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 Datum: 30.07.2019 

Cenová nabídka 180636 

Kč/MJ bez 

 

BPÚ Tyregrip MJ množství DPH celkem bez DPH 

Lokalita Výškovická — 29. dubna m2 x x Kč x Kč 

Lokalita Výškovická — Lumírova  x x Kč x Kč 

Lokalita Výškovická — Srbská m2 x x Kč x Kč 

Lokalita Nábřeží SPB, přechod Klimkovická m2 x x Kč x Kč 

Lokalita Třebovická (5. května)  x x Kč x Kč 

Lokalita Průběžná (17. listopadu)  x x Kč x Kč 

Lokalita Blanická (u ZŠ) m2   x x Kč 

celkem bez DPH 

x Kč 

1 338 350,00 Kč 

Termín provedení: 

Bezpečnostní protismykový nátr TYREGRIP 

Jedná se o bezpečnostní protismykovou úpravu (zkráceně BPÚ) povrchů vozovek. Tato úprava poskytuje díky použité 

technologii a kvalitnímu minerálu (v našem případě je to Korund, nebo žula), vysoké hodnoty součinitele tření a 

zároveň je schopna odolávat velkému dopravnímu zatížení a udržet tak velmi dobré protismykové vlastnosti povrchu 

vozovky po celou dobu své životnosti. 

Základní funkci BPÚ je zkrácení brzdné dráhy vozidel, zvýšení stability vozidla v nebezpečných úsecích. 

Její doplňkovou funkcí je i optické zvýraznění nebezpečných úseků. 

BPÚ zkrátí brzdnou dráhu vozidla při rychlosti 50km/h za mokra 0 10m (z 33m na 

23m) u 60km/h dokonce 0 13,5m (ze 45m na 31 ,5m). 

Životnost BPÚ je závislá na stupni dopravního zatížení, kvalitě asfaltu a jeho podloží. Při 

průměrné intenzitě provozu může být její životnost až pět let. Námi dodávány BPÚ TYREGRIP 

je v souladu TP 213 BPÚ nepotřebuje žádnou speciální údržbu. 

Cena zahrnuje DIO při realizaci. 

S pozdravem 

xxxxxxxxxxxx 

Značky Morava, a.s. 
Tefufax: 554 610 732 

Příloha č. 2. Harmonogram prací 

Datum ulice 

02.09.-06.09.2019 ul.Výškovická 

09.09.-11.09.2019 ul.Výškovická 



12.09.-13.09.2019 Nábřeží SPB 

16.09.-17.09.2019 ul.Třebovická 

18.09.-19.09.2019 ul.Průběžná 

20.09.2019 ul.Blanická 

23.09.2019 ul.Blanická 

Orientační harmonogram, možné změny dle klimatických podmínek a provozu. 


