
 
 
 

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

PROJEKT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA



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

TOP CON SERVIS s.r.o. 2/23  
 

OBSAH: 
 
1. Základní údaje o stavbě ....................................................................................................... 3 
2. Souhrnná technická zpráva .................................................................................................. 3 
3. Průzkumy a podklady ........................................................................................................... 5 
4. Ochranná pásma ................................................................................................................. 5 
5. Koncepce stavby ................................................................................................................. 6 
6. Údaje o splnění stanovených podmínek ............................................................................. 10 
7. Příprava pro výstavbu ........................................................................................................ 10 
8. Výkup pozemků a staveb nebo jejich částí (bytů a nebytových prostor) ............................. 11 
9. Výjimky z předpisů ............................................................................................................. 11 
10. Provozní a dopravní technologie ........................................................................................ 11 
11. Vliv stavby na životní prostředí - podrobně řešeno v příl. B2 .............................................. 11 
12. Projektová dokumentace staveb z hlediska zapracování všech nezbytných požadavků 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, odolnost a zabezpečení stavby z hlediska 
požární ochrany, hygieny a obrany státu, odolnost a zabezpečení před vlivy trakčních a 
energetických vedení (ve smyslu 41 vyhlášky č. 246/200 1 Sb., o stanovení podmínek 
požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), 
ve znění pozdějších předpisů). .......................................................................................... 20 

13. Energetické výpočty ........................................................................................................... 21 
14. Protikorozní ochrana .......................................................................................................... 21 
15. Graf dynamického průběhu rychlostí (platí pouze pro celostátní a regionální dráhy) .......... 22 
16. Dopravní opatření .............................................................................................................. 22 
17. Trvalé a dočasné zábory pozemků ze zemědělského půdního fondu a pozemky určené 

pro plnění funkcí lesa ......................................................................................................... 22 
18. Úspora energie a ochrana tepla ......................................................................................... 22 
19. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí ................................................... 22 
20. Ochrana obyvatelstva ........................................................................................................ 22 
21. Bezbariérové užívání ......................................................................................................... 23 
 
 



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

TOP CON SERVIS s.r.o. 3/23  
 

1. Základní údaje o stavbě 
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 
Stupeň dokumentace: Projekt 
 

2. Souhrnná technická zpráva 
Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu 
konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové 
rezervaci nebo je v památkové zóně: 
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. 
 
Charakteristika současného stavu:  
SO 101 - Rekonstrukce mostu 
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. Spodní stavba je masivní, zděná z kamene, založená plošně. 
Horní pásnice hlavních nosníků jsou pod mostnicemi oslabené korozí, pod klejí č. 2 místy až 
o 5 mm. Hlavy nýtů jsou výrazně oslabené, některé volné. Příčné ztužení, zejména pod kolejí 
č. 2 výrazně oslabené korozí, některé pruty přerušené. Ložiska zanesená a zkorodovaná.  
Kamenné zdivo spodní stavby povrchově zvětrává, místy mírně vyboulené. Spárování 
s trhlinami, jednotlivě vypadané až do hl. 60 mm. Úložné kvádry uvolněné, na O1 vysunuté až 
o 20 mm, shora zanesené, zdivo mezi úložnými kvádry rozvolněné, místy průsaky vody s výluhy 
pojiva. Pod levou konstrukcí na O1 podélná trhlina v úložném kvádru na celou délku, šířky až 
10 mm. Zdivo závěrných zdí rozvolněné a zapřené do nosných konstrukcí. 
Stavební stav most je hodnocen stupni K3/S3. 
 
SO 101.1 - Úprava potoka Kejná 
Koryto potoka je pod mostem zakryté silničními panely, po kterých je vedena vozovka místní 
komunikace. Zakrytí je ukončeno nad mostem a pod mostem betonovými čely osazenými 
trubkovým zábradlím. Celková délka zakrytí je cca 45 m, navržená délka úpravy koryta je 26 m. 
 
SO 101.2 - Protipovodňové hrazení 
V současné době je součástí mostu protipovodňové zařízení obce Řevnice. Při větší vodě tvoří 
těleso dráhy hráz, která brání zaplavení území vlevo trati, pokud je zahrazen mostní otvor. Pro 
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hrazení slouží dobetonované části spodní stavby s osazenými svislými ocelovými profily, mezi 
jejichž pásnice jsou v případě povodně zasouvány dřevěné trámy. 
  
SO 102 - Úprava komunikace pod mostem 
Pod mostem prochází místní komunikace, ulice u Viaduktu. Volná šířka a výška komunikace je 
omezena mostním otvorem. Světlá šířka mostního otvoru je 5,60 m, světlá výška 2,87 m. Šířka 
komunikace v navazujícím úseku je cca 6 m. 
Vozovka pod mostem je tvořena částečně asfaltovým betonem a částečně silničními panely, 
které zároveň tvoří strop koryta potoka Kejná. 
 
SO 201.1 - Železniční svršek 
Kolej na mostě je vedena v přímé, klesá ve spádu cca 1‰. Osová vzdálenost kolejí je cca 
4,06 m. 2. kolej je vedena cca 170 mm nad úrovní 1. koleje. 
Svršek na nosných konstrukcích je uložen na dřevěných mostnicích, za opěrami potom na 
dřevěných pražcích, v navazujícím úseku jsou osazeny betonové pražce. V 1. koleji je vložen 
svršek tvaru R65 z roku 1989 na betonových pražcích SB8 z roku 1989, ve 2. koleji je vložen 
svršek tvaru S49 z roku 1982 na  betonových pražcích SB8 z roku 1982. 
 
SO 201.2 - Železniční spodek 
Únosnost pláně tělesa železničního spodku byla ověřena zatěžovacími zkouškami. 
 
SO 301 - Úprava trakčního vedení 
Trať je elektrizována stejnosměrným trakčním systémem 3kV DC, napájení z trakční měnírny 
Karlštejn. 
Systém TV je na hlavních kolejích plněkompenzovaný, vedlejší koleje ve stanicích jsou po-
lokompenzované. Během provozu byly postupně nahrazeny nevyhovující izolátory a přístroje, 
v některých úsecích bylo nahrazeno původní nosné lano 50Fe za lano 50Bz. Trolejový drát je 
v celém úseku původní. Trolejový drát je použit na hlavních kolejích průřezu 150 mm2 Cu, na 
vedlejších kolejích ve stanici 100 mm2 Cu. 
Použité materiály nosného lana na trati jsou různorodé, na tratích zejména atypicky 2x120 mm2 
Cu. 
Zdvojené nosné lano 2x120 mm2 Cu bylo použito zkušebně, náhradou za zesilovací vedení. 
Tento princip se však neosvědčil, kompenzace zdvojených nosných lan je problematická a na 
úkor kvality celého systému TV.   
V částech trati je narušena statika stožárů vlivem špatné únosnosti železničního spodku a 
nedostatečného založení základů vzhledem k únosnosti zeminy. Přední hrany trakčních podpěr 
jsou v některých úsecích pod dovolenou hodnotu od osy koleje. Trolejové vedení je na trati 
přednostně na individuálních závěsech pomocí šikmých trubkových izolovaných konzol. 
Stožáry jsou použity příhradové a trubkové bez ochrany povrchu metalizací, na tratích podpěry 
převážně z přepjatého betonu. Nosné podpěry jsou převážně individuální, stožáry betonové 
typu „P“ nebo ocelové trubkové typu „T“, kotevní stožáry ocelové typu „Ap“.   
Ochrana proti nebezpečnému dotyku neživých částí TV je řešena individuálním ukolejněním, 
částečně skupinovým ukolejněním pomocí lana.  
Na trakčních podpěrách je v celém úseku zavěšen závěsný optický kabel (ZOK). 
 
