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1 Identifikační údaje objektu 
Název stavby:    Rekonstrukce mostu v km 22,647   
 trati Praha Smíchov - Plzeň 
Objekt:     SO 101.1 – Úprava potoka Kejná 
Stupeň dokumentace:    Projekt 
Investor:      SŽDC s.o., Stavební správa západ  
     Sokolovská 278/1955, Praha 9 
Správce objektu:   obec Lety 
     Na Návsi 160, Lety, 252 29 Dobřichovice 
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 
Překonávaná překážka:  potok Kejná 
Převáděná komunikace: místní komunikace (ulice U Viaduktu) 

2 Základní údaje o objektu v dosavadním stavu 
Charakteristika objektu: betonové koryto zakryté přímo pojížděnými ŽB prefabrikáty 
Délka koryta včetně křídel (šachet): 54,5 m 
Délka zakryté části: 45,2 m 
Světlá šířka otvoru: 1,50 m, na vtoku se mírně rozšiřuje  
Světlá výška otvoru: proměnná 0,40 až 1,00 m 
Zatížení: konstrukce je pojížděná silniční dopravou  

3 Účel objektu a požadavky na jeho řešení 
Účelem objektu je převedení vodoteče Kejná ve stísněných poměrech železničního podjezdu. 
Bude zachována původní světlá šířka koryta 1,50 m. Minimální světlá výška koryta bude 
zvýšena z 0,40 m na 0,70 m. 
Rekonstrukce zakrytého koryta je vyvolána nutností jeho odbourání pro budování základů nové 
konstrukce železničního mostu a prostorovými úpravami komunikace pod mostem. 
Po zakrytém korytu bude veden chodník šířky 1,80 m oddělený od vozovky dopravním 
trubkovým zábradlím. 
Do koryta bude zaústěno odvodnění vozovky pod mostem. 
Krycí desky koryta lze snést a koryto v případě potřeby vyčistit. V místě protipovodňové zábrany 
lze koryto rozebrat a celý otvor mostu uzavřít protipovodňovou zábranou. 
Nové krycí desky jsou navrženy na mimořádné zatížení jedním těžkým kolem, q2Q2k/2 = 80 kN 
dle ČSN EN 1991-2 čl. 4.7.3.1. na ploše 0,4 x 0,4 m. 

4 Základní údaje o objektu po rekonstrukci 
Uvedené hodnoty se týkají pouze rekonstruované části koryta 
Charakteristika objektu: betonové koryto zakryté pochozími ŽB prefabrikáty 
Délka rekonstruované části: 26,1 m 
Světlá šířka otvoru: 1,50 m  
Světlá výška otvoru: proměnná 0,70 až 0,95 m 
Zatížení: 5 kN/m2 nebo mimořádně 1 kolo 80 kN  
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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) Archivní výkresy mostu 
2) Protokol o podrobné prohlídce mostního objektu 2011, 2014 
3) Inženýrsko-geologický průzkum (GeoTec GS, 05/2003) 
4) Geodetické zaměření  (SŽDC s.o., SŽG, 09/2015) 
5) Rozpracovaný projekt stavby „Optimalizace trati Černošice - Beroun“ (SUDOP Praha, 

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

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

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) 

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) 
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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 Převáděná 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 Překážka - 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. 

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: 
 
Optimalizace trati Černošice (včetně) – Beroun (mimo) 
 Investor: SŽDC s.o. 
 Projektant: SUDOP a.s. 
 předmětem stavby je optimalizace uvedeného úseku III. TŽK 
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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 
 - 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. 
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 - 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 Bourací práce 
Jeřábem budou sneseny původní krycí desky. Původní koryto bude v místě budoucí spáry mezi 
starou a novou částí odříznuto a střední část odbourána. Řez bude veden ve spáře mezi 
původními prefabrikáty. Místa řezů budou zaměřena, poloha spár mezi novou a starou 
konstrukcí bude ověřena a případně upraven tvar a výztuž nové části koryta. 

7.3 Výkopy 
Výkopy budou prováděny v otevřené svahované jámě při sklonu svahů 1:1. Maximální hloubka 
výkopu cca 1,5 m. Části výkopů podél svahových kuželů opěr budou pažené. 
Výkopy budou spádovány do čerpacích jímek umístěných v rozích. S ohledem na vysokou 
hladinu podzemní vody je třeba počítat s trvalým čerpáním vody. 
Před zahájením výkopových prací budou ověřeny, vytyčeny a označeny polohy IS na staveništi, 
zejména kabel VO a kanalizace vlevo trati a kabel CETIN. V případě potřeby budou sítě 
chráněny před provozem stavby, například zapanelováním nebo bude podle potřeby stavební 
jáma pažena. 

