3- Montáž obkladů z tvrdých kamenů jsou určeny pro 
oceňování obkladů z řezaných desek, z materiálů skupiny I (např. grandiorit) podle ČSN 72 
1800. 

324. Položky souboru 772 .0- Kladení dlažby z kamene jsou určeny pro oceňování dlažeb 
nebo obkladů z řezaných desek, z materiálů skupiny I, II a III podle ČSN 72 1800. 

325. Položky jsou určeny jen pro oceňování montáže dlažeb při obvyklé tloušťce ložné vrstvy 
a obkladů při obvyklé tloušťce vyrovnávací vrstvy podle ON 73 3252. 

326. Položky nejsou určeny pro oceňování montáže prvků z břidlice; tato montáž se oceňuje 
individuální kalkulací. 

327. Položky nejsou určeny pro oceňování montáže konstrukcí z kamene o ploše do 0,07 m
2

; 
tato montáž se oceňuje individuální kalkulací. 

328. Položky nejsou určeny pro oceňování montáže konstrukcí z masivních prvků, vyjma těch 
masivních prvků, pro jejichž montáž jsou položky v tomto ceníku stanoveny. 

34. Technologická manipulace 

341. V položkách jsou zakalkulovány náklady na technologickou manipulaci v prostoru do 15 
m vodorovně a 1,5 m svisle. 

 

5. VÝJIMKY Z PRAVIDEL PRO POUŽITÍ CENOVÉ SOUSTAVY 

51. Pomocné lešení 

511. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení o výšce  podlahy do 1 
900 mm a zatížení do 1,5 kPa; tyto  náklady se oceňují položkami ceníku 800-3 Lešení. 

 

 

II. CENOVÉ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ 

Část A 01 - DLAŽBY Z KAMENE - ZŘÍZENÍ 

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST 
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12. Platnost 

121. Tato část ceníku je určena pro oceňování montáže dlažeb, obkladů schodišťových 
stupňů a soklů z kamene (obor TSKP 772 - Podlahy z přírodního a konglomerovaného 
kamene). 

13. Náplň položek 

131. Upřesnění náplně položek 
 
1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na: 
a) dodávku desek z kamene včetně otvorů v lícních plochách; 

tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 
      Ztratné se doporučuje: 

- u dlažeb ve výši 4%, 
- u obkladů soklů a schodišťových stupňů se nestanoví. 

 

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ 

31. Volba položek 

311. Obklad vnějších bočních ploch schodnic se oceňuje položkami souboru 782 2.- Montáž 
obkladu podhledů. 

312. Obklad soklů výšky přes 200 mm se oceňuje položkami souboru 782 1.- Montáž obkladu 
stěn. 

33. Obsah položek 

331. V položkách souborů 772 2.- Montáž obkladů schodišťových stupňů a 772 40 - Montáž 
obkladů soklů jsou zakalkulovány i náklady na dodávku a montáž kotev a příchytek (podle ON 
74 2873 Kovové kotvy pro konstrukce z kamene) včetně vrtání otvorů pro kotvy a zalití kotev. 

35. Způsob měření 

351. Plocha dlažby se určuje v m
2

 pokládaných ploch podle projektu; z celkové plochy dlažby 

se odečítají plochy neosazené prvky z kamene jednotlivě větší než 0,25 m
2

. 

352. Množství obkladu stupňů se určuje v m součtem délek stupňů podle projektu. 

353. Množství obkladu soklů se určuje v m součtem délek soklů podle projektu; z celkové 
délky soklů se odečítají přerušení projektovanou délkou. 

354. Výška šikmého soklu se měří kolmo na sklon soklu od vrchní hrany obkladu k přední 
hraně stupně. 

355. Výška kaskádového soklu se měří kolmo na sklon od spojnice předních rohů obkladu 
soklu ke spojnici předních hran stupňů. 

 
 

Část A 02 - OBKLADY Z KAMENE - ZŘÍZENÍ 
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1. ČLENĚNÍ A PLATNOST 

12. Platnost 

121. Tato část ceníku je určena pro oceňování montáže obkladů z kamene (obor TSKP 782 - 
Dokončovací práce - obklady z přírodního a konglomerovaného kamene). 

13. Náplň položek 

131. Upřesnění náplně položek 
1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na: 
a) dodávku a montáž kotev a příchytek (podle ON 74 2873  Kovové kotvy pro konstrukce z 

kamene) včetně vrtání  otvorů pro kotvy a zalití kotev. 
1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na: 
b) dodávku desek z kamene včetně otvorů v lícních plochách; 

 tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 

 

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ 

31. Volba položek 

311. Montáž obkladu podhledů ostění se oceňuje položkami souboru 782 2.- Montáž obkladu 
podhledů. 

312. Montáž obkladu svislého ostění přímo navazujícího na obklad stěny se oceňuje 
položkami souboru 782 1.- Montáž obkladu stěn. 

32. Platnost položek 

324. Položky souboru 782 2.- Montáž obkladu podhledů nejsou určeny pro oceňování 
montáže obkladu stropů, tato práce se oceňuje individuální kalkulací. 

33. Obsah položek 

331. V položkách čís. 782 .1-1120 Montáž obkladu z řemínků jsou zakalkulovány náklady na 
postřik cementovou maltou. 

35. Způsob měření 

351. Plocha kamenného obkladu se určuje v m
2

 z rozměrů obkládaných ploch podle projektu. 

 
 

Část B 01 - DLAŽBY Z KAMENE - BOURÁNÍ 

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST 

12. Platnost 

121. Bourání (demontáž) konstrukcí z kamene, se oceňuje takto: 
a) bourání (demontáž) dlažeb z kamene 

- do suti 
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příslušnými položkami souboru 965 02-....Bourání kamenných dlažeb části B 01 ceníku 
801-3 Bourání a podchycování konstrukcí, 
- k dalšímu použití 
individuální kalkulací, 

b) bourání (demontáž) obkladů soklů a schodišťových stupňů z  kamene – individuální 
kalkulací. 

 

Část B 02 - OBKLADY Z KAMENE - BOURÁNÍ 

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST 

12. Platnost 

121. Bourání (demontáž) obkladů z kamene se oceňuje individuální kalkulací. 

 

Část C 01 - DLAŽBY Z KAMENE – OPRAVY A ÚDRŽBA 

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST 

12. Platnost 

121. Opravy a údržba dlažeb, soklů a stupňů z kamene se oceňují individuální kalkulací. 

 

Část C 02 - OBKLADY Z KAMENE – OPRAVY A ÚDRŽBA 

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST 

12. Platnost 

121. Opravy a údržba obkladů z kamene se oceňují individuální kalkulací. 
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