
POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR 

pro objednávku č.: OR HKR_ SEE HK_37_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 7492103670 Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZC 
240 AL smršťovací kus

4 7492151012-R Montáž spojky SLV 185-240 Al smršťovací kus

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

6 7492651010 Montáž kabelů jednožílových Al do 240 mm2 - uložení do země, chráničky, na 
rošty, pod omítku apod. m

7 7491100014-R Ohebná elektroinstalační trubka KOPOFLEX pr. 91-110mm m

8 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

9 7592700655 Upozorňovadla, značky Ostatní Fólie výstražná červená š34cm  
(HM0673909992034) m

10 210021063 Ostatní elektromontážní doplňkové práce  osazení výstražné fólie z PVC m
11 7492753010 Montáž ukončení kabelu kabelovou koncovkou pro průřez 10-35 mm2 kus
12 7492753014 Montáž ukončení kabelu kabelovou koncovkou pro průřez 150 - 240 mm2 kus

13 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

Oprava kabelu NZZ na trati Pokřikov - Žďárec



14 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

15 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

16 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

17 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

18 7499151030 Dokončovací práce zkušební provoz - včetně prokázání technických a kvalitativních 
parametrů zařízení hod

19 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

20 112201101 Odstranění pařezů  s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 
kořenů průměru přes 100 do 300 mm kus

21 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
22 012403000-R Vytyčení inženýrských sítí hod
23 012103000-R Geodetické práce hod
24 013203000-R Dokumentace stavby bez rozlišení - Projektové práce hod
25 065002000-R Mimostaveništní doprava materiálů hod



26 020001000-R Příprava staveniště hod
27 030003001-R Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů přes 1 do 3 mil. Kč hod
28 031002000-R Související práce pro zařízení staveniště hod
29 032903000-R Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště hod
30 039002000-R Zrušení zařízení staveniště hod
31 045002000-R Kompletační a koordinační činnost hod

Celkem
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