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SŽDC GŘ O16 

Ing. Jan Černý, 724 332 279 

Připomínka se týká navrženého cílového stavu kolejiště ŽST Praha-Krč, jak je prezentován v materiálu 
„DT schema.pdf“, stránka 4/9 – „ŽST PRAHA-KRČ (cílový stav)“. 

Z navrženého schematu vyplývá, že pokud by kolejiště ŽST Praha-Krč bylo v cílovém stavu uspořádáno 
právě takto, došlo by k částečnému znehodnocení celé investiční akce, obzvláště pokud se týká cíle 
„Spolu s dalšími stavbami zlepšit podmínky pro provoz nákladní dopravy a umožnit po dokončení všech 
staveb zavedení provozu osobních tangenciálních linek v relaci Praha-Radotín – Praha-Zahradní 
Město“. 

Dle navrženého cílového stavu by totiž došlo k fatálnímu omezení propustnosti spořilovského zhlaví 
ŽST Praha-Krč, resp. ke vzniku „úzkého hrdla“, zejména pro vlaky osobní dopravy. Problematickým, 
konfliktním místem je výhybka 27ab, kde by právě v případě vedení linek v relaci Praha-Radotín – 
Praha-Zahradní Město docházelo ke křížení s linkami v relaci Praha hlavní nádraží – Praha-Vršovice – 
Praha-Braník. 

Jsme toho názoru, že je žádoucí a stavebně řešitelné uspořádat cílový stav kolejiště ŽST Praha-Krč tak, 
aby: 

a) se linky ve dvou výše zmíněných relacích vůbec nekřížily 

b) bylo možné případné zřízení vzájemných přestupních vazeb v osobní dopravě mezi zmíněnými 
relacemi při minimální délce provozních intervalů mezi jízdními cestami těchto linek. 

O16 GŘ Správy železnic navrhuje upravit záměr cílového stavu kolejiště v ŽST Praha-Krč takto: 

• V prostoru mezi silničním podjezdem ulice Sulické a 2. nástupištěm zřídit kolejovou spojku z 
koleje č. 4 do koleje č. 2. 

• V prostoru od 2. nástupiště směrem ke spořilovskému zhlaví prodloužit kolej č. 2 přímo k 
výhybce současného čísla 29, při zrušení propojení mezi výhybkami současných čísel 27ab a 29. 

• Snést křižovatkovou výhybku současného čísla 27ab a nahradit ji jednoduchou výhybkou 
směřující ze směru od Odb Spořilov na koleje č. 1 a 3. 

• Do prodloužené koleje č. 2 vložit novou jednoduchou výhybku směřující ve směru k Odb 
Spořilov vlevo na kolejovou spojku do koleje č. 1 k výhybce současného čísla 26 a přímo (resp. vpravo) 
k výhybce současného čísla 29. 

Graficky je náš návrh znázorněn v přiloženém schematu, zakreslením červenou barvou do původního 
návrhu cílového stavu kolejiště ŽST Praha-Krč. 

Výše uvedenou úpravou bude dosaženo bezkonfliktního souběhu linek v relacích Praha hl.n. – Praha-
Vršovice – Praha-Braník a Praha-Radotín – Praha-Zahradní Město. Jsem toho názoru, že realizací 
našeho návrhu dojde k významnému zhodnocení investice do zdvojkolejnění Branického mostu, resp. 
celého úseku Odb Tunel – Odb Spořilov. 

Bude řešeno v rámci souvisejícího ZP „Modernizace ŽST Praha-Krč“. 

SŽDC GŘ O12 

Ing. Petr Kuník, 725 805 797 

za O12 GŘ SŽ uplatňuji k návrhu záznamu následující připomínky: 

1) část „dopravní technologie“ si odporuje s částí „zabezpečovací zařízení“ ve věci ovládání ŽST 
Praha-Krč z CDP; 
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Upraveno – „ŽST Praha-Krč bude nově zabezpečena plnohodnotným elektronickým stavědlem s 
umístěním v kontejnerech. ŽST Praha-Krč bude ovládána místně. Zařízení bude se světelnými 
návěstidly a elektromotorickými přestavníky. Volnost kolejiště bude zjišťována počítači náprav.“ 

2) část „dopravní technologie“ vůbec nezmiňuje zpracování návrhových GVD (a souvisejících 
záležitostí) pro dva časové horizonty (viz ZTP); 

3) část „dopravní technologie“ vůbec nezmiňuje potřebu řešit charakter dopravny 
předpokládané jako odbočka Spořilov (viz nástin možností v odstavci „zabezpečovací zařízení“, viz 
ZTP); 

4) zaslaná dopravně-technologická schémata postrádají hlavní návěstidla a jejich staničení, tudíž 
jsou zcela nevypovídající; 

Bude řešeno dle ZTP a projednáno na poradě k DT 

Stran Spořilova předběžně preferuji variantu „obvod“ zmíněnou v odstavci „zabezpečovací zařízení“, 
nicméně definitivní rozhodnutí (stejně jako rozhodnutí o cestových/oddílových návěstidlech) by měla 
doprovázet variantní schémata, popř. další podklady. 

V dalším zpracování by měly být představeny dopravně-technologické podklady a návrhy stran 
počtu/posunu oddílů v úsecích Krč – Vršovice a Krč – Zahradní Město, jak předpokládá část 
„zabezpečovací zařízení“. 

