
ROZPOČET (dílčí soupis prací a materiálu) souhrn požadavků TO na
Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2019 - VÝMĚNA PRAŽCŮ - ST ZLN Oblast: Obvod ST Zlín

Objednatel: SŽDC s.o., OŘ Olomouc
Zhotovitel: Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

P. č. Kód položky Název položky MJ Množství Jednotková 
cena [Kč]

Cena 
celkem [Kč]

Celkový součet: 1 999 985,68

TH Traťové hospodářství
1 5902005010 Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku hod 70,000
2 5905015010 Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm m2 30,000
3 5905023030 Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 do 10 cm m2 30,000
4 5905025010 Doplnění stezky štěrkodrtí ojediněle ručně m3 5,000
5 5905030010 Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože otevřené m3 33,000
6 5905030020 Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné m3 30,000
7 5905095010 Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené m 70,000
8 5905095020 Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné m 155,000
9 5905095030 Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože otevřené m 25,000
11 5905105010 Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji m3 60,000
13 5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji m3 50,000
15 5906005010 Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený kus 20,000
18 5906005125 Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený kus 40,000
19 5906010010 Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený kus 40,000

27 5906015010 Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný 
nevystrojený kus 10,000

28 5906015020 Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený kus 110,000

31 5906045010 Příplatek za překážku po jedné straně koleje m 20,000
32 5906045020 Příplatek za překážku po obou stranách koleje m 30,000

37 5906055030 Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů, pryžových a 
polyetylenových podložek

kus 100,000

40 5906060010 Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů kus 32,000
42 5906075010 Regenerace úložné plochy úl.pl. 50,000
46 5906090020 Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový kus 850,000
51 5906110005 Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun do 5 cm kus 10,000
52 5906110007 Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm kus 10,000
53 5906110010 Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 10 cm kus 22,000
56 5906110020 Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 10 cm kus 10,000
64 5906130180 Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tv. S49 rozdělení "d" km 0,025
73 5906140080 Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d" km 0,025
79 5908050010 Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka úl.pl. 30,000
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84 5909010020 Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných kus 500,000
85 5909010030 Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových kus 430,000
86 5909010110 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m kus 40,000
87 5909010120 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m kus 30,000
88 5909010130 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m kus 30,000

TH-M Traťové hospodářství - dodávky
92 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 165,000
94 5955101030 Kamenivo drcené drť frakce 8/16 t 6,000
95 5956101006 Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x150 mm kus 100,000

XDp Doprava

122 9902100500 Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin  do 60 
km t 35,000

123 9902100700 Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin  do 100 
km t 136,000

128 9902200700 Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu do 100 km t 12,000

130 9902200900 Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu do 200 km t 8,000

132 9902900100 Naložení  sypanin, drobného kusového materiálu, suti t 20,000
133 9902900200 Naložení  objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot t 20,000
134 9903100100 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km kus 2,000
135 9903200100 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km kus 4,000

VON Vedlejší a ostatní náklady
143 24101001 Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců % 393 000,000
145 33111001 Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky % 100 000,000

146 33121001 Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s 
počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 % 50 000,000

147 33121011 Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s 
počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50 % 100,000

150 34111001 Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných 
svátcích Kč/hod 500,000
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 602043

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4409e254-b32b-4deb-abcf-c8997776b55c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.02.2020 12:06:00


