
POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR 

pro objednávku č.: OR HKR_ SEE HK_1_64018152_2020

Č.P. KÓD POLOŽKY POPIS POLOŽKY MJ

Demontáž trakčního stožáru

1 7497271005 Demontáže zařízení trakčního vedení stožáru D, T, TB - demontáž stávajícího zařízení se všemi 
pomocnými doplňujícími úpravami kus

2 7497271035 Demontáže zařízení trakčního vedení stožáru BP, AP - demontáž stávajícího zařízení se všemi 
pomocnými doplňujícími úpravami kus

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

4 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek  pro vodorovné přemístění t

5 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 
km t

6 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

7 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 
km t

8 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

9 997013802 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 t

10 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 
km t

11 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

12 997013802 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 t

 Oprava TV v úseku Hradec Králové – Opatovice nad Labem, Nové Město nad Cidlinou



13 162301102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, 
bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 
500 do 1 000 m

m3

14 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

15 00572470 osivo směs travní univerzál kg

16 181451121 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení 
lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 m2

Betonový základ pro stožár
17 7497100060 Základy trakčního vedení Výztuž pro základ TV - jednodílná kus
18 7497100080 Základy trakčního vedení Svorníkový koš pro základ TV kus
19 7497100020 Základy trakčního vedení Hloubený základ TV - materiál m3

20 7497150520

Zhotovení základu trakčního vedení včetně geodet. bodu, vytyčení a sondy, výkop zemina tř. 2 
až 4 těženého - obsahuje výkop v zemině třídy 2-4, zřízení a odstranění pažení a bednění, 
betonáž, montáže svorníkového koše, montáž základní technologické výztuže, montáž 
kovaných svorníků nebo provedení dutiny pro upevnění stožáru trakčního vedení

m3

Výstavba trakčního stožáru včetně základu
21 7497200240 Stožáry trakčního vedení Stožár TV  -  typ  ( DS 14 )  od 10m - do 12m kus
22 7497200450 Stožáry trakčního vedení Stožár TV  -  typ  ( BP 12,5m )  vč. podlití kus

23 7497251005 Montáž stožárů trakčního vedení výšky do 14 m, typ T, TB - včetně vsazení do dutiny, 
neobsahuje betonáž hlavičky základů kus

24 7497251030 Montáž stožárů trakčního vedení výšky do 14 m, typ 2TS, 2TBS, 2TBSI - včetně konečné 
regulace po zatížení kus

25 7497251050 Montáž stožárů trakčního vedení výšky do do 16 m, typ BP - včetně konečné regulace po 
zatížení kus

26 7499700190 Konstrukční prvky trakčního vedení Průrazka  500 V kus
27 7497351620 Montáž průrazky výměna za novou kus
28 7491600520 Uzemnění Hromosvodné vedení Drát uzem. FeZn pozink. pr.10 kg
29 7499700170 Konstrukční prvky trakčního vedení Svorka se šroubem pro ukolejnění kus
30 7499700100 Konstrukční prvky trakčního vedení Svorka ukolejňovací kus



31 HZS2222 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních instalací elektrikář odborný hod

32 7497302250 Vodiče trakčního vedení Výstražné tabulky na stožáru T, P, BP, DS kus
33 7497351770 Montáž výstražných tabulek na stožáru T, P, BP, DS kus
34 7497302260 Vodiče trakčního vedení Tabulka číslování stožárů a pohonů odpojovačů 1 - 3 znaky kus
35 7497351780 Číslování stožárů a pohonů odpojovačů 1 - 3 znaky kus

Vyzbrojení stožáru
36 7495401953-R Podpěrný izolátor do 25kV kus
38 7497300010 Vodiče trakčního vedení Ocelové konstrukce nestandartní kg

39 HZS2132 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních konstrukcí zámečník odborný hod

40 HZS2222 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních instalací elektrikář odborný hod

41 7499151010 Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní 
práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. hod

42 7499151030 Dokončovací práce zkušební provoz - včetně prokázání technických a kvalitativních parametrů 
zařízení hod

VRN
43 031002000-R Související práce pro zařízení staveniště hod
44 032903000-R Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště hod
45 039002000-R Zrušení zařízení staveniště hod
46 045002000-R Kompletační a koordinační činnost hod
47 065002000-R Mimostaveništní doprava materiálů hod
48 030003001 Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů přes 1 do 3 mil. Kč hod

49 074002001 Rušení prací železničním provozem široká trať s počtem vlaků do 25 za směnu 8,5 hod. hod

50 065002001-R Stížené pracovní podmínky hod
51 012103000-R Geodetické práce hod
52 013203000-R Dokumentace stavby bez rozlišení - Projektové práce hod

ON



53 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

54 7498150525 Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 
000 000 Kč kus

CELKEM
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