
POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR 

pro objednávku č.: OR HKR_ SEE HK_19_64018152_2020
Č.P. KÓD POLOŽKY POPIS POLOŽKY MJ

KSD 9 (nové značení - KSDOO7)

1 7491271010 Demontáže elektroinstalace stávající elektroinstalace - kabely, svítidla, vypínače, 
zásuvky, krabice apod. m2

2 7494010366-R Svorka 2,5-4 A řadová kus
3 7494010374-R Přepážka koncová 2,5-35A kus

4 7494756036-R Montáž svornic - doplňkový materiál - koncová přepážka/přepážka 
izolační/přepážka středová kus

5 7494010372-R Koncová svěrka 35A kus
6 7494756035-R Montáž koncové svěrky kus
7 7494010371-R DIN lišta m
8 7494756034-R Montáž DIN lišty m

9 7492205250 Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Smrštitelné 
kabelové koncovky do 1 kV kus

10 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

11 7492751040

Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 
7 - 12-ti žílových do 4 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

12 24652105 odstraňovač nátěrů kg
13 24621560 hmota nátěrová syntetická vrchní (email) na kovy kg
14 24626715 hmota nátěrová syntetická základní antikorozní na kovy litr
15 11111310 benzín technický čistící litr

16 783306807 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s 
obroušením m2

17 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní m2

18 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2

19 7492756020 Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel kus

Oprava ovládání DOÚO žst.Přelouč



20 7499151010 Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné 
montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. hod

KSD 7(nové značení - KSDOO8)

21 7491271010 Demontáže elektroinstalace stávající elektroinstalace - kabely, svítidla, vypínače, 
zásuvky, krabice apod. m2

22 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

23 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

24 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

25 7494010366-R Svorka 2,5-4 A řadová kus
26 7494010374-R Přepážka koncová 2,5-35A kus
27 7494010372-R Koncová svěrka 35A kus
28 7494010371-R DIN lišta m

29 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

30 7494010532-R Vývodka SCAME PG  7-21   s matkou kus

31 7494010544 Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Ucpávkové vývodky 
Vývodka SCAME PG 29   s matkou kus

32 7494757014 Montáž ucpávkových vývodek pro kabely, průměru do 48 mm - do rozvaděče 
nebo skříně kus

33 7492300140 Závěsný systém vn Ostatní příslušenství Kabelová příchytka 40 C 29-40 kus
34 7492756022-R Montáž kabelové příchytky do průměru 40mm kus

35 7499151010 Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné 
montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. hod

36 7492103400 Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZV 
5x4 -6 kus

37 7492103580 Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZ-
S5-0 5x2,5-5x6mm2 AL+Cu kus

38 7492151015-R Montáž spojky SVCZC 5x1,5-6 kus
39 7492501714-R Kabel silový, plastová izolace 12x4 Cu m
40 7492555011-R Montáž kabelů vícežílových Cu 12 x 1,5 - 4 mm2 m



41 7492501697-R Kabel silový, plastová izolace 4x6 Cu m

42 7492554010 Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 16 mm2 - uložení do země, chráničky, na 
rošty, pod omítku apod. m

43 7492501711-R Kabel silový, plastová izolace 7x4 Cu m
44 7492555010-R Montáž kabelů vícežílových Cu 7 x 1,5 - 4 mm2 m

45 7492205250 Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Smrštitelné 
kabelové koncovky do 1 kV kus

46 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

47 7492751040

Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 
7 - 12-ti žílových do 4 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

48 7491100014-R Ohebná elektroinstalační trubka KOPOFLEX pr. 91-110mm m

49 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

50 7492756040 Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m m

51 00572470 osivo směs travní univerzál kg
52 58337310 štěrkopísek frakce 0-4 třída B t

53 181111111
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 
souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2

54 181451121 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem 
včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 m2

55 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

56 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

57 7592700655 Upozorňovadla, značky Ostatní Fólie výstražná červená š34cm  
(HM0673909992034) m

58 210021063 Ostatní elektromontážní doplňkové práce  osazení výstražné fólie z PVC m
KSD 8(nové značení - KSDOO9)

59 7491271010 Demontáže elektroinstalace stávající elektroinstalace - kabely, svítidla, vypínače, 
zásuvky, krabice apod. m2



60 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

61 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

62 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

63 7494010366-R Svorka 2,5-4 A řadová kus
64 7494010374-R Přepážka koncová 2,5-35A kus
65 7494010372-R Koncová svěrka 35A kus
66 7494010371-R DIN lišta m