Bude řešeno dle ZTP a projednáno na poradě k DT 

Nejpodstatnější připomínkou je zásadní nesouhlas s navrženou délkou výluk, obzvlášť výluky odb. 
Tunel – Praha-Krč. Prioritním cílem stavby je – jak uvádí i zadání stavby – „umožnit co nejdříve 
alespoň částečný odklon vlaků mezi Prahou a Berounem, resp. Plzní po dobu rekonstrukce mostů na 
Výtoni a přes Vltavu na trati Praha hl. n. – Praha-Smíchov“. Přitom již od roku 2022 má probíhat 
rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov, která po část svého průběhu generuje jednokolejný provoz do výh. 
Praha-Vyšehrad. Nejpozději v roce 2023 pak musí být zahájena i rekonstrukce mostu přes Vltavu mezi 
Prahou-Smíchovem a Prahou-Vyšehradem, vč. rekonstrukce navazující části trati dále směr Praha 
hl.n. Za tohoto stavu (a též s ohledem na technický stav mostu přes Vltavu mezi Prahou-Smíchovem a 
Prahou-Vyšehradem) je naprosto nezbytné eliminovat výluky generující zastavení provozu na 
řešeném úseku odb. Tunel – Praha-Vršovice/Zahradní Město (viz též ZTP). Za přijatelnou bych 
považoval cca týdenní výluku pro vlastní vložení rozhodných výhybek na odb. Tunel a odb./obvodu 
Spořilov – zkoordinovanou s postupy v úseku Praha-Smíchov (vč.) – Praha hl.n. a případně 
krátkodobé noční výluky pro dílčí úpravy trakčního vedení a zabezpečovacího zařízení v prostoru 
odboček. Další práce je nezbytné navrhnout k realizaci buď předem (tzv. „na zelené louce“) nebo až 
následně při zachování provozu. 

POV je otázkou návrhu technického řešení, bude řešeno na navazujících profesních poradách. 

SŽDC GŘ O15 

Ing. Anna Šiklová, 702 194 289 

1. Hluk a vibrace 

1) V části „Pozemní stavby“ nahraďte v první větě slovo protihluková slovem hluková nebo ponechte 
jen akustická. 

Upraveno 

2) Odstraňte záznam o tom, že projektant předpokládá, že PHS budou typové betonové. PHS musí 
splňovat především mechanické, protipožární a akustické parametry, nelze specifikovat konkrétní typ 
nebo materiál. A to v žádném stupni projektové dokumentace, na jejímž základě se soutěží provedení 
stavby. 
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Upraveno 

3) Před podáním oznámení EIA bude hluková studie předložena k odsouhlasení O15 a O6. 

SŽDC GŘ O11 

Ing. Jan Louženský, 602 435 699 

k zaslanému návrhu záznamu z jednání mám za odbor řízení provozu (O11) GŘ Správy železnic 
následující připomínky: 

 

• upozorňuji na nesoulad v částech Dopravní technologie a Zabezpečovacího zařízení týkající se 
dálkového ovládání ŽST Praha-Krč z CDP Praha. V kapitole Zabezpečovacího zařízení je uvedeno, že 
stanice bude v základním stavu dálkově ovládána z CDP Praha, což není s ohledem na stávající 
konfiguraci kolejiště, nástupišť a požadavek na zachování bezpečnosti cestujících možné. Dopravní 
technologie správně uvádí jen možné místní ovládání po dokončení této stavby. Předpokládáme 
proto dálkové ovládání z CDP až po realizaci navazující stavby zahrnující modernizaci celé ŽST Praha-
Krč. 

Upraveno – „ŽST Praha-Krč bude nově zabezpečena plnohodnotným elektronickým stavědlem s 
umístěním v kontejnerech. ŽST Praha-Krč bude ovládána místně. Zařízení bude se světelnými 
návěstidly a elektromotorickými přestavníky. Volnost kolejiště bude zjišťována počítači náprav.“ 

• Kapitola Dopravní technologie – požaduji zpracovat v rozsahu dle ZTP.  

Bude řešeno dle ZTP a projednáno na poradě k DT 

• Kapitola Zabezpečovacího zařízení, Odbočka Spořilov – doporučuji řešit přednostně jako 
obvod ŽST Praha-Krč, s ohledem na operativního řízení provozu a možnost provádění obratů vlaků 
osobní dopravy v zastávce Praha-Kačerov. Obě varianty (odbočka i obvod ŽST Praha-Krč) je však 
nutné nejprve dopravně-technologicky popsat a vyhodnotit. 

• Kapitola Železniční svršek, spodek, nástupiště 

o Zastávka Praha-Kačerov – z prezentovaných variant je z hlediska operativního řízení provozu 
výhodnější varianta s novým oboustranným ostrovním nástupištěm. Ostatní varianty řešení nástupní 
hrany u koleje Praha-Krč – Praha-Zahradní Město jsou z tohoto hlediska srovnatelné. 

o v textu je uvedeno, že výhybka č. 4 v ŽST Praha-Krč je nyní rušena a je zde také vznesena 
otázka, zda bude zrušena i výhybka č. 2. Stávající výhybka č. 4 je postradatelná (s náhradou 
kolejovým polem), neboť se jedná o odbočnou výhybku do postradatelné kusé koleje č. 6a. Není 
proto žádný důvod se domnívat, že i výhybka č. 2 má být zrušena.  

o z textu také vyplývá otázka, pro jakou rychlost navrhnout výhybku č. 1 (nové číslování) 
zapojující novou traťovou kolej č. 1 ve směru Praha-Krč v případě, že bude umístěna do km 9,9 – 10,0, 
tedy do přímého úseku na mostě. V případě, že bude dlouhodobě zachován jednokolejný provoz v 
Chuchelském tunelu, požadujeme navrhnout tuto výhybku pro traťovou rychlost. Současně však 
požadujeme provést také rekonstrukci stávajících výhybek č. 1 a 2 tak, aby všechny výhybky odbočky 
Tunel umožňovaly jízdu traťovou rychlostí i v odbočném směru. Nebude tak docházet k poklesu 
rychlosti při jízdě jednokolejným úsekem. 

Pokud budeme řešit stáv. výh. č.1 a 2 odb Tunel, jedná se o rozšíření rozsahu stavby. Z hlediska 
dopravní technologie podporujeme návrh na stejnou rychlost do odbočky, ideálně traťovou.. 

ČD RSM 

Ing. Jan Folprecht, 702 223 062 
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za ČD, a.s., RSM Praha žádáme být přizváni i na další jednání a zaslání PD k záměru projektu stavby k 
vyjádření. 

IPR Praha 

Ing. Lukáš Tittl, 770 181 518 

Do záznamu prosím doplnit: 

Ve shodě se SSZ žádáme o prověření ostrovního nástupiště se dvěma nástupními hranami (viz 
příloha) v rámci cíle projektu zajištění druhé nástupní hrany v zast. Praha-Kačerov. Toto řešení 
považujeme z dlouhodobého hlediska za výhodnější, pro cestující kvalitnější a v neposlední řadě i 
bezpečnější. 

Odůvodnění: 

Uvědomujeme si, že řešení, které předkládáme může být na první pohled kontroverzní z pohledu 
odstranění části nedávno zbudované zastávky, jsme však přesvědčeni, že ne vždy na první pohled 
jednodušší řešení je to lepší, většinou tomu bývá naopak. Zároveň pokud všichni hospodaříme s 
veřejnými financemi, měli bychom je vynakládat tak, aby měly co největší užitek a to i z 
dlouhodobého pohledu při započtení i provozních nákladů, nákladů na údržbu a obnovu a funkčnosti 
celé stavby, nikoli pouze z pohledu případné zmařené investice. Dle našeho názoru námi předkládané 
řešení bude cestujícími i odbornou veřejností lépe přijato a kladně hodnoceno. 

Schéma v příloze berte prosím jako ideové, byť interně jsme ho prověřovali tak, aby splňovalo 
normové parametry, jako podklad pro umístění os kolejí jsme použili data, které nám SŽ poskytuje 
pro potřeby Územně analytických podkladů. Pokud bude mít projektant zájem, můžeme zaslat i 
zdrojové dwg této varianty. 

Bude primárně prověřena možnost oboustranného ostrovního nástupiště 

Dále prosíme do zápisu doplnit: 

Pro minimalizaci zásahů do provedené stavby a úsporu budoucích investičních nákladů žádáme o 
prověření podoby odb. Spořilov blížící se cílovému stavu, tedy po zdvoukolejnění úseku Praha-
Vršovice os. n.  – odb. Spořilov. Zároveň je nutná konfigurace kolejiště tak, aby byly možné souběžné 
jízdy po obou budoucích traťových kolejích bez vzájemného rušení, tj. současně ve směru Vršovice os. 
n. – Krč i Krč – Vršovice os. N (ideové schéma viz příloha). 

Odůvodnění: 

V souladu se Strategií rozvoje pražské metropolitní železnice a aktuálním či budoucím vytížení této 
tratě Praha bude požadovat v budoucnu zdvojkolejnit i trať odb. Spořilov – Praha-Vršovice. Jsme 
přesvědčeni, že založení této nové odbočky by mělo být navrženo tak, aby do budoucna již 
neimplikovalo další přestavbu při zdvojkolejnění výše zmíněné tratě. Tento náš požadavek je veden 
snahou zbytečně nevynakládat investiční prostředky na stavby, které by měly být v budoucnu opět 
přestavěny a hrozí tak ke zmaření dnes připravované investice.  

Ideové schéma odb. Spořilov prosím chápejte pouze jako princip, jak by odbočka mohla být řešena, 
schéma není navrženo dle nutných parametrů GPK. 

Prověříme možnost budoucího zdvoukolejnění s ohledem na navržené řešení. 

Jsme připravení na těchto úpravách projektu s Vámi nadále úzce spolupracovat, a pomoci Vám v 
rámci našich kompetencí při projednávání těchto řešení. 

SŽDC GŘ O14 

Ing. Vojtěch Jelínek, 725 501 661 
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K zaslaným podkladům – jako vstupní poradě ZP – neuplatňuji z hlediska profese železniční 
zabezpečovací zařízení připomínky. Podrobnější informace k řešení „mojí“ profese očekávám 
standardně v rámci profesní porady po prvotní stabilizaci dopravní technologie a kolejového řešení. 

SŽG 

Ing. Jana Moravcová, 702 228 979 

Geodetická dokumentace 

• Geodetické a mapové podklady poskytnuté prostřednictvím SSZ splňují TKP staveb státních drah.  

• Geodetická dokumentace bude vyhotovena dle platných VTP a ZTP. 

• Během projektování je nutné vyřešit napojení nového směrového a výškového řešení osy koleje 
na všechny navazující úseky trati (jak stávající, tak v souběžných stavbách). PPK je součástí 
poskytnutých geodetických a mapových podkladů. 

• V rámci majetkoprávní části bude vzat v úvahu stav UMVŽST, který je také součástí geodetických 
a mapových podkladů. 

• SŽG bude přizvána k případným jednáním ohledně řešení majetkoprávních vztahů a ve fázi řešení 
GP budou vyhotovené GP průběžně zasílány ke schválení na SŽG ÚOZI Objednatele. 

SŽDC GŘ O6 

Sdělovací zařízení (zpracovatel Petr Švejk, tel: 972 244 824) 

1) V ŽST Krč a Zastávce Praha Kačerov bude zřízen informační systém, panely informačního 
systému budou v provedení LED grafických systémů (plně barevné LED segmenty) s roztečí bodů 2,9 
mm.  

