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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo 4/2022
na akci „Naučná stezka Biocentrum Kojetín"

OBJEDNATEL
Město Kojetín
sídlo: Masarykovo náměstí 20,752 01 Kojetín
100 : 00301370
DIČ;CZ00301370_
bankovní spojení: ČS Spořitelna a.s.
číslo účtu: 19-1883093339/0800
zastoupený: Miloslavem Oulehlou - místostarostou města
zastoupený ve věcech technických: Rudolfem Drtinou
(dále jako „objednatel")

a
ZHOTOVITEL
TECHNIS Kojetín spol. s r.o.,
se sídlem: Padlých hrdinů 638,752 01 Kojetín,
zapsaný v OR vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě oddíl C vložka 14002
IČ:64608727
DIČ: CZ64608727 _
bankovní spojení: ČS Spořitelna a.s.
číslo účtu: 1883948309/0800
zastoupený: Ing. Vlastimilem Psotkou, ředitelem a prokuristou společnosti 
zastoupený ve věcech technických: Luďkem Nakládalem 
na straně druhé 
(dále jen „zhotovitel")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník (dále jako „občanský zákoník"), tuto:

SMLOUVU O DÍLO

I. Předmět smlouvy
1.1 Předmětem této smlouvy je výstavba „Naučné stezky Biocentrum Kojetín" (dále také jen „dílo"),
1.2 Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této 

smlouvě. V položkovém rozpočtu je specifikován rozpis a rozsah dohodnutých prací.
1.3 Změny díla musí být písemně dohodnuty mezi oběma stranami v souladu s čl. 3.5.
1.4 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele výše uvedené dílo a objednatel se zavazuje 

dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla, v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.
1.5 Účelem stavby je výstavba naučné stezky Biocentrum Kojetín dle projektové dokumentace. Spočívá ve zbudování 8 

stanovišť osazenými informačními tabulemi s interaktivními a herními prvky a doplněnými lavičkami.

II. Doba a místo plnění
2.1 Smluvní strany se dohodly, že příslušné práce budou zhotovitelem zahájeny po oboustranném podpisu této smlouvy. 

Smluvní strany se dále dohodly, že dílo bude provedeno v termínu od 15.2.2022 do 30.6.2022.
2.2 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje dokončit a předat dílo 

v termínu dle odst. 2.1.
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2.3 Při nevhodném počasí (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) bude termín provedení díla a veškeré možné 
dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodným počasím. Nevhodné počasí pro provádění prací na 
daných dílčích technologii jsou uvedeny v příslušných ČSN.

2.4 V případě posunu terminu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů nezaviněných 
zhotovitelem, budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny adekvátně posunuty (tedy o shodný časový 
úsek).

2.5 Místem plnění jsou pozemky okolo rybníka a na biocentru v Kojetíně. Stavba bude provedena na pozemcích, jejichž 
vlastníkem je objednatel.

III. Cena díla a platební podmínky
3.1 Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran na základě rozpočtu stavby (příloha č. 1) a činí:

1 793 126,75 Kč bez DPH, tj. 2 169 683,36 Kč s DPH
Jednotkově ceny položkového rozpočtu dle rozpisu a rozsahu dohodnutých prací obsahují veškeré nutné náklady 
k provedení díla.

3.2 Nárok na zaplaceni smluvené ceny za zhotovené dílo vzniká provedením díla. Podkladem pro zaplacení ceny za 
provedení díla je faktura vystavená zhotovitelem. Na případné peněžité plnění poskytnutě objednatelem přede dnem 
splatnosti ceny za zhotovené dílo se pohlíží jako na zálohu. Splatnost faktury činí 14 dnů ode dne vystavení faktury. 
Vyjma případů neposkytnutí součinnosti objednatelem k převzetí díla bude přílohou faktury protokol o předání a převzetí 
díla podepsaný oběma smluvními stranami.

3.3 Provedené části díla (vč. případného plnění dle odst. 3.5 a/nebo dle odst. 3.6) budou zhotoviteli hrazeny na základě 
dílčích měsíčních daňových dokladů, vystavených zhotovitelem a doložených vždy měsíčním soupisem provedených 
prací a dodávek.

3.4 Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za provedeni díla ve sjednané výši bezhotovostním převodem na účet zhotovitele 
1883948309/0800, vedený u ČS Spořitelny a. s..

3.5 Pokud bude v průběhu realizace díla provedeno i plněni nad rámec rozsahu díla dle odst. 1.2, a to bud na žádost 
objednatele, nebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy, bude příslušné plněni oceněno bud 
podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny díla anebo v případě, že jednotkově ceny příslušného plnění nebyly 
použity při tvorbě ceny díla, bude plnění oceněno s použitím jednotkových cen dle cenové soustavy RTS 11/2016 
platných ke dni realizace předmětného plněni. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla, dále o 
ceně tohoto plnění (kalkulovaně dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů, 
mohou být i v jiné formě než ve formě dodatku ke smlouvě o dílo.

3.6 Pokud bude zhotoviteli před realizací díla nebo v průběhu realizace díla předána objednatelem realizační projektová 
dokumentace odlišná od projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této 
smlouvy, nebo zhotovitel v průběhu realizace díla zajistí vypracováni realizační projektové dokumentace (a to v případě, 
kdy se v průběhu realizace díla zjisti, že dílo dle projektově dokumentace předané objednatelem zhotoviteli (před 
naceněnim díla) nebude možné zrealizovat), zhotovitel dle odst. 3.5 ocení a objednateli vyfakturuje i případné plnění, 
které bude dle objednatelem předané realizační projektové dokumentace či realizační projektové dokumentace zajištěné 
zhotovitelem, nutné provést nad rámec díla naceněného dle projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici 
při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy.

3.7 Faktury (daňový doklad) vystavené zhotovitelem dle odst. 3.2, 3.3 a 3.5 této smlouvy musí obsahovat náležitosti 
stanovené právními předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny díla bez DPH, zvlášť DPH a celkovou 
cenu díla včetně DPH. Datem uskutečnění zdanitelného plnění konečné faktury je datum podpisu protokolu o předání a 
převzetí díla.

3.8 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti 
stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti 
fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem 
doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce čtrnácti kalendářních
dnů.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran
4.1 Objednatel je odpovědný za součinnost se zainteresovanými třetími osobami - sousedy, občany, jinými společnostmi, 

kde bude dílo prováděno a za to, že průběh prací zhotovitele nebude narušován neoprávněnými zásahy objednatele, 
jeho zaměstnanců či třetích osob.

