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MODERNIZACE TRATI  
HRADEC KRÁLOVÉ - PARDUBICE - CHRUDIM 

2. STAVBA, ZDVOUKOLEJN ĚNÍ OPATOVICE NAD LABEM - HRADEC KRÁLOVÉ 

 

SO 220-34-03 Hradec Králové podchod Kuklenská, 
železni ční most v žkm 21,064, podchod pro p ěší a 

cyklisty, část SŽDC 
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1. Identifika ční údaje mostu 
Stavba : 

 

 

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 

2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec 
Králové 

Objekt:  SO 220-34-03 Hradec Králové podchod Kuklenská, 
železniční most v žkm 21,064, podchod pro p ěší a 
cyklisty, část SŽDC 

SO 220-34-04 Hradec Králové podchod Kuklenská, 
železniční most v žkm 21,064, podchod pro p ěší a 
cyklisty, část Statutární m ěsto Hradec Králové 

SO 220-34-05 Hradec Králové podchod Kuklenská, 
železniční most v žkm 21,064, podchod pro p ěší a 
cyklisty, odvodn ění pod mostem, jímka 

 
Název mostu: podchod pro pěší a cyklisty 

Katastrální území: Pražské Předměstí (647101) 

Obec: Hradec Králové 

Okres: Hradec Králové 

Kraj: 

 

Královéhradecký 

Objednatel: Statutární město Hradec Králové 

Československé armády 408 

Investor: 

 

Statutární město Hradec Králové 

Československé armády 408 

Správce mostu: SO 220-34-03: Správa železniční dopravní cesty, s.o. 
Oblastní ředitelství Hradec Králové 
Správa mostů a tunelů 

SO 220-34-04: Statutární město Hradec Králové 

SO 220-34-05: Statutární město Hradec Králové  

Zhotovitel projektu stavby: SUDOP PRAHA a.s.  

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 
IČ: 25793349 DIČ: CZ25793349; fa. zapsaná v obchodním rejstříku u 
Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Daniel Filip – SUDOP PRAHA a.s. 

Projekt SO 220-34-03, SO 220-34-04, 
SO 220-34-05: 

 

Ing. Jana Sedláková - SUDOP PRAHA a.s. 

Evidenční označení mostu:  km 21,064 

Staničení mostu: km 21,064 349 

  

Překonávané p řekážky:  

Pole č.1 překážka: stezka pro pěší a cyklisty 

 staničení trati: km 21,064 349 

 úhel křížení: s kolejí č.1 - 58,20° 

s kolejí č.2 - 69,81° 

 volná výška: 2,500 m 
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2. Základní údaje o most ě 
 

Charakteristika mostu:  trvalý železniční dvoukolejný most o jednom poli  

Uspo řádání:  SO 220-34-03: uzavřená rámová konstrukce, přecházející do 
polorámu, 3 dilatační díly 

SO 220-34-04: polorámová konstrukce, celkem 3 + 5 = 8 
dilatačních dílů 

SO 220-34-05: betonová jímka spojená s rámovou konstrukcí 

  

Železniční tra ť: 031 Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř 

Traťový úsek (TÚ): 1612 Rosice nad Labem-jižní zhlaví (vč.) - Hradec Králové hl.n. 
(mimo) 

Definiční úsek (DÚ): 06 žst. Opatovice n/Labem - Hradec Králové hl.n. 

Počet kolejí na mostě: 2 (1 - stávající stav) 

Tvar železničního svršku: UIC 60 (R65 - stávající stav) 

Směrové poměry: přímá 

Převýšení: bez převýšení 

Sklonové poměry: stoupá 1,364‰ 

Traťová rychlost: 160 km/h 

  

Trakce: stejnosměrná 3 kV 

  

Volný mostní pr ůřez: VMP 3,0 dle ČSN 73 6201 odst. 4.2 

  

Prostorové uspo řádání: minimální vzdálenost zastřešení podchodu od osy koleje 3,125 m 

  

Statické p ůsobení:  rámová konstrukce  

Délka p řemost ění:  kolmá 5,600 m 

šikmá 6,533 m v ose koleje č.1 

šikmá 5,947 m v ose koleje č.2 

Délka mostu:  9,368 m 

Rozpětí nosné konstrukce: kolmé 6,100 m 

šikmé 7,151 m v ose koleje č.1 

šikmé 6,489 m v ose koleje č.2 

Šikmost mostu: pravá 89,335° 

Volná ší řka na most ě: 11,294 m 

Šířka mostu: 14,659 m 

Výška mostu: 3,860 m 

Stavební výška: 1,357 m 

Návrhové zatížení: Konstrukce podchodu je navržena na účinky modelu zatížení 
LM 71 s klasifikačním součinitelem zatížení α = 1,21 dle ČSN EN 
1991-2 (Národní příloha NA 2.53). 
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3. Zdůvodn ění navrženého technického řešení  
3.1 Účel stavby 
Železniční trať Pardubice – Hradec Králové spojuje dvě krajská města, každé s cca 100 000 obyvateli. 
Slouží též k napojení Hradce Králové na koridorovou trať Praha – Pardubice – Brno / Olomouc. Trať je 
intenzívně zatížena osobní dopravou. V nákladní dopravě je trať v úseku u ŽST Opatovice nad Labem 
včetně využívána pro zásobování Elektrárny Opatovice uhlím ze severočeské uhelné pánve. Trať 
slouží i pro odklony z koridorové tratě Pardubice – Kolín při mimořádných situacích a plánovaných 
výlukách. 