V ŽST Praha Krč se navrhuje informační systém v provedení odpovídající stávajícího stavu před 
komplexní rekonstrukcí stanice. Navrhují se na ostrovním nástupišti nástupištní oboustranné tabule 
na každé hraně dvě tabule. V odbavovací hale VB se navrhuje monitor s informacemi o odjezdech 
vlaků. Na VB ze strany kolejiště se navrhuje odjezdová tabule šesti řádková. Informační tabule budou 
v provedení LED grafický systém. 

2) Místo zkratky EZS použijte zkratku PZTS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém).  

3) Ochrana proti požáru bude řešena ASH popř. opticko-kouřovými detektory zapojenými do 
PZTS (v závislosti na zpracovaném PBŘ). 

 

Zabezpečovací zařízení (zpracovatel Ing. Zbyněk Zunt, tel: 972 244 733) 

4) V rámci zabezpečení dvoukolejného traťového úseku Praha-Krč – odb.Spořilov doporučujeme 
sledovat variantu č. 2, kterou navrhuje projektant: tj. z odbočky Spořilov zřídit ŽST Praha-Krč, obvod 
Spořilov. 

 

Silnoproudá zařízení a trakce (zpracovatel Ing. Zbyněk Zunt, tel: 972 244 733) 

V rámci zajištění napájení netrakčních odběrů a odběrů 1. kategorie doporučujeme sledovat variantu 
č. 1, kterou navrhuje projektant: tj. systém netrakčních odběrů a odběrů 1. kategorie (technologie 
zab. zař.) bude navržen v kombinaci distribučních přípojek a rozvodu 6kV 50Hz. 

Odbočku Tunel předpokládáme napájet způsobem navrženým v rámci stavby Optimalizace trati 
Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) s mírným navýšením odběru. 
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Odbočku Spořilov (popřípadě ŽST Praha-Krč, obvod Spořilov) předpokládáme napájet rovněž v 
kombinaci distribučních přípojek a rozvodu 6kV 50Hz. 

 

Kolejové řešení (Ing. Miroslav Veliš, 724 578 493)   

-      Dotaz ke GPK u tunelu: zadání je ve dvou variantách, nutno navrhnout a posoudit obě varianty. 

-          Dotaz k rozsahu rekonstrukce stávající koleje: předně závisí na, zda je reálné mosty 
rekonstruovat po půlkách. Co se týká vazby na zárubní zdi, posuny koleje je nutno vyhodnotit z 
příčných řezů. Z toho též vyplyne rozsah rekonstrukce stávající koleje. Nevylučuji situaci, že prokážete 
potřebu rekonstrukce stávající koleje v celé délce (pak to má ale vliv na výluky, které by měly být 
ukončeny před rek. mostu na Výtoni). 

-          Kačerov je opět na nakreslení ve variantách. Nutno vykreslit, poté se vyhodnotí. Z pohledu 
provozního je samozřejmě zajímavý návrh na ostrovní nástupiště (připomínky IPR), který však 
znamená úplnou likvidaci nově postavené zastávky. Nutné posoudit technicky, z hlediska DT a 
nákladově. 

-       Odb. Spořilov musí umožnit výhledové zdvoukolejnění směr Malešice. Musí se nakreslit cílové 
řešení včetně druhé koleje od Zahradního Města a pak z něj stanovit první etapu v rámci této stavby. 

 

POV – návrh tříleté výluky Krč – Radotín se nejeví jako přijatelný. 

POV je otázkou návrhu technického řešení, bude řešeno na navazujících profesních poradách. 

Mostní objekty (Ing. Lenka Seidlová) 

K zápisu z porady mám následující poznámky: 

Mosty v km 5,431, 5,511, 5,730, 6,323 - stavební práce na mostech se v tomto ZP nepředpokládají, 
neboť jsou součástí jiného ZP (Modernizace ŽST Praha-Krč). Do této stavby se, pokud nebude nutné z 
jiných důvodů, zařazovat nebudou. 

Most v km 8,839 - v případě potřeby souhlasíme se zrušením mostního objektu bez náhrady. 

Most v km 8,911 - vzhledem ke stávajícímu šířkovému uspořádání souhlasíme s přestavbou mostu. 
Nové šířkové uspořádání doplňte do zápisu. 

Most v km 9,680 - požadujeme upravit návrh rekonstrukce s ohledem na práce provedené OŘ. Např. 
izolace pod kolejí v 2015. 

 

Oddělení studií proveditelnosti a územní ochrany (Ing. Martin Vaněk, Ph.D., 702 287 876)   

Neberte to prosím za každou cenu jako připomínky, nýbrž spíš jako podněty pro debatu, ke které by 
při obvyklé formě porady pravděpodobně došlo (s tím, že bychom si nejspíš v rámci ní hned většinu 
záležitostí vyjasnili). 

Předně: pokud nesedíme nad nástřelem situací, těžko si můžeme z naší strany takto od stolu rovnou s 
patřičnou mírou objektivity dovolit eliminovat či doporučovat podvarianty v konkrétních místech, kde 
tyto navrhujete. Nicméně ne vždy to je nutné a pravdou je, že v první řadě bude vhodné mít ujasněné 
základní dopravně-technologické vstupy. K jednotlivým místům si však dovolujeme připojit níže 
uvedené komentáře. 

