
POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR 

pro objednávku č.: OR HKR_ SEE HK_36_64018152_2019
Č.P. KÓD POLOŽKY POPIS POLOŽKY MJ

1 7493600010-R Přípojková skříň pro vodiče do průřezu 50 mm2 (SP) 1 sada-2sady poj. spodků 00 kus

2 7493651015

Montáž skříní pro venkovní vedení přípojkových pojistkových plastových na sloup 
nebo do zdi pro připojení kabelu do 50 mm2 s 1 sadou nebo 2 sadami jistících 
prvků do 160 A - včetně elektrovýzbroje a zednického zapravení zdiva po 
dokončené montáži, neobsahuje vybourání niky ve zdi

kus

3 7592700655 Upozorňovadla, značky Ostatní Fólie výstražná červená š34cm  
(HM0673909992034) m

4 210021063 Ostatní elektromontážní doplňkové práce  osazení výstražné fólie z PVC m
5 7491100012-R Ohebná elektroinstalační trubka KOPOFLEX pr. 40-65mm m
6 7491151040-R Montáž trubek ohebných elektroinstalačních průměru do 200 mm m
7 7491600200 Uzemnění Vnější Pásek pozink. FeZn 30x4 kg

8 7491652010

Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli 
(FeZn) do 120 mm2 - uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce 
odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování. 
Neobsahuje výkop a zához kabelové kynety a chráničku

m

9 7491600190 Uzemnění Vnější Uzemňovací vedení v zemi, kruhovým vodičem FeZn do D=10 
mm m

10 7491601440-R Svorka SR, SS, ST, SO, SP, SU, SZ kus
11 7491654010 Montáž svorek spojovacích se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.) kus

12 7498451010 Měření zemničů zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného - včetně 
vyhotovení protokolu kus

13 7492501699-R Kabel silový, plastová izolace 4x16 Cu m

zast. Plavy - oprava přípojky NN



14 7492554010 Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 16 mm2 - uložení do země, chráničky, na 
rošty, pod omítku apod. m

15 7492751022

Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 
2 - 5-ti žílových do 25 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně 
odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění 
kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.

kus

16 7498454010 Zkoušky vodičů a kabelů nn silových do 1 kV průřezu žíly do 300 mm2 - měření 
kabelu, vodiče včetně vyhotovení protokolu kus

17 7491100370-R Kovová elektroinstalační trubka pr. 15-25mm m

18 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

19 58932931 beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/8 m3
20 58333625 kamenivo těžené hrubé prané frakce 4-8 t

21 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2

22 7492204710 Venkovní vedení nn Podpěrné body Betonový sloup 9/3kN kus

23 7492251010
Montáž podpěrných bodů venkovního vedení nn betonové sloupy pro venkovní 
vedení nn do 10 kN výšky do 10 m - včetně sloupu, konzoly, nosných svorek, 
izolátorů a vazů. Neobsahuje cenu za zemní práce a zhotovení základu

kus

VRN
24 065002000-R Mimostaveništní doprava materiálů hod

ON

25 7498150515

Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních 
nákladů přes 100 000 do 500 000 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

Celkem
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