Stavba „Zdvoukolejnění úseku Opatovice nad Labem - Hradec Králové“ je 2. stavbou modernizace trati 
Pardubice – Hradec Králové vycházející z výsledků koncepční „Studie proveditelnosti Hradec Králové – 
Pardubice“. 1. stavba „Zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatovice nad Labem“ je v současnosti těsně 
před stavebním dokončením. 

Účelem stavby zdvoukolejnění je: 

- zvýšení kapacity železniční tratě mezi Pardubicemi a Hradcem Králové  

- zlepšení podmínek pro organizaci osobní dopravy v integrovaném taktovém jízdním řádu - 
napojení vlaků na trati Pardubice – Hradec Králové do taktového jízdního řádu v Hradci Králové 
dle požadavků objednatele veřejné osobní dopravy 

- snížení přenosu případného zpoždění mezi vlaky a zvýšení reálné kapacity možnosti průvozu 
vlaků ve svazcích 

- pozvednutí kvality a atraktivity železniční dopravy nárůstem traťové rychlosti a zkrácením jízdní 
doby  

- zvýšení bezpečnosti drážního a silničního provozu rekonstrukcí zabezpečovacího zařízení 
přejezdů 

- zvýšení komfortu pohybu cestujících při nástupu a výstupu do a z vlaků rekonstrukcí stanic a 
zastávky 

- zajištění přístupu pro osoby s omezenou možností orientace a pohybu ve stanicích a zastávce 

- snížení nákladů na obsluhu dopravní cesty rekonstrukcí zabezpečovacího zařízení. 

 

3.2 Rozsah navrhovaných opat ření 
Statutární město Hradec Králové požaduje mimoúrovňové křížení provozu pěších a cyklistů 

(z ulice Poděbradovy do ulice Kuklenské) s dvoukolejnou železniční tratí 031 Pardubice - Hradec 
Králové - Jaroměř. Úrovňové křížení (železniční přejezd SO 21-33-04 a SO 21-33-05) místní 
komunikace (ulice Kuklenská) s železniční tratí 031 zůstane zachováno, a bude zabezpečeno 
závorami. 

Z tohoto důvodu se navrhuje: 

 

výstavba podchodu pro p ěší a cyklisty, 

 
která zahrne: 

- výstavbu podchodu pod kolejemi č.1, 2 (SO 220-34-01, část SŽDC) 

- výstavbu šikmých přístupových chodníků a čerpací jímky (SO 220-34-04 a SO 220-34-05, část 
Statutární město Hradec Králové) 

- zastřešení výstupů z podchodu SO 220-52-01 (investor a budoucí vlastník Statutární město 
Hradec Králové) 
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4. Zpracování projektové dokumentace 
4.1 Účel dokumentace 
Tato dokumentace je dokumentací ve stupni přípravná dokumentace ve smyslu Směrnice GŘ SŽDC 
s. o. č. 11/2006.  

Základním účelem přípravné dokumentace je: 

- Umístit stavbu v území 

- Stanovit rozsah stavby 

- Stanovit náklady stavby 

5. Výsledky pr ůzkumných prací 
5.1 Inženýrskogeologický pr ůzkum 

5.1.1 Rozsah pr ůzkumných prací 

Inženýrskogeologický průzkum byl proveden pro původně předpokládaný podjezd z ulice 
Poděbradovy do ulice Kuklenské, jako plnohodnotná náhrada úrovňového křížení. 

Zhotovitelem průzkumu je Global - Geo, s.r.o., Ak. Heyrovského 1178, 500 03 Hradec Králové, 
datum realizace 07/2016. Průzkum je doložen jako příloha této technické zprávy. 

V místě mostního objektu byly provedeny 2 jádrové vrty JV3 a JV4 hloubky 20 m. 

5.1.2 Geotechnický profil 

Kvartérní pokryv: 

- vedle štěrkového lože je terén do dnešní podoby upravený navážkami rozdílné mocnosti  
  0,80 - 1,55 m, v okolí vrtu JV4 kyprého (ID < 0.35) prachovitého písku S4 Y / sisaMg , 
  v prostoru vrtu JV3 písku podobného složení, od 0,55 m vystřídaného písčitým jílem  
  F4 Y / saclsiMg  pevné konzistence, s Ic > 1.00, 
- jejich podloží tvoří zeminy původního povrchu, tj. nesoudržný hlinitý písek S4 SM / siSa  
  a redeponovaný vátý písek S3 S-F / Sa, které jsou společně málo ulehlé, s ø ID ≤ 0.35, 

- písky a terasové štěrkopísky jsou uloženy v sumární mocnosti 5,45 - 6,80, s proměnlivým 
  zastoupením písků se štěrky a písčitých štěrků, v poměru, který se mezi vrty mění, 

- písek se štěrky, tř. S3 S-F / grSa , se vyskytuje v intervalech 2,30 - 2,90 m a 4,30 - 5,20 m 
  vrtu JV3 a 2,00 - 3,40 m a 4,00 - 6,10 m vrtu JV 4, patří mezi středně ulehlé, s ø ID = 0.45, 
  nenamrzavé, propustné (ze zrnitosti odvozený filtrační součinitel kf = 1.10-4 m.s-1),  
  s nepatrnou kapilární vzlínavostí hs, 

