
Zakázka: 64019170 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021
Objednatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
smlouva zhotovitele: 2020/1012/0036
smlouva objednatele: S 640 007 600 20

Objednávka č.: 6

Obj.č. Termín plnění Traťový úsek (stanice) Druh a délka 
výluk

6 25.2.2020 - 30.9.2020 1302 Chlumec nad Cidlinou - Lichkov 8.3.-22.3.2020
28.7.-10.8.2020

V Hradci  Králové: 25.2.2020
Za Objednatele:

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

Popis práce

SO 03 Most v km 64,948

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, 
spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Obnova PKO na mostních objektech v úseku trati 
Týniště n/O - Potštejn

SO 01 Most v km 53,696
SO 02 Most v km 64,576



Stavba:  Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021

Dílčí objednávka č.6 Obnova PKO na mostních objektech v úseku trati Týniště n/O - Potštejn

Objekt: SO 01 Most v km 53,696

Traťový úsek:  Týniště n/O - Potštejn

Objednatel:   OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel:   Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
Místo: Lípa nad Orlicí

P.Č.
Kód 

položky
Uživatelské 

zařazení
Zkrácený popis MJ

Množství 
základní

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   

1 168 628613221

Protikorozní ochrana ocelových mostních konstrukcí včetně otryskání povrchu 
základní a podkladní epoxidový a vrchní polyuretanový nátěr bez metalizace I. 
třídy   m2 172,055

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   

2 188 944611211
Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k 
ceně -1111   m2 1 200,000

3 191 946211231
Montáž zavěšeného trubkového lešení na potrubních mostech nebo na mostní 
konstrukci Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131   m2 1 200,000

99 Přesun hmot a manipulace se sutí   

4 295 997013841

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního 
materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 120 117   t 7,742

5 282 997211511
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým 
urovnáním, na vzdálenost do 1 km   t 7,742

6 283 997211519

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým 
urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 
km   t 154,840

7 284 997211611
Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti   t 7,742

8 287 997221119

Vodorovná doprava suti nošením s naložením a se složením ze sypkých 
materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 m 
přes 50 m   t 7,742

9 279 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové 
nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m   t 7,742

D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč   

10 367 030001001
Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. 
Kč)   %

11 368 060001001 Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)   %

12 370 065002001

Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle 
rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. 
Kč)   %

13 371 067002002
Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z 
celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)   %

14 369 070001001 Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 30 mil. Kč)   %

D4 Materiály   
15 390 581544210 křemičitý písek sušený pytlovaný 1-2mm   t 7,742

HZS Hodinové zúčtovací sazby   

16 350 HZS1452
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a 
dopravních staveb dělník údržby mostů kvalifikovaný - BEZPEČNOSTNÍ HLÍDKA   hod 48,000

Celkem   
souhlasí za objednatele: dne 25.2.2020

SOUPIS PRACÍ





Stavba:  Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021

Dílčí objednávka č.6 Obnova PKO na mostních objektech v úseku trati Týniště n/O - Potštejn

Objekt: SO 02 Most v km 64,576

Traťový úsek:  Týniště n/O - Potštejn

Objednatel:   OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel:   Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
Místo:Doudleby nad Orlicí

P.Č.
Kód 

položky
Uživatelské 

zařazení
Zkrácený popis MJ

Množství 
základní

1 168 628613221
základní a podkladní epoxidový a vrchní polyuretanový nátěr bez metalizace I. 
třídy   m2 773,000

2 186 944611111
Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých 
vláken   m2 75,000

3 188 944611211
Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k 
ceně -1111   m2 5 490,000

4 187 944611811
Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých 
vláken   m2 75,000

5 189 946211131

Montáž zavěšeného trubkového lešení na potrubních mostech nebo na mostní 
konstrukci s podlahami s provozním zatížením tř. 3 přes 150 do 200 kg/m2, 
umístěného ve výšce do 10 m   m2 75,000

