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Rozsah a místo stavebních prací: 

Rozsah díla: 
 

- demontáž promítacích ploch včetně nosného rámu      

- úprava  nosného systému obkladu       

- demontáž obkladových prvků na koncích nástupišť 
- montáž obkladových prvků na místa promítacích ploch   

- zakrytí ploch po demontáži obkladů plechy   
- demontáž nosných konzolí projektorů, vč. smaltovaných plechů  

- zatažení kabelů     

-  zpětná montáž smaltovaných plechů, zatmelení otvorů  

- zakrytí ploch plechovými prvky - lakovaný FeZn     

- zpětná montáž obkladových kazet 
- zakrytí ploch po demontáži obkladů na konci nástupišť – lakovaný FeZn  

- zajištění plnění podmínek stanovených objednatelem v souhlasu k provádění prací na provozovaném 
zařízení pražského metra (tento souhlas bude vydán objednatelem před započetím plnění díla); 
- zaměření, navážení materiálu, cestovné, staveništní i mimostaveništní dopravau, příplatky za práce 
vykonávané mimo běžnou pracovní dobu, výkon dozorové činnosti, ekologická likvidace odpadu a odvoz odpadu, 
závěrečný úklid dotčených prostor, příplatky na ztížené podmínky v podzemí, náklady na územní a provozní vlivy. 
 

Místo stavebních prací: 

Stanice 

1.  Demontáž promítacích ploch vč. rámů                                                                                                     4 ks 

2.  Úprava nosného systému obkladu                                                                                                             Kpl 

3.  Výroba, dodávka a montáž nosných „korýtek“ obkladu-nerez ocel AISI 316L (výkres v příloze)     56 ks 

4.  Montáž skleněných tvarovek „Vízner“ – dodá zadavatel                                                                        280 ks 

5.  Demontáž nosných konzolí projektorů vč. smaltovaných plechů                                                          4 ks 

6.  Zatažení přívodních kabelů projektorů                                                                                                       Kpl 

7.  Zpětná montáž smaltovaných plechů, zaslepení otvorů                                                                          4 ks 

 

Stanice 

1. Demontáž promítacích ploch vč. rámů                                                                                            4 ks 

2. Úprava nosného systému obkladu                                                                                                    Kpl 

3. Demontáž obkladových prvků „Cígler“ na koncích nástupišť                                                       64 ks 

4. Montáž obkladových prvků na místa promítacích ploch                                                               64 ks 

5. Zakrytí ploch po demontáži obkladů – plech bílý smalt                                                                 8 ks 

6. Demontáž nosných konzolí projektorů vč. smalt. plechů                                                              4 ks 

7. Zatažení kabelů                                                                                                                                      Kpl 
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8. Zpětná montáž smalt. plechů, zaslepení otvorů                                                                              4 ks 

 

Stanice 

1. Demontáž promítacích ploch vč. nosných rámů                                                                               4 ks 

2. Úprava nosného systému obkladu                                                                                                      Kpl   

3. Zakrytí ploch plechovými prvky-4x6 vodorovných pásů FeZn lakovaných v odstínech obkladů Kpl 
4. Demontáž nosných konzolí projektorů vč. smalt. plechů                                                                4 ks 

5. Zatažení kabelů                                                                                                                                        Kpl 

6. Zpětná montáž smalt. plechů, zaslepení otvorů            4 ks 

Stanice 

1. Demontáž promítacích ploch vč. rámů                                                                                               4 ks 

2. Úprava nosného systému obkladu                                                                                                       Kpl 

3. Demontáž obkladových prvků na koncích nástupišť                                                                         100 ks 

4. Montáž obkladových prvků na místa promítacích ploch                                                                  80 ks 

5. Zakrytí ploch po demontáži obkladů na koncích nástupišť – obkladové prvky „METRO“ –dodá zadavatel 
200 ks 

6. Demontáž nosných konzolí projektorů vč. obkladových kazet                                                      Kpl 
7. Zatažení kabelů                                                                                                                                       Kpl 

8. Zpětná montáž obkladových kazet                                                                                                      Kpl 

ostatní práce 

1. Vnitrostaveništní doprava – manipulace s materiálem                                                                    Kpl                                        

2. Mimostaveništní doprava                                                                                                                      Kpl 

3. Skládkovné                                                                                                                                                Kpl 

4. Lešení                                                                                                                                                         Kpl 

5. Vyčištění a úklid staveniště po každé směně                                                                                      Kpl                                        

6. Místní šetření se zaměřením, zpracování dokumentace                                                                  Kpl 

                                                                                                         

 