- polymiktní štěrk, složený z polozaoblených valounů do 6 cm křemene, pískovce a hornin 
  krystalinika s výplní hrubého písku, třídy G3 G-F / saGr , je identifikovaný ve vrstvách  
  2,90 - 4,30 m a 5,20 - 6,60 m vrtu JV3 a 3,40 - 4,00 m a 6,10 - 6,70 m vrtu JV4,  

- podle dynamických penetračních zkoušek je písčitý štěrk středně ulehlý, s průměrnou 
  relativní hutností v horní polovině normového rozpětí ID = 0.52 - 0.58, 

- dále je na bázi kvartérního souvrství v mocnosti 0,40 - 0,90 m vyvinuta souvislá vrstva 
  hrubého kamenitého štěrku s valouny do 15 cm, tř. G3 G-F+Cb / saGr+Co , kterou je možné 
  považovat již za ulehlou, s relativní hutností ID > 0.65. 

 

Předkvartérní podloží: 

- jeho strop, s nepatrným úklonem ke stávajícímu toku Labe, je ověřený v hloubce  
  7,00 - 7,60 m p. t., tj. v úrovni 223,73 - 222,59 m n. m., 
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- je tvořené slínovcem, při rozhraní s kvartérem v mocnosti do 0,70 m zcela zvětralým 
  laminovaným, tř. R6, pevné až tvrdé konzistence s Ic = 1.00 - 1,50, který se vyskytuje jen  
  v okolí vrtu JV3, ve druhém vrtu chybí, 

- silně zvětralý, resp. slabě zpevněný slínovec tř. R5 vytváří v prostoru mezi sondami 
  souvislou vrstvu o mocnosti 1,80 - 0,70 m; ve znění tab. 5 ČSN EN ISO 14 689-1 se jedná  
  o velmi měkkou horninu s pevností v prostém tlaku σc = 1 - 5 MPa, 

- od cca 9 m p. t. se ve slínovcích nepravidelně objevují neprůběžné desky tl. do 20 cm  
  pevnějšího slínovce tř. R4, s pevností v prostém tlaku σc při dolní hranici normového rozpětí 
  (klasifikované rozmezím tříd R5±R4, R5-R4), 

- souvislá poloha slínovců tř. R4 je vymezena od hloubky 18,00 - 18,50 m pod stávajícím 
  povrchem terénu a oba vrty v ní byly ukončeny; ve znění tab. 5 ČSN EN ISO 14 689-1 se  
  jedná o měkkou horninu s pevností v prostém tlaku σc = 5 - 25 MPa. 

5.1.3 Hydrogeologické pom ěry, agresivita podzemních vody 

Hydrogeologická charakteristika: 

- mělký horizont podzemní vody, v dokumentaci označený jako zvodeň č. I, je vázaný na 

  průlinově propustné prostředí kvartérních písků se štěrky a písčitých štěrků, s ustálenou 
  hladinou 4,30 - 4,38 m p. t. (225,75 - 225,79 m n. m.) 

- ve slínovcích tř. R5 ± R4 byla v puklinovém systému v úrovni -7,70 až -9,00 m p. t. zjištěna 
  zvodeň (z. č. II) s napjatou hladinou, s pozitivní výtlačnou +3,20 až +4,40 m, ustálenou 
  v technologické pažnici 4,48 - 4,63 m p. t. (225,56 - 225,65 m n. m.), 

- obě zvodně jsou v širším okolí propojené a v hydraulické závislosti  

- z vrtu JV3 odebraný vzorek podzemní vody ze slínovců, lab. č. 85, vykázal ve znění  
  ČSN EN 206 agresivní prostředí stupně XA1 vlivem obsahu 220,94 mg.l-1 SO4, 

5.1.4 Základové pom ěry 

Poznámka: základové poměry jsou popsány pro původně předpokládaný objekt podjezdu, který byl 
založen na vrtaných pilotách, podchod pro pěší a cyklisty je navržen plošně. 

 

- ZP nad ustálenou HPV jednoduché, pod HPV složité, 

- sklony dočasného výkopu je možné volit podle vlastností nesoudržných zemin max. 
  v poměru 1 : 1, 

- s ohledem na blízkost zástavby bude nutné stavební jámu zajistit rozepřenými štětovnicemi, 
  vetknutými do podložních slínovců, 

- založení mostu je uvažováno hlubinné, na pilotách opřených do slínovců; hornina tř. R4 se 
  nachází 18,00 - 18,50 m pod stávajícím povrchem území, 

- hloubení vývrtů pro piloty bude nutné pod ochranou ocelovými pažnicemi, komplikace může  
  představovat puklinová zvodeň ve slínovcích a doporučuje se počítat s betonáží do ustálené 
  hladiny, 

- pro hlubinné zakládání náležejí sypaniny, zeminy a křídové horniny, ve znění ceníku 
  stavebních prací pro zvláštní zakládání objektů 800/2, příl. 2/1 - 2/3, do I. a II. třídy  
  (v poměru cca 30 : 70) 
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6.  Nový stav mostního objektu 
6.1 Územní podmínky 

Mostní objekt zajišťuje převedení kolejí železniční tratě 031 Pardubice - Hradec Králové - 
Jaroměř přes přístupovou komunikaci pro pěší a cyklisty z ulice Poděbradova do ulice Kuklenské. 

Přístup na staveniště bude možný ze silnice I/37, a dále po ulici Medkova, Bezručova, 
Kuklenská, Rubešova, Poděbradova. 

