
Ukázkový rozpočet profese - Podlahář 

 

Vysvětlivky k položkám: 

Kompletní položka  Montážní položka  Specifikace -  Přesun hmot     Přesun suti   

 
Podlahy teracové se oceňují tak, že se ocení plocha a přidají se položky pro doplňující práce např. 
soklík, broušení teracových podlah, vyplnění dilatačních spár. Na konec rozpočtu se umísťuje přesun 
hmot. 

 

P.č. Číslo položky Název položky MJ 

Díl: 773 Podlahy teracové   

  773441200R00 Soklík z teraca z bar. drtě, rovný s požl. do 5 cm m 

  773541260R00 Podlahy z teraca z barevné drtě, prosté, tl. 2 cm m2 

 

Tyto položky obsahují kompletní náklady, tedy práci i materiál. Položky obkladů schodišť 773 2.. a podlah 
773 5.. obsahují náklady na broušení povrchu. 

  998773201R00 Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 6 m  % 

    

Podlahy ze syntetických hmot se oceňují tak, že se ocení plocha a přidají se položky pro doplňující práce např. za 
penetraci podkladu, příplatky za vyšší tloušťku podlahy, dále pak položky za různé úpravy jako žlábky, dilatace, soklíky 
apod. Na konec rozpočtu se umísťuje přesun hmot. 

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot   

  777551460RT1 
Podlaha ze stěrky Cembex T1 tl. 5 mm, stř. provoz podklad - strojně hlazený 
beton 

m2 

 

Tato a další položky tohoto ceníku obsahují montáž i dodávku potřebného materiálu. Položky 777 11… 
až 777 57   s výjimkou položek 777 44-5044 a 777 55-3210 obsahují i náklady na penetraci podkladu. 

  777553010R00 Penetrace savého podkladu pod Nivelit disperzí m2 

  777553210R00 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm  m2 

  777553219R00 Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota Nivelit  m2 

  998777201R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m  % 

        

    

Podlahové krytiny vlysové, parketové se oceňují tak, že se ocení plocha a přidají se položky pro doplňující práce 
např.vyrovnání podkladu stěrkou, soklík, izolační podložka. Na konec rozpočtu se umísťuje přesun hmot. 

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové   

  775511244R00 Podlahy vlysové do tmele, tl.22 mm, úzké, BK I.jak  m2 

 

Tato položka obsahuje náklady na penetraci podkladu, položení vlysů do tmele a olištování podél stěn. 
Obsahuje i materiál tj. dodávku penetračního nátěru, lepidla, vlysů i lišty. Neobsahuje náklady na 
broušení povrchu. 

  775592000R00 Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné m2 

 
Tato položka obsahuje i náklady na brusku a brusné plátno. 

        

  775541400R00 Položení podlah lamelových se zámkovým spojem  m2 



 
Tato položka vyjadřuje montáž lamelových podlah. Dodávka se oceňuje samostatnou položkou. 

  61193610 Podlaha lamin.CLASSEN PRESTO 1290x194x8 dub texas m2 

 

Dodávka podlahoviny. Spotřebu materiálu je třeba navýšit o ztratné. Pro lamelové podlahoviny se 
doporučuje 5 % . 

  775542022R00 Podložka Mirelon 3 mm pod lamelové podlahy  m2 

 
Práce včetně dodávky podložky. 

  775413010R00 Montáž podlahové lišty ze dřeva, přibíjené  m 

  61193651.A Lišta soklová 20 x 40 mm MDF - CLASSEN buk m 

  998775201R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m  % 

        
        

Díl: 776 Podlahy povlakové   

  776994111RT1 
Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry PVC 
1179 

m 

  776101115R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou  m2 

  776101121R00 Provedení penetrace podkladu  m2 

  776521100RT1 
Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren pouze položení - PVC 
ve specifikaci 

m2 

  776572110RT1 Položení volné podlah z pásů textilních pouze položení - koberec ve specifikaci m2 

  28412263 Podlahovina PVC forbo Sarlon Tech 43 tl. 2,6 mm m2 

  58556573 Podkladní nátěr weber.pas podklad UNI Kg 

  58581721.A weber.nivelit samoniv. podlahová hmota Kg 

  69741063 Koberec vpichovaný Excellent šíře 4 m m2 

  998776201R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m  % 

    

    

Bourání konstrukcí 

  775511800R00 Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt  m2 

  979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením  T 

  979011219R00 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením  T 

  979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km  T 

  979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km  T 

  979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m  T 

  979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m  T 

  979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo  T 

  979990101R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel  T 

 
Cenu za poplatek za skládku je nutné upřesnit podle místních podmínek. 

 