Zastávka Praha-Kačerov: potvrzujeme z mapových podkladů SŽG délku stávajícího nástupiště 150 m. 
Dokud zatím není rozhodnuto o variantě uspořádání nástupišť v projektovém stavu, bylo by vhodné 
tuto variantnost držet ve všech kapitolách zápisu (v kap. Sdělovací zařízení není uváděna jiná 
alternativa než ostrovní nástupiště). V případě ostrovního řešení s jednou nástupní hranou a 
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zachováním stávajícího vnějšího nástupiště by uváděná osová vzdálenost cca 8,0 m – 8,5 m měla být 
při šířce schodiště 2,2 m jakž takž na hranici přípustnosti (bude záležet na přesném umístění); pokud 
by si toto řešení vyžadovalo uvedený posun jižní koleje a zábor mimodrážních pozemků do zářezu s 
nutností vybudovat další a masivnější zárubní zeď než ve stávajícím stavu, tak to není v takto 
exponovaném prostoru a vzhledem ke snaze minimalizovat čas na projektovou přípravu vhodné. V SP 
zaústění III. TŽK bylo voleno řešení s přiblížením průběžných kolejí na osovou vzdálenost 5,0 m, které 
by z pohledu záborů pro nové vnější nástupiště mělo být šetrnější (uvidíme, jak se do prostoru 
propíše nový požadavek na délku nástupní hrany 220 m).  

Podobu odbočky Spořilov doporučujeme takovou, aby umožňovala pokračování dvoukolejného 
úseku dále směrem k čekacím kolejím, čili aby i ve schématu byly identifikovatelné případné rozdíly 
mezi osovými vzdálenostmi (jedna či dvě osy). Z hlediska zabzař a požadavku na zvyšování kapacity 
předběžně odhadujeme, že logičtější bude včlenění obvodu Spořilov do ŽST Krč, nicméně to možná 
bude generovat vyšší celkové investiční náklady na tuto profesi (díky požadavku na provizorní plus 
definitivní stav), netroufáme si však zasahovat do práce kolegů z oddělení přípravy technologických 
staveb a raději bych toto konzultoval na Vašem místě s nimi. 

ŽST Praha-Krč: pokud má být z pohledu řešené stavby stanice zachována, jedná se o výhledový stav z 
pohledu této stavby, nikoli však o cílový stav. Bude určitě nutné prověřit rozsah odklonové činnosti v 
linkách S7 a S71 nejen z hlediska kapacity projektového řešení společně s odklonovou činností 
dálkové dopravy především Ex6/R16. Pokud na Os uvedených linek zbyde kapacita především v úseku 
odb. Spořilov – Praha-Vršovice apod., tak určitě bude nutné doložit stanoviska objednatele/ů osobní 
regionální dopravy jak k rozsahu jimi žádané odklonové činnosti a možných alternativ v ukončení Os 
např. na Smíchově, tak především k zastavovací politice v odklonovém úseku, kdy je více než zřejmé, 
že u Os S7/S71 zřejmě nebude žádoucí obsluha/zastavení z přepravních důvodů v prakticky stávající 
kolejové konfiguraci ŽST Praha-Krč z důvodu značného rušení vlakových cest v obou zhlavích (+ 
úrovňový přístup na nástupiště). Rozumíme snaze (alespoň vyplývající ze schématu) o 
eliminaci/minimalizaci zásahu do kolejového roštu, ale bude potřeba mít nejprve potvrzeny výše 
uvedené dopravně-technologické vstupy. Mohlo by se stát, že bez většího zásahu do kolejiště stanice 
bude tato výrazným kapacitním hrdlem při nárocích, které budou na úsek v brzké době kladeny. Při 
nevhodné kombinaci požadavků objednatele regionální dopravy (především případný požadavek na 
zastavování všech vlaků kategorie Os včetně S7/S71) bude prosté zachování stávajícího uspořádání 
kačerovského zhlaví pravděpodobně nepřípustné, a navíc bude složité nalézt takové řešení, které by 
nevedlo k dalšímu přebudování v rámci úprav stanice na cílový stav. 

Samozřejmě, že dokumentace bude primárně zpracována dle zadání. Jednotlivé varianty budou 
rozpracovány a předloženy na navazujících profesních poradách. Návrh oboustranného ostrovního 
nástupiště byl do záznamu vložen s ohledem na převažující názor, že toto by byl ideální konečný stav. 
Nicméně předložíme pochopitelně i varianty zmiňované v zadání. 

CDP 

Ing. Petr Smejkal, 725 573 060 

K návrhu záznamu vstupního jednání na stavbu „Zdvoukolejnění trati Branický most – Praha-Krč – 
odb. Spořilov vznášíme pouze připomínku k rozporu mezi částmi Dopravní technologie a 
Zabezpečovací zařízení, týkající se ovládání ŽST Praha-Krč (místní řízení x DOZ z CDP Praha). Při 
zachování stávajícího úrovňového přechodu přes dvě koleje bude zcela jistě nutno zachovat místní 
ovládání až do doby celkové rekonstrukce ŽST a vybudování mimoúrovňového přístupu na nástupiště 
(zajištění bezpečnosti cestujících). Též s ohledem na budoucí instalaci systému ETCS L2 bude tato 
konfigurace do jisté míry omezujícím prvkem – místní řízení X RBC na CDP Praha. 

Upraveno – „ŽST Praha-Krč bude nově zabezpečena plnohodnotným elektronickým stavědlem s 
umístěním v kontejnerech. ŽST Praha-Krč bude ovládána místně. Zařízení bude se světelnými 
návěstidly a elektromotorickými přestavníky. Volnost kolejiště bude zjišťována počítači náprav.“ 
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Co se týče zmíněné problematiky Odb. Spořilov, přikláníme se k variantě jejího začlenění do ŽST 
Praha-Krč jako obvod Spořilov. 

SŽDC GŘ O30 

Ing. Karel Knížek, 724 931 668 

K zaslaným podkladům ze vstupního jednání dotčené stavby nemá odbor 30 připomínek. 

SŽDC GŘ O24 

Bc. Jaroslav Valníček, 727 827 264 

Po projednání s budoucím správcem bylo dohodnuto, že napájení zařízení 1. kategorie bude 
provedeno primárně z nového rozvodu 6 kV mezi TM Malá Chuchle a TM Zahradní Město. Záložní 
napájení bude provedeno z distribučního rozvodu nn/vn PREdistribuce. 