67 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

68 7494010532-R Vývodka SCAME PG  7-21   s matkou kus

69 7494010544 Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Ucpávkové vývodky 
Vývodka SCAME PG 29   s matkou kus

70 7494757014 Montáž ucpávkových vývodek pro kabely, průměru do 48 mm - do rozvaděče 
nebo skříně kus

71 7492300140 Závěsný systém vn Ostatní příslušenství Kabelová příchytka 40 C 29-40 kus
72 7492756022-R Montáž kabelové příchytky do průměru 40mm kus

73 7499151010 Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné 
montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. hod

74 7492103400 Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZV 
5x4 -6 kus

75 7492103580 Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZ-
S5-0 5x2,5-5x6mm2 AL+Cu kus

76 7492151015-R Montáž spojky SVCZC 5x1,5-6 kus
77 7492501714-R Kabel silový, plastová izolace 12x4 Cu m
78 7492555011-R Montáž kabelů vícežílových Cu 12 x 1,5 - 4 mm2 m
79 7492501697-R Kabel silový, plastová izolace 4x6 Cu m

80 7492554010 Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 16 mm2 - uložení do země, chráničky, na 
rošty, pod omítku apod. m

81 7492501711-R Kabel silový, plastová izolace 7x4 Cu m
82 7492555010-R Montáž kabelů vícežílových Cu 7 x 1,5 - 4 mm2 m



83 7492205250 Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Smrštitelné 
kabelové koncovky do 1 kV kus

84 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

85 7492751040

Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 
7 - 12-ti žílových do 4 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

86 7491100014-R Ohebná elektroinstalační trubka KOPOFLEX pr. 91-110mm m

87 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

88 7492756040 Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m m

89 00572470 osivo směs travní univerzál kg
90 58337310 štěrkopísek frakce 0-4 třída B t

91 181111111
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 
souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2

92 181451121 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem 
včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 m2

93 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

94 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

95 7592700655 Upozorňovadla, značky Ostatní Fólie výstražná červená š34cm  
(HM0673909992034) m

96 210021063 Ostatní elektromontážní doplňkové práce  osazení výstražné fólie z PVC m

KS16,KS17, KSD11 (nové značení - KS16,KS17,KSDOO11)

97 7491271010 Demontáže elektroinstalace stávající elektroinstalace - kabely, svítidla, vypínače, 
zásuvky, krabice apod. m2

98 HZS1292 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV  zemní a pomocné práce stavební dělník hod



99 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na 
vzdálenost do 1 km t

100 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t

101 997013802 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného 
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 t

102 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek  pro vodorovné 
přemístění t

103 7493601060
Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře pro 
upevnění na sokl a základ pro plastové pilíře, venkovní min. IP 44, šíře 550mm, 
výška 700mm, hloubka do 240mm

kus

104 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

105 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

106 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

107 7494010366-R Svorka 2,5-4 A řadová kus
108 7494010374-R Přepážka koncová 2,5-35A kus
109 7494010372-R Koncová svěrka 35A kus
110 7494010371-R DIN lišta m

111 7494009116 Pojistkové systémy Pojistkové spodky a držáky Pojistkové spodky s plastovou 
základnou 3pól. provedení, kombinace: M8 - svorkový šroub a V-praporec kus

112 7494008446-R Nožová pojistková vložka - In 35-400A, Un AC 500 V / DC 440 V, velikost 2, gG - 
charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free kus

113 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

114 7494010532-R Vývodka SCAME PG  7-21   s matkou kus

115 7494010544 Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Ucpávkové vývodky 
Vývodka SCAME PG 29   s matkou kus

116 7494757014 Montáž ucpávkových vývodek pro kabely, průměru do 48 mm - do rozvaděče 
nebo skříně kus



117 7492300140 Závěsný systém vn Ostatní příslušenství Kabelová příchytka 40 C 29-40 kus
118 7492756022-R Montáž kabelové příchytky do průměru 40mm kus

119 7499151010 Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné 
montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. hod

120 7492103400 Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZV 
5x4 -6 kus

121 7492103580 Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZ-
S5-0 5x2,5-5x6mm2 AL+Cu kus

122 7492151015-R Montáž spojky SVCZC 5x1,5-6 kus
123 7492501714-R Kabel silový, plastová izolace 12x4 Cu m
124 7492555011-R Montáž kabelů vícežílových Cu 12 x 1,5 - 4 mm2 m
125 7492501697-R Kabel silový, plastová izolace 4x6 Cu m

126 7492554010 Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 16 mm2 - uložení do země, chráničky, na 
rošty, pod omítku apod. m

