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1 Identifikační údaje objektu 
Název stavby:    Rekonstrukce mostu v km 22,647   
 trati Praha Smíchov - Plzeň 
Objekt:     SO 101.2 – Protipovodňové hrazení 
Stupeň dokumentace:    Projekt 
Investor:      SŽDC s.o., Stavební správa západ  
     Sokolovská 278/1955, Praha 9 
Správce objektu:   město Řevnice 
     náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice 
Projektant:      TOP CON SERVIS s.r.o. 
     Ke Stírce 56, Praha 8 
Katastrální území:    Lety u Dobřichovic (č.k.ú. 680761) 
Obec:     Lety 
Obec s pověřeným úřadem:  Černošice 
Obec s rozšířenou působností: Černošice 
Kraj:      Středočeský 
Ochrana před vodním tokem: Berounka 
Zahrazený tok:   Kejná 
Zahrazená komunikace: místní komunikace (ulice U Viaduktu) 
Dotčená železniční trať Praha Smíchov – Plzeň, km 22,647 

2 Základní údaje o objektu v dosavadním stavu 
Charakteristika objektu: dřevěné hranoly skládané do ocelových profilů U160 

zabetonovaných svisle do opěr mostu 
Světlá šířka hrazeného otvoru: 5,63 m 
Výška hrazení: cca 3,9 m 
Výška horní hrany hrazení: 208,77 Bpv 
Výška kolejového lože trati: 208,80 Bpv 
Výška Q100 Berounky: 207,68 Bpv 
Výška Q2002 Berounky: cca 208,60 Bpv 

3 Účel objektu a požadavky na jeho řešení 
Účelem objektu je v případě povodně na Berounce zahradit mostní otvor v náspu železniční 
trati. Násep v případě povodně zabraňuje vylití Berounky do oblasti vlevo trati. 
Rekonstrukce hrazení je vyvolána rekonstrukcí mostu, při které dojde ke zvětšení mostního 
otvoru, čímž se dosavadní hrazení stane nepoužitelným. 
Výška hrazení je dána výškou hladiny nejvyšší známé povodně z roku 2002 a výškou náspu 
trati. Hrazení je smontovatelné ručně, bez těžší mechanizace. 
S ohledem na specifické použití bude hrazení navrženo na hydrostatický tlak působící z obou 
stran.  
Do přechodové oblasti náspu za rubem opěry O1 bude uložena čtveřice potrubí DN 300 mm 
pro čerpání vody z Kejné do Berounky v případě uzavření protipovodňového hrazení. Potrubí 
budou na vtoku opatřena víčky a na výtoku zpětnými klapkami. 
V budoucnu se předpokládá zahloubení komunikace pod mostem. Proto bude boční vedení 
osazené ve stěně opěry O2 delší, tak, aby při případném prohloubení nebylo nutné zasahovat 
do stěny konstrukce mostu výměnou celého bočního vedení. 

4 Základní údaje o objektu po rekonstrukci 
Charakteristika objektu: ucelený systém mobilního hrazení z lehkých hliníkových 

slitin 
Světlá šířka hrazeného otvoru: 8,40 m 
Výška hrazení: 4,20 m až 4,80 m 
Výška horní hrany hrazení: 208,7 Bpv 
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Výška kolejového lože trati: 208,6 Bpv 
Výška Q100 Berounky: 207,68 
Výška Q2002 Berounky: cca 208,60 Bpv 
Hrazení je navrženo na tlak vody působící z obou stran. 

5 Zpracování projektové dokumentace 

5.1 Koordinace se stavbou Optimalizace trati Černošice (včetně) – Beroun 
(mimo) 
Projekt rekonstrukce mostu je koordinován s rozpracovanou přípravnou dokumentací výše 
uvedené stavby, stav z října 2015. 

5.2 Účel dokumentace 
Dokumentace slouží pro vydání stavebního povolení, výběr zhotovitele stavby a realizaci 
stavby. 