SO 401 - Přeložky sdělovacích a zabezpečovacích kabelů SŽDC s.o. 
Na mostní konstrukci mostu v km 22,647 vpravo ve směru staničení je položen kabelový žlab.  
Ve žlabu jsou uloženy dva kabely ve správě  SSZT Praha západ.  
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Sdělovací kabel TCEKEE 3XN0,8 zajištuje provoz mezi stavědlem 1 ŽST Řevnice a VTO 
u vjezdu L, umístěn cca 15 m před mostem. 
Zabezpečovací kabel TCEKEE 7P1, zajišťuje provoz mezi releovou místností žst Řevnice a 
vjezdovým návěstidlem L, umístěno cca do 10m před mostem. 
 
SO 402 - Přeložka kabelu CETIN 
Pod vozovkou místní komunikace pod mostem je vedena kabelová trasa společnosti CETIN 
a.s. Jedná se o 2x trubky HDPE, v jedné z nich je umístěn optický kabel Dobřichovice – 
Řevnice (190.278). Typ kabelu Samsung 24f dielektrický.  
Kabel bude stavbou dotčen, majitel požaduje překládku vložkou. 

3. Průzkumy a podklady  
a) údaje o provedených průzkumech, měření a závěry z nich vyplývající pro zpracování 

projektu a realizace stavby:  
Pro návrh technického řešení rekonstrukce mostu byly použity výsledky následujících měření a 
průzkumů, zajištěných v rámci přípravné dokumentace a 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 

 
b) vhodnost geologických a hydrogeologických poměrů v území:  
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). 
 
c) použité geodetické a mapové podklady a podmínky založení vytyčovací sítě polohové a 

výškové (primárního systému): 
Mosty, trať a přilehlý terén jsou geodeticky zaměřeny v souřadném systému JTSK a výškovém 
systému Bpv. Platné bodové pole bylo převzato od SŽG. Platný katastr nemovitostí je včleněn 
do podrobného geodetického zaměření stavby. 

4. Ochranná pásma 
a) údaje o dosavadních dotčených ochranných pásmech a chráněných územích:  
 
Ochranné pásmo drah železničních je 60 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranice 
obvodu dráhy. 
 
Stavbou budou dotčeny následující inženýrské sítě 

 kabelová trasa SSZT, viz SO 401 
 optický kabel společnosti CETIN a.s., viz SO 402 
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V okolí mostu či přímo pod ním se nacházejí tato vedení: 

 kabelové trasy TÚDC 
 vodovod  
 kabely NN – podzemní i nadzemní 
 kabel VN 
 kabel VO 
 vzdušné vedení CETIN a.s. 
 plyn 
 kanalizace 

 
b) stanovení nových ochranných pásem (rozměry a umístění v terénu): 
Žádná nová ochranná pásma nejsou stanovena. 
 
c) údaje o chráněných ložiskových územích a specifikace báňských podmínek pro zpracování 

návrhu zajištění stavby proti účinkům poddolování (ochranná pásma — dle zákona 
o ochraně přírody a krajiny v platném znění): 

V místě stavby nejsou ložisková ani poddolovaná území. 
 
d) údaje o zeleni: 
Stavba rekonstrukce mostu nevyžaduje ke své realizaci kácení zeleně. Drobné travnaté a 
keřové porosty včetně drobných náletů v bezprostřední blízkosti stavby zejména v oblasti 
násypového tělesa dráhy, které budou bránit samotné rekonstrukci, budou v předstihu 
odstraněny na náklady OŘ Praha. 
 
e) údaje o záborech zemědělského a lesního fondu. 
Při stavbě nedojde k odnětí půdy ze ZPF ani PUPFL. 

5. Koncepce stavby 
a) účel stavby (celková koncepce řešení, zdůvodnění navrženého řešení s ohledem na účel 

stavby, její umístění): 
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. 
Jedná se o celkovou rekonstrukci mostu. Nevyhovující ocelové konstrukce bez kolejového lože 
ve špatném technickém stavu budou nahrazeny železobetonovou integrovanou rámovou 
konstrukcí s kolejovým ložem s minimálními nároky na údržbu. Zároveň dojde k výraznému 
zkapacitnění mostního otvoru, kdy pod novým mostem budou 2 jízdní pruhy a veřejný chodník 
společně se zvýšenou podjezdnou výškou min. na 3,10 m. Součástí stavby je i úprava 
komunikace a zakrytého koryta potoka pod mostem. 
 
b) přehled o dodržení obecných technických požadavků na výstavbu, včetně bezbariérového 

užívání stavby: 
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. 
 
c) architektonické a urbanistické začlenění stavby do území, její vzhled a výtvarné řešení:  
 
d) stručný popis navrženého technického řešení po jednotlivých provozních souborech a 

stavebních objektech, např. užitečné délky kolejí, délky nástupišť, dopravní frekvence, 
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včetně rozčlenění, parkoviště, požadavky na bezbariérové řešení dopravních cest, typ 
zabezpečovacího zařízení, soustava trakčního vedení, atd.:  

 
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 
 
Popis jednotlivých SO a PS 
 
SO 101 - Rekonstrukce mostu 

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. 
 
SO 101.1 - Úprava potoka Kejná 
Zakrytí potoka umožnilo v minulosti rozšíření komunikace pod mostem. V novém stavu 
umožňuje převedení chodníku. 
Během stavby bude potok přeložen do plastové trouby a koryto potoka bude v prostoru mostu 
vybouráno tak, aby bylo možné provést piloty, základy a stěnu rámu. Poté bude vybetonováno 
nové koryto z monolitického železobetonu C30/37 – XF4 a uloženy prefabrikované zákrytové 
desky. Nová konstrukce bude respektovat původní výšky dna a světlé rozměry otvoru. 
Konstrukce bude uložena těsně podél opěry O1 a plynule napojena do původního koryta. 
 
