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Rekapitulace - slepý rozpočet

CenaPopis u

S: Stavba -

SO_01: Úprava zatravněné plochy na dětské hřiště -

001: Zemní práce -

0019: Výsadba -

002: Základy -

003: Svislé konstrukce -

005: Komunikace -

009: Ostatní konstrukce a práce -

0096: Bourání konstrukcí, demolice -

099: Přesun hmot HSV -

762: Konstrukce tesařské -

783: Nátěry -

MOB: Mobiliář -

SO_02: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady -

V01: Projektové práce -

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady -

-
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Slepý rozpočet

CenaJedn. cenaMJVýměraPopisKódIdentifikátorPoř. t

S: Stavba -

SO_01: Úprava zatravněné plochy na dětské hřiště -

001: Zemní práce -

m3  94,042Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m121101101SP1

m3  26,043Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu 

do 100 m3

131201101SP2

m3  26,043Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 

hornině tř. 3

131201109SP3

m3  0,660Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 

nářadím v soudržných horninách tř. 3

132212101SP4

m3  0,660Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm 

ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3

132212109SP5

m3  2,087Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2

133202011SP6

m3  2,087Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo 

pneum nářadím v horninách tř. 3

133202019SP7

m3  4,000Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 

a 2 objem do 100 m3

122101101SP8

m3  4,000Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3122201109SP9

m3  2,000Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných do 100 % PS

171101103SP10

m2  30,000Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru 

zhutnění svahu

171151101SP11

m2  30,000Svahování v hornině tř. 1 až 4182101101SP12

m3  4,000Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4

162201101SP13

m3  2,000Uložení sypaniny do násypů nezhutněných171201101SP14

m3  126,832Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3167101101SP15

m3  124,832Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z

horniny tř. 1 až 4

162701101SP16

m3  124,832Uložení sypaniny na skládky171201201SP17

t  218,456Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy 

a kameniva kód odpadu 170 504

997223855SP18

m2  433,950Úprava pláně v zářezech se zhutněním181102302SP19

m2  22,000Úprava pláně na násypech se zhutněním181202305SP20

0019: Výsadba -

m  64,000Rýhy pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 

1-4 hl do 0,5 m š do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5

183104331SP21

kus  192,000Výsadba živého plotu bez balu v rovině a svahu do 1:5184701111SP22

kus  192,000Ptačí zob - LIGUSTRUM VULGARE / s min. třemi 

výhony výšky cca 60 cm

026-01xH23

kus  7,000Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy 

tř 1 až 4 objem do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5

183101322SP24
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CenaJedn. cenaMJVýměraPopisKódIdentifikátorPoř. t
kus  7,000Výsadba dřeviny s balem D do 1 m do jamky se 

zalitím v rovině a svahu do 1:5

184102117SP25

kus  7,000Katalpa trubačová - CATALPA BIGNONIOIDES 

WALTER / výška vysazovaného kmínku min. 180 

cm, průměr 18 - 20 cm

026-03xH26

m2  37,600Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5184911311SP27

m2  43,240geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 200g/m2

69311080H28

m2  37,600Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu

do 1:5

184911431SP29

m3  3,760kůra mulčovací VL10391100H30

t  0,206Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým 

rostlinám v rovině a svahu do 1:5

185802114SP31

kg  206,000hnojivo průmyslové Cererit25191155H32

m3  10,160Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2185804311SP33

m3  10,160voda pitná pro ostatní odběratele08211321H34

m3  10,160Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 

m

185851121SP35

m3  50,800Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m

ZKD 1000 m

185851129SP36

m3  33,200Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3167101101SP37

m3  33,200Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z

horniny tř. 1 až 4

162701101SP38

m3  33,200zahradní substrát pro výsadbu VL10321100H39

kus  7,000Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky 

do 3 m

184215133SP40

m3  0,534tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m05217118H41

m  14,000Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních 

D 100 mm bez lože

212755214SP42

m2  268,800Řez a tvarování živých plotů přímých v do 1,5 m a š 

do 1,0 m s odvozem odpadu do 20 km

184803112SP43

soubor  1,000Příplatek na následnou údržbu a ošetření výsadby a 

zeleně po dobu 24 měsíců

0019SP44

002: Základy -

m3  0,277Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

netříděného štěrkopísku

271572211SP45

m3  1,851Základové patky z betonu tř. C 16/20275313611SP46

m2  14,200Zřízení bednění základových patek275351121SP47

m2  14,200Odstranění bednění základových patek275351122SP48

003: Svislé konstrukce -

m  3,750Osazování betonových palisád do betonového základu

v řadě výšky prvku do 0,5 m

339921131SP49

ks  34,340Palisáda betonová Best Premium - L×B×H 

110×110×400 mm, přírodní, Standard, spotřeba 9 

ks/m

932Gf2068-0

1

H50

m  3,750Osazování betonových palisád do betonového základu

v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m

339921132SP51

ks  34,340Palisáda betonová Best Premium - L×B×H 

110×110×600 mm, přírodní, Standard, spotřeba 9 

ks/m, D vnitřní dutiny 75 mm

932Gf2068-1

0

H52
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CenaJedn. cenaMJVýměraPopisKódIdentifikátorPoř. t