5.3 Podklady 
1) Inženýrsko-geologický průzkum (GeoTec GS, 05/2003) 
2) Geodetické zaměření  (SŽDC s.o., SŽG, 09/2015) 
3) Rozpracovaný projekt stavby „Optimalizace trati Černošice - Beroun“ (SUDOP Praha, 

10/2015) 
4) Výsledky podrobné rekognoskace stavu objektu, okolního terénu a přístupových cest 

(TOP CON SERVIS s.r.o., 10/2015) 
5) Vyjádření účastníků řízení 
6) Závěry z výrobních porad 
7) Výšky hladin pro N-leté průtoky Berounky (Povodí Vltavy, 2015) 
8) Část studie povodňových průtoků Kejné (město Řevnice, 2015) 
9) Protipovodňová opatření Řevnice (Vodohospodářský rozvoj a výstavba, 2016)  

5.4 Dotčené normy a předpisy, použitá literatura 
č. 22/1997 Sb. Zákon Parlamentu ČR o technických požadavcích na výrobky, v platném 

znění 
č. 137/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických 

požadavcích na výstavbu, v platném znění 
č. 163/2002 Sb. Nařízení Vlády ČR, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky, v platném znění 
TKP Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah v platném znění 
GŘ SŽDC s.o. 11/2006 Směrnice GŘ SŽDC s.o., Dokumentace pro přípravu staveb na 

železničních tratích celostátních a regionálních 
SŽDC (ČD) S 5/4 (S) Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí, 2001 
ČSN EN 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, 07/2014 
ČSN EN 1090-2+A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 2: 

Technické požadavky na ocelové konstrukce, 01/2012 
ČSN EN 1990 Eurokód: Záasady navrhování konstrukcí, 03/2004, včetně změn a oprav 

A1 (04/2007), Oprava1 (11/2007), Oprava2 (08/2008), Z1 (02/2010), 
Oprava3 (02/2010), Z2 (03/2010), A1/Oprava4 (01/2011), Z3 (02/2011), 
NA-ed.A (06/2011) 

ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové 
tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb, 03/2004, včetně 
změn a oprav Oprava1 (02/2010), Z1 (02/2010), Z2 (03/2010), NA-ed.A 
(06/2011) 

ČSN EN 1991-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou, 
07/2005, včetně změn a oprav Z1 (02/2010), Z2 (03/2010), Oprava1 
(01/2011), Z3 (10/2012), NA-ed.A (10/2012) 
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ČSN EN 1992-1-1-ed.2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby, 07/2011, včetně změny NA-ed.A 
(12/2011) 

ČSN EN 1992-2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty - 
Navrhování a konstrukční zásady, 05/2007, včetně změn a oprav 
Oprava1 (10/2009), Z1 (03/2010), NA-ed.A (07/2011) 

ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná 
pravidla, 09/2006, včetně změn a oprav NA-ed.A (04/2007), Oprava1 
(09/2009) 

ČSN 73 6200 Mosty - Terminologie a třídění, 07/2011 
ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů, 10/2008, včetně změny Z1 (01/2012) 
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí, 01/2008 

6 Všeobecný popis 

6.1 Územní podmínky 
Stavba se nachází na okraji obce Lety. Vlastní objekt se nachází na pozemcích v majetku 
SŽDC s.o. a obce Lety. 
Realizací stavby se nemění územní podmínky objektu a rekonstrukce objektu nevyžaduje 
změnu trvalých záborů. Staveniště bude na železničním tělese na pozemku SŽDC s.o. a na 
pozemku místní komunikace. 

6.2 Dotčená místní komunikace 
Ulice U Viaduktu, v současném stavu je šířka komunikace pod mostem včetně bočních odstupů 
5,6 m, komunikace nemá chodník, povrch je zpevněn částečně asfaltovým betonem a částečně 
ŽB panely. 
V novém stavu je nevržena šířka vozovky 2 x 2,75 m – jízdní pruhy + 2 x 0,5 m boční odstup, 
celkem 6,5 m + chodník šířky min. 1,75 m oddělený od vozovky ocelovým silničním zábradlím. 
Světlá šířka mostního otvoru 8,40 m. Podjezdná výška bude zvýšena z 2,87 m na 3,10 m. Další 
zvýšení podjezdné výšky je limitováno rozsáhlou přeložkou potoka Kejná. 