7.4 Konstrukce koryta 
Konstrukce koryta má konstantní příčný řez s proměnnou výškou stěn, směrové vedení 
přibližně sleduje původní vedení koryta a je tvořeno levým obloukem o poloměru 12,0 m, délky 
6,3 m, přímým úsekem délky 17,0 m, pravým obloukem o poloměru 12,0 m délky 2,1 m a 
přímým úsekem délky 0,8 m. Celková délka nové části koryta je 26,1 m. 
Dolní deska klesá v konstantním podélném sklonu 0,37%, horní deska stoupá v konstantním 
spádu 0,5%. 
Světlý otvor koryta má konstantní šířku 1,50 m, výška lineárně roste od 0,73 m do 0,95 m, 
měřeno v ose otvoru. 
Konstrukci koryta tvoří dolní deska šířky 1,88 m, tloušťky 0,25 m betonovaná na podkladní 
beton C12/15 tloušťky min. 150 mm. Dolní deska je v příčném směru vodorovná, v podélném 
směru je v konstantním spádu 0,37% ve směru toku. Do dolní desky jsou vetknuté stěny, ve 
směru toku levá, přiléhající k místní komunikaci, tl. 0,20 m a pravá stěna přiléhající k opěře 
mostu tl. 0,18 m. Pravá stěna je od konstrukce mostu oddělena pružnou vložkou tl. 20 mm. 
Výška stěn se pohybuje od 0,86 m do 1,11 m, ve směru toku výška stěn lineárně roste. 
Na ozub ve stěnách jsou uloženy krycí desky šířky 1,64 m, tloušťky 0,15 m, které tvoří pochozí 
plochu chodníku. Příčný sklon je 2% a je tvořen rozdílnou výškou uložení desek vlevo a vpravo, 
podélný sklon desek je 0,5 % a sleduje podélný spád horní hrany stěn. Desky jsou vyrobeny 
jako prefabrikáty, tak, aby je bylo možné odstranit a koryto potoka vyčistit. Typická délka 
prefabrikátů je 0,75 m, typické kusy jsou pro přímou a pro oblouk o poloměru 12,0 m. Dále jsou 
k zakrytí použity 4 prefabrikáty atypické, kromě ručně vyjímatelných prefabrikátů v místě 
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protipovodňového hrazení. V prefabrikátech krycích desek jsou dvojice otvorů 50 mm pro 
manipulaci.  
Horní povrch prefabrikátů je opatřen příčnou striáží. 
Skrz levou stěnu jsou do koryta zaústěny čtyři žlábky odvodňující povrch místní komunikace. 
Po odbourání částí původního koryta bude ověřena poloha spár mezi novou a starou konstrukcí 
koryta a případně upraven tvar a výztuž nové části koryta. 
 
 Beton NK:  C30/37 – XF4, XD3, XC4 
 Výztuž:  B500B (10 505.9 (R)) 

7.5 Úprava v místě protipovodňového hrazení 
V místě protipovodňového hrazení bude v předstihu vybetonován dosedací práh šířky 0,50 m, 
součást SO 101.2, na který bude volně položena dvojice prefabrikátů dna o rozměrech 1,88 m x 
0,15 m x 0,132 m, ze kterých budou vyčnívat závěsná oka, která budou zároveň vymezovat 
polohu prefabrikátů stěn, na něž budou osazeny atypické úzké krycí desky. Hmotnost všech 
dílů je maximálně 100 kg a lze s nimi tak v případě nutnosti manipulovat i ručně. Díly jsou 
opatřeny otvory pro manipulaci o průměru 50 mm, kromě dílů dna opatřených závěsnými oky. 
Atypické krycí desky šířky 0,15 m jsou v místě hrazení 4 a jejich sejmutím tedy vznikne v místě 
hrazení dostatečně široký manipulační otvor pro osazení hrazení. 
Z důvodu omezení hmotnosti vyjímatelných dílů koryta jsou tyto navrženy poměrně subtilní. 
Omezené rozměry potom nedovolují dodržet normou požadované krytí s ohledem na agresivitu 
prostředí a ochranu výztuže před korozí. Proto je výztuž těchto prvků navržena s protikorozní 
ochranou žárovým zinkováním ponorem tl. 80 m, viz kap. 7.7.3. 