SŽDC GŘ O13 

Ing. Tomáš Hartman, 607 007 972 

Připomínky k záznamu: 

Rozšíření zastávky Kačerov 

Dostavba nového nástupiště zast. Praha-Kačerov je při zachování stávajícího nástupiště z našeho 
pohledu nereálná. V km 4,6 (cca 3,5 vršovické trati) je osová vzdálenost cca 8,3 m a obě traťové 
koleje jsou sevřeny pod mostem metra trasy C. Vzhledem k malé osové vzdálenosti traťové koleje 
Praha-Zahradní město – Praha-Radotín se spojovací a zkušební kolejí metra a jejich výškovému 
rozdílu je reálný pouze posun „severní“ koleje tj. traťové koleje do Vršovic, z jižní strany je limitem 
opěra mostu metra a spojovací kolej na vlečce metra. 

Umístění druhého vnějšího nástupiště z „jižní strany“ tj. mezi kolej na Zahradní město a spojovací 
kolej metra povede rovněž k odsunutí „severní“ vršovické koleje tak aby byl přístup na nástupiště 
krátký, tj. kombinace výtahu a schodiště. V případě čelního přístupu šikmým chodníkem z čela budou 
docházkové vzdálenosti zbytečně dlouhé a přestup mezi linkami S dlouhý i časově. Variantu by bylo 
nutné projekčně prověřit. 

Ideální se jeví ostrovní poloha nástupiště s odsunutím „severní“ vršovické koleje cca na osovou 
vzdálenost 9,5 m tj. cca 1,1 m od stávající polohy. Je nutné vyřešit bezbariérový přístup na nástupiště 
(nutné vhodně umístit schodiště a výtah v obou variantách řazení za sebou nebo šikmý chodník na 
čelo nástupiště). 

Zřízení odbočné výhybky na západním konci Branického mostu 

Odbočnou výhybku nelze umístit v km 9,9 – 10,0. Až do km 9,915 tvoří most dvě samostatné 
konstrukce, mezi nimiž je vložen chodník z betonových panelů končící schodištěm na pilíř v km 9,915. 
Osová vzdálenost zde bude cca 6, 5 m. Umístění výhybky do km 9,9 – 10,0 bude patrně znamenat 
významný zásah do konstrukce mostu. Jako reálné považujeme umístění výhybky do km 10,1- 10,2 
avšak za předpokladu úpravy GPK. Nachází se zde složený oblouk R= 290/358/304 m s převýšením 
D=130 mm, do něhož nelze vložit výhybku. Musí být provedena úprava GPK a snížení převýšení 
alespoň na 80 mm, aby bylo možné do oblouku vložit výhybku v převýšení. Začátek přechodnice je v 
km 9,979.  

Most v km 9,680 (Most Inteligence) 

Nevidíme důvod ponechávat na mostě nevyhovující nedostatečnou tloušťku kolejového lože. Dle 
řezu zde není ani profil na čištění KL, což by mělo být potvrzeno souhlasem O13 s ponecháním 
stávajícího stavu. 

Dopravní schémata 
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Praha Krč 

Stanice Praha Krč je od doby výstavby připravena pro položení druhé koleje e směru Radotín – 
Zahradní město, ale zapojení druhé koleje od Zahradního města má být do stávající kusé koleje 6c. Do 
stanice měly být zapojeny 3 traťové koleje na obou zhlavích. Pokud budou na vršovickém zhlaví 
zapojeny pouze dvě traťové koleje, požadujeme prověřit úpravu zhlaví spočívající v jeho zjednodušení 
a odstranění křižovatkových výhybek č. 27ab a 30ab. Teoreticky by měla být provedena úprava 
spočívající v přezapojení traťové koleje od Vršovic do koleje 6c a zrušení koleje 1b. Spíše 
doporučujeme komplexní řešení zhlaví s optimalizací GPK na výhledový provozní koncept. 

Bude řešeno v navazujícím ZP (Modernizace ŽST Praha-Krč). 

Praha Kačerov viz výše, doporučujeme ostrovní 1 nástupiště. 

Odbočka Praha Spořilov 

Bez zpracované dopravní technologie nelze učinit správný závěr pro výběr varianty. Na základě 
dřívějších zkušeností preferujeme variantu č. 1, která dává předpoklad pro výhledové zdvoukolejnění 
trati na Zahradní město v souvislosti se zavedením linek S. 

Požadavek IPR na zdvoukolejnění úseku Spořilov – Vršovice však považujeme za nadbytečný. Stávající 
GVD na trati 210 s křižováním vlaků v Modřanech vyžaduje při 30-minutovém taktu další křižovací 
bod až v žst. Praha – Vršovice. Na zdvoukolejnění není připravena ani žst. Praha- Vršovice. Zahuštění 
taktu na 15 min. by vedlo ke křižování v úseku Krč – Braník. 

Odbočku požadujeme řešit jednoduchými výhybkami v základním tvaru nejlépe v km 3,7 – 4,1 (2,8 – 
3,0 vršovické trati). Pro pravidelně využívané jízdy v odbočném směru výhybek mají být použity 
výhybky štíhlejší tak, aby nebyly pravidelně pojížděny s nedostatkem převýšení I= 100 mm. 
Výhledové zdvoukolejnění k mostu přes ul. Michelskou by mělo být ve výhledu umožněno, ale je 
nutné jej zdůvodnit návrhovým GVD. 