6 191 946211231
Montáž zavěšeného trubkového lešení na potrubních mostech nebo na mostní 
konstrukci Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131   m2 5 490,000

7 190 946211831

Demontáž zavěšeného trubkového lešení na potrubních mostech nebo na mostní 
konstrukci s podlahami s provozním zatížením tř. 3 přes 150 do 200 kg/m2, 
umístěného ve výšce do 10 m   m2 75,000

8 295 997013841

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního 
materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 120 117   t 34,785

9 282 997211511
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým 
urovnáním, na vzdálenost do 1 km   t 34,785

10 283 997211519

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým 
urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 
km   t 695,700

11 284 997211611
Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti   t 34,785

12 287 997221119

Vodorovná doprava suti nošením s naložením a se složením ze sypkých 
materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 m 
přes 50 m   t 34,785

13 279 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové 
nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m   t 34,785

D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč   

14 367 030001001
Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. 
Kč)   %

15 368 060001001 Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)   %

16 370 065002001

Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle 
rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. 
Kč)   %

17 369 070001001 Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 30 mil. Kč)   %

D4 Materiály   

18 390 581544210 křemičitý písek sušený pytlovaný 1-2mm   t 34,785

767 Konstrukce zámečnické   

19 313 421941321 Oprava podlah z plechů montáž bez výztuh   m2 30,000

20 309 421941521 Demontáž podlahových plechů bez výztuh   m2 30,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby   

SOUPIS PRACÍ



21 350 HZS1452
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a 
dopravních staveb dělník údržby mostů kvalifikovaný - BEZPEČNOSTNÍ HLÍDKA   hod 96,000

Celkem   

souhlasí za objednatele: dne 25.2.2020



Stavba:  Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021

Dílčí objednávka č.6 Obnova PKO na mostních objektech v úseku trati Týniště n/O - Potštejn

Objekt: SO 03 Most v km 64,948

Traťový úsek:  Týniště n/O - Potštejn

Objednatel:   OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel:   Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
Místo: Doudleby nad Orlicí

P.Č.
Kód 

položky
Uživatelské 

zařazení
Zkrácený popis MJ

Množství 
základní

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   

1 168 628613221

Protikorozní ochrana ocelových mostních konstrukcí včetně otryskání povrchu 
základní a podkladní epoxidový a vrchní polyuretanový nátěr bez metalizace I. 
třídy   m2 272,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   

2 188 944611211
Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k 
ceně -1111   m2 1 800,000

3 191 946211231
Montáž zavěšeného trubkového lešení na potrubních mostech nebo na mostní 
konstrukci Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131   m2 1 800,000

99 Přesun hmot a manipulace se sutí   

4 295 997013841

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního 
materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 120 117   t 12,240

5 282 997211511
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým 
urovnáním, na vzdálenost do 1 km   t 12,240

6 283 997211519

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým 
urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 
km   t 244,800

7 284 997211611
Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti   t 12,240

8 287 997221119

Vodorovná doprava suti nošením s naložením a se složením ze sypkých 
materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 m 
přes 50 m   t 12,240

9 279 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové 
nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m   t 12,240

D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč   

10 367 30001001
Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. 
Kč)   %

11 368 60001001 Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)   %

12 370 65002001

Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle 
rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. 
Kč)   %

13 371 67002002
Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z 
celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)   %

14 369 70001001 Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 30 mil. Kč)   %

D4 Materiály   
15 390 581544210 křemičitý písek sušený pytlovaný 1-2mm   t 12,240

HZS Hodinové zúčtovací sazby   

16 350 HZS1452
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a 
dopravních staveb dělník údržby mostů kvalifikovaný - BEZPEČNOSTNÍ HLÍDKA   hod 48,000

souhlasí za objednatele: dne 25.2.2020

SOUPIS PRACÍ





Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 624179

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a8b53a54-e36e-48d5-8583-40406d06691d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

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

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.03.2020 13:29:02
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