6.3 Potok Kejná  
Potok je v prostoru mostu na délku 45,2 m zakryt ŽB panely. Pod mostem bude koryto potoka 
během výkopových prací pro nové základy rekonstruovaného motu v délce 26,1 m 
zdemolováno a vybetonováno nové, které bude respektovat původní parametry (šířka 1,50 m, 
niveleta dna, světlá výška otvoru). Koryto bude zakryto ŽB zákrytovými deskami, po nichž bude 
pod mostem veden chodník. Výhledově je předpokládáno přeložení potoka mimo současný 
mostní otvor do samostatného propustku. V místě hrazení je koryto potoka navrženo jak 
rozebíratelné z lehkých ŽB prefabrikátů.  

6.4 Související objekty stavby a stavby 
Stavební objekt SO 101 Rekonstrukce mostu obsahuje podobjekty 
SO 101.1 Úprava potoka Kejná 
SO 101.2 Protipovodňové hrazení 
 
S výstavbou objektu SO 101 souvisejí následující stavební objekty: 
SO 102 Úprava komunikace pod mostem 
SO 201.1 Železniční svršek 
SO 201.2 Železniční spodek 
SO 301 Úprava trakčního vedení 
SO 401 Přeložky sdělovacích a zabezpečovacích kabelů SŽDC s.o. 
SO 402 Přeložka kabelu CETIN 
 
stavba je koordinována se stavbou: 
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Optimalizace trati Černošice (včetně) – Beroun (mimo) 
 Investor: SŽDC s.o. 
 Projektant: SUDOP a.s. 
 předmětem stavby je optimalizace uvedeného úseku III. TŽK 

6.5 Výsledky Inženýrsko-geologického průzkumu 
Staveniště mostu leží v údolní nivě řeky Berounky.  
Pod vrstvami navážek a hlín (F3/MS, F5/MI) a jílu (F6/CI) o mocnosti 1,1 až 2,5 m se nachází 
fluviální štěrky s písčitou výplní. Pod nimi lze dle archivních sond v hloubce cca 8 až 10 m pod 
terénem očekávat úroveň skalního podloží tvořeného paleozoickými břidlicemi. 
Hladina podzemní vody se nachází cca 0,8 m pod povrchem terénu. 
Podzemní voda je z hlediska betonových konstrukcí slabě agresivní, stupeň agresivity prostředí 
XA1 dle ČSN EN 206 (obsah agr. SO4 = 279 mg/l). 

6.6 Inženýrské sítě 
Na mostě a v jeho okolí jsou uloženy následující IS: 
 
Drážní 
 
- Sdělovací a zabezpečovací kabely v majetku SŽDC s.o., OŘ Praha, SSZT 
 - kabely jsou vedeny v betonovém kabelovém žlabu podél pravého zábradlí 
 - kabely budou po zahájení stavby přerušeny a před ukončením naspojkovány a uloženy 
do nového plastového kabelového žlabu do kolejového lože podél pravé římsy 
 - práce jsou součástí SO 401 – Přeložky sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 
SŹDC s.o.,  
 
- Sdělovací kabel v majetku SŽDC s.o., TÚDC ve správě ČD Telematika a.s. 
 - kabel je veden mimo těleso dráhy vlevo trati a nebude stavbou dotčen 
 
- Závěsná optický kabel v majetku SŽDC s.o., TÚDC ve správě ČD Telematika a.s. 
 - kabel zavěšen na sloupech trakčního vedení vpravo trati a nebude stavbou dotčen 
 
Mimodrážní 
 
- Optický kabel společnosti CETIN a.s. 
 - kabel vede pod komunikací pod mostem 
 - kabel bude přeložen bez přerušení do větší hloubky, práce provede společnost CETIN 
vlastními silami na náklad investora v rámci SO 402 – Přeložka kabelu CETIN 
 
V blízkosti mostu jsou dále vedeny tyto sítě, které nebudou dotčeny stavbou:  
 
