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3.6.1.8 

Silnice II/335 Stříbrná Skalice 

Stavba: 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

 

Poř.č. 

 

Položka 

 

Typ 

 

Text 

 

MJ 

 

Počet MJ 

 

J.cena 

 

Celkem 

Zemní práce 1 

 25 111202 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 2KM M2  1 364,000  48,00  65 472,00 

Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm 

doprava dřevin 

spálení na hromadách nebo štěpkování 

 1 113134 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, 
ODVOZ DO 5KM 

M3  4 886,000  590,00  2 882 740,00 

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace 

nestanoví jinak). 

 3 113324 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 5KM 

M3  9 772,000  258,00  2 521 176,00 

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace 

nestanoví jinak). 

 4 113484 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, 
ODVOZ DO 5KM 

M3  2 343,000  543,00  1 272 249,00 

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace 

nestanoví jinak). 

 5 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M  1 123,000  36,00  40 428,00 

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace 

nestanoví jinak). 

 2 113534 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 
5KM 

M  3 743,000  178,00  666 254,00 

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace 

nestanoví jinak). 

 6 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  40,804  6,20  252,98 

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. 

 21 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  15 690,850  14,00  219 671,90 

Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením, první pokosení 

 20 18411 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS  40,000  128,00  5 120,00 

Technická specifikace: Položka vysazování a přesazování stromů a keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm, pro stromy 50/50/50cm) s event. výměnou 

půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 2kg pro keře a 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo  
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3.6.1.8 

Silnice II/335 Stříbrná Skalice  

Stavba: 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

 

Poř.č. 

 

Položka 

 

Typ 

 

Text 

 

MJ 

 

Počet MJ 

 

J.cena 

 

Celkem 

ochrana stromů nátěrem a pod. 

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. 

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením 

Atributy položky: Druh keře: listnaté 

 19 184212 VYSAZ STROMŮ OBV KMENE DO 10CM S BALEM VČET VÝKOPU JAMKY KUS  27,000  921,00  24 867,00 

Technická specifikace: Položka vysazování a přesazování stromů a keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm, pro stromy 50/50/50cm) s event. výměnou 

půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 2kg pro keře a 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo 

ochrana stromů nátěrem a pod. 

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. 

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením 

Atributy položky: Druh stromu: listnaté 

Zemní práce  7 698 230,88 1 

Komunikace 5 

 15 56315 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 
250MM 

M2  499,330  251,00  125 331,83 

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě 

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy 

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet  a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak 

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů 

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 

Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 220mm 

 13 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  9 243,840  109,00  1 007 578,56 

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě 

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy 

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu 
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3.6.1.8 

Silnice II/335 Stříbrná Skalice  

 

Stavba: 

 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

 

Poř.č. 

 

Položka 

 

Typ 

 

Text 

 

MJ 

 

Počet MJ 

 

J.cena 

 

Celkem 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak 

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů 

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 

Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 150mm 

 8 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  22 896,450  142,00  3 251 295,90 

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě 

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy 

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak 

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů 

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 

Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 200mm 

 14 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  2 218,720  176,00  390 494,72 

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě 

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy 

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak 

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů 

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 

Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 250mm 

 7 56354 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM M2  22 896,450  75,00  1 717 233,75 

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě 

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy 

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li  
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3.6.1.8 

Silnice II/335 Stříbrná Skalice  

Stavba: 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

 

Poř.č. 

 

Položka 

 

Typ 

 

Text 

 

MJ 

 

Počet MJ 

 

J.cena 

 

Celkem 

zadávací dokumentace jinak 

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů 

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 

Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 200mm 

 9 57410 ASFALTOVÝ BETON M3  2 518,600  3 630,00  9 142 518,00 

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě 

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy 

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet  a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak 

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů 

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 

 10 574131 ASFALTOVÝ BETON TŘ.I TL. 40MM M2  22 896,450  154,00  3 526 053,30 

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě 

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy 

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet  a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak 

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů 

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 

 16 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  499,330  988,00  493 338,04 

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě 

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy 

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a  pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak 

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů 

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 

Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a  
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3.6.1.8 

Silnice II/335 Stříbrná Skalice  

Stavba: 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

 

Poř.č. 

 

Položka 

 

Typ 

 

Text 

 

MJ 

 

Počet MJ 

 

J.cena 

 

Celkem 

pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod. 

Atributy položky: Materiál kostek: žula 

Tloušťka kostek: 100mm 

Tloušťka lože: 40mm 

 17 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  1 719,390  988,00  1 698 757,32 

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě 

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy 

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak 

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů 

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 

Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a 

pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod. 

Atributy položky: Materiál kostek: žula 

Tloušťka kostek: 80mm 

Tloušťka lože: 40mm 

 18 582311 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z 
KAMENIVA 

M2  9 243,840  628,00  5 805 131,52 

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě 

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy 

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak 

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů 

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 

Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a 

pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod. 

Atributy položky: Materiál kostek: žula 

Tloušťka kostek: 60mm 
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Silnice II/335 Stříbrná Skalice  

Stavba: 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

 

Poř.č. 

 

Položka 

 

Typ 

 

Text 

 

MJ 

 

Počet MJ 

 

J.cena 

 

Celkem 

Tloušťka lože: 30mm 

Komunikace  27 157 732,94 5 

Ostatní konstrukce a práce 9 

 24 911111 OCEL SILNIČ ZÁBRADLÍ NATÍRANÉ M  176,900  2 350,00  415 715,00 

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy 

(např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy, 

- zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování kapes 

nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak, 

- i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních  prací) nebo koncovkou, 

přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, 

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací), 

- i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty pod 

kotevní desky. 

 23 914151 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ - DODÁVKA A 
MONTÁŽ 

KUS  114,000  3 260,00  371 640,00 

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní 

práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou 

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí 

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie 

 22 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA 

M2  976,880  117,00  114 294,96 

Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, 

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu. 

 11 91742 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  7 326,800  1 840,00  13 481 312,00 

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku. 

Atributy položky: Materiál lože: z kameniva 

Rozměr obrubníků: 25/20 
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 12 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M  2 728,400  548,00  1 495 163,20 

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku. 

Atributy položky: Materiál lože: z kameniva 

Rozměr krajníků: 13/20 

Ostatní konstrukce a práce  15 878 125,16 9 

 50 734 088,98 Celkem: 