 

 

 
Obr 1. Územní podmínky – zákres polohy mostu (zdroj: www.mapy.cz ) 
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Obr 2. Pohled sm ěr Hradec Králové vlevo 

 
Obr 3. Pohled sm ěr Hradec Králové vpravo 

 

V prostoru mostního objektu se vyskytují inženýrské sítě, které bude třeba před započetím 
stavebních prací zaměřit: 

 

Stávající sítě vlevo trati: 

- zabezpečovací kabel SŽDC OŘ HK - SSZT 

- vodovod Královéhradecká provozní, a.s. 

- kanalizace Královéhradecká provozní, a.s. 
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- veřejné osvětlení VO a světelná dopravní signalizace SDS Technické služby Hradec Králové 

- plynovod NTL Innogy (dříve RWE) 

 

Stávající sítě vpravo trati: 

- zabezpečovací kabel SŽDC OŘ HK - SSZT 

- optický kabel ČD - Telematika a.s. 

- metalický kabel ČD - Telematika a.s. 

- dálkový zabezpečovací kabel SŽDC OŘ HK - SSZT 

- sdělovací kabely CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.) 

- plynovod NTL Innogy (dříve RWE) 

- kanalizace Královéhradecká provozní, a.s. 

- vodovod Královéhradecká provozní, a.s. 

- veřejné osvětlení VO a světelná dopravní signalizace SDS Technické služby Hradec Králové 

- vedení NN podzemní ČEZ Distribuce, a.s. 

 

6.2 Celková koncepce řešení  
Předmětem stavebních objektů je výstavba nového podchodu pro pěší a cyklisty. Mostní objekt 

je rozdělen na 3 části. Uzavřená železobetonová rámová konstrukce pod kolejemi č.1 a 2 SO 220-34-
03 bude po zhotovení předána SŽDC. Na výstupech z uzavřeného tubusu je z důvodu zmenšení 
trvalých záborů a z důvodu hladiny podzemní vody navržena železobetonová konstrukce z otevřeného 
polorámu SO 220-34-04. Součástí dna tubusu je čerpací jímka SO 220-34-05. Správcem těchto dvou 
objektů bude Statutární město Hradec Králové. 

Most převádí 2 koleje, které jsou v oblasti mostního objektu v přímé a výškově stoupají 1,364‰ 
ve směru do Hradce Králové. 

Přemosťovaná přístupová komunikace pro pěší a cyklisty SO 220-38-11 je směrově vedena od 
napojení na ulici Poděbradova v přímé, v oblouku R = 22 m a v přímé, a končí v napojení na ulici 
Kuklenskou. 

Výškově niveleta přístupové komunikace na začátku podchodu klesá 8,33 %, v oblasti 
uzavřeného tubusu klesá 0,500 % a na výstupu z podchodu stoupá 7,00 %. Ve výškových lomech jsou 
navrženy zakružovací oblouky o R = 10,0 a 20,0 m. V příčném směru je komunikace v jednostranném 
příčném sklonu 2 %. 

6.3 Základní údaje 

6.3.1 Návrhové zatížení 

Převáděná železniční trať je dle nové „Kategorizace železničních tratí konvenčního železničního 
systému (CR) z hlediska mostů“ navrhované pro změnu Z4 NAD ČSN EN 1991-2 řazena do 2. třídy  
(viz http://www.szdc.cz/soubory/zeleznicni-svrsek/katego.trati-mosty.pdf).  Pro návrh mostu je tak 
uplatněn model zatížení LM71 s klasifikačním součinitelem α = 1,21 dle ČSN EN 1991-2. 

6.3.2 Prostorové uspo řádání na most ě 

Volná šířka na mostě vyhovuje pro VMP 3,0 dle čl. 4.1 a obrázku 4.8 ČSN 73 6201. 

Minimální vzdálenost konstrukce zastřešení podchodu od osy koleje: 

- vlevo 3 570 mm ≥ VMP 3,0 + rezerva 125 mm = 3 125 mm ⇒ vyhovuje 

- vlevo 3 615 mm ≥ VMP 3,0 + rezerva 125 mm = 3 125 mm ⇒ vyhovuje 
 

Minimální vzdálenost římsy od osy koleje je 3 615 mm. Šířkové uspořádání kolejového lože plně 
respektuje jeho nutný obrys dle ČSN 73 6201 čl. 14.2, tj. 2 200 mm od krajní koleje + min. 60 mm a 
umožňuje umístění inženýrských sítí podél koleje.  
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Minimální vzdálenost mezi spodní hranou pražce a tvrdou ochranou izolace je 330 mm. Na 
mostním objektu je tak dodržena min. tloušťka kolejového lože 330 mm (včetně rezervy 30 mm) pod 
spodní hranou pražce resp. 510 mm + rezerva 40 = 550 mm od spojnice středů úložných ploch pražce. 

6.3.3 Prostorové uspo řádání pod mostem 

Železniční most přemosťuje přístupovou komunikaci pro pěší a cyklisty SO 220-38-11. 

Světlá šířka 5,600 m odpovídá příčnému uspořádání na přístupové komunikaci s odděleným 
provozem chodců a cyklistů. Příčný sklon komunikace je jednostranný 2%. 