4.2 Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout pn plnění této smlouvy veškerou požadovanou součinnost. V případě 
neposkytnutí této součinnosti ze strany objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím této součinnosti zhotovitel 
v prodlení.

4.3 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, stavební deník, 
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plněni smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou 
závazná příslušných právních předpisů, zejměna zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, v platném zněni.



4.4 Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele. Pokud objednatel nepřipojí do třech 
pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to, že 
s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.

4.5 Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly při provádění Díla. Zhotovitel je povinen účastnit se jím pověřeným 
zástupcem kontrolních dnů stavby, které vypíše objednatel.

4.6 Objednatel je také oprávněn zkontrolovat kvalitu materiálů a výrobků určených k realizaci Díla před jejich použitím.
4.7 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a případně další zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 

tři dny před termínem zahájení realizace díla zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím 
protokolem), vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí. 
Za poškození inženýrských síti, které nebyly tímto zápisem zhotoviteli předány, nenese zhotovitel odpovědnost.

4.8 V případě prodlení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín provedení díla, a 
rovněž veškeré možné dílčí terminy, posunují o počet dní, jež odpovídá shora uvedenému prodlení ze strany 
objednatele.

4.9 Za staveniště se považuje prostor určený pro stavbu a pro zařízení staveniště
4.10 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty 

vzniklé při realizací díla.
4.11 Zhotovitel se zavazuje do tří pracovních dnů po předáni a převzetí Díla vyklidit staveniště včetně případně používané 

komunikace a chodníku a předá ho objednateli.
4.12 Smluvní strany se dohodly, že pokud v souladu s ustanovením § 1765 občanského zákoníku dojde ke změně okolností 

tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech smluvních stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné 
z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu díla, má dotčená 
strana právo domáhat se vůči druhě straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně 
předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření 
smlouvy známou.

V. Provedení, předání a převzetí díla
5.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dodáním s tím, že následně předá předmět díla objednateli či 

jím pověřené osobě.
5.2 Zhotovitel se zavazuje uvést ke dni předání místo plnění dle čl. II, odst. 2.5 této smlouvy do stavu odpovídajícího stavu 

ke dni převzetí místa plnění, s výjimkou stavebních objektů, které byly vybudovány v rámci plněni předmětu této 
smlouvy. V případě nesplnění povinnosti uvedené v tomto odstavci, není objednatel povinen stavbu převzít dle čl. V. 
odst. 5.S.-5.5.

5.3 Zhotovitel ústně nebo písemně vyzve objednatele k převzetí díla a ten je povinen ho do 7 dnů od vyzvání převzít. Pokud 
objednatel neposkytne zhotoviteli součinnost k převzetí díla a podpisu předávacího protokolu v uvedené lhůtě, pak se 
má za to, že uplynutím posledního dne této lhůty bylo dílo zhotovitelem řádně dokončeno, je bez vad a považuje se za 
řádně předané.

5.4 O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který zástupci oprávněni jednat za smluvní strany opatří 
svým podpisem. Z předávacího protokolu bude patrný stav dodávky v okamžiku předáni díla. Dílo je dokončeno, je-li 
předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu podle § 2605 odst. 1, zákona č. 89/2012 Sb. Dílo je kvalifikováno jako 
provedené, byť bude vykazovat vady. Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
drobnými vadami a/nebo nedodělky, nebráni užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem 
neomezují, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto 
případě zápis o předáni a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných 
při přejímacím řízení, přičemž tyto vady a/nebo nedodělky budou odstraněny v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší 
než reálně technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady nebo předmětného nedodělku.

5.5 Vady, kterě budou zřejmé již při předání, musí objednatel vytknout (oznámit) již v protokolu o předání a převzetí díla. 
Pokud převzetí díla objednatel odmítne, je povinen do 2 pracovních dnů předat zhotoviteli písemný seznam všech 
vytýkaných vad díla, které brání, aby dílo sloužilo sjednanému účelu, a stanovit přiměřenou lhůtu (nejméně týdenní) pro 
jejich odstraněni. Objednatel poté nemůže vytýkat zhotoviteli jiné vady než ty, které jsou obsaženy ve výše uvedeném 
seznamu (to se netýká vad záručních).

VI. Kvalita prací a záruka za dílo
6.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým 

normám platným na území ČR.
6.2 Zhotovitel odpovídá za jakost jím provedených prací dle této smlouvy po dobu 36 měsíců od data předání díla 

objednateli. Zárukou za jakost přebírá zhotovitel závazek, že předmět smlouvy bude po celou dobu záruční lhůty 
vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení, zatížení a vlastnosti přiměřené 
vlivu povětrnostních podmínek.

6.3 Záruční oprava bude zhotovitelem zabezpečována v termínu po dohodě smluvních stran od jejího prokazatelného 
nahlášení zhotoviteli.
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6.4 Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodborným zacházením, nesprávnou údržbou, používáním cizích dílů 
objednatelem či jinými osobami na jeho straně a na závady způsobené živelnou pohromou.

6.5 Reklamace vad musí být provedena písemně.
6.6 Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou údržbou díla, násilným poškozením 

vandalismem nebo těžkými mechanismy, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, neúnosným podložím 
a konstrukčními vrstvami, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, příslušná vada byla způsobena 
dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných zhotoviteli objednatelem, se záruka nevztahuje.

VII. Sankce
7.1 Zhotovitel má nárok na smluvní pokutu ve výši 0,01 % z částky, jež je sjednána jako cena za dílo, a to za každý započatý 

den prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti dle příslušných ustanovení této smlouvy.
7.2 Bude-li objednatel v prodlení s placením sjednané ceny za provedeni díla, má zhotovitel nárok na smluvní pokutu ve 

výši 0,01 % z částky, jež je sjednána jako cena za dílo, a to za každý započatý den prodlení objednatele s placením 
ceny díla.

7.3 V případě prodleni objednatele se zaplacením ceny díla zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v souladu s § 1970 
občanského zákoníku a v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

7.4 V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením Díla a jeho předáním objednateli podle článku V. této 
smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z částky, jež je sjednána jako cena za dílo, a to 
za každý započatý den prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli.

7.5 Objednatel má nárok na smluvní pokutu ve výši 0,01 % z částky, jež je sjednána jako cena za dílo, a to za každý 
započatý den prodlení zhotovitele s poskytnutím součinnosti dle příslušných ustanovení této smlouvy, zejména čl. IV., 
odst. 4.4.

