Ukázkový rozpočet profese – Obkladač, dlaždič
Vysvětlivky k položkám:

Kompletní položka Montážní položka Specifikace - Přesun hmot

Přesun suti

P.č.

Číslo položky

Název položky

Díl:

771

Podlahy z dlaždic a obklady

771275105R00

Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele 15x15

m2

771478001R00

Montáž lišt schodišťových

m

771575109RV2

Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, Soloflex (lepidlo), ASO-Flexfuge
(spár.hmota)

m2

771475014R00

Obklad soklíků keram.rovných, tmel

m

MJ

Tyto položky oceňují montáž dlažby,soklíků a lišt a dodávku spojovacího materiálu. Vlastní dlažba,
soklíky a lišty v ceně nejsou. Jejich dodávka se oceňuje samostatnými položkami.
59760104.A

Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 10 mm

m

59764201R

Dlažba Taurus Granit matná 150x150x9 mm

m2

59764203

Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm

m2

59764241

Dlažba Taurus Granit matná sokl 300x80x9 mm

kus

Výše uvedené položky jsou dodávky materiálů k položkám montáží. Obvykle jsou v rozpočtu uvedeny
nejprve položky všech prací a pak teprve všech specifikací, ale není to nutné. Je možné i uvádět
související dvojice montážní položka plus její specifikace.
771578011R00

Spára podlaha - stěna, silikonem

m

771579791R00

Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.

m2

771579795RT2

Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně Aso-flexfuge (Schomburg)

m2

Tyto položky obsahují kompletní náklady, tedy práci i materiál.

Díl:

771101111R00

Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm

m2

58581723

weber.nivelit R samonivelační podlahová hmota

kg

998771202R00

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m

%

781

Obklady keramické

781111141R00

Příplatek za diagonální kladení obkladu

m2

781479701R00

Příplatek za práci v omezeném prostoru

m2

781111151R00

Příplatek za sestavení dekoru (listela)

m

781415016RU3

Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm, Festic 512 (flex.lepidlo),
Festic 530 (spár.hmota)

m2

781491001RT1

Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních

m

781732020R00

Montáž obkladů vnějších cihelných do MC, 25x6,5 cm

m2

Tyto dvě položky oceňují montáž obkladu, lišt a dodávku spojovacího materiálu. Vlastní obklady a
lišty v ceně nejsou. Jejich dodávka se oceňuje samostatnými položkami.

59760110

Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 7 mm

59781540

Obklad Electra listela 25x4,8 lesk

kus

59777100

Obklad. fasádní glazovaný Alit 250x65x8 1barva

m2

59781560

Obklad Shikoku 25x33 mat bílá

m2

m

Výše uvedené položky jsou dodávky materiálů k položkám montáží. Obvykle následují za montážními
položkami, ke kterým se vztahují, ale není to nutné. V rozpočtu mohou být uvedeny nejprve položky
všech prací a pak teprve všech specifikací.
781230121R00

Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm

m2

58582138.AR

Tmel weber.for profiflex mrazuvzdorný bal. 25 kg

kg

585821382R

Tmel weber.color 6 spárovací flexibilní bílý 10 kg

kg

59781560

Obklad Shikoku 25x33 mat bílá

m2

Tato skupina je ocenění obkladu s použitím položky práce z části A12 a potřebných dodávek
materiálu. Tmel ani jiný montážní materiál není v položkách části A 12 obsažen.
Nabídka tmelů a spárovacích hmot na trhu je rozsáhlá. Také jejich spotřeba v závislosti na rovinnosti
podkladu, šířce a výšce spáry je různá. Proto je samostatné uvedení tmelů výstižnější.
998771102R00

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m

t

Bourání konstrukcí
965081713R00

Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2

m2

978059531R00

Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2

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

9799

Poplatek za skládku

t

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