- Vzdušné sdělovací vedení společnosti CETIN a.s. 
 - vlevo trati min. cca 16 m od paty náspu 
 
- Středotlaký plynovod společnosti RWE GasNet, s.r.o. 
 - vlevo trati min. cca 11 m od paty náspu 
 
- kanalizace společnosti EKOS Řevnice a.s. 
 - vlevo trati podél paty náspu ve vzdálenosti cca 5 m, 35 m před mostem podchází trať a 
ústí do ČOV umístěné vpravo mezi tratí a Berounkou, druhý řad vede vpravo trati cca 14 m od 
paty náspu 
 
- silový kabel VO 
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 - je veden ke sloupu veřejného osvětlení, který je situován na pozemku SŽDC,s.o.. Zde 
je kabel ukončen. Nepředpokládá se, že bude stavbou dotčen. 
 
vodovod společnosti EKOS Řevnice a.s. 
 - vlevo trati min. cca 11 m od paty náspu 
 
silový kabel VN společnosti ČEZ distribuce a.s. 
 - vlevo trati min. cca 5 m od paty náspu 

6.7 Omezení provozu na komunikaci pod mostem 
Během stavby bude komunikace pod mostem na cca 6 měsíců úplně uzavřena. Objížďka bude 
vedena přes železniční přejezd v Řevnicích.  

7 Technické řešení 

7.1 Přístup na staveniště a zařízení staveniště, provizorní zatrubnění 
Přístup na staveniště je možný po železničním tělese a po místní komunikaci, která prochází 
pod mostem.  
Zařízení staveniště se předpokládá na drážním pozemku vlevo trati v těsné blízkosti mostu. 
Vodní tok bude během stavby provizorně zatrubněn, předpokládá se použití plastové 
korugované trouby DN 600 mm. 

7.2 Výkopy 
Výkopy budou prováděny v otevřené svahované jámě při sklonu svahů 1:1. Maximální hloubka 
výkopu cca 1,5 m. Základy budou betonovány bezprostředně po dokončení výkopů. V případě 
potřeby budou jámy odvodněny čerpáním. 
Výkopy budou prováděny nad přeloženým kabelem společnosti CETIN, viz SO 402. 

7.3 Základy 

7.3.1 Základ pro dosedací práh 
Součástí konstrukce hrazení je základ pro dosedací práh šířky 0,5 m, hloubky 1,4 až 1,5 m a 
délky 8,4 m. Ve výšce 0,8 m nad základovou spárou je pracovní spára. V části pod korytem 
Kejné je základová spára o 0,5 m hlouběji a horní povrch základu je o 0,6 m hlouběji. 
Základ je při svislých površích vyztužen svařovanými sítěmi R8 s oky 100 x 100 mm. 
Horní povrch základu je součástí vozovky. Je vybetonován v příčném spádu komunikace 1,0% 
a musí být proveden dostatečně přesně. 
Beton základu bude separován od betonu základů a stěny mostu asfaltovými nátěry ALP + 
2xALN, což umožní v případě pozdějšího prohlubování komunikace odbourat základ prahu 
nebo jeho část bez poškození opěr mostu. 
Spára mezi základem a stěnou mostu a základem prahu bude těsněna dvojicí pásků 
bobtnajících při styku s vodou nalepených před betonáží na konstrukci mostu. 
 
Do horní části základu je zabetonován  

- ocelový profil dosedacího prahu z korozivzdorné oceli 
- boční vedení výšky 0,6 m v místě levé stěny koryta Kejné 
- kotevní prvky slupic (2x běžný + 1x atypický navazující na boční vedení levé stěny 

koryta Kejné 
 
 Beton dolní části základu:  C25/30 – XF1, XC2, XA1 
 Beton horní části základu:  C30/37 – XF4, XD3, XC4 
 Výztuž:    B500B (10 505.9 (R)) 
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7.3.2 Základy pro vzpěry hrazení 
Jedná se o 6 kusů patek o rozměrech 0,6 x 0,4 x 1,2 m z prostého betonu. Horní povrch 
základů bude v úrovni 0,10 m pod povrchem vozovky, základy budou překryté asfaltovými 
vrstvami vozovky. 
 