Vlil. Závěrečná ustanovení
8.1 Tato dohoda je platná a účinná dnem jejího uzavřeni.
8.2 Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé smluvní strany, budou jednat v souladu s 

účelem této dohody a nebudou jej mařit, přičemž uskuteční veškeré právní a jiná jednání, která se ukáží být nezbytná 
pro dosažení účelu této dohody.

8.3 Veškeré změny a doplnění této dohody vyžadují dle výslovné vůle smluvních stran písemnou formu.
8.4 Pokud některé z ustanoveni této dohody je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost 

či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost dohody jako celku ani jiných ustanoveni této dohody, 
pokud je takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této dohody. Smluvní strany se 
zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které 
svým obsahem bude co nejvěměji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.

8.5 Smlouva byla schválena Usnesením Rady Města Kojetín č. R1540/01-22 ze dne 25.1.2022.
8.6 Tato dohoda a vztahy z této dohody vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
8.7 Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu této smlouvy.
8.8 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, že jejímu obsahu v celém rozsahu porozuměly, že s jejím 

obsahem souhlasí a že ji uzavírají ze své pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek, a na důkaz toho ji podepisují.

8.9 Tato smlouva byla vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a zhotovitel 
obdrží jedno (1) vyhotovení.

Příloha Č.1 - Položkový rozpočet

V Kojetíně dne 26.1.2022

Objednatel: Zhotovitel:

V'
Milo^v Oulehla 

místíKtarosta města
Ing. Vlastimil Psotka 

ředitel a prokurista společnosti i]
MĚSTO KOJETÍN

okr. PŘEROV
Padlých hrdinů 638, 752 01 Kojetín 
telefon 581 762 012,581 762 778 IČO 646 08 727, DIČ CZ646087?/

-22-
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

stavba; 2020_1212 Naučná stezka Biocentrum Kojetín

Objekt: SO01 Naučná stezka

Rozpočet: Stavební část1

IČO: 00301370 

DIČ: CZ00301370

Město KojetínZadavatel

Masarykovo náměstí 20 
75201 Kojetín-Kojetín l-Město

IČO: 64608727 
DIČ: |CZ64608727

TECHNIS Kojetín

Padlých hrdinů 638 
752 01 Kojetín

Zhotovitel:

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny
252 732,75HSV

1 449 394,00PSV

0,00MON

56 000,00Vedlejší náklady

35 000,00Ostatní náklady

1 793 126,75Celkem

Rekapitulace daní
0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

1 793 126,75 CZK21 %Základ pro základní DPH

376 557,00 CZK21 %Základní DPH

0,25 CZKZaokrouhlení

2 169 684,00 czkCena celkem s DPH

(

€ dnev

MĚSTO KOJETÍN
okr. PňER'

TECHNi: spoi.
752 01 Kojetín

s r.o. r
Padlých htp 
telefon C/12, 581 762 778
IČO 640'^O8 727, DIČ CZ646Q8727

-22-

Za objednateleZa zhotovtfele
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Rekapitulace dílů

%CelkemČíslo Typ díluNázev

98 369,27 5HSVZemní práce1

356 198,35Základy a zvláštní zakládání HSV2

80 736,48 5HSVKomunikace5

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách 1 376,00 0HSV95

Staveníštní přesun hmot 16 052,65HSV 199

Konstrukce truhlářské PSV 1 449 394,00 81766

Vedlejší náklady VN 56 000,00 3VN

Ostatní náklady ON 35 000,00 2ON

100Cena celkem 1 793 126,75

i 3u>/í O i
VOH.^Rq .,,j,
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Položkový soupis prací a dodávek
2020_1212 Naučná stezka Biocentrum KojetínS:

Naučná stezkaSO 01O:

Stavební částR: 1

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveňP.č. Číslo položky Název položky Cena/ MJ CelkemMJ Množství Ceník

98 369,27Zemní práceDíl: 1
i ^^3 I 42,58200| 3 521,53|800-1 |RTS21/II [RTS20/II82,701Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m1|121101103R00

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
viz. technická zpráva, viz. výkres koordinační situace : 
stanoviště 1,2,7,8 : (32,350+80,470+86,350+13,740)*0,200 42,58200

27,678301I Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 158,00 4 373,17|800-1 [RTS21/II |RTS 20/II2Í132201212R00
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případné nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

viz. technická zpráva, viz. výkres koordinační situace ; 
stanoviště 1,2,7,8 : (32,350+80,470+86,350+13,740)*0,130 27,67830

303,08j800-1 |RTS21/II RTS 20/ II3] 132201219R00 jHloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 8,30349 36,50

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

8,30349Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 27,67830*0,3
m3 19,66900 1 311,00 25 786,06 800-1 RTS 21/ II RTS 20/ IIRuční výkop jam, rýh a šachet v hornině 34 139601102R00

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 
viz. v.č. 20 :

0,600000,500*0,500*0,800*3 
viz. v.č. 21 : 
1,250*0,600*1,000*2 
viz. v.č. 22 :
1,300*0,600*1,000*2 
viz. v.č. 23 : 
1,500*0,700*1,000*2 
viz. v.č. 24 : 
8,200*0,800*0,600

1,50000

1,56000

2,10000

3,93600
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Položkový soupis prací a dodávek

2020_1212 Naučná stezka Biocentrum KojetínS:

Naučná stezkaO: SO01

Stavební částR: 1

Cen.
soustava / Cenová 

Ceník platnost úroveňP.č. Číslo položky Název položky Cena/ MJ CelkemMJ Množství
viz. v.č. 25 :
0,600*0,600*1,000 
1,500*1,500*0,400 
viz. v.č. 26 :
3,900*0,700*1,000 
viz. v.č. 27 :
0,600*0,600*0,800*3 
viz. v.č. 30 :
0,600*0,600*0,800*2
viz. výkres informační stojan - půdorys a pohledy :
0,300*0,300*0,800*3*12

viz. výkres č. 10 - lavička :
0,250*0,700*0,300*2*12
viz. výkres úvodni panel - půdorys a pohledy :
0,300*0,300*0,800*3*1

viz. technická zpráva - odpadkový koš :
0,350*0,350*0,500*4
viz. výkres č.9 - sloupky pro zamezení vjezdu automobilů :
0,200*0,200*0,550*2*4

viz. výkres č. 11 - zpomalovací retardér:
0,300*0,300*0,300*2

0,36000

0,90000

2,73000

0,86400

0,57600

2,59200

1,26000

0,21600

0,24500

0,17600

0,05400

5 162301101ROO iVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m 47,34730j..: 96,50 RTS 20/ II4 569,01 800-1 RTS 21/IIm3

