
Poř. 

č.

P.č. dle 

OTSKP
Název položky m.j. výměra jed. cena cena celkem Kč plocha (m2) obvod (m)

1 919122 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM m 900,00        120,00              108 000,00                         220 450

2 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ DO 20KM m
3

22,00           2 950,00           64 900,00                           

bourání CB vozovky - do prům. hl. 100mm

3 587121 PLOŠNÁ LOKÁLNÍ VYSPRÁVKA CB KRYTU VOZ MATERIÁLEM PRO EMZ HRUBÝM m
3

22,00           165 000,00      3 630 000,00                      

zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spár a přípravy povrchu (nahřátí, 

penetrace stěn, pokládka, atd.) a posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 8-

10 kg/m2. V případě tzv. "sešití" rozlomených CB desek v šíři výplně cca do 100 mm je 

vhodnější aplikovat materiál pro EMZ JEMNÝ. Bude prováděno dle zpracovaného 

pasportu poruch z 12/2018. EMZ bude proveden jako vysprávka nezbytných vůtluků a 

rozpadů CBK pro stabilizaci rozlomených a narušených CB desek a zároveň bude 

proveden jako vyrovnávkapokleslých a propadlých částí CB desek vůči ostatnímu povrchu 

vozovky tak, aby byl zajištěn bezpečný provoz (klíny bude realizovány téměř do nulové tl 

a maximální výška jednotlivých klínů bude 80-100 mm (průměrně cca 50 mm)). V místě 

konce klínu s téměř nulovou tloušťkou aplikovaného materiálu budou zafrézovány 

drážky, které ukotví a stabilizují aplikovaný materiál pro EMZ a zároveň zajistí jeho 

minimální a funkční tloušťku. 

4 113778 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE m -                -                     -                                         
poplatek zahrnuje i skládku vzhledem k malému množství bouraného materiálu. (např. 

komůrka 30/40 mm)

5 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2 m -                -                     -                                         

průžná modifik.asfaltová zálivka za horka (nezahrnuje těsnící profil)

zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu

6 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM m -                -                     -                                         
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu, očištění ploch spáry před úpravou - 

vytržení nefunkční asfaltové zálivky vyčištění (vyfoukání) komůrky podélných i příčných 

spár, napenetrování, utěsnění provazcem z mikroporézní pryže

7 02720a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY ks/den 10,00 10 000,00        100 000,00 Kč                        

DIO přechodné SDZ před zúžením ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2

dle schématu DK 230 (obdobně DK 330) resp DK 240 (obdobně DK 340), předpoklad 

uzavírka dl. 2km/den

předzvěstný vozík A15, E3a, B20a-100

předzvěstný vozík B20a -80, IP18b, E3a

kužel se světlem typu 1 nebo pžedzvěstná světelná šipka S8c

3x výstražný práh

ochranné vozidlo s hmotností min. 7,5 t, výstražný vozík velký S8c, C4b

dopravní kužely - výška 0,75m odstup max 18m - cca 120 ks/2km/den

B 26

zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení (DK 220, 320, atd.)

tento typ omezení bude využit pro SO 111, 112, 113 a 114

8 02720h POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY ks/den 0,00 -                     -  Kč                                       

DIO přechodné SDZ před zúžením ze 3 pruhů na 1 NOČNÍ PRÁCE

dle schématu DK 357, předpoklad uzavírka dl. 1000 m/noc

2xA15, E3a + nad značkou výstražné světlo typu 1

předzvěstvný vozík (doporučeno LED) A15+E3a, B20a-100, + B20a-100 v SDP

předzvěstný vozík LED B20a-80, IP18b, E3a + B20a-80 v SDP

3x výstražné prahy, pžedzvěstná světelná šipka S8d

2xB20a - 60

výstražný vozík velký S8c, C4b

2x B20a - 60

ochranné vozidlo s hmotností min. 7,5t, výstražný vozík velký S8d, C4a

vodící desky Z5b (Leitboy typ IV nebo II) nebo směrovací desky Z4 odstup max 18m - cca 

60 ks/ 1000 m/den

2xB20a - 60

B 26

zahrnuje potřebné osvětlení pracoviště (minimálně 2 osvětlovací balóny na jednu noční 

uzavírku)

Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD

zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení tohoto typu dle schválených pracovních 

míst na dálnicích a dle provozní směrnice 11/17

9 02720c POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY ks/den 0,00 -                     -  Kč                                       

DIO přechodné SDZ před zúžením ze 2 pruhů na 1 NOČNÍ PRÁCE

dle schématu Dk 247, předpoklad uzavírka dl. 2km/noc

2xA15, E3a + nad značkou výstražné světlo typu 1

předzvěstvný vozík (doporučeno LED) A15+E3a, B20a-100, + B20a-100 v SDP

předzvěstný vozík LED B20a-80, IP18b, E3a + B20a-80 v SDP

3x výstražné prahy, pžedzvěstná světelná šipka S8d

2xB20a - 60

ochranné vozidlo s hmotností min. 7,5t, výstražný vozík velký S8d, C4a

vodící desky Z5b (Leitboy typ IV nebo II) nebo směrovací desky Z4 odstup max 18m - cca 

120 ks/2km/den

2xB20a - 60

B 26

Celkem cena bez DPH 3 902 900,00                      

DPH 21% 819 609,00                         

Celkem cena s DPH 4 722 509,00          

pozn.:

3) Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN 14 188, TP 92.

LOKÁLNÍ VYSPRÁVKY A SANACE CBK VČETNĚ VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ

Investorský rozpočet

1) Po vyčistění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost latí (4 m v podélném i příčném směru). Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné 

nerovnosti (jinak nelze opravy převzít).

2) Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména TP 80.
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