
Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Opěrná stěna DP 304 179,13

Rozpočet: Opěrná stěna

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

13 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 45,000 0,00 0,00

21 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 0,000 0,00 0,00

1 Zemní práce 81 812,77

26 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 3,510 51,00 179,01

9 13193 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III M3 73,700 1 003,00 73 921,10

22 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 73,700 16,00 1 179,20

10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 30,344 109,00 3 307,50

29 17451 ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 9,762 315,00 3 075,03

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Tuto položku OTSKP umožňuje vykazovat, avšak náklady na zařízení staveniště jsou rozpuštěny do nákladů v jiných položkách

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu 

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

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.  

- 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  

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- 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  

- 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**

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 

- svahování, uzavírání povrchů svahů 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Název položky MJ Množství
Cena

DP

DP
Poř. 

číslo

Kód 

položky
Varianta: 



27 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 3,510 43,00 150,93

2 Základy 30 134,50

5 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 4,051 4 000,00 16 204,00

15 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 0,480 26 200,00 12 576,00

17 87534 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 4,300 315,00 1 354,50

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

položka zahrnuje: 

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním 

polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící 

skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.



3 Svislé konstrukce 13 906,55

1 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 1,015 9 770,00 9 916,55

16 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 0,150 26 600,00 3 990,00

4 Vodorovné konstrukce 150 171,60

4 32823 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON PANELŮ VÝŠ 4M - 6M M2 21,000 7 050,00 148 050,00

28 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,780 2 720,00 2 121,60

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

položka zahrnuje:  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním 

polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící 

skříně se uvádějí položkami SD 74)  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

položka zahrnuje: 

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Položka se vykazuje v m2 svislé lícní pohledové plochy  

Pod pojmem „výška“ na 5. pozici číselného znaku se rozumí svislá vzdálenost horní hrany opěrného systému od rostlého terénu. Položka zahrnuje ucelený certifikovaný systém 

(tuhé monolitické geomříže, betonové panely, systémový plastový liniový konektor 

Položka nezahrnuje dodávku a dopravu zásypového materiálu vyztuženého bloku. Pro výpočet kubatury tohoto materiálu se uvažuje s hloubkou vyztuženého bloku jako 

jednonásobkem výšky konstrukce, u výšky do 2m pak jeden a půl násobkem výšky.



7 Přidružená stavební výroba 23 039,72

19 711111
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI 

NÁTĚRY
M2 45,830 107,00 4 903,81

23 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 55,975 217,00 12 146,58

24 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 55,975 107,00 5 989,33

9 Ostatní konstrukce a práce 5 113,99

7 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4,300 1 027,00 4 416,10

6 935841
ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 

100MM
M2 1,290 541,00 697,89

položka zahrnuje: 

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce 

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce 

- úravu napojení a ukončení 

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu 

- měří se vydlážděná plocha.

položka zahrnuje: 

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy 

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) 

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

položka zahrnuje: 

- dodání  předepsaného ochranného materiálu 

- zřízení ochrany izolace

položka zahrnuje: 

- dodání  předepsaného izolačního materiálu 

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu 

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 

- provedení požadovaných zkoušek 

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

položka zahrnuje: 

- dodání  předepsaného izolačního materiálu 

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu 

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 

- provedení požadovaných zkoušek 

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů


