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1. Identifikační údaje stavby 
a) identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma 

(fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a příjmení 
projektanta, číslo, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 
komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, dále jeho kontaktní 
adresa a základní charakteristika stavby a její účel: 

 
Název stavby: Rekonstrukce mostu v km 22,647 trati Praha Smíchov - Plzeň 
Stupeň dokumentace: Projekt 
Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 70994234 
DIČ: CZ70994234 
Zastoupená: SŽDC, s.o., Stavební správa západ 
Kontaktní adresa: Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 
Nadřízený orgán: Ministerstvo dopravy ČR 
 Nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1 
Zhotovitel projektu: TOP CON SERVIS s.r.o. 
 Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8 
IČO: 45274983 
DIČ: CZ45274983 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 1 
 č. účtu: 1927001329/0800 
Vedoucí projektu: Ing. Libor Marek (č. autorizace 0006986) 
Zodpovědný projektant: Část E1.1 – Ing. Jakub Kara - TOP CON SERVIS s.r.o. 
 Část E1.2 – Ing. Michal Hornýš – PRODIN a.s. 
 Část E2 – Ing. Petr Burda – PRODIN a.s. 
 Část E3 – p. Jiří Košíček – SUDOP BRNO, spol. s r.o.  
 Část E4.1 – p. Jan Sýkora - TOP CON SERVIS s.r.o. 
 Část E4.2 – CETIN a.s. 
Termín odevzdání projektu: 10/2016 
 
Základní charakteristika stavby a její účel: 
Jedná se o most o jednom poli, který převádí dvě koleje trati Praha Smíchov – Plzeň přes 
místní komunikaci a zakrytý potok.  
Náplní stavby je celková rekonstrukce mostu. Účelem stavby je náhrada dožívajících ocelových 
konstrukcí novými železobetonovými konstrukcemi s průběžným kolejovým ložem, zvětšení 
světlé šířky mostního otvoru, což umožní převedení dvou jízdních pruhů šířky 2,75 m, s bočními 
odstupy 2x 0,5 m, chodník šířky 1,75 m oddělený od vozovky zábradlím, celková světlá šířka 
podjezdu 8,40 m a zvětšení podjezdné výšky na min. 3,10 m bez rezervy. Spodní stavba bude 
přizpůsobena tak, aby umožnila případné pozdější zahloubení komunikace o 0,3 m, které bude 
možné provést po přeložení potoka Kejná mimo mostní otvor. 
 
b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích: 
Dosavadní využití a zastavěnost území nebude stavbou změněna. 

 
Stavba se nachází: 

- v katastrálním území Lety u Dobřichovic na pozemcích 
- parc. č. 1376/4, 1660/2 a 1702/4 v majetku státu s právem hospodařit SŽDC s.o.  
- parc. č. 1711/1, 1711/10 v majetku obce Lety 

- v katastrálním území Řevnice na pozemcích 
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 parc. č. 2689/1 v majetku společnosti České dráhy, a.s. 
 parc. č. 2689/13 v majetku státu s právem hospodařit SŽDC s.o. 
 

c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu: 
1) Geodetické zaměření (SŽDC s.o., SŽG, 09/2015) 
2) Výsledky podrobné rekognoskace stavu objektu, okolního terénu a přístupových 

(TOP CON SERVIS s.r.o., 10/2015) 
3) Inženýrsko-geologický průzkum (GeoTec GS, 05/2003) 

 
Stavba je součástí železniční trati Praha – Plzeň a nevyžaduje další napojení na komunikační 
síť ani technickou infrastrukturu. 
Příjezd na stavbu je možný jak po tělese dráhy, tak po přemosťované místní komunikaci, ulici 
U Viaduktu. 
 
d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů:  
Všechny požadavky dotčených orgánů byly do dokumentace zapracovány. 
 
e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu: 
Jelikož se jedná o stavbu dráhy, nevztahuje se na ni vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby, neboť nenáleží do působnosti obecného stavebního úřadu. 
 
f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně 

plánovací informace u staveb podle 104 odst. 1 stavebního zákona: 
Dle vyjádření místně příslušného stavebního úřadu v Řevnicích z 15.10.2015 je stavba 
v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území. 
 
g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném 

území:  
V současné době probíhá příprava stavby „Optimalizace trati Černošice (včetně) – Beroun 
(mimo)“, se kterou je tato stavba koordinována. 
Město Řevnice připravuje přeložení potoka Kejná mimo mostní otvor. Po vybudování této 
stavby bude možné provést zahloubení komunikace pod mostem pro dosažení větší podjezdné 
výšky. Most je navržen tak, aby umožnil dodatečné zahloubení komunikace o 0,30 m. 
 
h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby:  
Odevzdání projektu stavby k připomínkám 10/2016 
Zapracování připomínek 11/2016 
Projednání a schválení 12/2016 
Stavební povolení 01/2017 
Výběrové řízení na zhotovitele stavby 01-03/2017 
Realizace stavby       04-10/2017 
 
Stavební postup lze shrnout do následujících pracovních bloků: 
- Práce prováděné za železničního provozu před výlukou – 5 dní – přípravné práce, přeložky 
- Práce prováděné v nepřetržité výluce 1. koleje - 7 dní – bourání, piloty, vložení mostního 
provizoria 
- Práce prováděné v nepřetržité výluce 2. koleje - 7 dní – bourání, piloty, vložení mostního 
provizoria 
- Práce prováděné v mezidobí výluk pod ochranou mostních provizorií – výkopy, základy, část 
stěn do úrovně pracovní spáry – 17 dní 
- Práce prováděné v nepřetržité výluce 2. koleje - 35 dní – snesení mostního provizoria, zbylá 
část opěr a nosná konstrukce pod 2. kolejí včetně křídel, vodotěsná izolace, přechodová oblast, 
železniční svršek ve 2. koleji 
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- Práce prováděné v nepřetržité výluce 1. koleje - 40 dní – snesení mostního provizoria, zbylá 
část opěr a nosná konstrukce pod 1. kolejí včetně křídel, vodotěsná izolace, přechodová oblast, 
železniční svršek ve 1. koleji 
- Práce prováděné za železničního provozu po výlukách – 35 dní - definitivní uložení 
inženýrských sítí na mostě, úpravy koryta Kejné pod mostem včetně zábradlí, protipovodňové 
hrazení, úprava komunikace, terénní úpravy 
 
i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 

prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m2, a 
o počtu bytů v budovách bytových a nebytových:  

Jedná se o inženýrskou stavbu s náklady stavby cca 30 mil. Kč. 

2. Základní údaje o stavbě 
a) údaje o umístění stavby (kategorie dráhy, traťový úsek, obec, lokalizace atd.):  
 
Název stavby: Rekonstrukce mostu v km 22,647 trati Praha Smíchov - Plzeň 
TÚ: 0202 Praha Smíchov – Plzeň hl. n. 
DÚ: 06 Dobřichovice - Řevnice 
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.,  
 Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
Správce: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Praha 
Katastrální území: Lety u Dobřichovic (č.k.ú. 680761) 
Kraj:  Středočeský 
 
b) stručný popis stavby z hlediska účelové funkce: 
Most o jednom poli převádí dvě traťové koleje přes místní komunikaci a potok v betonovém 
korytě zakrytém silničními panely. 
V současném stavu je pod každou kolejí jedna prostě uložená ocelová plnostěnná trámová 
nosná konstrukce bez mostovky. Mostnice jsou uloženy přímo na horní pásnice hlavních 
nosníků. 
Dvojice různých ocelových konstrukcí uložených na kamenných opěrách bude nahrazena 
železobetonovou integrovanou rámovou konstrukcí založenou na velkoprůměrových pilotách. 
Nový objekt splňuje všechny současné normové požadavky při dlouhodobé životnosti a  
minimálních požadavcích na údržbu. Součástí stavby bude i mobilní protipovodňové hrazení 
mostního otvoru a úprava koryta potoka Kejná pod mostem. 

Nová konstrukce mostu je navržena jako železobetonový rám založený na jednořadých 
pilotových bárkách. Světlost mostního otvoru 8,40 m. Podjezdná výška min. 3,10 m bez 
rezervy. Šířka mostu vychází z osové vzdáleností kolejí na mostě 4,0 m a VMP 3,0 + rezerva 
min. 125 mm a požadavku na možné osazení PHS. Navržená šířka NK včetně říms je 10,8 m. 
Navržená tloušťka stěn rámu je 500 mm, tloušťka příčle 440 až 500 mm, podhled vodorovný, 
horní povrch ve střechovitém spádu 1,5 %. Most je kolmý.  