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí. 
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 27,67830 
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 19,66900

27,67830
19,66900

716,14|800-1 |RTS2Í7ii RTS 20/ II26,30[6 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 27,22980j
Uloženi sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.
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Položkový soupis prací a dodávek
2020_1212 Naučná stezka Biocentrum KojetínS:

Naučná stezkaO: SO01

Stavební částR; 1

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveňP.č. Číslo položky [Název položky Cena/ MJMJ Množství Celkem Ceník

47,34730
-20,11750

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 47,34730 
Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 80,47000*-0,25

16,10iUloženi sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plocřiy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 47,34730 762,291800-1 RTS 21/ II7 171201201R00 RTS 20/ IIi
47,34730Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 47,34730

Zásyp sypaninou se zřiutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 4,91638 479,00 2 354,95 800-1 RTS 21/ II8 174101102R00 RTS 20/ II

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 
štěrk 8/16: 
viz. v.č. 24 :
8,200*0,800*0,600 
písek : 
viz. v.č. 25:
1,500*1,500*0,400 
štěrkodrf 4/8 :
viz. výkres sloupky pro zamezení vjezdu automobilů : 
3,14*0,100*0,100*0,500*2*4 
-3,14*0,060*0,060*0,500*2*4

3,93600

0,90000

0,12560

-0,04522

9|181101102R00 I Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním 2 767,83|800-1 RTS 21/II [RTS 20/II. 13.00{m2 212,91000 ,
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
viz. technická zpráva, viz. výkres koordinační situace :
mlátové stezky + stanoviště 1,2,7,8 : 32,350+80,470+86,350+13,740 212,91000
Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně m2 212,91000 46,50 9 900,32 800-1 RTS 21/II10 181101111R00 RTS 20/ II
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
viz. technická zpráva, viz. výkres koordinační situace :
mlátové stezky na stanovištích 1,2,7,8 : 32,350+80,470+86,350+13,740 212,91000

239,06100Rozprostřeni ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 200 mm, dovoz 
ornice ze vzdálenosti 500 m

m2 154,30 36 887,11 AP-HSV RTS 21/II11 181300012RAA RTS 20/ II
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Položkový soupis prací a dodávek

2020_1212 Naučná stezka Biocentrum KojetínS:

Naučná stezkaO: SO01

Stavební částR: 1

Cen.
soustava / 

Ceník platnost
Cenová
úroveňP.č. Číslo položky Název položky CelkemCena/ MJMJ Množství

vč. urovnání ornice, naloženi na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostřeni, založeni trávníku osetím a dodávky travního semene.

Včetně přesunu hmot. 
viz. v.č. 20:
0,500*0,500*3 
viz. v.č. 21 :
1,250*0,600*2 
viz, v.č. 22 :
1,300*0,600*2 
viz. v.č. 23 :
1,500*0,700*2 
viz. v.č. 26 :
3,900*0,700 
viz. v.č. 27 :
0,600*0,600*3 
viz. v.č. 28 :
0,600*0,600*10 
viz. v.č. 30:
0,600*0,600*2
viz. výkres informační stojan - půdorys a pohledy :
0,300*0,300*3*12

viz. výkres č. 10 - lavička ;
0,250*0,700*2*12

viz. výkres úvodní panel - půdorys a pohledy : 
0,300*0,300*3*1

viz. technická zpráva - odpadkový koš : 
0,350*0,350*4

viz. výkres sloupky pro zamezení vjezdu automobilů :

0,75000

1,50000

1,56000

2,10000

2,73000

1,08000

3,60000

0,72000

3,24000

4,20000

0,27000

0,49000
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Položkový soupis prací a dodávek
2020_1212 Naučná stezka Biocentrum KojetínS:

Naučná stezkaO; SO01

Stavební částR: 1

Cen.
soustava / 

Ceník platnost
Cenová
úroveňP.č. Číslo položky Název položky Cena/ MJMJ Množství Celkem

0,50000
3,41100

26,15100

0,250*0,250*2*4 
Koeficient: 0,15 
Mezisoučet

viz. technická zpráva, viz. výkres koordinační situace : 
z mlátové stezky : 32,350+80,470+86,350+13,740 
Začátek provozního součtu 

-26,1510

Konec provozního součtu

212,91000

-26,15100

56,00Rozprostření dřevní štěpky v rovině při tloušťce 500 mm, dovoz štépky ze vzdálenosti 15 000 m m2 58,4510012 181300014RAF 3 273,26 Vlastní Indiv

Včetně přesunu hmot. 
viz. v.č. 28 :
Hrazda : 6,300*4,200 
viz. v.č. 29 :
Ručkováni: 7,050*2,020 
Bradla : 5,000*3,550

26,46000

14,24100

17,75000

280,00j 2 408,04|SPCM |RTS21/II8,6001613 58337304R štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B t RTS 20/ II
fr. 8-16 
viz. v.č. 24 ;
8,200*0,800*0,600*1,900

Koeficient : 0,15

7,47840

1,12176

329,00| 646,98[SPCM jRTS21/T14|58337310R štěrkopísek frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B 1,96650t RTS 20/ II
viz. v.č. 25 :
1,500*1,500*0,400*1,900

Koeficient: 0,15
1,71000
0,25650

15 583414034R kamenivo přírodní drcené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída B 0,18810 529,00;t 99,50 SPCM RTS 21/ II RTS 20/ II
viz. výkres sloupky pro zamezení vjezdu automobilů : 
3,14*0,100*0,100*0,500*2*4*1,950 0,24492
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Položkový soupis prací a dodávek

2020_1212 Naučná stezka Biocentrum KojetínS:

Naučná stezkaO; SO01

Stavební částR: 1

Cen.
soustava / 

Ceník platnost
Cenová
úroveňP.č. Číslo položky Název položky CelkemCena/ MJMJ Množství

-0,08817
0.03135

-3,14*0,060*0,060*0,500*2*4*1,950

Koeficient 0 20
56 198,35Základy a zvláštní zakládáníDíl: 2

172,661800-2 RTS 21/II |RTS20/III m3 0,14400[ 1199,00Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný.16 271571111R00
víz. v.č. 30 ; 
0,600*0,600*0,200*2 0,14400

45 505,051801-1 IRTS 21/ II RTS 20/ IIm3 ! 16,69910j 2 725,00]17 275313611ROO | Beton základových patek prostý třídy C 16/20
viz, v.č, 20 : 
0,500*0,500*0,600*3 
viz. v.č. 21 : 
1,250*0,600*0,800*2 
viz. v.č. 22 :