7.6 Zábradlí 
Na konstrukci koryta bude osazeno ocelové dopravní zábradlí s výplní z vodorovných trubek se 
zarážkou pro slepeckou hůl, viz příloha č. E1.1.2-6. 
 
 Ocel zábradlí: S235 JR 

7.6.1 Konstrukční ocel zábradlí 
zábradlí:      S235 JR 
třída provádění dle ČSN EN 1090-2:   EXC2 
dokumentem kontroly dle ČSN EN 10204:  2.2 

7.6.2 Protikorozní ochrana zábradlí 
Systém PKO je navržen dle předpisu SŽDC (ČD) S5/4 pro stupeň korozní agresivity C4 a 
životnost vysokou jako ONS 22: 
- příprava povrchu – otryskání na stupeň Sa 2,5 
- 1x základní nátěr EP s vysokým obsahem Zn 80 m 
- 2x nátěr EP + 1x vrchní nátěr PUR   200 m 
 
Všechny nátěry budou provedeny v mostárně, na stavbě pouze opravy.  
Barevný odstín vrchního nátěru určí investor. 
 
Protikorozní ochrana bude provedena dle předpisu SŽDC (ČD) S5/4. Použitý ONS musí být 
schválen SŽDC (platné osvědčení). Pokovení ponorem bude provedeno dle předpisu SŽDC 
(ČD) S5/4. 

7.6.3 Protikorozní ochrana spojovacích prostředků 
Veškerý spojovací materiál včetně kotevních šroubů bude  
 
žárově zinkován ponorem Zn tl. 45 m 
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Všechny matice chemických kotev budou opatřeny plastovými krytkami. 

7.7 Požadavky na materiál železobetonových konstrukcí 

7.7.1 Beton pro konstrukce 
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: 
 
ŽB KORYTO, KRYCÍ DESKY    
 BETON ČSN EN 206  C30/37 – XF4, XD3, XC4 - Cl 0,40 - Dmax22 - S3 
 - max. průsak 20 mm podle ČSN EN 12390-8 
 
PODKLADNÍ BETON         
 BETON ČSN EN 206  C12/15 - X0 - Cl 1,00 - Dmax22 
 

7.7.2 Povrchová úprava betonu 
Povrchová úprava je předepsána dle TKP staveb státních drah, kapitola 18, třetí aktualizované 
vydání, změna č. 8, příloha č. 4. 
 

VŠECHNY VIDITELNÉ PLOCHY  třída PB2 
 
Pochozí plocha zákrytových desek bude opatřena příčnou striáží. 
 
Pokud není ve výkresech uvedeno jinak, budou všechny viditelné hrany zkoseny 20/20 mm a 
viditelné pracovní spáry pohledově upraveny vložením trojúhelníkové latě (s přeponou délky 
30 mm) do bednění. 

7.7.3 Betonářská výztuž 
V nových železobetonových konstrukcích 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.  
Pro zákrytové desky je minimální krytí 35 mm, jmenovité 40 mm. 
Pro vyjímatelné prefabrikované prvky v místě hrazení je minimální krytí 20 mm, jmenovité 
25 mm. Výztuž těchto prvků bude opatřena PKO ve složení  
 příprava povrchu – máčení v kyselině Be 
 žárové zinkování ponorem – tl. 80 m 
 
Výztuž je navržena jako vázaná, stykovaná přesahem, při některých méně namáhaných 
površích ze svařovaných sítí. 

7.8 Nátěry proti zemní vlhkosti 
Zasypané plochy betonových konstrukcí budou proti zemní vlhkosti chráněny asfaltovými nátěry 
ve složení ALP + 2xALN. Jedná se zejména o ruby stěn. 

7.9 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. 
Bourání původního koryta bude prováděno před hloubením jam pro základy mostu. 
Po odbourání částí původního koryta bude ověřena poloha spár mezi novou a starou konstrukcí 
koryta a případně upraven tvar a výztuž nové části koryta. 
Před budováním nového koryta bude vybetonován základ dosedacího prahu a základy vzpěr 
protipovodňového hrazení. 