SO 101.2 - Protipovodňové hrazení 
Vzhledem ke zvětšení rozpětí mostu již nebude možné použít konstrukci hrazení s dřevěnými 
trámy. Navrhujeme použití typového systému mobilního hrazení sestávajícího z ocelových 
vodítek zabetonovaných do krajů opěr, ocelových svislých slupic osazených v případě aktivace 
hrazení do připravených vybrání v betonovém prahu ve vozovce a doplněných vzpěrami a 
lehkých hliníkových hradítek tvořených trubkami obdélníkového průřezu s těsněním. Součástí 
objektu jsou i potrubí 4x DN300 pro čerpání vody během povodně umístěná v přechodové 
oblasti za rubem opěry O1  
 
SO 102 - Úprava komunikace pod mostem 
Stavební objekt řeší zásah do místní komunikace U Viaduktu v délce 36,89 m v úseku 
probíhajícím pod výše zmíněným železničním mostem. Součástí prací bude  

- Odstranění stávajících konstrukčních vrstev vozovky 
- Úprava pláně s pokládkou nových konstrukčních vrstev v předepsané výšce nivelety 
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- Provedení povrchového odvodnění betonovými a polymerovými žlaby se zaústěním 
do vodoteče Kejná. 
V celém úseku bude dopravním značením označena snížená rychlost na hodnotu 20 km/h a 
zvýrazněným dopravním značením bude označena podjezdná výška mostu. 
 
SO 201.1 - Železniční svršek 
Kolej na mostě bude vyrovnána, zdvih nivelety koleje č. 1: +199 mm, koleje č. 2: +28 mm, po 
vyrovnání bude výška TK obou kolejí shodná. Kolejnice budou použity původní, pražce nové 
dřevěné, svěrky nové ŽS4. Na mostě bude zřízeno uzavřené kolejové lože. 
 
SO 201.2 - Železniční spodek 
Součástí objektu je zřízení ZKPP v přechodových oblastech mostu. 
 
SO 301 - Úprava trakčního vedení 
V návaznosti na úpravu GPK jsou navrženy následující úpravy stávajícího TV: 

- směrová a výšková regulace TV v návaznosti na úpravu GPK 
- výměna věšáků troleje, proudových propojení, výměna lan pevných bodů a nástavků 

troleje a nosného lana 
 - výměna prvků šikmých izolovaných konzol, svorky, lanové L1 

- zajištění předepsané účinnosti kladkostrojů kotvení, výměna kladek, flexi lana 
 
SO 401 - Přeložky sdělovacích a zabezpečovacích kabelů SŽDC s.o. 
Po odkrytí kabelové trasy a přesné identifikaci kabelů pracovníky  SŽDC_SSZT Praha západ. 
Provede zhotovitel provizorní 5 - 10 m vložky do jednotlivých kabelů. Vložené kabely budou 
jednoplášťové – umožňující snadnou manipulaci. Prodloužená délka kabelů bude po dobu 
rekonstrukce mostu provizorně vyvěšena na mostní provizorium. 
V závěru rekonstrukce budou kabely uloženy do kabelového žlabu do kolejového lože podél 
pravé římsy mostu. 
Po ukončené rekonstrukci mostu zhotovitel překlene most ze svorkovnice VTO a ze zakončení 
v rozvaděči návěstidla L přes most v délce dle dohody s udržujícími pracovníky SSZT Praha 
západ. 
 
SO 402 - Přeložka kabelu CETIN 
Optický kabel vedený pod vozovkou místní komunikace pod mostem bude dle požadavku 
správce přeložen vložkou délky 300 m. Zemní práce provede zhotovitel stavby rekonstrukce 
mostu, manipulace s vedením potom správce kabelu na náklad zhotovitele stavby. Realizační 
dokumentaci vypracuje správce kabelu na náklady investora. 
 
e) požadavky stavby na zdroje (elektrická energie, voda, plyn – bilance spotřeby energií, 

podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima):  
Elektrická energie: 
Pro zabezpečení elektrické energie potřebné pro stavbu bude nutno realizovat provizorní 
přípojku NN z nejbližšího stávajícího vedení. Místo napojení staveništní přípojky je záležitostí 
zhotovitele, přípojka bude opatřena měřením spotřebované energie. Rovněž je možné stavbu 
zásobit energií z mobilních agregátů. 
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Voda pitná a technologická: 
Voda potřebná pro rekonstrukci mostu a pro zabezpečení potřeb sociální části ZS bude na 
stavbu dovážena z nejbližšího vhodného místa. Místo odběru vody zabezpečí zhotovitel v rámci 
dodávky stavebních prací. 
 
f) odvedení povrchových vod, napojení na kanalizaci (nároky na vodní hospodářství, 

vypouštění odpadních vod, včetně souhlasů, ochranná pásma – pásmo hygienické ochrany, 
povolené kvalitativní a kvantitativní ukazatelé odpadních vod, provozní a havarijní řády, 
řešení napojení stavby na stávající sítě technického vybavení):  

Kanalizaci nelze napojit.  
Pro komunikaci budou použity mobilní telefony, resp. radiotelefony. 
 
g) napojení na dopravní systém (počty stání, dopravní trasy a dopravní frekvence):  
Stavba se nachází na železniční trati Praha – Plzeň a na přemosťované místní komunikaci a 
nevyžaduje další napojení na komunikační síť ani technickou infrastrukturu. 
 
h) rozsah náhradní výsadby a ozelenění:  
Není navrženo. 
 
i) bezpečnost práce (zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků, způsob omezení 

rizikových vlivů, bezpečnostní pásma a únikové cesty, ochrana pracovníků a pracovního 
prostředí před účinky škodlivin, skladování nebezpečných látek a manipulace s nimi):  

Je nezbytné zajistit trvalé spojení mezi pracovištěm a pověřeným pracovníkem SŽDC. 
V místech, kde bude možný přístup veřejnosti na stavbu, je třeba zajistit bezpečné provádění 
prací, současně se zajištěním bezpečnosti veřejnosti. 
Vedoucí práce musí být držitelem Vysvědčení o odborné zkoušce dle předpisu SŽDC Zam1. 
Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni. 
Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat: 

 vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 48/1982 
Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení, ve znění pozdějších zákonů, 

 TKP staveb státních drah v platném znění – kap. 1 a dotčené speciální kapitoly, 
 Všichni zaměstnanci, kteří se zúčastní na realizaci díla (včetně zaměstnanců 

případných subdodavatelů), splňují nebo budou splňovat podmínky SŽDC pro vstup 
do vyhrazeného prostoru – mají nebo budou mít vystaven Průkaz ke vstupu do 
objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC v souladu s předpisem Bp1  

 Splňují podmínky zdravotní i smyslové způsobilosti pro práci ve vyhrazeném 
prostoru SŽDC 

 Budou splňovat ustanovení předpisu SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci  

 Musí mít platnou elektrotechnickou kvalifikaci podle přílohy č.4 vyhlášky 100/1995 
Sb. v platném znění. 

 
j) posouzení stavby z hlediska technických požadavků na užívání stavby osobami s 

omezenou schopností pohybu a orientace, údaje o splnění požadavků na bezbariérové 
řešení stavby: 

Pohyb cizích osob na trati a mostech je vyloučen. Opatření pro bezbariérové užívání stavby se 
proto nenavrhuje. 
 
k) uvedou se podmiňující, vyvolané a jiné související investice a předpoklady, resp. nároky na 

jejich zabezpečení: 
Stavba je koordinována s připravovanou stavbou „Optimalizace trati Černošice – Beroun“. 
Stavba je navržena tak, aby při následující stavbě optimalizace trati již nebylo nutné zasahovat 
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do konstrukce mostu. V následné stavbě optimalizace bude na mostě pouze vyměněn 
železniční svršek, zvětšena tloušťka kolejového lože a na římsy mostu může být osazena PHS. 
 
l) uvedou se statické výpočty prokazující, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ní 

působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek  
- poškození (zřícení) stavby nebo její části:  
- větší stupeň nepřípustného přetvoření: 

Statické posouzení nového mostu bylo pro novou mostní konstrukci provedeno dle platné 
legislativy a je součástí projektu. 

6. Údaje o splnění stanovených podmínek 
a) podmínky rozhodnutí o umístění stavby: 
Dle vyjádření místně příslušného stavebního úřadu v Řevnicích z 15.10.2015 je stavba 
v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území. 
 
b) podmínky posuzování vlivů na životní prostředí: 
Podrobně je tato problematika řešena v příloze B2. 
 
c) dodržení kapacitních a dalších stanovených údajů a zdůvodnění případných navržených 

změn oproti předcházejícímu stupni dokumentace: 
Všechny stanovené údaje byly v tomto stupni splněny. 

7. Příprava pro výstavbu 
a) uvolnění staveniště (pozemků i objektů): 
Pozemky dotčené stavbou: 

- v katastrálním území Lety u Dobřichovic pozemky 
- 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 pozemky 
 parc. č. 2689/1 v majetku společnosti České dráhy, a.s. 
 parc. č. 2689/13 v majetku státu s právem hospodařit SŽDC s.o. 

Dočasné zábory mimo pozemky dotčené stavbou se pro zařízení staveniště nepředpokládají. 
 
b) využití stávajících nebo budovaných objektů: 
Konstrukce nelze efektivně opravit, dosavadní objekt nelze využít jiným způsobem. 
 
c) dočasné využití stávajících objektů po dobu výstavby: 
Bez využití.  
 
d) způsob provedení demolic a místa skládek: 
Demoliční suť bude odvezena na skládku odpadů, ocelové nosné konstrukce do šrotu. 
 
e) likvidace porostů (přesázení, kácení, zužitkování): 
Stavba nevyžaduje ke své realizaci kácení zeleně. 
 
f) likvidace škodlivých odpadů (řešit podle druhu odpadu): 
Řešeno v příloze B2 – Vliv stavby na životní prostředí. 
 
g) zabezpečení ochranných pásem, chráněných objektů i porostů po dobu výstavby:  
Zhotovitel má povinnost před zahájením stavebních prací ověřit všechny dotčené sítě a vedení 
a zajistit vytyčení všech inženýrských vedení a provést opatření na jejich ochranu. 
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h) přeložky podzemních a nadzemních vedení, dopravních tras, vodních toků: 
Přeložky sdělovacích a zabezpečovacích kabelů jsou řešeny v SO 401 a 402. Jiné přeložky tato 
stavba neprovádí. 
 
i) omezující nebo bezpečnostní opatření při přípravě staveniště a v průběhu výstavby (odstřel 

objektu či horniny):  
Bez omezujících nebo bezpečnostních opatření. 
 
j) výluka dopravy a jiná dopravní omezení (železniční, silniční apod.):  
Během rekonstrukce mostu se předpokládají postupně tyto výluky trati Praha Smíchov - Plzeň: 

- 1. kolej – 7 dní nepřetržitě 
- noční výluka obou kolejí pro vložení mostního provizoria 
- 2. kolej – 7 dní nepřetržitě 
- noční výluka obou kolejí pro vložení mostního provizoria 
- noční výluka obou kolejí pro vyjmutí mostního provizoria 
- 2. kolej – 35 dní nepřetržitě 
- noční výluka obou kolejí pro vyjmutí mostního provizoria 
- 1. kolej – 40 dní nepřetržitě 

Po celou dobu stavby, předpoklad 5 měsíců, bude s ohledem na použití mostního provizoria a 
práce v blízkosti provozované koleje rychlost v obou kolejích snížena na 50 km/h. 
 
Během stavby bude komunikace pod mostem na cca 6 měsíců úplně uzavřena. Objížďka bude 
vedena přes železniční přejezd v Řevnicích.  

8. Výkup pozemků a staveb nebo jejich částí (bytů a nebytových 
prostor)  

Uvede se celkový rozsah trvalého a dočasného záboru nebo jiného dotčení pozemků a staveb 
nebo bytů a nebytových prostor nebo jejich částí požadovaných pro stavbu: 
Stavba nevyžaduje změnu trvalých záborů – žádné nové trvalé zábory tato stavba nevyžaduje. 

9. Výjimky z předpisů 
Seznam souhlasů, výjimek a úlevových řešení z předpisů, kterými je podmíněno navrhované 
technické řešení, včetně dokladů o jejich udělení.  
Pro tuto stavbu nebyla požadována výjimka z předpisů a norem. 

10. Provozní a dopravní technologie 
Pokud dochází ke změnám oproti předchozímu stupni dokumentace, majících vliv na rozsah 
železniční infrastruktury a provozu, bude provozní a dopravní technologie aktualizována k datu 
odevzdání projektové dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro vydání stavebního 
povolení nebo k oznámení ve zkráceném stavebním řízení. Podrobně je zpracována provozní a 
dopravní technologie v průběhu výstavby s přímou vazbou na stavební postupy a s návrhem 
dopravních a stavebních opatření, jsou-li potřeba.  
Mezistaniční úsek Dobřichovice - Řevnice je součástí celostátní dráhy Praha-Smíchov - Beroun 
zařazené do evropského železničního systému. Na trati je provozována dálková osobní 
doprava (zejména vlaky linek R6 a R26 objednávané Ministerstvem dopravy, ale i komerční 
spoje jednotlivých dopravců), regionální osobní doprava (zejména spoje linky S7 objednávané 
ve spolupráci Středočeského kraje a hlavního města Prahy) a nákladní doprava. 
 
Jak již bylo zmíněno v kapitole 7. v bodě j) budou v úseku Dobřichovice - Řevnice probíhat 
střídavě nepřetržité výluky traťových kolejí. Vzhledem k rozsahu provozu v tomto mezistaničním 
úseku byly zpracovány 4 studijní výlukové nákresné jízdní řády (VNJŘ), vždy pro výluku každé 
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traťové koleje a období ranní dopravní špičky a dopravního sedla. VNJŘ byly zpracovány jako 
modelové pro období 120 minut a jsou uvedeny v příloze této TZ. 
 
Principy sestavy modelových VNJŘ 
 
V obou stanicích je instalováno elektromechanické staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) a na 
trati je instalován jednosměrný hradlový poloautomatický blok. Byla respektována poloha všech 
přejezdových zabezpečovacích zařízení a způsob jejich obsluhy (zda jsou ovládána jízdou 
vlaku či jiným způsobem). Dále bylo předpokládáno, že během výluky bude v obou stanicích 
umožněno stavění průjezdných vlakových cest do nesprávného směru instalací tzv. kolíčkového 
zapojovače.  
 
Ve výchozím stavu bylo předpokládáno, že v každé stanici bude sloužit 1 výpravčí ve směně a 
že ve stanici Řevnice bude ruční přivolávací návěst ve směru na Dobřichovice návěstit 
signalista sloužící na stavědle č. 1. Za těchto předpokladů byly navrženy funkční VNJŘ splňující 
požadavky předpisu SŽDC D7/2 na provozní zálohu.  
 
Variantně by bylo možné uvažovat jednak 2 současně sloužící výpravčí v jednotlivých stanicích. 
Tím pádem by ve výpočtech provozních intervalů odpadla doba věnovaná sledování 1. vlaku a 
všechny níže vypočtené intervaly křižování, ve kterých je 1. vlak projíždějící, by mohly být o cca 
0,5 minuty kratší (v případě nákladních vlaků by bylo zkrácení ještě významnější). 
 
Další variantou je úprava zabezpečovacího zařízení, která by umožnila návěstit přivolávací 
návěst na odjezdových návěstidlech stanice Řevnice ve směru na Dobřichovice. Pak by 
veškeré intervaly křižování, ve kterých odjíždí ze stanice Řevnice vlak proti správnému směru, 
zkrátila o 0,5 minuty. Tato varianta má za následek nejen snížení hodnot provozních intervalů, 
ale i snížení fyzické a psychické zátěže zaměstnanců provozovatele dráhy konajících službu. 
 
Celková předpokládaná úspora je přibližně 4 minuty za každých 120 minut provozu pro každé 
z předchozích variantních opatření, úhrnem tedy 8 minut za každých 120 minut provozu. Tato 
hodnota je pro snížení počtu odřeknutých vlaků nedostačující. 
 
Pro výpočet jízdních dob bylo jednak uvažováno omezení traťové rychlosti na 50 km/h v oblasti 
stavby, jednak byla uvažována rychlost jízdy podle rozhledových poměrů pro vlaky na obou 
zhlavích při přejíždění zhlaví se související jízdou proti správnému směru. Dále byly zohledněny 
též instalované úsekové děliče ve stanici Dobřichovice. 
 
Ve stanicích Dobřichovice i Řevnice se předpokládalo, že žádná hlavní ani předjízdná staniční 
kolej nebude obsazena pro potřeby předmětné stavby a bude tedy možné tyto koleje využívat 
v rámci sestavy VNJŘ. 
 
Pro výpočet jízdních dob a sestavu NJŘ byl použít program FBS. Jízdní doby tímto programem 
počítané byly ověřovány ze strany SŽDC již při jiných projektech a byla konstatována 
dostatečná shoda s výpočty provedenými dynamikem SŽDC. Při určování přirážek k jízdním 
dobám byla dodržena vyhláška UIC 451-1.  Při tvorbě VNJŘ bylo vycházeno ze současného JŘ 
2015-2016. 
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Pro srovnání jsou uvedeny v následující tabulce jízdní doby v minutách pro současný stav a 
jednotlivé výlukové stavy:  

Typ vlaku 

JŘ 2015/2016 výluka 1. TK výluka 2. TK 

sudý 
směr 

lichý směr sudý směr lichý směr sudý směr lichý směr 

R-Plzeň 2,5 2,5 3,0 5,0 4,5 3,0 

R-Písek 2,5 2,5 3,0 5,0 5,0 3,0 

Os-Beroun 3,5 3,5 4,0 5,0 5,0 4,0 

 
 
Návrh jednotlivých modelových variant VNJŘ 
 
Obecně bylo postupováno při návrhu VNJŘ tak, aby jednak byly co nejméně ovlivněny dálkové 
vlaky objednávané ministerstvem dopravy a dále aby co nejmenší změny postihly silně 
poptávanou příměstskou linku S7 v úseku Praha-Smíchov - Dobřichovice. 
V jednotlivých variantách, kde to bylo možné, byla vložena modelová trasa nákladního vlaku 
kategorie Nex (loko 363.5, zátěž 1400 t, délka 500 m) charakterem odpovídající kontejnerovým 
vlakům. 
 
Pro potřeby tvorby VNJŘ byly spočteny provozní intervaly, resp. následná mezidobí. Dále jsou 
uvedeny komentáře k jednotlivým výlukovým stavům. 
 
Staniční provozní intervaly 
 

žst. Dobřichovice 
interval křižování 

výluka 1. TK z Řevnic 

2. vlak směr Řevnice 

Os R Nex 

1. vlak 
ze směru Řevnice 

Os 2,0 2,0 2,0 

R 2,0 2,5 - 

Nex 2,5 - - 

 
 

žst. Dobřichovice 
interval křižování 

výluka 2. TK do Řevnic 

2. vlak směr Řevnice 

Os R Nex 

1. vlak 
ze směru Řevnice 

Os 2,0 2,0 2,0 

R 2,5 2,5 - 
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Nex 2,5 - - 

 
 

žst. Řevnice 
interval křižování 

výluka 1. TK do Dobřichovic 

2. vlak směr Dobřichovice 

Os R Nex 

1. vlak 
ze směru Dobřichovice 

Os 2,0 2,0 - 

R 3,0 3,0 3,0 

Nex - 3,0 - 

 
 

žst. Řevnice 
interval křižování 

výluka 2. TK z Dobřichovic 

2. vlak směr Dobřichovice 

Os R Nex 

1. vlak 
ze směru Dobřichovice 

Os 1,0 1,5 - 

R 2,0 2,0 2,5 

Nex - 2,5 - 

 
 

žst. Dobřichovice 
interval postupného odjezdu a vjezdu na 3. SK 

2. vlak ze směru Praha 

Os 

1. vlak směr Praha Os 5,5 

 
 
Následná mezidobí 
 

směr Dobřichovice–Řevnice 
následné mezidobí pro 2. TK 

výluka 1. TK 

2. vlak 

Os R 

1. vlak Os - - 

R 4,0 - 
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směr Dobřichovice–Řevnice 
následné mezidobí pro 1. TK 

výluka 2. TK 

2. vlak 

Os R 

1. vlak Os - - 

R 7,0 - 

 
 

směr Řevnice–Dobřichovice 
následné mezidobí pro 2. TK 

výluka 1. TK 

2. vlak 

Os R 

1. vlak Os - 7,5 

R - - 

 
 

směr Řevnice–Dobřichovice 
následné mezidobí pro 1. TK 

výluka 2. TK 

2. vlak 

Os R 

1. vlak Os - 4,5 

R - - 

 
 
Výluková opatření (včetně VNJŘ) byla zpracována zvlášť pro výluku 1. TK a výluku 2. TK, a to 
z důvodu rozdílných jízdních dob při jízdě po správné a po nesprávné koleji. 
 
Výluka 1. TK – období špičky 
 
Návrh JŘ pro období špičky má na jednotlivé linky (segmenty) následující dopady: 

 R Praha – Beroun – Plzeň/České Budějovice 
o Ve směru Beroun na odjezdu z Prahy-Smíchova opožděn o 0,5 minuty, na 

příjezd do Berouna opožděn o 1 minutu. 
o Ve směru Praha na příjezdu do Prahy-Smíchova opožděn o 3 minuty. 

