
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.: 8

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

8 2.3.2020 - 29.5.2020 1651 Jaroměř - Královec 1.4.-6.4.2020

V Hradci  Králové: 2.3.2020
Za Objednatele:

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

Popis práce

Výměna mostnic na mostě v km 49,558 úseku trati 
Trutnov - Královec

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.



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

Dílčí objednávka č.8 Výměna mostnic na mostě v km 49,558 úseku trati Trutnov - Královec

Objekt: Mostní objekty

Traťový úsek:  Jaroměř - Královec

Objednatel:   OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel:   Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
Místo:  Libeč

P.Č.
Kód 

položky
Uživatelské 

zařazení
Zkrácený popis MJ

Množství 
základní

1 Zemní práce   

1 036 111201401
Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 
mm pro jakoukoliv plochu   m2 50,000

2 001 5904020010
Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 
1:2.   m2 50,000

5 Komunikace pozemní   

3 122 521272215
Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu se zřízením pomocné 
montážní lávky   kus 52,000

4 123 521273111
Mostnice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením výroba 
bez převýšení v přímé, v oblouku nebo přechodnici   kus 52,000

5 127 521273211
Mostnice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením montáž 
bez převýšení v přímé, v oblouku nebo přechodnici   kus 52,000

6 141 521327111.R

Kolej z kolejnic S49 v ose pražce dřevěné podkladnice žebrová tuhá svěrka 
rozdělení c - výměna - podložky pryžové pod patu kol., matic a dvojitých 
podložek   m 23,000

7 140 521371111.R
Kolej z kolejnic S49 na mostech na mostnici - nový svrškový materiál 100% 
(svěrky Skl 24, podkladnice mostnicové)   m 27,000

8 146 525010022
Rozebrání koleje stykované a bezstykové v ose jakékoliv soustavy a jakéhokoliv 
rozdělení pražců normálního rozchodu do součástí na dřevěných pražcích   m 23,000

9 145 525070011

Rozebrání koleje stykované a bezstykové na ocelových mostech jakékoliv 
soustavy a jakéhokoliv rozdělení pražců normálního rozchodu bez průběžného 
kolejového lože   m 27,000

10 160 544115111 Podbíjení jednotlivých pražců příčných mezilehlých i stykových dřevěných   kus 30,000

2*15   30,000

11 5905105010 Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji   m3 5,000

12 5908005130 Oprava kolejnicového styku demontáž spojky tv. S49   kus 4,000

Spojka=kus   

13 5908005230 Oprava kolejnicového styku montáž spojky tv. S49   kus 4,000

Spojka=kus   

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   

14 170 628613111

Oprava nátěru částí ocelových mostních konstrukcí nebo jednotlivých prvků 
syntetického 2x základní a 2x vrchní nátěr včetně ručního odstranění starých 
nátěrů, rzi, prach a nečistot plochy jednotlivě do 50 m2   m2 9,360

2*52*0,3*0,3   9,360

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   

15 186 944611111
Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých 
vláken   m2 54,000

2*27   54,000

16 188 944611211
Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k 
ceně -1111   m2 324,000

2*27*6   324,000

17 187 944611811
Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých 
vláken   m2 54,000

SOUPIS PRACÍ



18 189 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 54,000

2*27   54,000

19 191 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 324,000

2*27*6   324,000

20 190 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 54,000

767 Konstrukce zámečnické   

21 313 421941321 Oprava podlah z plechů montáž bez výztuh   m2 27,000

22 309 421941521 Demontáž podlahových plechů bez výztuh   m2 27,000

23 302 963071111

Demontáž ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické 
uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčníkových plechů, chodníkových 
konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků 
šroubovaných nebo svařovaný   kg 50,000

24 304 429172111

Oprava ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické 
uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčníkových plechů, chodníkových 
konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků 
výroba šroubovaných nebo svař   kg 50,000

25 306 429172211

Oprava ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické 
uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčníkových plechů, chodníkových 
konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků 
montáž šroubovaných nebo svař   kg 50,000

26 330 936171150
Demontáž úhelníků na železničních mostech bez přesypávky v přímé trati nebo 
v oblouku pojistných L 160 x 160 x 40   m 50,000

27 332 936171311
Oprava úhelníků na železničních mostech v přímé trati nebo oblouku montáž 
úhelníků pojistných v koleji tvaru S 49 - L 160x100x14   m 50,000

99 Přesun hmot a manipulace se sutí   

28 282 997211511
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým 
urovnáním, na vzdálenost do 1 km   t 7,778

29 283 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 155,560

7,778*20   155,560

30 285 997211612
Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu vybouraných hmot   t 7,000

7,778*0,9   7,000

31 297 997211621 Ekologická likvidace mostnic s drcením s odvozem drtě do 20 km   kus 52,000

32 286 997221111
Vodorovná doprava suti nošením s naložením a se složením ze sypkých 
materiálů, na vzdálenost do 50 m   t 14,000

33 279 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové 
nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m   t 25,500

7+1,5+10+7   25,500

34 281 998212191

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové 
nebo kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 1000 m   t 25,500

m Práce a dodávky M   

35 357 HZS0000002 Lopatové rypadlo - dvoucestný bagr   Sh 20,000

2*10   20,000

36 359 HZS0000004 Přívěsný vozík   Sh 20,000

2*10   20,000

D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč   

37 367 030001001
Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 
mil. Kč)   %



38 368 060001001 Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)   %

39 370 065002001

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

40 371 067002002
Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z 
celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)   %

D3 Vedlejší rozpočtové náklady - projekční práce   

41 381 012002000 Geodetické práce   
soubo
r 1,000

42 374 013244002
Výrobní dokumentace výměny mostnic na mostě bez převýšení s rozpětím do 
10m   

soubo
r 1,000

43 375 013244021 Příplatek za každý další m délky rozpětí - projekt mostnic bez převýšení   m 17,000

D4 Materiály   

44 383 583440050 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 třída BI OTP ČD   t 10,000

5*2   10,000

45 384 5956107010 Železniční svršek-kolejnicové podpory Mostnice dub 240x240   m3 8,112

52*0,24*0,26*2,5   8,112

46 389 133317540.R profilová ocel konstrukční   kg 50,000

50   50,000

Celkem   
souhlasí za objednatele: dne 17.2.2020



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