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KONTROLNÍ ROZPOČET - VÝSLEDNÁ VARIANTA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 15 845 080,12
D HSV Práce a dodávky HSV 15 845 080,12
D 1 Zemní práce 2 103 318,13

2 K 113728
FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM, BEZ 
SKLÁDKOVNÉHO, ODVOZ DO 20KM

M3 651,960 1 450,00 945 342,00 OTSKP-SPK 2017

PP

Technická specifikace: 
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

4 K 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3 1 631,700 321,00 523 775,70 OTSKP-SPK 2017

PP
Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její 
vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

5 K 122738
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM VČ. ODVOZU NA 
SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU JE UVEDEN V POLOŽCE 014102-1

M3 956,000 362,00 346 072,00 OTSKP-SPK 2017
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

64 K 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 1 132,490 207,00 234 425,43 OTSKP-SPK 2017

PP
Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

65 K 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 3 159,000 17,00 53 703,00 OTSKP-SPK 2017

PP
Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, 
první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

D 2 Zakládání 994 431,20
46 K 21452-1 SANACE AZ ŠD 0/32 m2 956,000 695,20 664 611,20

PP
Technická specifikace: položka zahrnuje zahrnuje dodávku kameniva předepsané frakce, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním

47 K 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 4 780,000 69,00 329 820,00 OTSKP-SPK 2015
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP

Technická specifikace:  Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu 

D 4 Vodorovné konstrukce 144 585,00
63 K 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 31,500 4 590,00 144 585,00 OTSKP-SPK 2015

PP

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

D 5 Komunikace 9 513 534,79
48 K 561141 PODKLADNÍ BETON TŘ. I TL. DO 200MM M2 9,060 543,00 4 919,58 OTSKP-SPK 2017

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

56 K 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM M3 1 279,840 1 770,00 2 265 316,80 OTSKP-SPK 2017

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

54 K 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 1 084,150 679,00 736 137,85 OTSKP-SPK 2017

PP

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

57 K 572111 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 M2 5 316,920 8,00 42 535,36 CS OTSKP
PP INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

18 K 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 4 988,900 12,00 59 866,80 OTSKP-SPK 2017

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

61 K 574I04 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S M3 279,040 5 690,00 1 587 737,60 OTSKP-SPK 2017

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod.

60 K 574C08 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S M3 558,080 4 340,00 2 422 067,20 OTSKP-SPK 2017

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod.

59 K 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3 558,080 4 170,00 2 327 193,60 OTSKP-SPK 2017

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod.

51 K 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 31,500 1 480,00 46 620,00 OTSKP-SPK 2017
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro 
předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy 
a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod.

24 K 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 151,000 140,00 21 140,00 CS OTSKP
PP VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM

D 8 Trubní vedení 227 283,00
62 K 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 600MM M 55,300 4 110,00 227 283,00 OTSKP-SPK 2017

PP

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 
těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 
zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, 
vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem 
jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 
chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 167 058,00
30 K 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 72,000 328,00 23 616,00 OTSKP-SPK 2017

PP

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

32 K 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 8,000 153,00 1 224,00 OTSKP-SPK 2017

PP
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem 
na předepsané místo

33 K 914151 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI HLINÍK NEREFLEX - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 26,000 3 120,00 81 120,00 OTSKP-SPK 2017
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu 

 zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

34 K 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 26,000 153,00 3 978,00 OTSKP-SPK 2017

PP
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem 
na předepsané místo

36 K 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 510,000 112,00 57 120,00 OTSKP-SPK 2017

PP
Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

D N00 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 2 694 870,00
43 K 014102-1 POPLATKY ZA SKLÁDKU-ODKOP T 12 692,000 200,00 2 538 400,00

PP POPLATKY ZA SKLÁDKU

44 K 014102-3 POPLATKY ZA MANIPULACI S ODPADEM-ASFALTY T 1 564,700 100,00 156 470,00
PP POPLATKY ZA SKLÁDKU

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 15 845 080,12
HSV - Práce a dodávky HSV 15 845 080,12
    1 - Zemní práce 2 103 318,13
    2 - Zakládání 994 431,20
    4 - Vodorovné konstrukce 144 585,00
    5 - Komunikace 9 513 534,79
    8 - Trubní vedení 227 283,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 167 058,00
    N00 - VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 2 694 870,00
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