 Os Praha – Beroun 
o Ve směru Beroun čeká v Dobřichovicích na R Beroun – Praha (jede-li), příjezd do 

Berouna pak o 6,5 minuty. 
o Ve směru Praha: odjíždí z Berouna o 5 minut dříve (X:10/X:40), z Dobřichovic v 

pravidelné poloze. 
o Není možný krátký obrat soupravy v Berouně, vzniká potřeba další jedné 

soupravy v oběhu.  
 Os Praha – Řevnice 
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o Ve směru Řevnice v úseku Praha-Radotín – Dobřichovice 5 minut opožděny, 
v úseku Dobřichovice–Řevnice odřeknuty. 

o Ve směru Praha v úseku Řevnice – Dobřichovice odřeknuty. 
o V Dobřichovicích těsné vystřídání na koleji č. 3 (je možné vystřídání i na koleji č. 

6). 
 Os Praha – Praha-Radotín 

o Ve směru Praha-Radotín beze změny. 
o Ve směru Praha na odjezdu z Radotína 3,5 minuty opožděn (čeká na průjezd R 

od Berouna). 
 Nákladní vlaky 

o Vložena modelová trasa pro Nex (loko 363.5, zátěž 1400 tun, interval 120 minut). 
o Ve směru Beroun odjezd z Prahy-Radotína S:58, ve směru Praha odjezd z 

Berouna seř.n. S:28 (přibližný proklad s R směr Písek). 
 
Provozní záloha: 
 

Období 1. hodina 2. hodina Celkem 
Provozní záloha 7,5 min 8,5 min 16 min 

 
Obecně je provozní záloha rozdělena na kratší doby během celého dvouhodinového výřezu, 
není tedy soustředěna kolem tras nákladních vlaků. Pro zvýšení provozní zálohy je možné 
neuvažovat s nákladními trasami.   
 
Výluka 1. TK – období sedla 
 
Návrh JŘ pro období špičky má na jednotlivé linky (segmenty) následující dopady: 

 R Praha – Beroun – Plzeň/České Budějovice 
o Ve směru Beroun na odjezdu z Prahy-Smíchova opožděn o 0,5 minuty, na 

příjezd do Berouna opožděn o 1 minutu. 
o Ve směru Praha na příjezdu do Prahy-Smíchova opožděn +3 minuty. 

 Os Praha – Beroun 
o Ve směru Beroun čeká v Dobřichovicích na R Beroun – Praha (jede-li), příjezd do 

Berouna pak opožděn o 6,5 minuty. 
o Ve směru Praha: odjíždí z Berouna o 5 minut dříve (X:40), z Dobřichovic v 

pravidelné poloze. 
 Os Praha – Řevnice 

o Ve směru Řevnice čeká v Dobřichovicích na R Beroun – Praha, na příjezdu do 
Řevnic +6,5 minuty (X:26,5) 

o Ve směru Praha z Řevnic jede o 2,5 minuty dříve (X:28,5), z Dobřichovic veden v 
pravidelné poloze 

o Zbývají 2 minuty na obrat v Řevnicích, jelikož není možný tak krátký obrat 
soupravy v Řevnicích, vzniká potřeba další jedné soupravy v oběhu (soupravy se 
střídají v obracení na kolejích č. 3 a 6); variantě by mohlo být uvažováno 
s ukončením vlaků v Dobřichovicích (stejně jako ve špičce) s případnou NAD, 
pak by další souprava nebyla třeba.  

 Nákladní vlaky 
o Vložena modelová trasa Nex (loko 363.5, zátěž 1400 tun, interval 120 minut).. 
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o Ve směru Beroun odjezd z Prahy-Radotína S:58, ve směru Praha odjezd z 
Berouna seř.n. S:28 (přibližný proklad s R směr Písek). 

 
Provozní záloha: 
 

Období 1. hodina 2. hodina Celkem 
Provozní záloha 7,5 min 8,5 min 16 min 

 
Obecně je provozní záloha rozdělena na kratší doby během celého dvouhodinového výřezu, 
není tedy soustředěna kolem tras nákladních vlaků. Pro zvýšení provozní zálohy je možné 
neuvažovat s nákladními trasami.   
 
Výluka 2. TK – období špičky 
 
Návrh pro období špičky má na jednotlivé linky (segmenty) následující dopady: 

 R Praha – Beroun – Plzeň/České Budějovice 
o Ve směru Beroun na příjezdu do Berouna opožděn o 3,5 minuty, avšak jeví se 

jako pravděpodobné odbourání zpoždění v návazných úsecích.  
o Ve směru Praha bez významnějšího ovlivnění (zpoždění do 0,5 minuty). 

 Os Praha – Beroun 
o Ve směru Beroun čeká v Dobřichovicích na R Beroun – Praha, na příjezdu do 

Berouna opožděn o 6 minut. 
o Ve směru Praha jede z Berouna o 3 minuty dříve (X:12/X:42), z Dobřichovic 

veden v pravidelné poloze. 
o Není možný krátký obrat soupravy v Berouně, vzniká potřeba další jedné 

soupravy v oběhu.  
 Os Praha – Řevnice 

o Ve směru Řevnice v úseku Praha-Radotín – Dobřichovice 5 minut opožděny, 
v úseku Dobřichovice – Řevnice odřeknuty. 

o Ve směru Praha v úseku Řevnice – Dobřichovice odřeknuty. 
o V Dobřichovicích těsné vystřídání na koleji č. 3 (je možné vystřídání i na koleji č. 

6). 
 Os Praha – Praha-Radotín 

o Ve směru Praha-Radotín beze změny. 
o Ve směru Praha na odjezdu z Radotína 1 minutu opožděn (čeká na průjezd R od 

Berouna). 
 Nákladní vlaky 

o Vložena modelová trasa Nex (loko 363.5, zátěž 1400 tun, interval 120 minut). 
o Ve směru Beroun odjezd z Prahy-Radotína S:57, ve směru Praha odjezd z 

Berouna seř.n. S:28 (přibližný proklad s R směr Písek). 
 
Provozní záloha: 
 

Období 1. hodina 2. hodina Celkem 
Provozní záloha 12 min 12,5 min 24,5 min 
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Obecně je provozní záloha rozdělena na kratší doby během celého dvouhodinového výřezu, 
není tedy soustředěna kolem tras nákladních vlaků. Pro zvýšení provozní zálohy je možné 
neuvažovat s nákladními trasami. 
 
Výluka 2. TK – období sedla 
 
Návrh pro období špičky má na jednotlivé linky (segmenty) následující dopady: 

 R Praha – Beroun – Plzeň/České Budějovice 
o Ve směru Beroun na příjezdu do Berouna opožděn o 3,5 minuty, avšak jeví se 

jako pravděpodobné odbourání zpoždění v návazných úsecích.  
o Ve směru Praha bez významnějšího ovlivnění (zpoždění do 0,5 minuty). 