 Beton:  C25/30 – XF1, XC2, XA1 

7.3.3 Beton pro konstrukce základů 
Minimální třída, stupeň odolnosti proti agresivnímu prostředí i složení a další požadavky na 
vlastnosti betonu musí být v každé konstrukční části v souladu s požadavky TKP staveb 
státních drah, kapitola 18 Betonové mosty a konstrukce, třetí aktualizované vydání, změna č. 8. 
 
S ohledem na místní podmínky a agresivitu prostředí byly projektantem navrženy následující 
třídy betonu: 
 
ZÁKLAD PRO VZPĚRU HRAZENÍ, DOLNÍ ČÁST ZÁKLADU DOSEDACÍHO PRAHU 
 BETON ČSN EN 206  C25/30 – XF1, XC2, XA1 - Cl 0,40 - Dmax22 - S3 
 - max. průsak 35 mm podle ČSN EN 12390-8 
 
HORNÍ ČÁST ZÁKLADU DOSEDACÍHO PRAHU 
 BETON ČSN EN 206  C30/37 – XF4, XD3, XC4 - Cl 0,40 - Dmax22 - S3 
 - max. průsak 20 mm podle ČSN EN 12390-8 

7.3.4 Betonářská výztuž 
V základu dosedacího prahu je použita betonářská výztuž B500B dle ČSN EN 10027-1, ČSN 
EN 10080 a ČSN 42 0139. Odpovídá oceli 10 505.9 (R) dle ČSN 42 5538. 
Min. krytí výztuže je 40 mm, jmenovité 50 mm.  
 
Výztuž je navržena ze svařovaných sítí, stykovaná přesahem. 

7.3.5 Nátěry proti zemní vlhkosti 
Zasypané plochy betonových konstrukcí budou proti zemní vlhkosti chráněny asfaltovými nátěry 
ve složení ALP + 2xALN. 

7.4 Protipovodňové hrazení 
Mobilní hrazení má celkovou šířku hrazeného otvoru 8,40 m, tedy shodnou se šířkou otvoru 
mostu. Šířka včetně vybrání bočních vedení je 8,60 m. Tato šířka je třemi slupicemi rozdělena 
na 4 pole délky 2,15 m. Hrazená výška krajního pole, kterým je vedeno koryto Kejné je 4,80 m, 
výška ostatních polí je 4,20 m. 
S ohledem na to, že je hrazení montováno přes koryto trvalé vodoteče, je navrženo na 
hydrostatický tlak působící z obou stran. Hrazení bude montováno na ochranu před vodou 
z Berounky. Uzavřením se ale za jeho rubem bude hromadit voda z Kejné, kterou je možné 
čtveřicí trub čerpat skrz násep železniční trati do Berounky. Pokud nebude čerpání prováděno, 
nebo pokud nebude dostatečně účinné, může dojít k opačném namáhání hrazení. Tomu bude 
uzpůsobeno kotvení slupic a proto jsou i vzpěry instalovány z obou stran. 

7.4.1 Trvale zabudované části hrazení 
- 2 ks boční vedení výšky 4,93 m zabetonované do stěn opěry O1 a O2. Na opěře O2 je boční 
vedení do úrovně povrchu dosedacího prahu separováno například asfaltovým pásem od 
betonu základu dosedacího prahu. 
- 1 ks boční vedení výšky 0,60 m osazené do betonu základu dosedacího prahu v místě stěny 
koryta Kejné. 
- 4 ks dosedacích prahů dosazené do betonu základu dosedacího prahu 
- 2 ks typických kotevních desek slupic 
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- 1 ks atypické kotevní desky slupice v místě ukončení krátkého bočního vedení u stěny koryta 
Kejné 

 
Trvale zabudované prvky kotvení jsou vyrobeny z korozivzdorné oceli A4-70. Boční vedení 
bude v provedení s plastovými kryty. 

