
Řevnice – rekonstrukce železniční trati – SŽDC / SUDOP Praha  
Zápis veřejné prezentace a diskuze 25. 4. 2019 
 
Zápis obsahuje otázky, komentáře a podněty obyvatel a stručně i reakce zástupců SUDOP/SŽDC 
 
Obecné, organizační 

 Jednání s dotčenými vlastníky pozemků a staveb bude probíhat odhadem v létě 2019 
 
Koleje 

 Budou zachovány dvě koleje v celé trase + obratiště ve stanicích   

 Na nádraží v Řevnicích je navržena redukce obratových kolejí dle požadavků ROPID, kterému stačí 
v Řevnicích jedna obratová kolej, další budou i jinde  

 Celá trať bude oplocena 
 
Podjezd 

Jak je řešen podjezd v případě povodně?  

 Běžné dešťové vody budou odčerpávány, při velké vodě budou osazeny mobilní protipovodňové stěny.  

 Při zaplavení podjezdu by hrozilo „odříznutí“ Řevnic – obec by měla požadovat řešení. 

 Při povodních přichází voda z potoka, ne jen od řeky – i na to je třeba v projektu myslet 

 Podjezd je v místě bývalého koryta Berounky, tzn. 2m pod hladinou spodní vody, existuje riziko snížení 
hladiny vody v okolních studnách 

o Podjezd bude těsněný proti prosakování z okolí, voda se bude z podjezdu odčerpávat jen za 
deště 

 
Nebudou stěny podjezdu hrází pro spodní vodu?  

 Podle základního hydrogeologického posudku by neměla mít stavba takovýto vliv, nicméně během 
stavby bude probíhat ve studních monitoring 
Je nutné převedení chodníku v podjezdu?  
Projektant: Je to navrženo s ohledem na rozhledové poměry v křižovatce v podjezdu dle normy, 
návrhová rychlost je 50km/h 

 Klesání ul. Pražské do podjezdu začíná z jedné strany na křižovatce s ulicí U Luhu (zde cca 0,5m 
snížení), na druhé straně u ulice Náplavní 

 Kolem podjezdu bude provedeno statické zajištění okolních nemovitostí na hranici pozemků pilotovými 
stěnami (aby nedošlo ke zborcení plotů apod.) 

 Šířka podjezdu 
o Komunikace (vozovka) 7m 
o Sdílená stezka pro chodce a cyklisty 3,5m (o 12 cm výš oproti vozovce) 

 
 
Nádraží 

 Nová komunikace na severní straně nádraží 
o Je pro stavbu nutná (i z důvodů zajištění bezpečné trasy IZS) 
o Bude následně využita pro zřízení parkování 
o Měla by být koordinována s rozvojem tohoto území (areál Eurovia) 
o Je navržena na soukromém pozemku, SŽDC bude pozemky vykupovat 

 Parkoviště na severní straně nádraží vychází z podkladu ze Středočeského kraje (studie P+R) 

 V rámci projektu dojde k demolici strážních domků, radel a dalších nepotřebných objektů na dráze 

 Budova nádraží zůstane zvenčí stejná, do prostoru parkování před budovou se nezasahuje 

 Podnět pro modernizaci nádražní uhelné kotelny, která produkuje emise      

 Prostor po zrušené koleji bude rekultivován terénními úpravami a zelení, v aktuálním projektu není 
cyklostezka 

 Zrušená kolej jako příležitost pro město 
o Město má zájem pozemek získat, záměr využití není zatím jasný (cyklostezka, parkování,…) 



o Okolní vlastníci by také měli zájem (zvětšení zahrady) 

 Nádraží bude bezbariérové ze všech stran (u každého vstupu, na každé nástupiště – někde výtah, 
někde rampa 

 
Průběh výstavby 

 Předpokládaná délka prací (na podjezdu) je jednu stavební sezónu  

 Během stavby budou zachovány přístupy k pozemkům alespoň jako nouzové (dle požárních předpisů) 

 Během stavby budou provedeny provizorní přeložky sítí, aby okolní domy zůstaly napojeny 

 Termíny: začátek stavby optimálně v r. 2023, trvání stavby 3,5 stavební sezóny 

 Rekonstrukce mokropeského mostu bude znamenat 3 týdny přerušení provozu na trati 

 V době stavby bude vlak jezdit, ale ne 100% počet spojů, jako nyní 

 Objízdné trasy během stavby budou dvě – podjezd a Eurovia 
 
Okolí, širší vazby 

 Podnět pro zřízení chodníku na nové komunikaci za tratí 

 Protihlukové stěny nejsou navrženy, nicméně hluk bude mnohem menší než dnes díky technickému 
řešení (absorbéry a tlumiče) 

 Na mostě Rovinská jsou navrženy semafory synchronizované s provozem na dráze 
o Podnět: jednosměrka by měla být z lávky k nádraží, opačně (jak je to teď navrženo) bude 

provoz rychle zablokován čekajícími auty – projektant prověří 

 Jak je řešen pěší provoz ve směru od Letů?  
o Stávající vazby jsou zachovány, nové navrženy nejsou 

 
Další témata 

 Do nového objezdového mostu projekt nezasahuje (ul. V Luhu) 

 V prostoru přejezdu nebude chodník dle normy, ale přechod s šířkou vyhovující pro kočárek 
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