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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 84 087,50
1 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 23,75000 250,00 5 937,50

val:12*0,3 3,60000

boky vyhlídky:5*0,5*2 5,00000

čelo vyhlídky:13*0,3 3,90000

pod vyhlídkou starou:15*0,75 11,25000

2 ZOO_01 Osazení kameného valu bm 49,70000 1 500,00 74 550,00

mezi sobem a koněm - okolo 

vyhlídky:5,2+5,3+3,3+4,65+4,95+4,8+4+3

35,20000

pod starou vyhlídkou ve výběhu:6,2+4,3+4 14,50000

3 1     bm 12,00000 300,00 3 600,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 3 600,00
4 961100015RA0 Bourání základů z betonu prostého m3 1,80000 2 000,00 3 600,00

dlažba a beton ve výběhu u boudy:9*0,2 1,80000

Díl: 97 Prorážení otvorů 1 620,00
5 979100013RA0 Odvoz suti a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 15 m, včetně 

skládkovného

t 3,60000 450,00 1 620,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 750,00
6 998231111R00 Přesun hmot na objektech rekultivací všech druhů t 2,50000 300,00 750,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské 3 852,00
7 762195000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn m3 2,56800 1 500,00 3 852,00

107*0,024 2,56800

Díl: M26 Montáže zařízení pro zemědělst 34 394,16
8 ZOO_02 Montáž bednění stěn - krajinka/nesámované prkno, 

včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm

m2 106,81415 250,00 26 703,54

17*2*2*pi*0,5 106,81415

9 13352042.AR Ocel pásová jakost 11373  50x3,0 mm t 0,19227 40 000,00 7 690,62

(2*pi*0,5*3*17)*1,2/1000 0,19227

Ochrana stromů do obvodu do výšky 2,0m

-obklad ze prken

-stažení kurtou

-osazení skruže z ocelového plochého železa na 3 místech

-svaření skruže na místě na 3 místech

- 17 stromů s referenčním poloměrem 0,5m/strom

-kameny nejsou předmětem dodávky - zajistí objenatel

-osazení dřevěné kulatiny - klády  na horní líc zdi

-průměr klády cca 0,5 m

-podložení klády na 3 místech a zajištění proti pohybu

-klády doddá objednatel

-vnitrostaveništní přesun po areálu zahrady do vzdálenosti 500 m

- výška kamené stěny 1,0 m nad upravený terén

-šírka stěny max 2 m

-cena obsahuje

naložení na skládce a dovoz na místo stavby 1 jízda cca 500 m

uložení kamenů do souvislé stěny

doplnění spar drobnými kameny a výkopkem z rýhy

Položkový rozpočet 

Úprava expozice - Kůň převalský - SO04_úprava výběhu

TEB 19_Kůň převaský

-osazení valu z kamene

-vytvoření souvislé stěny z kamenů uložených do rýhy s obsypem



26 128 303,66
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