Příčné uspořádání komunikace je následující: 

- bezpečnostní odstup šířky 0,25 m 

- obousměrný pás pro cyklisty šířky 3,0 m 

- bezpečnostní odstupy šířky 2x0,25 m s prostorem šířky 0,1 pro umístění zábradlí 

- pás pro chodce šířky 1,5 m 

- bezpečnostní odstup šířky 0,25 m 

Minimální volná výška v podchodu je 2,500 m. Rozměry mostní konstrukce vyhovují 
požadavkům na průchozí prostor dle ČSN 73 6201 čl. 6.1.3. 

6.4 Konstrukce podchodu 

6.4.1 Založení 

Konstrukce podchodu je založena plošně. Dno stavební jámy je pod základovými deskami 
zpevněno vrstvou podkladního betonu C 12/15 - XA1 tl. 100 mm. 

Na podkladní beton se vybetonuje základová deska z betonu C 25/30 - XA1 tl. 200 mm. Deska 
se při obou površích vyztuží KARI sítí  Ø8 - 100 x 100 mm. 

6.4.2 Tubus podchodu (SO 220-34-03, část SŽDC) 

Nosnou konstrukci tubusu podchodu tvoří monolitický železobetonový uzavřený rám ve 
směrovém oblouku, rozdělený na 3 dilatační díly o délkách 6,853 + 12,0 + 6,101 m (měřeno v ose 
podchodu). Světlá šířka tubusu mezi stěnami je 5,600 m, světlá výška mezi dolní příčlí a stropem je 
2,850 m. Tloušťka horní příčle uprostřed rozpětí je 550 mm a 500 mm ve vetknutí do stěny, 
se střechovitým sklonem horního povrchu příčle 2,0%. Tloušťka stěn je 500 mm, tloušťka dolní příčle 
rovněž 500 mm. 

Součástí tubusu je i konstrukce čerpací jímky SO 220-34-05, která bude ve správě SMHK. 

Pracovní spáry tubusu budou na rubu utěsněny vnějším PVC těsnícím pásem do pracovních 
spár vloženým do bednění. Dilatační spáry mezi dilatačními díly konstrukce podchodu jsou utěsněny 
vnitřními elastomerovými těsnícími pásy do dilatačních spár. 

Konstrukce podchodu bude zhotovena z betonu C 30/37 – XC3, XF3 a vyztužena ocelí B500 B  
dle ČSN EN 10080 (dříve 10 505 R) tzn. betonářská výztuž se zaručenou svařitelností a vysokou 
tažností. Výztuž bude vázána na místě z jednotlivých prutů. 

6.4.3 Šikmé p řístupové chodníky (SO 220-34-04, část MMHK) 

Nosnou konstrukci šikmých přístupových chodníků tvoří monolitický železobetonový polorám, 
rozdělený na dilatační díly. 

Vstup z ulice Poděbradova celkové délky 33,300 m (měřeno v ose podchodu) je rozdělen na 4 
dilatační díly (2 x 6,0 + 2 x 7,65 m). 

Dilatační díl navazující na tubus podchodu je částečně zastropen (uzavřený rám v šířce 3,300 
m) a převádí přístupovou komunikaci pro pěší a cyklisty, vedoucí podél linie topolů po pravé straně 
železniční trati. Tloušťka horní desky je 450 mm, římsy šířky 300 mm jsou vytaženy 575 mm nad horní 
povrch desky. Do říms jsou zakotveny stojky zastřešení podchodu, ke kterým jsou ve výšce 1,3 m nad 
chodníkem připevněna madla. 

Celková délka vstupu z ulice Kuklenská je 35,100 m a konstrukce je rozdělena na 3 dilatační 
díly (3 x 11,700 m). 



Přípravná dokumentace stavby 

Část:  E.1.4  / SO 220-34-03, SO 220-34-04, SO 220-34-05 

 

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 
2. stavba, zdvoukolejnění  Opatovice nad Labem – 

Hradec Králové 

 

16 / 66 

 

Světlá šířka polorámové konstrukce mezi stěnami je 5,600 m. Tloušťka stěn je 400 mm resp. 
350 nebo 300 mm, tloušťka desky 400 mm resp. 350 nebo 300 mm. 

Konstrukce šikmých přístupových chodníků je směrově v přímé a směrovém oblouku o 
poloměru R=22,0 m, výškově ve sklonu 8,33% resp. 7,0%. Zídky konstrukcí chodníku budou vytaženy 
1000 mm nad upravený terén. 

Na vnitřních plochách bočních stěn budou osazena madla, a to ve výškách 250, 600 a 900 mm. 

Pracovní spáry tubusu budou na rubu utěsněny vnějším PVC těsnícím pásem do pracovních 
spár vloženým do bednění. Dilatační spáry mezi dilatačními díly konstrukce podchodu jsou utěsněny 
vnitřními elastomerovými těsnícími pásy do dilatačních spár. 

Konstrukce mostního objektu bude zhotovena z betonu C 30/37 – XC3, XF3 a vyztužena ocelí 
B500 B  dle ČSN EN 10080 (dříve 10 505 R) tzn. betonářská výztuž se zaručenou svařitelností a 
vysokou tažností. Výztuž bude vázána na místě z jednotlivých prutů. 

6.5 Odvedení vody z objektu 
Vstup do podchodu je zastřešen a chráněn proti vniknutí srážkové vody. Podélný sklon 

komunikace na vstupech do podchodu je z důvodu stísněných výškových podmínek spádován 
směrem do podchodu, proto se před začátkem konstrukce umístí příčné odvodňovací žlaby se 
zaústěním do vsakovací jímky (součást zastřešení podchodu SO 220-52-01). 

