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CENOVÁ NABÍDKA: Opravní místních komunikací v obci Habří  
 

Vážený pane starosto, 
 

společnost ASFALT OK s.r.o. Vám nabízí jedinečnou opravu asfaltových vozovek technologií SILKOT. 
Tato technologie umožňuje velmi efektivní opravu výtluků, překopů, prasklin a dalších poruch asfaltových 
komunikací bez jakýchkoliv stavebních zásahů do vozovky. Životnost opraveného místa je přitom 
prodlužována až o 5 let, opravené místo dále nepraská a oproti běžně používaným technologiím se jedná o 
ekonomicky výhodnější ale podstatně kvalitnější variantu opravy. 
Se strojem SILKOT najedeme nad opravované místo a sklopíme zadní nahřívací čelo. Výtluk a jeho okolí 
začneme nahřívat sálavým teplem na kontrolovanou teplotu 150 - 160°C po dobu cca 8 – 12 min. Po 
nahřátí pracovníci rozruší ocelovými hráběmi zahřátou plochu a doplní výtluk asfaltovou směsí ohřátou ve 
speciálním izolovaném ohřívacím zásobníku, který je součástí stroje. Opravované místo se pečlivě urovná 
a následuje dokonalé zhutnění vibračním válcem. Neopravujeme pouze samotný výtluk, ale i jeho 
bezprostřední okolí, abychom zamezili jeho dalšímu praskání. Okolí opravovaného místa se dokonale spojí 
a vzniká jedna homogenní bezespárá plocha. 
Po cca 15 minutách po zaválcování je možné po opraveném místě opět normálně jezdit. 
 
Připravili jsme pro Vás následující nabídku: 
 

Lokalita Popis M.j.  
Počet 
m.j. 

Cena 
m.j. 

Cena celkem 

U Obecního 
úřadu a 
cesta k 
ovcím  

Řezání asfaltu tl. do 10 cm bm 24 140 3 360 Kč 

Opravy technologií SILKOT  m2 66 525 34 650 Kč 

Materiál na podbalení hlubokých výtluků  t 2,3 3 800 8 740 Kč 

Úprava přípojkového šoupěte před OÚ  soubor 1 1 600 1 600 Kč 

Zalití spár bm 249 73 18 177 Kč 

Bourání asfaltu m2 13,61 150 2 042 Kč 

Odvoz vybouraných hmot soubor 1 1 050 1 050 Kč 

Likvidace asfaltu t 2,8 750 2 100 Kč 

Asfaltování, podklad ACO 11, tl. 6 cm t 2,04 3 800 7 752 Kč 

Asfaltování, vrchní ACO 8, tl. 4 cm t t 1,16 4 150 4 814 Kč 

 

Obec Habří  

p. Daniel Bednář – starosta obce 

Habří 32 

373 84 Dubné 

Tel.: +420 603 195 327 

E-mail: obec@habri.cz  
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* Kořeny - vybourání podkladu ke kořenům, 
odstranění kořenů, postupný zásyp se 
zhutněním a doplnění materiálu 

soubor 1 5 500 5 500 Kč 

Z návsi k 
myslivně  

Řezání asfaltu tl. do 10 cm bm 34 140 4 760 Kč 

Opravy technologií SILKOT  m2 13,2 525 6 930 Kč 

Zalití spár bm 500 73 36 500 Kč 

Bourání asfaltu m2 7,7 150 1 155 Kč 

Odvoz vybouraných hmot soubor 1 500 500 Kč 

Likvidace asfaltu t 1,5 750 1 125 Kč 

Asfaltování, podklad ACO 11, tl. 6 cm t 1,16 3 800 4 408 Kč 

Asfaltování, vrchní ACO 8, tl. 4 cm t t 0,77 4 150 3 196 Kč 

* Kořeny - vybourání podkladu ke kořenům, 
odstranění kořenů, postupný zásyp se 
zhutněním a doplnění materiálu 

soubor 1 3 300 3 300 Kč 

Cena celkem bez DPH 151 658,00 Kč 

DPH 21% 31 848,18 Kč 

Cena celkem vč. DPH 183 506,18 Kč 

 
*odborný odhad  

 

VÝHODY TECHNOLOGIE SILKOT: 
 

• bez stavebních a jiných mechanických zásahů do vozovky 

• po opravě nevzniká spára  

• opravené místo nepraská díky dokonalému slinutí podkladu 

• opravené místo má trvanlivost o 3 až 5 let delší než při provedení běžné opravy 

• oprava je až 2,5 krát levnější než frézování a pokládka nového asfaltu 

• oprava je velmi rychlá, trvá 15 – 25 minut 

• opravy je možné provádět i v zimním období až do -5°C 

• oprava je ekologická, možnost použití recyklovaného materiálu 

• po opravě je možné místo rychle uvést do provozu 

 
ZÁRUKA: 
 
Na opravy ITHR technologií SILKOT Vám bude poskytnuta záruka v délce 24 měsíců. 
Záruka se nevztahuje na poruchy vzniklé problémy v podloží komunikace. U překopů může dojít k vzniku 
trhliny na hraně překopu i přesto, že překrýváme nejméně 10 cm přes hranu překopu. Důvodem je 
nedostatečně zhutněné a od zbytku komunikace rozdílné složení podloží. Pro tyto případy navrhujeme v 
dalším období zalití spáry zálivkovou hmotou. 

 
POJIŠTĚNÍ: Společnost má sjednáno pojištění odpovědnosti do výše škody 10 mil. Kč.  

 
 
TERMÍN PROVEDENÍ OPRAV: 
 
Termín zahájení oprav: do konce dubna 
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OSTATNÍ: Fakturováno bude dle skutečně provedených prací a dle skutečně opravených m2. 
 
 
PLATNOST NABÍDKY: Nabídka je platná do 22.4.2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________
_ 
 
S přátelským pozdravem          

         Ing. Vítězslav Velát 
                      
          +420 606 688 838 
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