127 7492501711-R Kabel silový, plastová izolace 7x4 Cu m
128 7492555010-R Montáž kabelů vícežílových Cu 7 x 1,5 - 4 mm2 m

129 7492205250 Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Smrštitelné 
kabelové koncovky do 1 kV kus

130 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

131 7492751040

Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 
7 - 12-ti žílových do 4 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

132 7492103370 Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZC 
240 CU smršťovací kus

133 7492151012-R Montáž spojky SLV 185-240 Al smršťovací kus

134 7492103620 Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZC 
35-150 smršťovací kus

135 7492151011-R Montáž spojky SLV 95-150 Al smršťovací kus
136 7492151013-R Montáž spojky SVCZC 16-70 Al smršťovací kus

137 7492103600 Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZC  
6-35 smršťovací kus

138 7492151013-R Montáž spojky SVCZC 16-70 Al smršťovací kus
139 7492501694-R Kabel silový, plastová izolace 3x240+120 Cu m



140 7492552018 Montáž kabelů jednožílových Cu do 300 mm2 - uložení do země, chráničky, na 
rošty, pod omítku apod. m

141 7492501701-R Kabel silový, plastová izolace 4x35 Cu m

142 7492554014 Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 50 mm2 - uložení do země, chráničky, na 
rošty, pod omítku apod. m

143 7492501700-R Kabel silový, plastová izolace 4x25 Cu m

144 7492554012 Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 25 mm2 - uložení do země, chráničky, na 
rošty, pod omítku apod. m

145 7492501698-R Kabel silový, plastová izolace 4x10 Cu m

146 7492554010 Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 16 mm2 - uložení do země, chráničky, na 
rošty, pod omítku apod. m

147 7491100014-R Ohebná elektroinstalační trubka KOPOFLEX pr. 91-110mm m

148 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

149 7492756040 Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m m

150 00572470 osivo směs travní univerzál kg
151 58337310 štěrkopísek frakce 0-4 třída B t

152 181111111
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 
souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2

153 181451121 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem 
včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 m2

154 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

155 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

156 7592700655 Upozorňovadla, značky Ostatní Fólie výstražná červená š34cm  
(HM0673909992034) m

157 210021063 Ostatní elektromontážní doplňkové práce  osazení výstražné fólie z PVC m
XD10(nové značení - KSDOO10)

158 7491271010 Demontáže elektroinstalace stávající elektroinstalace - kabely, svítidla, vypínače, 
zásuvky, krabice apod. m2

159 7494010366-R Svorka 2,5-4 A řadová kus
160 7494010374-R Přepážka koncová 2,5-35A kus

161 7494756036-R Montáž svornic - doplňkový materiál - koncová přepážka/přepážka 
izolační/přepážka středová kus



162 7494010372-R Koncová svěrka 35A kus
163 7494756035-R Montáž koncové svěrky kus
164 7494010371-R DIN lišta m
165 7494756034-R Montáž DIN lišty m

166 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

167 7492751040

Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 
7 - 12-ti žílových do 4 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

168 7492756020 Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel kus

169 7499151010 Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné 
montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. hod

XD13(nové značení - KSDOO14)

170 7491271010 Demontáže elektroinstalace stávající elektroinstalace - kabely, svítidla, vypínače, 
zásuvky, krabice apod. m2

171 7494010366-R Svorka 2,5-4 A řadová kus
172 7494010374-R Přepážka koncová 2,5-35A kus

173 7494756036-R Montáž svornic - doplňkový materiál - koncová přepážka/přepážka 
izolační/přepážka středová kus

174 7494010372-R Koncová svěrka 35A kus
175 7494756035-R Montáž koncové svěrky kus
176 7494010371-R DIN lišta m
177 7494756034-R Montáž DIN lišty m

178 7492751040

Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 
7 - 12-ti žílových do 4 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

179 7492756020 Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel kus

180 7499151010 Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné 
montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. hod

KSD12(nové značení - KSDOO12)

181 7491271010 Demontáže elektroinstalace stávající elektroinstalace - kabely, svítidla, vypínače, 
zásuvky, krabice apod. m2

182 7494010366-R Svorka 2,5-4 A řadová kus



183 7494010374-R Přepážka koncová 2,5-35A kus

184 7494756036-R Montáž svornic - doplňkový materiál - koncová přepážka/přepážka 
izolační/přepážka středová kus

185 7494010372-R Koncová svěrka 35A kus
186 7494756035-R Montáž koncové svěrky kus
187 7494010371-R DIN lišta m
188 7494756034-R Montáž DIN lišty m

189 7492205250 Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Smrštitelné 
kabelové koncovky do 1 kV kus