1,300*0,600*0,800*2 
viz. v.č. 23 :

1,500*0,700*0,800*2 
viz. v.č. 25 :

0,600*0,600*1,000 
viz. v.č, 26 :

3,900*0,700*0,800 
viz. v.č. 27 : 
0,600*0,600*0,600*3 
viz. v.č. 28 :

Přeskok: 0,600*0,600*0,600*10 
Hrazda ; 2,000*0,800*0,800 
0,800*0,800*0,800 
0,600*0,600*0,800 
viz. v.č. 29 :

0,45000

1,20000

1,24800

1,68000

0,36000

2,18400

0,64800

2,16000
1,28000
0,51200
0,28800
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Položkový soupis prací a dodávek
2020_1212 Naučná stezka Biocentrum KojetínS:

Naučná stezkaSO 01O:

Stavební částR: 1

Cen.
soustava / 

Ceník platnost
Cenová
úroveňP.č. Číslo položky [Název položky Cena/ MJ CelkemMJ Množství

1,98400
1,72800

Ručkováni; 1,550*0,800*0,800*2 
Bradla ; 1,350*0,800*0,800*2 
viz. v.č. 30 :
0,600*0,600*0,400*2
viz. výkres sloupky pro zamezeni vjezdu automobilů :
0,250*0,250*0,500*2*4
-3,14*0,100*0,100*0,500*2*4

Koeficient 0 035

0,28800

0,25000

-0,12560

0,56470

3,62043
2 825,00| 10 227,71 801-1 RTS 21/ II IRTS 20/ IIm3Beton základových patek prostý třidy C 20/2518 275313621R00

XC2
viz. výkres informační stojan - půdorys a pohledy :
0,300*0,300*0,700*3*12

viz. výkres č. 10 - lavička :
0,250*0,700*0,200*2*12

viz. výkres úvodni panel - půdorys a pohledy :
0,300*0,300*0,700*3*1

viz. technická zpráva - odpadkový koš :
0,350*0,350*0,300*4

viz. výkres č. 11 - zpomalovací retardér:
0,300*0,300*0,300*2

Koeficient: 0,035

2,26800

0,84000

0,18900

0,14700

0,05400

0,12243

4,810001 18,00iZfizeni vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šiřka od 0 do 3 m m2 86,58 800-2 RTS 21/ II RTS 20/ II19 289971211R00
viz. v.č. 25 :

2,25000
2,56000

1,500*1,500
(1,600+1,600)*2*0,400

m2 5,29100 39,00 206,35 SPCM RTS 21/IIgeotextilie PP; funkce separačni, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 
zpevněná oboustranné

RTS 20/ II20 69366198R

viz. v.č. 25 :

Stránka 7 z 16Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek

2020_1212 Naučná stezka Biocentrum KojetínS:

Naučná stezkaSO01O:

Stavební částR: 1

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveňP.č. Číslo položky Název položky CeníkCena/ MJ CelkemMJ Množství

2,25000
2,56000
0,48100

1,500*1,500
(1,600+1,600)*2*0,400

Koeficient; 0,10
80 736,48Díl: 5 Komunikace

80,47000 [21 [564571111R00 2 172,69|822-1 RTS 21/ II RTS 20/ II27,00Zřízeni podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 250 mm m2

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
viz. technická zpráva, viz. výkres koordinační situace :
stanoviště 2 : 80,470 80,47000

RTS 21/ II ^TS 20/ II212,91000 214,00 45 562,74 822-122 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 m2
mm
Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 212,91000 212,91000

RTS 20/ IIVlastní23 633,0123 564821112RTS D+M podklad ze směsi po zhutnění tloušťky 9 cm, štěrkodrť frakce 8-16 mm (50%), plavené 
kamenivo 0-8 (25%), betonový recyklát 0-16 (25%)

m2 212,91000 111,00

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 212,91000 212,91000
RTS 20/ IID+M mlátový kryt ze směsi tl. 5 cm, drcené kamenivo fr. 0-4 (20%), drcené kamenivo fr. 4-8 

(40%), plavené kamenivo 0-8 (20%), betonový recyklát 0-16 (20%)
9 368,04 Vlastním2 212,91000 44,00i24 564922105R01

viz. technická zpráva:
stanoviště 1,2,7,8 : 32,350+80,470+86,350+13,740 212,91000

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 1 376,00Díl: 95
RTS 21/ II RTS 20/ II25 953981204R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdivá do betonu, hloubky 125 mm, M 16, malta pro 

chemické kotvy dvousložková do plných materiálů
kus 8,00000 102,00 816,00 801-4

viz. technická zpráva: 
odpadkový koš : 2,000*4 8,00000

70,00| Vlastní Indiv26 95R001 D+M vložení PVC trubky DN 200 mm délky 500 mm do výkopu 560,00kus 8,00000

viz. výkres sloupky pro zamezení vjezdu automobilů : 
2,000*4 8,00000

Staveništní přesun hmotDíl: 99 16 052,65
27j998001011R01 [Přesun hmot pro základy betonované na místě RTS 20/ II226,09373[ 71,00 16 052,65 Vlastnít
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Položkový soupis prací a dodávek
2020_1212 Naučná stezka Biocentrum KojetínS:

Naučná stezkaO: SO 01

Stavební částR: 1

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveňP.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 
13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25, :

226,09373Součet: : 226,09373
Konstrukce truhlářské 1 449 394,00Díl: 766

28|766R001 |lndivD+M hemi prvek "Kam doskočiš" - podrobný popis viz. PD 1,00000 44 750,00kpl 44 750,00 Vlastní
Na prvním stanovišti u cesty lemující místní koupaliště je navržen herní prvek umožňující porovnáni délky vlastního skoku se zvířaty. 
V zemi je zapuštěna akátová půlkulatina sloužící jako odrazišté. Vedle je umístěno měřítko. Jedná se o cca 5m dlouhý modřínový 
hranol, na jehož boční stěně jsou v odpovídajících vzdálenostech od startu obrázky zvířat. Hranol je kotvený ke třem akátovým 
sloupkům uloženým do betonových patek.
Metr - hranol MD 120/160/4950mm kotven k akátovým kulatinám, na hranolu malbou vyznačena vzdálenost po 20cm -1 kus 
Sloupek - akátová kulatina DN 120 mm - 3 kusy 
Stříška - prkno MD 24x145x5000 mm -1 kus
Obrázek zvířete - malba na dřevo nebo hliníková sendvičová deska 120x120 mm+fólie s potiskem -11 kusů 
POZN.:
- před instalací nutno prověřit existenci inženýrských sítí, při osazování prvku dodržet ochranná pásma a požadavky správců IS
- prvek osadit v dostatečné vzdálenosti od stávajících stromů, aby nedošlo k poškození kořenového systému
- Obrázky zvířat - namalovat na hranol, nebo deska s graficky zpracovaným polepem (Sendvičová deska ze dvou hliníkových 
krycích plechů a plastového jádra tl, 4mm, Na desku bude nalepena samolepící fólie odolná UV zářeni a klimatickým vlivům). 
Grafický návrh není součástí tohoto projektu.
Výběr zvířat např. vrabec, blecha, kobylka, žába, liška, rys, zajíc, jelen.
Obrázky umístit do vzdálenosti kam zvířata doskoči.
PÚ - modřínové řezivo - ochranná tenkovrstvá UV lazura se směsí vosků a olejů, odstín sladit s akát.prvky 
PÚ - akátové prvky - ochranný matný UV napouštécí olej z přírodních olejů určený k ochraně dřeva v exteriéru 
viz. v.č. 20 :