 Os Praha – Beroun 
o Ve směru Beroun čeká v Dobřichovicích na R Beroun – Praha, na příjezdu do 

Berouna opožděn o 6 minut. 
o Ve směru Praha jede z Berouna o 3 minuty dříve (X:42), z Dobřichovic veden v 

pravidelné poloze. 
 Os Praha – Řevnice 

o Ve směru Řevnice čeká v Dobřichovicích na R Beroun – Praha, na příjezdu do 
Řevnic opožděn o 6 minut (X:26). 

o Ve směru Praha z Řevnic jede o 2 minuty dříve (X:29), z Dobřichovic veden v 
pravidelné poloze. 

o Zbývají 3 minuty na obrat v Řevnicích, není možný krátký obrat soupravy 
v Řevnicích, vzniká potřeba další jedné soupravy v oběhu (soupravy se střídají 
v obracení na kolejích č. 3 a 6); variantně by mohlo být uvažováno s ukončením 
vlaků v Dobřichovicích (stejně jako ve špičce) s případnou NAD, pak by další 
souprava nebyla třeba.  

 Nákladní vlaky 
o Vložena modelová trasa Nex (loko 363.5, zátěž 1400 tun, interval 120 minut). 
o Ve směru Beroun odjezd z Prahy-Radotína S:57, ve směru Praha odjezd z 

Berouna seř.n. S:28 (přibližný proklad s R směr Písek). 
 
Provozní záloha: 
 

Období 1. hodina 2. hodina Celkem 
Provozní záloha 12 min 12,5 min 24,5 min 

 
Obecně je provozní záloha rozdělena na kratší doby během celého dvouhodinového výřezu, 
není tedy soustředěna kolem tras nákladních vlaků. Pro zvýšení provozní zálohy je možné 
neuvažovat s nákladními trasami.  
 
Řešení NAD 
 
Při výlukách jednotlivých traťových kolejí je v rámci modelových VNJŘ navrženo v období 
špičky odřeknutí vlaků Os Praha – Řevnice v úseku Dobřichovice – Řevnice. Dále je stejné 
odřeknutí navrženo v období sedla pouze jako variantní (z důvodu nezvýšení potřeby souprav 
v oběhu nebo pro zvýšení stability). 
 
V úseku Dobřichovice – Řevnice je možné zavést NAD. Dále je navržen modelový JŘ NAD. 
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Vstupní předpoklady pro NAD: 

 doba přestupu v Dobřichovicích 6 minut 
 doba jízdy busu NAD v úseku Dobřichovice – Řevnice 15 minut 

 
Pro období špičky je navržen provoz NAD v taktu 30 minut: 

 odjezdy z Dobřichovic X:07 a X:37, příjezdy do Řevnic X:22 a X:52 
 odjezdy z Řevnic X:34 a X:04, příjezdy do Dobřichovic X:49 a X:19 

 
Pro období sedla je navržen provoz NAD v taktu 60 minut: 

 odjezdy z Dobřichovic X:22, příjezdy do Řevnic X:37 
 odjezdy z Řevnic X:14, příjezdy do Dobřichovic X:29 

 
Obecně je uvažováno s jedním vozidlem NAD na jeden vlak (vzhledem k nahrazovanému 
koncovému úseku linky). V období špičky i sedla je potřeba 2 vozidel v oběhu.  
 
Závěry 
 
Obecně lze říci, že v rámci VNJŘ lze provést všechny vlaky osobní dopravy kromě vlaků Os 
Praha – Řevnice v období špičky. Dále bylo prokázáno, že lze vložit i trasu nákladního vlaku 
určitých (typických) parametrů.  
 
Všechny navržené VNJŘ splňují obecné požadavky předpisu SŽDC D7/2 na potřebnou 
provozní zálohu, ale situace při vyloučení 1. TK vykazují vyšší dobu obsazení. Toto je 
způsobeno nutností použití ručních přivolávacích návěstí ve stanici Řevnice. 
 
Dále je třeba zmínit, že v období špičky je u vlaků Os Praha – Beroun nutná potřeba jedné 
dodatečné soupravy, kvůli nemožnosti krátkého obratu v Berouně. U vlaků Os Praha – Řevnice 
je taktéž potřeba jedné dodatečné soupravy v období sedla z důvodu nemožnosti krátkého 
obratu ve stanici Řevnice (toto je možné variantně řešit zkrácením do stanice Dobřichovice). 
Vhodným uzpůsobením provozu je možné při přechodu ze špičky do sedla (a opačně) tuto 
dodatečnou soupravu „přemístit“ z Berouna do Řevnic. 
 
Dle konečné verze schváleného ročního plánu výluk na rok 2017 je předmětná výluka 
naplánována v termínu květen – červenec 2017. V rámci tohoto časového období jsou 
schváleny i následující výluky na tratích 170 a 171: 

 souvislá výměna kolejnic v úseku Praha-Radotín – Praha-Smíchov (10.5.2017–
21.6.2017) 

 optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr 
Obě výluky je možné provádět současně s výlukami plánovanými v rámci předmětné stavby, 
avšak záleží na konečné dohodě provozovatele dráhy, dopravců a případně objednatelů 
dopravy. 

11. Vliv stavby na životní prostředí - podrobně řešeno v příl. B2 
Rozsah zpracování vlivu stavby na životní prostředí v projektové dokumentaci staveb drah a 
staveb na dráze pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení ve zkráceném stavebním 
řízení vyplyne z upřesnění a změn v technické části dokumentace oproti předchozímu stupni 
dokumentace, včetně ochrany proti hluku. Pokud došlo ke změně oproti hlukové studii, která 
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byla součástí přípravné dokumentace, doplní se i hluková studie, biologický průzkum a 
hodnocení vlivů na životní prostředí v případech, kdy není nařízeno posuzování podle zákona  
Č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.  
Při provádění stavebních prací je nutno dbát na: 

- Ochranu proti hluku a vibracím 
Zhotovitel stavby je povinen používat především stroje a mechanizmy v dobrém 
technickém stavu, jejich hlučnost nesmí přesahovat hodnoty stanovené v technickém 
osvědčení. 

- Ochranu proti znečištění komunikací a nadměrné prašnosti 
Vozidla vyjíždějící ze staveniště na pozemní komunikace musí být řádně očištěna, aby 
nedocházelo k jejich znečištění. V případě odvozu suti bude suť při nakládání na vozidla 
zvlhčována kropením. U výjezdů ze staveniště bude zřízena plocha pro mechanické 
dočištění vozidel vyjíždějících ze stavby. 

- Ochranu proti znečištění ovzduší výfukovými plyny a prachem 
Zhotovitel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve 
výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a 
předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování 
stavebních strojů se spalovacími motory musí být omezeno na nejmenší možnou míru. 
Je nutné provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřízení motorů. 

- Ochranu proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace 
Základní podmínky ochrany povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením 
jinými látkami než odpadními vodami stanoví §39 zákona č. 254/2001 Sb. – vodní 
zákon. Odpadní vody specifikuje §38 uvedeného zákona. 
Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení 
jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými 
látkami, popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke 
zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných 
oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů. Dále 
se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení k zachycování, 
skladování, dopravě a odkládání látek. 

- Ochrana stávající zeleně: 
Při realizaci je nutná ochrana stávající zeleně, z níž bude možné likvidovat pouze to, co 
bezprostředně překáží stavbě. 

12. Projektová dokumentace staveb z hlediska zapracování všech 
nezbytných požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
odolnost a zabezpečení stavby z hlediska požární ochrany, hygieny 
a obrany státu, odolnost a zabezpečení před vlivy trakčních a 
energetických vedení (ve smyslu 41 vyhlášky č. 246/200 1 Sb., o 
stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění 
pozdějších předpisů). 

Uvede se popis s uvedením, jak daný návrh řešení splňuje požadavky příslušných vyhlášek, 
předpisů a norem (bezpečnost a ochrana zdraví při práci, včetně možných rizik, technické 
řešení stavby a jejího provozu z hlediska požární ochrany včetně vodních zdrojů, vnějších 
požárních hydrantů, požární signalizace, požárních stanic nebo zbrojnic apod. Dále 
charakteristika objektů a provozů z hlediska požární ochrany. Bude uvedeno konkrétní 
prokázání splnění stanovených a požadovaných podmínek z předchozího stupně 
dokumentace).  



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

TOP CON SERVIS s.r.o. 21/23  
 

Požární ochrana stavby bude projednána se složkami integrovaného záchranného systému. U 
tunelů delších než 1000 m bude jako součást projektové dokumentace zpracován „Plán 
požárně-bezpečnostních zkoušek“, prováděných v rámci zkušebního provozu.  
 
Požárně bezpečnostní řešení: 
Z hlediska požární bezpečnosti nedojde ke změně stávajících parametrů. 
 
Ochrana proti hluku a vibracím: 
V blízkosti zástavby budou zhotovitelem při výstavbě respektovány hlukové limity pro danou 
lokalitu. Z hlediska hlukové zátěže nedojde ke změně stávajících parametrů.  
 
Bezpečnost práce:  
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 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. 

13. Energetické výpočty 
a) řeší spotřebu elektrické energie pro elektrickou trakci, výkonové dimenzování napájecích 

stanic a podklady pro proudové a napěťové dimenzování pevných elektrických trakčních 
zařízení:  

b) řeší zpětné vlivy trakčních obvodů na napájecí sít‘ energetiky a navrhuje způsob omezování 
zpětných vlivů:  

c) řeší kontrolu bilance činných a jalových výkonů a navrhuje opatření na zajištění 
předepsaného účiníku. Výsledky výpočtů je nutno projednat se stavebníkem a následně pak 
s dodavateli elektrické energie: 

Stavba nemá podstatný vliv na elektrickou trakci. Po skončení stavby dojde ke zrušení omezení 
rychlosti na mostě, čímž odpadne nutnost brzdit a rozjíždět soupravy, čímž dojde k drobnému 
poklesu nároků na elektrickou trakci. 

14. Protikorozní ochrana 
Uvede se ochrana objektů před účinky koroze způsobené bludnými proudy. Z důvodu zamezení 
negativního ovlivňování především úložných zařízení je nutno zajistit požadavky na korozní 
průzkum  
a) u tratí elektrizovaných stejnosměrnou trakční soustavou 3 kV, a to jak před započetím 

stavby (předběžný korozní průzkum a návrh výstavby měřících bodů) tak i před uvedením 
zařízení do trvalého provozu (dodatečný korozní průzkum):  

b) v místě styku stejnosměrné a nezávislé trakce, a to do 5 km od izolovaného styku směrem 
do trakce nezávislé:  

c) v místech styku stejnosměrné a střídavé trakční proudové soustavy do vzdálenosti 5 km od 
neutrálního pole ve směru tratě napájené střídavou trakční proudovou soustavou, 

d) v místech silných stejnosměrných zdrojů (např. městská hromadná doprava). 
Na základě zjištěných výsledků korozních průzkumů je nutno předložit řešení ochranných 
opatření proti účinkům bludných proudů dle platných předpisů. Z důvodu zamezení negativního 
ovlivňování především úložných zařízení a dále elektrických zařízení, přijímačů.  
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Most leží na železniční trati elektrizované stejnosměrnou trakční soustavou 3 kV. Doprava na 
trati je významným zdrojem bludných proudů. 
Lokalita byla odborně posouzena specializovaným pracovištěm JEKU, s.r.o.. 
Mostní stavba je navržena z hlediska ochrany stavby před účinky bludných proudů s parametry 
odpovídajícími stupni ochranných opatření č. 4, tj. s elektricky izolačním oddělením konstrukce 
od okolí, s provařovanou výztuží a opatřena vývody C.R.M. pro měření bludných proudů. 
Po dokončení stavby bude provedeno měření vlivu bludných proudů. 

15. Graf dynamického průběhu rychlostí (platí pouze pro celostátní 
a regionální dráhy)  

Upřesní se zpracovaný graf dynamického průběhu rychlostí z předchozího stupně. Vypracuje 
se pro nejrychlejší osobní vlaky a pro průběžné nákladní vlaky. Obsahuje navržené traťové 
rychlosti pro klasické soupravy (s nedostatkem převýšení v oblouku do 100 mm a 130 mm) a 
pro jednotky s naklápěcí skříní, dále stávající traťové rychlosti, popis směrových a sklonových 
poměrů, včetně jejich staničení, označení polohy dopraven a zastávek. Znázorňuje dynamický 
průběh rychlosti v návaznosti na sousední traťové úseky (zpracuje se pouze u staveb 
modernizace a u rekonstrukcí vedoucích ke zvýšení rychlosti).  
Graf dynamického průběhu rychlostí nebyl pro tuto stavbu zpracován. 

16. Dopravní opatření 
Uvedou se všechna dopravní opatření (drážní a silniční), zejména pak výluky, náhradní 
doprava, případné objížďky, uzávěry atd.  
 
Viz kapitola 7.j). 

17. Trvalé a dočasné zábory pozemků ze zemědělského půdního 
fondu a pozemky určené pro plnění funkcí lesa 

Uvede se celkový rozsah trvalého a dočasného záboru pozemků nebo rozsah omezení 
využívání pozemků v členění dle druhu na zemědělský půdní fond a pozemky určené pro plnění 
funkcí lesa a odchylky od předchozího stupně.  
Zábory pozemků ZPF a PUPFL nejsou navrženy. 

18. Úspora energie a ochrana tepla 
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů 

podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov: 
Nejedná se o budovu. 
 
b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby: 
Není pro tuto stavbu požadována. 

19. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Radon (pro potřeby realizace pozemních staveb), agresivní spodní vody, seismicita, 
poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma, apod.  
Stavba není ohrožena výše uvedenými škodlivými vlivy vnějšího prostředí. 

20. Ochrana obyvatelstva  
Splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby hlediska ochrany 
obyvatelstva. 
Posuzovaná stavba v předmětném území není v rozporu se zájmy na ochranu veřejného zdraví 
ve smyslu ustanovení zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění a 
souvisejících předpisů. 
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21. Bezbariérové užívání 
1) zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu: 
2) zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením: 
3) zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením: 
4) seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně řešení 

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