190 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

191 7492751040

Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 
7 - 12-ti žílových do 4 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

192 24652105 odstraňovač nátěrů kg
193 24621560 hmota nátěrová syntetická vrchní (email) na kovy kg
194 24626715 hmota nátěrová syntetická základní antikorozní na kovy litr
195 11111310 benzín technický čistící litr

196 783306807 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s 
obroušením m2

197 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní m2

198 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2

199 7492756020 Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel kus

200 7499151010 Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné 
montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. hod

KSD22(nové značení - KSDOO13)

201 7491271010 Demontáže elektroinstalace stávající elektroinstalace - kabely, svítidla, vypínače, 
zásuvky, krabice apod. m2

202 7494010366-R Svorka 2,5-4 A řadová kus
203 7494010374-R Přepážka koncová 2,5-35A kus

204 7494756036-R Montáž svornic - doplňkový materiál - koncová přepážka/přepážka 
izolační/přepážka středová kus

205 7494010372-R Koncová svěrka 35A kus



206 7494756035-R Montáž koncové svěrky kus
207 7494010371-R DIN lišta m
208 7494756034-R Montáž DIN lišty m

209 7492205250 Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Smrštitelné 
kabelové koncovky do 1 kV kus

210 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

211 7492756020 Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel kus

212 7499151010 Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné 
montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. hod

KS1-KS6(nové značení - KSDOO1-KSDOO6)

213 7494271020
Demontáž rozvaděčů ovládací skříně nebo ovládacího rozvaděče nn - včetně 
demontáže přívodních, vývodových kabelů, rámu apod., včetně nakládky 
rozvaděče na určený prostředek

kus

214 7494000320

Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozvodnicové skříně DistriTon 
Oceloplechové rozvodnicové skříně (IP30) Zapuštěné pro zapuštěnou montáž, 
neprůhledné dveře, počet řad 4, počet modulů v řadě 24, krytí IP30, PE+N, barva 
RAL7035, materiál: ocel-plech

kus

215 7494152010

Montáž prázdných rozvodnic plastových nebo oceloplechových min. IP 55, třída 
izolace II, rozměru š do 400 mm, v do 400 mm - do zdi, na zeď nebo konstrukci, 
včetně montáže nosné konstrukce, kotevní, spojovací prvků, provedení zkoušek, 
dodání atestů, revizní zprávy včetně kusové zkoušky, neobsahuje elektrovýzbroj

kus

216 7494010366-R Svorka 2,5-4 A řadová kus
217 7494010374-R Přepážka koncová 2,5-35A kus

218 7494756036-R Montáž svornic - doplňkový materiál - koncová přepážka/přepážka 
izolační/přepážka středová kus

219 7494010372-R Koncová svěrka 35A kus
220 7494756035-R Montáž koncové svěrky kus
221 7494010371-R DIN lišta m
222 7494756034-R Montáž DIN lišty m

223 7492205250 Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Smrštitelné 
kabelové koncovky do 1 kV kus



224 7492751020

Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 
2 - 5-ti žílových do 2,5 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

225 7492751040

Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 
7 - 12-ti žílových do 4 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

226 7492756020 Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel kus

227 7499151010 Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné 
montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. hod

Společné

228 7498251010
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozvaděčů nn silových, 
manipulačních, ovládacích, reléových, stejnosměrných 1 pole - kontrola, revize, 
seřízení a uvedení do provozu zařízení včetně vystavení protokolu

kus

229 7499151030 Dokončovací práce zkušební provoz - včetně prokázání technických a kvalitativních 
parametrů zařízení hod

230 7499151040 Dokončovací práce zaškolení obsluhy - seznámení obsluhy s funkcemi zařízení 
včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení hod

VRN
231 013203000-R Dokumentace stavby bez rozlišení - Projektové práce hod
232 020001000-R Příprava staveniště hod
233 031002000-R Související práce pro zařízení staveniště hod
234 032903000-R Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště hod
235 039002000-R Zrušení zařízení staveniště hod
236 045002000-R Kompletační a koordinační činnost hod

ON

237 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



238 7498151020

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 - celková prohlídka zařízení provozního souboru 
nebo stavebního objektu včetně měření, zařízení tohoto provozního souboru nebo 
stavebního objektu právnickou osobou na zařízení podle požadavku ČSN, včetně 
hodnocení a vyhotovení protokolu

kus

239 7498351010 Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení 
dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti kus

240 9901000300-R Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o 
nosnosti do 3,5 t km

241 9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: V cenách jsou 
započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. t

242 9902900100

Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti 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

Celkem
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