Bude řešeno upřesňujícím technickým řešení na navazujících profesních poradách 

Ing. Jan Laifr, 727 827 275 

Most v km 5,431 

S ohledem na budoucí zvýšení dopravy na mostě jednoznačně doporučujeme provedení nové 
hydroizoplace už v této stavbě. Sanace podhledů a středových sloupů je taktéž velmi potřebná, má-li 
se zabránit větším budoucím škodám. 

Most v km 5,511 

S ohledem na budoucí zvýšení dopravy na mostě jednoznačně doporučujeme provedení nové 
hydroizoplace už v této stavbě. Progresívní rozvoj příčné trhliny rovněž volá po řešení. 

Most v km 5,730 

S ohledem na budoucí zvýšení dopravy na mostě jednoznačně doporučujeme provedení nové 
hydroizoplace už v této stavbě. Progresívní rozvoj degradovaných ploch rovněž volá po řešení. 

Most v km 6,323 

S ohledem na budoucí zvýšení dopravy na mostě jednoznačně doporučujeme provedení nové 
hydroizoplace už v této stavbě.  

Výše uvedené mostní objekty budou řešeny v navazujícím ZP (Modernizace ŽST Praha-Krč). 

Most v km 7,775 

S navrhovaným postupem souhlasíme. 

Most v km 8,325 
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S navrhovaným postupem souhlasíme. Nutno řešit zatékání vody do konstrukce. 

Most v km 8,325 

S navrhovaným postupem souhlasíme. 

Most v km 8,325 

S náhradou novým mostem souhlasíme. 

Most v km 9,680 

Vítáme, že projektant předkládá varianty! Upozorňujeme, že most se stávající kolejí má nedávno 
zhotovenou zcela novou hydroizolaci. Nová římsa se zde jeví jako méně vhodné řešení. U v 
současnosti neprovozovaného mostu požadujeme orientačně porovnat cenu obou variant se 
započtením 1x čištění kolejového lože během životnosti – v případě varianty nová římsa čističkou 
kolejového lože, v případě nová hydroizolace (bez dodržení profilu, na což musí být vydána následně 
výjimka) strojní mechanizací s odvozem starého a návozem nového štěrku. Na základě tohoto 
porovnání investor rozhodne o výběru varianty. K tomuto mostu se doporučujeme sejít – ať už 
osobně, nebo nějakou formou videokonference (v této souvislosti upozorňuji, že dosud nemám 
mikrofon, takže bych se musel k někomu připojit) 

ROPID 

Ing. Václav Haas, 727 889 633 

K uvedené žádosti Vám sdělujeme následující: 

V rámci projednání části ZOV stavby Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) byl 
z naší strany deklarován požadavek na zachování špičkového intervalu 15 minut na lince S7 po celou 
dobu výstavby. Upozorňujeme proto, že případná výluková činnost na Vámi řešeném projektu nesmí 
znemožnit zachování rozsahu dopravy na lince S7 dle výše uvedeného požadavku. 

Pro výluky vyvolané rekonstrukcí mostů přes Vltavu v úseku Praha-Smíchov – Praha hlavní nádraží 
platí stejný požadavek jako ve stavbě Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo), tedy zachování 
špičkového intervalu 15 minut v úseku Praha-Radotín – Praha hlavní nádraží. Konkrétní počty 
odklonových vlaků budou vycházet z řešení ZOV Praha-Smíchov (včetně) – Praha hlavní nádraží, lze 
však předpokládat, že v některých etapách bude třeba přistoupit k nickolejnému provozu v 
předmětném úseku. Trať Jižní nákladní spojky tedy bude muset být schopna pojmout výše uvedený 
rozsah dopravy. V časovém horizontu přibližně do GVD 2023/2024 lze předpokládat délky vlaků dle 
stávajících parametrů, tedy osobní vlaky budou vedeny v řazení 2x471 nebo soupravami push-pull 
(163 + 2-4xBdmteeo296 + ABfhpvee395), nicméně v delším časovém horizontu nelze vyloučit 
nasazení nových čtyřvozových jednotek spřažených do dvojic. Je tedy třeba uvažovat délku souprav 
až 220 metrů. Zastavování odklonových vlaků linky S7 předpokládáme v železniční zastávce Praha-
Kačerov a Praha-Vršovice. 

Po ukončení odklonové vozby vlaků linky S7 předpokládáme plnohodnotné zavedení městské 
železniční linky S71 v trase Praha-Radotín – Praha-Depo Hostivař – Praha-Běchovice (střed), která 
bude jezdit v celodenním a celotýdenním intervalu 30 minut cca od 5:00 do 1:00. Na vlaky budou 
nasazovány třívozové elektrické jednotky, délku nástupišť v zastávkách obsluhovaných touto linkou je 
nutné uvažovat 100 metrů. V této souvislosti je nutné zmínit, že stavba „Zdvoukolejnění trati 
Branický most – Praha-Krč – odb. Spořilov“ nesmí zkomplikovat či dokonce znemožnit budoucí 
výstavbu nových zastávek, které budou realizovány nebo upraveny v souvislosti se zavedením linky 
S71. Jedná se o zastávky Praha-Braník Ve Studeném, Praha-Kačerov, Praha-Spořilov, stanici Praha-Krč 
a dále zastávku Praha-Michle (podrobnosti jsou uvedeny v koncepčním materiálu Strategie rozvoje 
pražské metropolitní železnice; IPR 2018). Současně je třeba zmínit, že v železniční zastávce Kačerov 
hlavní město Praha podporuje variantu výstavby nového ostrovního nástupiště délky 220 m (včetně 
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kompletního prospojkování v oblast odb. Spořilov), tedy variantu přinášející výhodnější řešení z 
pohledu provozního i z hlediska přehlednosti pro cestující. 