005: Komunikace -

m2  110,000Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 

mm skupiny B pl do 100 m2

596211121SP53

m2  115,500Dlažba skladebná Brož Kostka 10 / 10 / 6 - barva 

šedá, povrch BROŽ Standard, délka 100 mm, šířka 

100 mm, výška 60 mm

943Sf2068-01H54

m2  110,000Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm 

tl. 50 mm

564710011SP55

m2  110,000Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 

mm tl 200 mm

564760111SP56

m2  223,000Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 

mm tl 100 mm

564730111SP57

m2  61,250Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 

mm tl 110 mm

564730112SP58

m2  82,000Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem

4/8) tl 300 mm

571908112SP59

m2  223,000Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem

4/8) tl 100 mm

57190811x1SP60

m2  0,500Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože 

z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2

596811220SP61

m2  0,500Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s 

původním spárováním z kameniva těženého

979054441SP62

009: Ostatní konstrukce a práce -

m  5,000Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého

916131213SP63

m  5,100obrubník betonový silniční 1000x150x250mm59217031H64

m  120,500Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou

916331112SP65

m  122,910obrubník betonový zahradní 1000(500)x50x250mm59217003H66

m3  3,100Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 

dlažebních kostek z betonu prostého

916991121SP67

m  22,000Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

916111113SP68

m2  2,310Dlažba skladebná Brož Kostka 10 / 10 / 8 - barva 

šedá, povrch BROŽ Standard, délka 100 mm, šířka 

100 mm, výška 80 mm

943Sf2070-01H69

m2  22,000Geobuňky pro stabilizaci podkladu z PE tl 50 mm do 

40 buněk/m2

919722113SP70

m2  22,000Zásyp geobuněk pro stabilizaci podkladu tl do 200 

mm

919722711SP71

t  2,244kamenivo dekorační (kačírek) frakce 4/858337401H72

m2  327,000Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 300 g/m2

919726122SP73

0096: Bourání konstrukcí, demolice -

m2  21,500Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně

113106121SP74

m  3,000Bourání schodišťových stupňů betonových 

zhotovených na místě

963042819SP75

m3  0,432Bourání základů z betonu prostého961044111SP76
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CenaJedn. cenaMJVýměraPopisKódIdentifikátorPoř. t
m3  1,840Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře

4 m2

965042241SP77

t  10,604Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 

stavebním kolečkem do 50 m

997221141SP78

t  10,604Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením

997013501SP79

t  63,840Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km

997013509SP80

t  10,604Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101

997013801SP81

099: Přesun hmot HSV -

t  276,858Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným

998223011SP82

762: Konstrukce tesařské -

m2  10,500Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz762523108SP83

m3  0,567řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost

II, 2 - 3,5 m

60511021H84

m2  10,500Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah 

a zakrytí kanálů

762595001SP85

m2 PP  10,500D+M, Dřevěná konstrukce jeviště, včetně kotvení76210-0010.

RAB

SP86

m3  0,525Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně762081150SP87

m3  0,567Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 

houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4

762083122SP88

%  5,130Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech 

v do 6 m

998762201SP89

783: Nátěry -

m2  21,000Obroušení tesařských konstrukcí před provedením 

nátěru

783201201SP90

m2  21,000Ometení tesařských konstrukcí před provedením 

nátěru

783201401SP91

m2  21,000Oprášení tesařských konstrukcí před provedením 

nátěru

783201403SP92

m2  21,000Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských 

konstrukcí

783214101SP93

m2  21,000Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr s 

mezibroušením tesařských konstrukcí

783218211SP94

MOB: Mobiliář -

kus  1,000Montáž - Vstupní branky 1kř, dl. 100 včetně úpravy - 

dle ozn. "A" / včetně 2ks sloupků (kůlů)

93-002-LSP95

kus  1,000Dodávka Vstupní branky 1kř, dl. 100cm - dle ozn. "A"

/ včetně 2ks sloupků (kůlů), kování

93-002-L-D1

kř

H96

kus  1,000Montáž - Vstupní branky 2kř, dl. 150cm včetně 

úpravy - dle ozn. "A" / včetně 2ks sloupků (kůlů)

93-002-L2křSP97

kus  1,000Dodávka Vstupní branky 2kř, dl. 150cm - dle ozn. "A"

/ včetně 2ks sloupků (kůlů), kování

93-002-L-D2

kř

H98

kus  1,000Montáž - osazení, Dopravní značka - Parkoviště pro 

kočárky a dětská kola - dle ozn. "H"

93-006-JSP99
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CenaJedn. cenaMJVýměraPopisKódIdentifikátorPoř. t
kus  1,000Dodávka, Dopravní značka "Parkoviště pro kočárky 

a dětská kola" - dle ozn. "H"

93-006-J-DH10

0

kus  6,000Dodávka - Dřevěných nízkých laviček v hledišti, vel. 

1500x300x270mm - dle ozn. "B"

93-003-K-DH10

1

kus  6,000Montáž - osazení, Informační tabule-popisník - dle 

ozn. "I"

93-004-NSP10

2

kus  6,000Dodávka - Informační tabule-popisník - dle ozn. "I"93-004-N-DH10

3

kus  4,000Montáž, Dřevěná zahradní lavice - dle ozn. "D"93-011-OSP10

4

kus  4,000Dodávka, Dřevěná zahradní lavice - dle ozn. "D"93-011-O-DH10

5

kus  3,000Montáž, Dřevěná zahradní křeslo - dle ozn. "E"93-012-PSP10

6

kus  3,000Dodávka, Dřevěná zahradní křeslo - dle ozn. "E"93-012-P-DH10

7

kus  3,000Montáž, Dřevěná zahradní lehátko - dle ozn. "F"93-013-RSP10

8

kus  3,000Dodávka, Dřevěná zahradní lehátko - dle ozn. "F"93-013-R-DH10

9

kus  2,000Montáž - osazení, Odpadkový koš - dle ozn. "G"93-014-TSP110

kus  2,000Dodávka, Odpadkový koš - dle ozn. "G"93-014-T-DH111

SO_02: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady -

V01: Projektové práce -

soubor  1,000Zpracování výrobní nebo dílenské dokumentace na 

všechny atypické herní prvky

013244000ON112

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady -

kus  1,000Zařízení staveniště včetně provozu a odstranění030001000ON113

-