Konstrukce podchodu jsou celoplošně vodotěsně izolovány, v dolní části proti tlakové vodě. 
Povrch komunikace je proveden ve sklonu 2% směrem k čistícím žlábkům. 

Ze všech uvedených důvodů je zřejmé, že do podchodu bude vnikat pouze omezené množství 
vody (zafoukání sněhu, mytí podchodu apod.). 

V nejnižším místě podchodu bude zřízena čerpací jímka s uzamykatelným litinovým poklopem 
pro třídu zatížení B125 (vlastník MMHK). Pro případné čerpání vody se bude používat přenosné 
čerpadlo (součást SO 220-36-08 Hradec Králové podchod Kuklenská, odvodnění podchodu). 

V blízkosti jímky bude umístěna zásuvka pro připojení čerpadla (řešeno v samostatném 
objektu SO 220-35-62 Hradec Králové podchod Kuklenská, přípojka NN pro čerpadla odvodnění 
podchodu). 

Málo propustné vrstvy ZKPP (cementová stabilizace tl.450 mm) jsou dotaženy až k rubům 
stojek, voda protékající štěrkovým ložem je po vrstvách ZKPP svedena příčným spádem do odvodnění 
železničního spodku. Voda stékající z příčle podchodu za rub stojek bude vsakovat do propustných 
vrstev v podzákladí (písky, štěrky). 

6.6 Zásady řešení a základní požadavky na vodot ěsné izolace 
Zasypané části tubusu a konstrukcí přístupových chodníků se opatří izolací proti tlakové resp. 

stékající vodě, a to NAIP 10 mm celoplošně natavenou na podkladní železobetonovou desku, svislé i 
vodorovné povrchy konstrukce podchodu. Hranice izolace proti stékající vodě je cca 0,10 m pod 
povrchem terénu a je definována ozubem ve stěnách konstrukcí. Ve spodní části podchodu je 
s ohledem na možné vystoupání hladiny spodní vody navržena izolace proti tlakové vodě. 

Požadavky na povrchovou úpravu podkladní betonové konstrukce stanovuje TNŽ 73 6280. 
Povrch rámu se opatří penetračně adhezním nátěrem na bázi nízkoviskozních pryskyřic. 

Ochrana svislých povrchů opatřených izolací bude provedena extrudovaným polystyrenem 
minimální tloušťky 50 mm, který bude chráněn geotextilií s plošnou hmotností min. 500 g/m2. Spáry 
mezi deskami polystyrenu budou zajištěny, aby nedošlo k poškození vodotěsné vrstvy, např. 
přelepením páskou. Izolační pásy se zatáhnou na konec těsnící vrstvy. 

Na izolaci vodorovných a šikmých povrchů se uloží ochranná vrstva tvrdá, sestávající z 
geotextílie o plošné hmotnosti min. 300 g/m2, separační PE folie tl. 0,3 m a vrstvy betonu C 25/30 - 
XC2, XF1 tl. 50 mm, vyztuženou KARI sítí Ø4 mm - 100x100 mm. Ochrana zpětných spojů se provede 
z betonu C 25/30 – XC2, XF1. 

6.7 Železni ční svršek na most ě 
Železniční svršek řeší samostatný stavební objekt (SO 21-31-01 Opatovice nad Labem-

Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., železniční svršek). V koleji č. 1 a 2 je navrhován ve tvaru UIC 60 
na betonových pražcích. 
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Koleje jsou v oblasti mostu v přímé a stoupají 1,364‰. Směrový posun koleje č. 1 od stávajícího 
stavu je vlevo 2,002 m a výškově zdvih 0,030 m. 

6.8 Způsob ochrany proti bludným proud ům 
Na mostním objektu jsou navržena ochranná opatření pro stupeň č.4 dle TP 124 Příloha 8 tab.1, 

tzn. kombinace primární a sekundární ochrany, a konstrukční opatření dle čl.5.4, včetně propojení 
výztuže a jejího vyvedení na povrch konstrukce. 

Přednostně je třeba uplatnit 

primární ochranu , a to především kombinaci opatření dle ČSN ISO 9690 a ČSN  EN 206 - tj. 

- minimální krytí výztuže 

- zamezení vzniku trhlin 

- omezení použití portlandských cementů 

- dodržení povolených podílů chloridů u cementů a záměsové vody 

- používání jen málo elektricky vodivých přísad a příměsí do betonu 

- použití nevodivých distančních vložek 

sekundární ochranu   

- dá se předpokládat, že do jisté míry bude tuto funkci plnit celoplošná izolace NAIP proti tlakové 
a stékající vodě. 

konstruk ční opat ření 
Propojená výztuž se vyvede drátem FeZn ø10 mm na povrch do měřících vývodů umístěných na 

konstrukci. Měřící vývod bude proveden podle TP 124 Příloha 1 obr. 3d. 

6.9 Odchylky proti platným normám a p ředpis ům, udělené 
výjimky 

Navržené technické řešení nového mostu nevyžaduje výjimky z v současnosti platných norem či 
předpisů. 

6.10 Ostatní technické souvislosti 

6.10.1 ZKPP 

Zesílená konstrukce pražcového podloží za stojkami rámu je provedena v rozsahu dle předpisu 
SŽDC S4. Na mostě probíhají vrstvy ZKPP (součást SO 21-31-11 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - 
Hradec Králové hl. n., železniční spodek) ve složení: 

- štěrkodrť tl. 300 mm 

- cementová stabilizace tl. 450 mm 

Rozsah těchto vrstev je pod novými kolejemi, v délce min. 12,0 m za rubem stojek. 

6.10.2 Přechodové oblasti a zásypy 

Přechodová oblast za rubem stojek bude zhotovena dle předpisu SŽDC S4 příloha 24. Přímo 
pod kolejemi bude na šířku 3,0 m (pod každou kolejí) zhotovena z drenážního (mezerovitého) betonu 
dle TKP SSD kap.17. Dále bude zásyp proveden ze štěrkodrti hutněné na ID = 0,95 s = 0,4 mm po 
vrstvách max. tl. 300 mm, s číslem nestejnozrnitosti Cu = min 15, podle předpisu OTP „Štěrkopísek, 
štěrkodrť a recyklovaná štěrkodrť pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku“. 

Zpětné zásypy za stěnami šikmých přístupových chodníků se provedou dle ČSN 73 6244 - 
zeminou vhodnou nebo podmínečně vhodnou podle ČSN 73 6133 Id = min. 0,85 resp. D = 100% PS. 

6.10.3 Přístupová komunikace v podchodu 

Přístupová komunikace pro pěší a cyklisty má jednostranný příčný sklon 2% směrem k čistícímu 
žlábku, vedenému podél nižšího okraje komunikace. Podélný profil přístupové komunikace je 
následující: 8,33% klesání do podchodu, 0,5% klesání v tubusu podchodu, a 7,00% stoupání 
z podchodu. 

Konstrukce komunikace: 
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- asfaltobeton jemnozrnný II, tl. 50 mm, na krajích plochý obrubník resp. betonový žlábek 

- recyklovaná asfaltová směs R-mat, tl. 50-150 mm 

 

Povrch komunikace musí splňovat požadavky na odolnost proti skluznosti dle ČSN 73 4130 čl. 
6.3.5 (součinitel smykového tření mininálně 0,5 + tgα). 

 

Šířkové uspořádání přístupové komunikace: 

0,25 m (bezpečnostní odstup) + 3,00 m (obousměrný pás pro cyklisty) + 0,50 m (bezpečnostní odstupy 
šířky 2x0,25 m s prostorem šířky 0,1 m pro umístění zábradlí) + 1,50 m (pás pro chodce) + 0,25 m 
(bezpečnostní odstup). 

 

Na madlech budou připevněny informační štítky o směru, a to dle Nařízení komise (EU) č. 
1300/2014 odst. 4.2.1.2.3. Značení přístupové cesty. 

6.10.4 Trakční vedení na mostním objektu 

Trakční vedení je součástí SO 21-61-01 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. 
n., trakční vedení. Trakční stožáry jsou umístěny mimo konstrukci mostu cca 15,0 m (ve směru 
staničení) od osy mostu. 

6.10.5 Kabelové trasy 

Přes mostní objekt  SO 220-34-03 se v novém stavu převedou tyto kabelové trasy (vpravo podél 
římsy): 

- PS 21-21-01 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., traťové zabezpečovací 
zařízení (TZZ) 

- PS 21-22-01 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., kamerový systém na 
železničních přejezdech 

- SO 21-66-05 Opatovice nad Labem-Pohřebačka – Hradec Králové hl. n., přípojka NN pro 
zabezpečovací zařízení v km 20,984 

- SO 99-35-01 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové-Slezské předměstí, úprava 
DOK ČD-Telematika 

 

Výstavba SO 220-34-03 až 05 si vyžádá přeložky těchto sítí: 

- SO 220-35-04 Hradec Králové podchod Kuklenská, ochrana sdělovacího vedení CETIN 

- SO 220-35-05 Hradec Králové podchod Kuklenská, přeložka sdělovacího vedení ČD-Telematika 

- SO 220-35-06 Hradec Králové podchod Kuklenská, přeložka sdělovacího vedení DK SŽDC 

- SO 220-36-13 Hradec Králové podchod Kuklenská, přeložka vodovodu VaK HK DN 200 

- SO 220-36-23 Hradec Králové podchod Kuklenská, přeložka NTL plynovodu RWE 

- SO 21-35-67 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., přeložka zemního 
vedení NN ČEZ DS v km 21,008 

- SO 21-35-68 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., přeložka veřejného 
osvětlení TS HK v ulici Kuklenská 

Ve stěnách podchodu budou uloženy chráničky pro rozvody elektro a osvětlení: 

- SO 220-35-61 Hradec Králové podchod Kuklenská, veřejné osvětlení TS HK v podchodu 

- SO 220-35-61 Hradec Králové podchod Kuklenská, přípojka NN pro čerpadla odvodnění 
podchodu 

6.10.6 Zastřešení výstup ů z podchodu 

Výstupy z podchodu jsou zastřešeny samostatnými konstrukcemi, které jsou řešeny 
v samostatném SO 220-52-01 Hradec Králové podchod Kuklenská, zastřešení výstupů z podchodu. 
Sloupy zastřešení budou ukotveny do zídek šikmých přístupových chodníků. 
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6.10.7 Čerpání vody z podchodu 

V nejnižším místě podchodu bude zřízena čerpací jímka s uzamykatelným litinovým poklopem 
pro třídu zatížení B125 (vlastník MMHK). Pro případné čerpání vody se bude používat přenosné 
čerpadlo (součást SO 220-36-08 Hradec Králové podchod Kuklenská, odvodnění podchodu). 