1,000001,000
I kpl29[766R002 D+M herní prvek "Řetězový most" - podrobný popis viz. PD 1,00000 j 97 900,00| 97 900,00 Vlastní |lndiv

Svislá nosná konstrukce je tvořena čtyřmi akátovými sloupy vetknutými do betonových patek. Sloupy jsou spojeny ve výšce
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Položkový soupis prací a dodávek

Naučná stezka Biocentrum KojetínS; 2020 1212

Naučná stezkaO: SO01

Stavební částR: 1

Cen.
soustava / Cenová 

Ceník platnost úroveňP.č. Číslo položky Název položky Cena/ MJ CelkemMnožstvíMJ
cca 240 mm nad terénem akátovými kulatinami, které slouží jako nástupní stupeň. Dvojice kulatin ve výšce cca 1140 mm nad
terénem slouží jako madlo. Do těchto kulatin jsou na řetězech zavěšeny akátové kulatiny průměru 80 mm, tvořící žebřík. 
Ty jsou ještě propojeny horizontálními řetězy pro snazší překonání překážky.
Sloup - akátová kulatina min. DN 120 mm (v patě) dl. 2250 mm - 4 kusy
Akátová kulatina DN 120 mm, dl. cca 970 mm kotvena ke sloupům závitovými tyčemi M12 - 2 kusy 
Akátová kulatina DN 80 mm zavěšená na nerezových řetězech vel. 6 - 8 kusů 
Průběžný nerezový řetěz vel. 6, poloha řetězu v kulatinách pojištěna vruty - 2 kusy 
Závěs z nerezového řetězu vel. 6-16 kusů
Akátová kulatina DN 120 mm, dl. cca 3320 mm kotvena ke sloupům závitovými tyčemi M12 - 2 kusy 
POZN.:

- všechny závitové tyče zapustit do kulatin
- PÚ akátových prvků - ochranný matný UV napouštěcí olej z přírodních olejů určený k ochraně dřeva v exterieru 
viz. v.č. 21 :
1,000 1,00000

Vlastní Ind i vD+M herní prvek "Balanční most" - podrobný popis viz. PĎ 1,00000] 94 850,00 94 850,0030|766R003 kpl

Jedná se o prvek velmi podobný Řetězovému mostu, avšak vétši obtížnosti. Místo žebříku z kulatin jsou zde zavéšeny 
balanční nášlapné prvky v podobě kulatin, hranolů či hranolů se sešikmenou nášlapnou plochou.
Sloup - akátová kulatina min. DN 120 mm (v patě) dl. 2330 mm - 4 kusy
Akátová kulatina DN 120 mm, dl. cca 1020 mm kotvena ke sloupům závitovými tyčemi M12 - 2 kusy 
Průběžný nerezový řetěz vel. 6, poloha řetězu v kulatinách pojištěna vruty -1 kus 
Závěs z nerezového řetězu vel. 6-14 kusů
Akátová kulatina DN 120 mm, dl. cca 3320 mm kotvena ke sloupům závitovými tyčemi M12 - 2 kusy
Nášlapné prvky - 7 kusů
POZN.:

- všechny závitové tyče zapustit do kulatin
- PÚ akátových prvků - ochranný matný UV napouštéci olej z přírodních olejů určený k ochraně dřeva v exterieru 
viz. v.č. 22 :
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Položkový soupis prací a dodávek
2020_1212 Naučná stezka Biocentrum KojetínS:

Naučná stezkaSO01O:

Stavební částR: 1

Cen.
soustava / 

Ceník platnost
Cenová
úroveňP.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

1,000001,000
1,00000 81 000,001kpl 81 000,00 VlastníD+M herní prvek "Had" - podrobný popis viz. PD Indiv31 766R004

Balančni prvek symboíizujíci hada, konkrétně Užovku obojkovou. Jedná se o dráhu z akátových špalků, výšky max. 
400 mm nad terén, uložených do štěrku. Na jednom konci se nachází hlava hada - akátová kulatina tvarovaná do 
podoby hlavy Užovky obojkové.
Akátová kulatina tvarovaná do podoby hlavy hada (úžovky obojkové - viz skica) DN 300mm, délka cca 500 mm -1 kus
Akátová kulatina DNI20-150mm, délky cca 600mm -19 kusů
POZN.:
- PÚ akátových prvků - ochranný matný UV napouštéci olej z přírodních olejů určený k ochraně dřeva v exterieru
- hlava hada - malba - vodou ředitelná silnovrstvá akrylátová krycí barva na dřevo určená do exteriěru.
Barevnost odsouhlasit s investorem.
viz. v.č. 24:
1,000 1,00000

1,000001 57 700,00 57 700,00 VlastníD+M herní prvek "Stopy" - podrobný popis viz. PD kpl Indiv32 766R005
Edukační prvek umožňuje dětem poznávat stopy zvěře. Jedná se o pískoviště lemované akátovými kulatinami o vnéjšim 
rozměru 1,6 x 1,6 m. Uprostřed se nachází akátový sloup s destičkami s obrázky zviřat. U nich jsou na lehkém nerezovém 
řetězu kotveny „razítka" - betonové odlitky s odpovídající stopou zvěře. Děti obtiskuji stopy do písku a učí se poznávat 
stopy zvěře.
Sloup - akátová kulatina min. DNI50 mm, délka cca 2500 mm -1 kus 
Akátová kulatina DN200mm, délky cca 1600mm - 4 kusy
"Razítko", celkem 6ks - připevněny ke sloupu lehkým nerezovým řetězem např. 3x26mm 
POZN.:
- PÚ akátových prvků - ochranný matný UV napouštéci olej z přírodních olejů určený k ochraně dřeva v exterieru
- RAZÍTKO STOP - 6ks, betonový odlitek stop např. kachna, ondatra, srna, divoké prase, ježek, liška 
viz. v.č. 25 :