Tloušťka kolejového lože na mostě bude min. 300 mm pod dřevěnými pražci. Výhledově bude 
ve stavbě optimalizace kolej na mostě přizvednuta o 100 mm a dřevěné pražce nahrazeny 
betonovými. Ve výhledovém stavu tak bude tloušťka kolejového lože 350 mm pod betonovými 
pražci. 
 
c) projektované kapacity stavby včetně základních technických parametrů a údaje o provozu a 

navrhovaných technologiích a zařízeních: 
- traťová rychlost V=100 km/h, výhledově V = 105 km/h, V130 = 110 km/h, pro vozidla 

s naklápěcími skříněmi Vk = 130 km/h 
- zatížení LM71 s klasifikačním součinitelem  = 1,21 + SW/2 
- prostorová průchodnost VMP 3,0 
- možnost dodatečného umístění PHS výšky až 3,0 m na římsu 
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d) charakteristika území dotčeného stavbou: 
Stavba se nachází na okraji obce Lety na pravém břehu řeky Berounky v záplavovém území. 
Most převádí dvoukolejnou elektrizovanou železniční trať přes místní komunikaci a vodoteč 
umístěnou v krytém betonovém korytě. 
 
e) požadavky na realizaci stavby: 
Stavba musí probíhat podle schválené projektové dokumentace a podle platných TKP Státních 
drah, TP, českých technických norem, evropských norem a nařízení.  
Bezpečnost práce a technických zařízení má při provádění dopravních staveb mimořádný 
význam a zhotovitel je povinen věnovat této problematice odpovídající péči. Jde zejména o 
zabránění následkům rizik, vyplývajících ze železničního a silničního provozu, pracuje-li se na 
provozované komunikaci nebo její blízkosti. Zhotovitel při realizaci stavby musí postupovat tak, 
aby neohrozil bezpečnost provozu jak na železniční trati, tak i na přilehlé komunikaci. 
Zhotovitel je odpovědný za řádné a prokazatelné seznámení svých zaměstnanců a 
zaměstnanců svých podzhotovitelů s právními předpisy a technickými normami, které se týkají 
bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát na jejich dodržování. Rozsah seznámení musí 
odpovídat obsahu činnosti příslušných zaměstnanců. Zhotovitel stavebního díla rozpracuje 
uvedené předpisy a upraví je pro podmínky daného objektu se zvláštním přihlédnutím na 
manipulaci s břemeny, práci ve výškách, v kolejišti, resp. nad vodní plochou. 

3. Přehled výchozích podkladů 
Výchozím podkladem pro zpracování projektu byly: 
Podklady pro zpracování projektu: 

1) Archivní výkresy mostu 
2) Protokol o podrobné prohlídce mostního objektu 2011, 2014 
3) Pasport trati 
4) Inženýrsko-geologický průzkum (GeoTec GS, 05/2003) 
5) Geodetické zaměření  (SŽDC s.o., SŽG, 09/2015) 
6) Rozpracovaný projekt stavby „Optimalizace trati Černošice - Beroun“ (SUDOP 

Praha, 10/2015) 
7) Výsledky podrobné rekognoskace stavu objektu, okolního terénu a přístupových 

cest (TOP CON SERVIS s.r.o., 10/2015) 
8) Vyjádření účastníků řízení 
9) Závěry z výrobních porad 

 
a) členění stavby na provozní soubory a stavební objekty (změny v objektové skladbě):  
Seznam SO a PS: 
SO 101 Rekonstrukce mostu 
SO 101.1 Úprava potoka Kejná 
SO 101.2 Protipovodňové hrazení 
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 
 
Pro tuto stavbu jsou závazné předpisy a dokumenty SŽDC, které jsou uvedeny na webových 
stránkách SŽDC (www.szdc.cz).  
Dále se požaduje respektovat i další interní předpisy SŽDC: 
SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis  
SŽDC D7/2 Organizování výlukových činností 
SŽDC Bp1  Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
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SŽDC S3 Železniční svršek 
SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy 
SŽDC Ob1 Vydávání povolení ke vstupu do prostor Správy železniční dopravní cesty, státní 
organizace  
SŽDC Ob14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční 
dopravní cesty, státní organizace 
Vše v aktuálním znění. 
 
b) změny v objektové skladbě oproti předchozímu stupni dokumentace, včetně příslušného 

zdůvodnění: 
Beze změn v objektové skladbě. 
 