7.4.2 Mobilní části hrazení 
- 2 ks typická slupice výšky 4,20 m 
- 1 ks atypická slupice se styčníkovými plechy pro připojení vzpěr odkloněnými o 2°směrem od 
koryta Kejné 
- 6 ks šikmá vzpěra 
- 87 ks hradidla – dutý čtvercový profil 100 x 200 mm, délky 2,1 m protlačovaný z hliníkové 
slitiny s pryžovým těsněním 
- 8 ks stahovací zařízení 
 
Vzhledem k tomu, že mobilní části hrazení jsou skladovány v chráněných prostorách, jsou 
vyrobeny z oceli a žárově zinkovány ponorem. Hradidla jsou pro omezení hmotnosti z hliníkové 
slitiny. 

7.4.3 Obecné požadavky na systém protipovodňového hrazení 
Protipovodňové hrazení bude dodáno jako ucelený systém jednoho výrobce s dostatečnou 
zkušeností s výrobou protipovodňového hrazení. Výběr výrobce podléhá schválení investorem 
a následným správcem. 
Výrobce vypracuje a předloží ke schválení výrobní dokumentaci protipovodňového hrazení, 
výrobu hrazení lze zahájit až po schválení výrobní dokumentace investorem a následným 
správcem. 
Hrazení bude předáno ve smontovaném stavu. Mobilní prvky budou následně uskladněny 
v prostorách města Řevnice. 

7.4.4 Protikorozní ochrana 
Trvale zabudované části hrazení (dosedací práh, boční vedení) – korozivzdorná ocel A4-70 
Slupice, vzpěry, stahovací zařízení – žárové zinkování ponorem tl. min. 80 m 
Hradidla – hliníková slitina 
 
Podrobně bude protikorozní ochrana specifikována ve výrobní dokumentaci dodavatele 
systému, podléhá schválení investorem a následným správcem. 

7.5 Potrubí pro čerpání vody během povodně 
Za rubem opěry O1 bude do přechodové oblasti uložena čtveřice trub 306x3 z korozivzdorné 
oceli A4. Trouby budou uloženy ve spádu 1% vpravo (k Berounce) a vyústěny skrz chráničky 
osazené před betonáží v křídlech. Trouby budou přesahovat 100 mm před líc křídla, prostup 
chráničkami bude z rubu utěsněn. Trouby budou vlevo trati na vtoku opatřeny víčkem a vpravo 
trati na výtoku zpětnou klapkou. Vlevo trati bude na trouby navařena příslušná armatura pro 
připojení čerpacího zařízení dle dohody s městem Řevnice.  
Trouby budou složeny ze dvou částí, spojeny montážním tupým svarem v ose os kolejí, 
poloviny trub budou ukládány postupně při budování přechodových oblastí v 1. a ve 2. koleji. 
Potrubí je součástí objektu protipovodňového hrazení. Uložení potrubí je podrobně vykresleno 
v příloze č. E1.1.1-10 - Úprava přechodové oblasti a čerpací potrubí. 

7.6 Ostatní terénní úpravy 
Celé staveniště bude po dokončení stavby, mimo vlastní stavbu, uvedeno do původního stavu. 
Nezpevněné plochy dotčené stavbou budou urovnány a osety. 
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8 Postup prací 
Před zahájením prací bude do vhodné polohy a dostatečné hloubky přeložen kabel společnosti 
CETIN uložený pod vozovkou pod mostem, viz SO 402. 
Boční vedení bude osazeno do bednění stěn rámu. 
Základy dosedacího prahu a vzpěr budou betonovány po vybudování stěn rámu, před 
budováním nového ŽB koryta Kejné. 

9 Úprava hrazení v případě dodatečného zahloubení komunikace 
V případě dodatečného zahloubení komunikace pod mostem bude nutné provést následující 
úpravy: 

- vybourání horní části nebo celého základu dosedacího prahu 
- případně podle potřeby odbourání horních částí základů vzpěr 
- osazení nových kotevních prvků slupic 
- podle potřeby výměna slupic za delší, případně výměna vzpěr 
- doplnění počtu hradidel 