1,000001,000
1,00000[ 58 400,00| 58 400,00 Vlastnikpl IndivD+M herní prvek "Chůdy" - podrobný popis viz. PD33 766R006
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Položkový soupis prací a dodávek

Naučná stezka Biocentrunn KojetínS; 2020 1212

Naučná stezkaO: SO01

Stavební částR: 1

Cen.
soustava / 

Ceník platnost
Cenová
úroveňP.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Balančni překážku tvoři akátové sloupy s nášlapnými stupni. Ty jsou však, na rozdíl od klasických chůd, umístěny z vnější strany. 
Sloupy jsou navíc našikmo, čímž je dosaženo větší obtížnosti překážky.
Sloup, kulatina akát DN150mm, délka 3000mm • 6 kusů 
Nášlapný stupeň, akát.kulatina DN120mm, kotveno vruty - 6 kusů 
POZN,:
- nášlapné stupně jsou umístěny vždy z vnější strany herního prvku
- sklony sloupů vůči středové ose celého prvku
- PÚ akátových prvků - ochranný matný UV napouštěci olej z přírodních olejů určený k ochraně dřeva v exterieru 
viz. v.č. 26:
1,000 1,00000

1,00000 95 650,00 Ind Iv95 650,00 VlastníD+M herní prvek "Prolézačka" - podrobný popis viz. PD34 766R007 kpl

Akátové kulatiny délek cca 1 až 3 m jsou sestaveny do prostorové členité konstrukce, umožňující šplháni, a prolézáni otvory. 
Výška prolézačky je max. 950 mm nad terén. Hlavni nosnou trojúhelníkovou část tvoří kulatiny kotvené ke třem sloupkům 
vetknutým do betonových patek. Zbývající části prolézačky se o ni opírají a postupně směřují k zemi. Šikmé kulatiny 
zapuštěné konci do země jsou kotveny k pomocným kulatinám, zaraženým do země.
Akátová kulatina DNI 00-120 mm, délka cca 1000-2000 mm - 25 kusů 
Sloup - akátová kulatina DNI50 mm, délka cca 1500 mm - 3 kusy 
POZN.:
- maximální výška prvku 950mm nad okolní terén
- při realizaci nutno dodržet velikosti otvorů dle normy ČSN EN 1176

- šikmé a horizontální prvky - akátová kulatina DN100-120mm, sloupky ak. kulatina DN150mm
- šikmé kulatiny směřující k zemi kotvit k pomocným kulatinám cca DNSOmm, zaraženým do země
- ochranná zóna prvku je 1,5 m
- PÚ akátových prvků - ochranný matný UV napouštěci olej z přírodních olejů určený k ochraně dřeva v exterieru 
viz. v.č. 27 :
1,000 1,00000

Vlastní Ind Iv35 766R008 D+M úvodní panel - podrobný popis viz. PD 1,00000 34 500,00 34 500,00kpl
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Položkový soupis prací a dodávek

2020_1212 Naučná stezka Biocentrum KojetínS:

Naučná stezkaSO 01O:

Stavební částR; 1

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveňP.č. Číslo položky Název položky CeníkMnožství Cena/ MJ CeíkemMJ

Úvodní obsahuje mapku území, textové a obrázkové informace o naučné stezce. Konstrukce je dřevěná.
Na panel stojanu bude phkotvena sendvičová deska s nalepenou graficky zpracovanou fólii odolnou vůči 
UV zářeni a klimatickým vlivům. Grafický návrh není součásti projektu, 
viz. výkres úvodní panel - půdorys a pohledy :
1,000 1,00000

kpl 8,00000 84 000,00 672 000,00 VlastníD+M informační stojan - podrotjný popis viz, PD Indiv36[766R009
Informační stojan obsahuje mapku území, textové a obrázkové informace o vybraných naučných tématech a zakomponovaný herni prvek.
Konstrukce je dřevěná osazená na betonové patky. Na patky budou ukotveny kotevní prvky a následně sloupky stojanu. Na panel stojanu 
bude přikotvena sendvičová deska s nalepenou graficky zpracovanou fólii odolnou vůči UV zářeni a klimatickým vlivům.
Podrobný popis a schéma viz. výkres informační stojan - půdorys a pohledy.
POZNÁMKA:
PRVKY Z AKÁTOVÉHO DŘEVA BUDOU HOBLOVANÉ S HRANAMI ZAOBLENÝMI NA POLOMĚR R 2 MM,
POVRCHOVÁ ÚPRÁVA - OCHRANNÝ MATNÝ BEZBARVÝ UV OLEJ NA BÁZI PŘÍRODNÍCH OLEJŮ URČENÝ K OCHRANĚ DŘEVA V EXTERIÉRU,

Sroubý a vruty budou se zapuštěnou hlavou do Dřeva,
OCELOVÉ VÝROBKY BUDOU SVAŘENY, SVARY POHLEDOVÉ VYBROUŠENY A VÝROBKY ŽÁROVĚ POZINKOVÁNY,
DESKÁ S POLEPEM: SENDVIČOVÁ DESKÁ ZE DVOU HLINÍKOVÝCH KRÝCÍCH PLECHŮ A PLASTOVÉHO JÁDRA TL. 4 MM, NA DESKU BUDE

NALEPENA SAMOLEPÍCÍ FOLIE (ODOLNÁ UV ZÁŘENÍ Á KLIMÁTICKÝM VLIVŮM) S GRÁFICKÝ ZPRÁCOVÁNÝM POTISKEM, GRÁFICKÝ 
NÁVRH NENÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU, 
viz. výkres informační stojan - půdorys a pohledy :
8,000 8,00000

k^ 7,00000^ 18 125.00 126 875,00 Vlastní IndivD+M lavička - podrobný popis viz. PD37 766R010
Lavička je ocelové konstrukce spojená s dřevěnými prvky pomoci šroubových spojů z nerezu. Lavička bude kotvená do betonových patek.

