
POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR 

pro objednávku č.: OR HKR_ SEE HK_10_64018152_2019

Č.P. KÓD POLOŽKY POPIS POLOŽKY MJ

1 7492600200 Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-žílový, plastová izolace 1-AYKY 4x25 m

2 7492652010
Montáž kabelů 4- a 5-žílových Al do 25 mm2 - uložení do země, chráničky, na 
rošty, pod omítku apod.

m

3 7492501699-R Kabel silový, plastová izolace 4x16 Cu m

4 7492554010
Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 16 mm2 - uložení do země, chráničky, na 
rošty, pod omítku apod.

m

5 7493600761-R Rozváděč elektroměrový pro přímé měření kompaktní pilíř včetně základu kus

6 7493655015
Montáž skříní elektroměrových venkovních pro přímé měření do 80 A pro 
připojení kabelů do 16 mm2 jednosazbové, včetně jističe do 80 A kompaktní pilíř - 
včetně elektrovýzbroje , neobsahuje cenu za zemní práce

kus

7 7494003135-R Jistič 3-pólový - In do 32 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, Icn 10 kA kus
8 7494351030 Montáž jističů (do 10 kA) třípólových do 20 A kus
9 7494004489-R Vačkový silový spínač - přepínač třípólový - do 63 A - přepínač 1-0-1 kus

10 7494552020
Montáž vačkových silových spínačů - přepínačů třípólových do 63 A - přepínač 1-0-
1

kus

11 7491204045-R Zásuvka jednonásobná IP44 5-pól. na/do stěny, příp. DIN lištu kus
12 7491254011-R Montáž zásuvek instalačních 5-pól. na/do stěny, příp. DIN lištu kus

13 7493601030
Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře 
Sokly a základy pro plastové pilíře, základ soklu venkovní min. IP44, šíře 560mm, 
výška 600mm, hloubka 230mm

kus

Oprava PZZ na trati Pokřikov - Hlinsko



14 7493601040
Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře 
Sokly a základy pro plastové pilíře, sokl venkovní min. IP44, šíře 420mm, výška 
600mm, hloubka 216mm

kus

15 7493601050
Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře pro 
upevnění na sokl a základ pro plastové pilíře, venkovní min. IP 44, šíře 420mm, 
výška 600mm, hloubka do 240mm

kus

16 7494153010
Montáž prázdných plastových kabelových skříní min. IP 44, výšky do 800 mm, 
hloubky do 320 mm kompaktní pilíř š do 530 mm - včetně elektrovýzbroje

kus

17 460071005
Hloubení nezapažených jam strojně pro ostatní konstrukce  včetně přemístění 
výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek 
v hornině třídy 5

m3

18 7492501698-R Kabel silový, plastová izolace 4x10 Cu m

19 7492554010
Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 16 mm2 - uložení do země, chráničky, na 
rošty, pod omítku apod.

m

20 7492600170
Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-žílový, plastová izolace 1-AYKY 
3x185+95

m

21 7492651010
Montáž kabelů jednožílových Al do 240 mm2 - uložení do země, chráničky, na 
rošty, pod omítku apod.

m

22 7491100014-R Ohebná elektroinstalační trubka KOPOFLEX pr. 91-110mm m

23 7491151040
Montáž trubek ohebných elektroinstalačních ochranných z tvrdého PE uložených 
pevně, průměru do 100 mm - včetně naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, 
kladení, osazení, zajištění a upevnění

m

24 7592700655
Upozorňovadla, značky Ostatní Fólie výstražná červená š34cm  
(HM0673909992034)

m

25 210021063 Ostatní elektromontážní doplňkové práce  osazení výstražné fólie z PVC m
26 7492753010 Montáž ukončení kabelu kabelovou koncovkou pro průřez 10-35 mm2 kus
27 7492753014 Montáž ukončení kabelu kabelovou koncovkou pro průřez 150 - 240 mm2 kus

28 460150163
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s 
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3

m



29 132301101-R
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm - příplatek za svažitost 
terénu nebo bažina

m

30 460421082
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu  z písku nebo 
štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 
50 cm

m

31 58337310 štěrkopísek frakce 0-4 třída B t

32 460560163
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a 
urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3

m

33 181151331
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 
souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2

34 181111134
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 
souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm na svahu 
přes 1:1

m2

35 9901000300-R
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o 
nosnosti do 3,5 t

km

36 9903100100

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 
100 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo 
prováděných prací po silnici i po kolejích.
V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. 
Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje. 

kus

37 141721113
Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m 
vnějšího průměru vrtu přes 90 do 110 mm

m

38 460201604
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně  s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek jakýchkoli 
rozměrů, v hornině třídy 4

m3

39 174111211 Zásyp sypaninou pro spodní stavbu železnic objemu do 3 m3 se zhutněním m3

40 28610002 trubka PVC tlaková hrdlovaná vodovodní dl 6m DN 100 m



41 122202501
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic strojně s 
přemístěním výkopku v příčných profilech do 15 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

m3

42 112201101
Odstranění pařezů  s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 
kořenů průměru přes 100 do 300 mm

kus

43 111201102
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů  průměru kmene do 100 mm do 
sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2

m2

VRN
44 012403000-R Vytyčení inženýrských sítí hod
45 012103000-R Geodetické práce hod
46 013203000-R Dokumentace stavby bez rozlišení - Projektové práce hod
47 065002000-R Mimostaveništní doprava materiálů hod

48 074002001
Rušení prací železničním provozem široká trať s počtem vlaků do 25 za směnu 8,5 
hod.

hod

49 065002001-R Stížené pracovní podmínky hod
50 020001000-R Příprava staveniště hod
51 030003001-R Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů přes 1 do 3 mil. Kč hod
52 031002000-R Související práce pro zařízení staveniště hod
53 032903000-R Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště hod
54 039002000-R Zrušení zařízení staveniště hod
55 045002000-R Kompletační a koordinační činnost hod

ON

56 7498150520

Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních 
nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního 
souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto 
provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení 
podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy

kus

57 7498150525
Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 
000 Kč přes 1 000 000 Kč

kus



58 9902900200

Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: Ceny 
jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí 
dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 
Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

t

59 9909000100
Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: V cenách jsou 
započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.

t

60 7498454010
Zkoušky vodičů a kabelů nn silových do 1 kV průřezu žíly do 300 mm2 - měření 
kabelu, vodiče včetně vyhotovení protokolu

kus

61 7499151010
Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné 
montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.

hod

62 7499151020

Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů - 
provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní nebo 
rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné 
úpravy výstroje apod.) mechanizmy

hod

63 7499151030
Dokončovací práce zkušební provoz - včetně prokázání technických a kvalitativních 
parametrů zařízení

hod

64 7499151040
Dokončovací práce zaškolení obsluhy - seznámení obsluhy s funkcemi zařízení 
včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení

hod

65 7498351010
Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení 
dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti

kus

66 7498151020.1
Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, 
zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů 
přes 500 000 do 1 000 000 Kč

kus

67 7498151025.1
Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, 
zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů  
příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč

kus
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