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T E R M I N O L O G I E 

800-782 – Obklady a dlažby z kamene 

D 
Dlažba kamenná je podlahová konstrukce z kamenných desek nebo benátských dlaždic, která je 

vodorovná nebo má sklon do 15o. 
 
Dlažba diagonální je kamenná dlažba z pravoúhlých prvků, jejíž spáry svírají s osami dlážděné 

plochy jiný úhel než 90o. 
 
Dlažba vzorovaná je kamenná dlažba kladená do projektem předepsaných vzorů ze 3 a více druhů 
desek odlišných lokalitou, barvou nebo strukturou horniny, popř. tvořená celky složenými z určitého 
počtu šablonových prvků. Vzorovanou dlažbou je i dlažba s obrubou. Za vzorovanou dlažbu se 
nepovažuje dlažba kladená z rozdílných druhů desek v pásech. 
 
Délka stupně je největší rozměr stupně včetně hlav. 
 

K 
Krajiny jsou kamenné desky s jednou řeznou plochou, vzniklé jako odřezky při řezání bloků. 
 

O 
Obruba (bordura) je orámování plochy dlažby minimálně jednou řadou desek barevné, vzhledové 
nebo skladebné odlišnosti od převažující dlážděné plochy. 
 
Obklad soklu je obklad stěny do výšky 200 mm od úrovně dlažby. 

 

Obklad stěn šikmý je obklad stěn deskami z kamene ve sklonu líce přes 15o do 89o od vodorovné 
roviny. 
 

Obklad stěn svislý je obklad stěn deskami z kamene ve sklonu líce přes 89o do 90o od vodorovné 
roviny. 
 

Obklad stropů a podhledů je obklad stropů a podhledů deskami z kamene ve sklonu líce přes 0o do 

89o od vodorovné roviny. 
 
Obklad stropů, pilířů a pilastrů s půdorysem pravoúhlým je obklad deskami z kamene, jehož nejdelší 
strana v půdoryse nepřesahuje 2 m. 
 
Obklad s lícem rovným je obklad deskami z kamene stejné výrobní tloušťky, jejichž líc leží v rovině. 
 
Obklad plastický je obklad deskami z kamene, kdy lícní strana jednotlivých prvků není projektována v  
jedné rovině. Vytváří se například z desek nestejné tloušťky, nestejné povrchové úpravy, 
nepravoúhlého průřezu. 

 

P 
Přední hrana stupně je průsečnice rovin splávku stupně a podstupnice. 
 

S 
Sokl šikmý (sárky) je sokl stěny schodiště s výřezy pro schodišťové stupně, kde vrchní hrana obkladu 
soklu je rovnoběžná se spojnicí předních hran stupňů schodišťového ramene. 
 
Sokl kaskádový je stupňovitý sokl stěny schodiště, kde spojnice předních rohů obkladu je 
rovnoběžná se spojnicí předních hran stupňů. 
 

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


CENOVÁ SOUSTAVA RTS DATA                                       Terminologie  
__________________________________________________________________________ 
 

© 2017 RTS, a. s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00 
http://www.rts.cz | rts@rts.cz  

 Strana 2 
 

Z 
Zaprýsknutí je ruční opracování obvodových hran líce nebo jiných hran kamene prýskačem. 
 
Zlomky jsou nepravidelné odřezky vzniklé při řezání desek na stanovený formát, zlomky desek a 
desky, které neodpovídají vlastnostmi technickým normám. 
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