Podrobný popis a schéma viz. výkres čislo 010 - lavička.
OPÉRÁDLO - BOROVICE, 40/200/1800, KOTVIT NEREZ VRUTÝ SE ZÁPUŠTÉNOU HLÁVOU ZE ZÁDNÍ STRANY PŘES PÁSOVINU 
SEDÁK - HRANOLKY BOROVICE, 80/80/1800, KOTVIT NEREZ VRUTY SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU ZE SPODNÍ STRANY PŘES PÁSOVINU

Zpracováno programem BUÍLDpower S, © RTS, a,s. Stránka 13 z 16



Položkový soupis prací a dodávek

2020_1212 Naučná stezka Biocentrum KojetínS:

O; Naučná stezkaSO01

Stavební částR: 1

Cen.
soustava / 

Ceník platnost
Cenová
úroveňP.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

VÝZTUHA - OCELOVÁ PÁSOVINA 40/10-374, UMÍSTĚNÍ V OSE NOHY - 2 kusy
NOHY - ocelová trubka 40x4-425 - 4 kusy
OCELOVÁ PLOTNA 150/150/10, KOTVIT OCELOVÝMI HMOŽDINKAMI DO BETONU - 4 kusy 
POZNÁMKA:

PRVKY Z BOROVICE BUDOU HOBLOVANÉ S HRANAMI ZAOBLENÝMI NA POLOMĚR R 2 MM ZE SUŠENÉHO TVAROVÉ STABILIZOVANÉHO

DŘÉVA BEZ PRASKLIN, VRUTY BUDOU SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU DO OCELOVÝCH PRVKŮ,
OCELOVÉ VÝROBKY BUDOU SVAŘÉNÝ, SVARY POHLÉDOVÉ VYBROUŠENÝ A VÝROBKY ŽÁROVÉ POZINKOVÁN, 
víz. výkres 6.10 - lavička ;
7,000 7,00000

55 412,00| Vlastní Ind i v|D+M odpadkový koš - podrobný popis viz. PD38 766R011 kus 4,00000 13 853,00
Nosná pozinkovaná konstrukce koše ponese opláštění z pozinkovaného plechu opatřeného nástřikem z práškového
vypalovacího laku. Uvnitř bude vyjímatelná nádoba z pozinkovaného plechu.
Specifikace výrobku:
Charakter konstrukce: ocelová konstrukce s dřevěnými lamelami připojenými pomoci šroubových spojů z nerezu.
Povrchová úprava: ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem.
Nosná kostra: svařenec z výpalků z ocelového plechu.
Opláštění: 27 lamel z masivního akátového dřeva obdélníkového průřezu.
Vnitřní nádoba: plastová nádoba z HDPE o objemu 501. Stříška: svařenec z plechových výpalků, zámek s trojhranem 9 mm. 
Barevnost: odstín polyesterových práškových laků v jemné struktuře matné šedé bude upřesněn dle vzorníku RAL.
Kotvení: kotvení na dlažbu nebo na zhutněném terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí.
Schéma viz. výkres.
Hmotnost: 23 kg/kus 
viz. technická zpráva :
4,000 4,00000

IndivVlastní39 766R012 D+M sloupky pro zamezení vjezdu automobilů - podrobný popis viz. PD 4,00000 1 000,00 4 000,00kus
Specifikace výrobku:
Svislý akátový sloupek DN 120 mm délky 1440 mm vložený do zabetonované trubky - 2 kusy
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Položkový soupis prací a dodávek

2020_1212 Naučná stezka Biocentrum KojetínS;

Naučná stezkaO: SO01

Stavebnf částR: 1

Cen.
soustava / 

Ceník platnost
Cenová
úroveňP.č. Číslo položky [Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Vrchní akátový trámek DN 120 mm délky 520 mm podélné rozříznutý na polovinu kotvený nerez vrutem DN 8-200 se hzápustnou hlavou -1 kus

viz. výkres sloupky pro zamezení vjezdu automobilů : 
4,000 4,00000

[Vlastni1,00000 26 357,0040j766R013 D+M zpomalovací retardér - podrobný popis viz. PD kus 26 357,00 Ind i v
Specifikace výrobku:
Kulatina modřín DN 250 mm podélně rozříznutý na polovinu, hoblovaný, bez povrchové úpravy. 
Přikotvena závitovými tyčemi a chemickou maltou do betonu z boku přes kotevní plechy nerez vruty. 
Kotevní plech P6-200/200, ohnout, vyvrtat kotevní otvory, žárově pozinkovat - 2 kusy 
viz. výkres č.11 - zpomalovací retardér:
1,000 1,00000

56 000,00Vedlejší nákladyDíl: VN
4 000,001Soubor 1,00000 4 000,00 RTS 21/ II IndivVybudování zařízení staveniště41 005121010R

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveništé, vybudováni případných měřicích odběrných míst a zřízeni, případná příprava 
území pro objekty zařízeni staveniště a vlastni vybudování objektů zařízení staveniště.

43 000,00|43 000,001 RTS 21/II i IndivSoubor 1,00000Provoz zařízeni staveniště42 005121020R
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveništé, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

3 000,001 3 000,00| RTS 21/II [IndivSoubor 1,00000Odstraněni zařízeni staveniště43 005121030R
Odstraněni objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveništé a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

44|005111021R Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00 RTS 21/ IIVytyčení inženýrských sítí Indiv

Ostatní náklady 35 000,00Díl: ON
Soubor45|005211010R Předání a převzetí staveniště 1,00000 500,00 500,00 RTS 21/II Indiv

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předáni a převzetí staveniště.
1,00000 ;; 1..S00,00[46I00524 R Soubor RTS 21/ II1 500,00 IndivPředání a převzetí díla

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
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Položkový soupis prací a dodávek
2020_1212 Naučná stezka Biocentrum KojetínS:

Naučná stezkaO: SO01

Stavební částR: 1

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveňČíslo položky CeníkCelkemP.č. Název položky MJ Množství Cena/ MJ

Soubor RTS21/II Indív005241010R Dokumentace skutečného provedení 1,00000
11 000,00 11 000,0047

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
RTS 21/ II Indiv48 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveníšt Soubor 1,00000 7 000,00 7 000,00

I
I Soubor RTS 21/ II Indiv49 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi 1,000001 15 000,00 15 000,00

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značeni, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady 
na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu 
staveniště (provozně dopravní řád).
Provoz pro pěší bude zajištěn provizorními lávkami. Výkopy na volných a neohrazených pozemcích budou opatřeny ochranným zábradlím tak, aby bylo 
zabráněno pádu cizích osob do výkopu. Zábradlí bude zřetelně označeno případně osvíceno.

Celkem 1 793 126,75
JKSO:

815.99 objekty zvláštní pozemní ostatní
svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevni hmoty
novostavba objektu

m3
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