4. Zdůvodnění stavby a jejího umístění 
a) zdůvodnění nezbytnosti stavby na základě zpracovaného a projednaného předchozího 

stupně dokumentace:  
Trať Praha – Plzeň je součástí III. tranzitního železničního koridoru. V traťovém úseku, ve 
kterém stavba leží, probíhá příprava stavby „Optimalizace trati Černošice – Beroun“. Vzhledem 
k tomu, že dotčený most je hodnocen stavebním stavem 3, je na něm snížena rychlost ze 
100 km/h na 70 km/h a hrozí další snížení rychlosti až na 50 km/h, byl tento objekt vyjmut ze 
stavby optimalizace, jejíž příprava bude trvat ještě delší dobu, aby mohl být rekonstruován 
přednostně a předešlo se tak hrozícímu omezení dopravy na trati. 
 
b) zhodnocení dosavadního technického stavu a využití dosavadního majetku: 
Konstrukce nelze efektivně opravit, původní nosné konstrukce budou druhotně využity jako šrot.  
 
c) údaje o vyšších kvalitativních technických a technologických parametrech stavby: 
Parametry po rekonstrukci: 

• traťová rychlost V=100 km/h, výhledově V = 105 km/h, V130 = 110 km/h, pro vozidla 
s naklápěcími skříněmi Vk = 130 km/h  
• Bezstyková kolej 
• Třída zatížení – zatěžovací schéma LM71, klas. souč. =1,21 + SW/2 (~vlak ČSD 
T+SZS) 
• Na mostě bude zřízeno průběžné kolejové lože 
• Prostorová průchodnost  VMP 3,0 
• Do žlabu kolejového lože budou osazeny kabelové žlaby pro vedení IS 
• Zkapacitnění světlého otvoru pod mostem 8,4 x 3,1 m 

5. Předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 
zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení 
kolaudace a užívání stavby 

a) údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do 
zkušebního provozu: 

Stavba bude předána do užívání najednou. 
Stavba bude uvedena do zkušebního provozu po dobu, která bude stanovena DÚ. 
 
b) seznam dočasných objektů (např. kolejová propojení, zatímní most, atd.): 
Stavba vyžaduje zřízení mostního provizoria pro omezení doby jednokolejného provozu na trati. 
Provizorium bude postupně vloženo do koleje č. 1 a 2. 
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6. Provozní soubory a stavební objekty podléhající technicko – 
bezpečnostní zkoušce 

Uvede se seznam tzv. určených technických zařízení a stavebních objektů (např. železniční 
svršek, mosty trvalé a zatímní atd.):  
SO 101 Rekonstrukce mostu 
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. 

7. Přehled vlastníků, popřípadě správců hmotných investičních 
prostředků 

Uvede se přehledný seznam vlastníků, popřípadě správců hmotných investičních prostředků v 
členění podle jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů nebo jejich částí: 
SO 101, 201, 202, 301, 401 – SŽDC s.o., OŘ Praha 
SO 402 – CETIN a.s. 
SO 101.1, 102 - obec Lety 
SO 101.2 - město Řevnice 
 

8. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu, včetně 
bezbariérového užívání stavby 

Most není určen pro pohyb pěších, proto se opatření pro bezbariérové užívání stavby 
nenavrhuje. 

9. Členění projektové dokumentace staveb drah a staveb na dráze 
pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení ve zkráceném 
stavebním řízení 

Uvede se členění, obsah a rozsah projektové dokumentace:  
A  –  Průvodní zpráva 
B  –  Souhrnná část 
C  –  Situace stavby 
D  –  Technologická část - neobsazeno 
E  –  Stavební část 
F  –  Organizace výstavby  
G  –  Náklady  
H  –  Doklady 
I  –  Geodetická dokumentace 

10. Seznam provozních souborů a stavebních objektů s přímou 
vazbou na parametry interoperability 

Pro posouzení shody s technickými specifikacemi interoperability (u staveb vybrané železniční 
sítě České republiky) se vypracuje seznam provozních souborů a stavebních objektů, které mají 
přímou vazbu na některý ze základních nebo dalších závazných parametrů interoperability dle 
příslušné vyhlášky o provozní a technické propojitelnosti evropského železničního systému. 
Provozní soubory a stavební objekty budou členěny v tomto seznamu dle „subsystémů“ 
infrastruktura, energie, řízení a zabezpečení (subsystém energie bude obsahovat odděleně 
technologickou a stavební část):  
 
Předmětná trať je součástí vybrané železniční sítě České republiky.  
Níže uvedené stavební objekty mají přímou vazbu na subsystém infrastruktura. 



Rekonstrukce mostu v km 22,647 trati Praha Smíchov - Plzeň Průvodní zpráva 
 

TOP CON SERVIS s.r.o. 9/9  
 

 
SO 101 Rekonstrukce mostu 
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. 
 