OŘ Praha 

Ing. Jiří Janhuba, 602 207 855 

OŘ Praha posoudilo předložený návrh záznamu ( z 20.3.2020)  z jednání k záměru projektu stavby: 
„Zdvoukolejnění trati Branický most-Praha Krč-odb. Spořilov“ a má následující připomínky a 
požadavky týkající se výše uvedeného záznamu: 

 

Správa mostů a tunelů /SMT/ OŘ PHA: 

• Most v km 9,680 (Most Inteligence) – preferuje variantu rekonstrukce spočívající v sanaci 
říms, výměně izolačního systému a výměně odvodnění nosných konstrukcí za předpokladu zajištění 
přechodnosti D4/120 stávající konstrukce mostu. 

• Most v km 5,431 – bez připomínek. 

• Most v km 5,511 – bez připomínek. 

• Most v km 5,730 – bez připomínek. 

• Most v km 6,323 – bez připomínek. 

Výše uvedené mostní objekty budou řešeny v navazujícím ZP (Modernizace ŽST Praha-Krč). 

• Most v km 7,775 – bez připomínek. 

• Most v km 8,325 – bez připomínek. 

• Most v km 8,839 – bez připomínek. 

• Most v km 8,911 – bez připomínek. 

Kontakt: Ing. Jan Marek, tel.: 728 542 013.   

 

Správa pozemních staveb /SPS/ OŘ PHA: 

V zájmovém území stavby eviduje ve své operativní správě i přístřešek pro cestující v žel. zastávce 
Praha – Kačerov, který byl vystavěn v roce 2015.  

Požaduje: 

• přístřešek pro cestující, vyzděný z tvárnic, krytý pultovou střechou je v dobrém technickém 
stavu. Pokud bude muset být nahrazen přístřeškem novým, z důvodu změny polohy nástupiště, 
požaduje projekt nového přístřešku předložit k vyjádření. 

• pro případné informace kontaktujte místního správce SPS OŘ Praha pana Lebedu Tomáše, 
tel.: 607 035 306. 

Kontakt: Ing. Lukáš Klauz, tel.: 725 805 788. 

 

Správa tratí Praha západ /ST Pz/ OŘ PHA: 

Ke stavbě nemá připomínek. I nadále respektuje, že železniční svršek v ŽST Praha Krč je ve vyžilém 
technickém stavu a není součástí této stavby.  

Kontakt: Ing. Jana Trtíková, tel.: 724 063 613. 

Bude řešeno v rámci navazujícího ZP. 
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Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Praha západ /SSZT Pz/ OŘ PHA: 

Do zaslaného zápisu (viz příloha: Připomínky SSZT OŘ Praha západ) jsou červeně vyznačeny resp. 
doplněny připomínky nebo dotazy. 

Kontakt: p. Milan Bělehrad, tel.: 606 622 787. 

Provizorní SZZ je zadání zpracovávaného ZP. 

ŽST Praha-Krč bude v rámci této stavby ovládána místně. Došlo bohužel k chybě při vydání finálního 
textu. 

 

Správa elektrotechniky a energetiky /SEE/ OŘ PHA: 

Má připomínky k odstavci Silnoproudá technologie v tom smyslu, že se rozhodli pro variantu a). 

Kontakt: p. Lukáš Voldřich, tel.: 607 050 781. 

 

Odbor obchodních činností /OOČ/ OŘ PHA: 

Bez připomínek.  

Kontakt: p. Šambergerová Slavomíra, tel.: 601 367 914. 

 

Řízení provozu /ŘP/ OŘ PHA: 

Odbočka Tunel 

V rámci stavby je nutné, aby výhybky číslo 2 a 3 byly též vybaveny elektrickým ohřevem s 
prodlouženými topnými tyčemi. 

ŽST Praha Krč 

Konstatuje, že pokud bude mít tato stanice úrovňový přechod na 2. nástupiště, bude stanice řízena 
místně a při mimoúrovňovém přechodu bude stanice řízena z CDP Praha. Jak bude v těchto 
variantách řízena odbočka Spořilov? 

ŽST Praha-Krč bude v rámci této stavby ovládána místně. Došlo bohužel k chybě při vydání finálního 
textu. 

Zastávka Praha Kačerov 

Domnívá se, že ideální je ostrovní oboustranné nástupiště s mimoúrovňovým přístupem. Důvodem 
tohoto požadavku je možnost operativně používat bez omezení pro osobní dopravu obě „traťové“ 
koleje. Navrhovaný stav tuto možnost prakticky vylučuje (přecházení cestujících z jednoho nástupiště 
na druhé). 

Odbočka Spořilov 

Předpokládá, že elektrickým ohřevem výhybek s prodlouženými topnými tyčemi budou vybaveny 
všechny výhybky. Variantu kolejových spojek by volil dle výhledu (zda existuje) na zvoukolejnění 
traťového úseku odbočka Spořilov – Zahradní Město (odbočka Spořilov – Praha Vršovice). 

Kontakt: p. Michal Votava: tel.: 606 096 659. 

 

Upozorňujeme že v ŽST Praha-Krč není součástí vymísťování technologie jen zabezpečovacího 
zařízení, ale veškerá technická zařízení z objektu stávající výpravní budovy. Kromě zabezpečovacího 
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zařízení též zařízení sdělovací, rádiové, technologie SEE a technické zázemí pro řízení provozu 
(dopravní kancelář). 

Je jasné, že pokud bude vybavení nástupišť tak jak je, bude nutno v rámci této stavby zařídit v 
náhradním prostoru mimo budovu kompletně vybavené pracoviště výpravčího. Musí být umožněno 
ovládání technologií SEE, pakliže tyto nebudou v rámci stavby přeřešeny na dálkový způsob ovládání. 

Bude řešeno na navazujících profesních poradách 

 

 

 

 

  

 

 

 