V blízkosti jímky bude umístěna zásuvka pro připojení čerpadla (řešeno v samostatném 
objektu SO 220-35-62 Hradec Králové podchod Kuklenská, přípojka NN pro čerpadla odvodnění 
podchodu). 

6.10.8 Zvláštní za řízení 

Zvláštní zařízení na mostě není instalováno. 

 

7. Postup výstavby, návrh provád ění objektu 
7.1 Úvod, technologické zásady výstavby/rekonstrukc e SO 

Stavební práce na mostním objektu budou probíhat po částech během výluky v jednotlivých 
kolejích dle části dokumentace B.12 – Organizace výstavby. 

Na základě rozhodnutí investora stavby SŽDC, SS východ, byl stanoven termín provádění 
stavby. Z této skutečnosti potom vycházejí tyto termíny: 

- zahájení stavby: říjen 2020 (přípravné práce ve stavebním postupu 0) 

- konec stavby: 20. 12. 2023 

- délka výstavby: 39 měsíců 

Celá stavba je rozdělena na 12 stavebních postupů, rozdělených v případě potřeby na etapy 
(uvedeny s rozhodujícími oblastmi stavebních činností). 

7.2 Přístupy na staveništ ě 
Přístup na staveniště ZS 18: silnice I/37 – Medkova – Bezručova – Kuklenská – Rubešova – 

Poděbradova. 

Pro výstavbu mostního objektu se použije zařízení staveniště ZS 18. Jedná se o nezpevněnou 
plochu a chodník v cípu mezi kolejištěm a ulicí Poděbradova. Plocha je částí pozemku p. č. 1889/1 k. 
ú. Pražské Předměstí, na kterém vykonává vlastnické právo SŽDC státní organizace. 

7.3 Popis prací 
Stavební práce budou probíhat v pažených stavebních jámách za zcela vyloučeného provozu 

na železniční trati v rámci stavebních postupů SP 3 a SP 4. Doba trvání stavebního postupu SP 3 je 
plánována na 21 dní, u stavebního postupu SP 4 je to 153 dnů. 

Činnosti v SP 3 (související s výstavbou podchodu): 

- demolice stávající traťové koleje mezi žst. Opatovice nad Labem-Pohřebačka a jižním zhlavím 
žst. Hradec Králové hl. n. 

- stavba podchodů pro pěší a cyklisty v úseku Hradec Králové-Březhrad – Hradec Králové 
(zahájení, přechází do SP 4) 

- stavba obou traťových kolejí úseku Březhrad – jižní zhlaví žst. Hradec Králové hl. n. (zahájení, 
přechází do SP 4) 

Činnosti v SP 4 (související s výstavbou podchodu): 

- stavba podchodů pro pěší a cyklisty v úseku Hradec Králové-Březhrad – Hradec Králové 
(dokončení) 

- stavba obou traťových kolejí úseku Březhrad – jižní zhlaví žst. Hradec Králové hl. n. (dokončení) 

7.4 Zajišt ění dosavadních provoz ů 
Výstavba stavebního provozu bude probíhat dle ZOV celé stavby za zcela vyloučeného provozu 

na železniční trati (resp. na mezistaničním úseku Opatovice nad Labem-Pohřebačka – Hradec 
Králové). 
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Na silničních komunikacích křižujících železniční trať jsou plánovány krátkodobé uzavírky 
přejezdů v km 18,743, 19,409, 20,601, 20,984 (Kuklenská), 21,618. 

7.5 Dopad výstavby objektu na celkovou technologii stavby 

7.5.1 Seznam souvisejících SO a PS 

Vzhledem ke skutečnosti, že v případě nové části podchodu se jedná o dílčí objekt větší stavby, 
odvoláváme se na správnost a úplnost seznamu v souhrnné části a koordinační situaci celé stavby. 

 

Rozhodující související objekty a provozní soubory: 

PS 21-21-01  Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., traťové zabezpečovací 
zařízení (TZZ) 

PS 21-22-01  Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., kamerový systém na 
železničních přejezdech 

PS 21-22-02  Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., DOK a TK 

SO 21-31-01 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., železniční svršek 

SO 21-31-01.01 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., železniční svršek, 
následná úprava GPK 

SO 21-31-11 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., železniční spodek 

SO 99-31-01  Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n. - Předměřice, výstroj a 
značení trati 

SO 21-33-04  Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., železniční přejezd ev. 
km 20,984, ulice Kuklenská, část SŽDC 

SO 21-33-05  Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., železniční přejezd ev. 
km 20,984, ulice Kuklenská, část Statutární město Hradec Králové 

SO 220-34-03  Hradec Králové podchod Kuklenská, železniční most v žkm 21,064, podchod pro 
pěší a cyklisty, část SŽDC 

SO 220-34-04  Hradec Králové podchod Kuklenská, železniční most v žkm 21,064, podchod pro 
pěší a cyklisty, část Statutární město Hradec Králové 

SO 220-34-05  Hradec Králové podchod Kuklenská, železniční most v žkm 21,064, podchod pro 
pěší a cyklisty, odvodnění pod mostem, jímka 

SO 21-35-04  Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace 
CETIN v km 20,927 

SO 220-35-04  Hradec Králové podchod Kuklenská, ochrana sdělovacího vedení CETIN 

SO 220-35-05  Hradec Králové podchod Kuklenská, přeložka sdělovacího vedení ČD-Telematika 

SO 220-35-06  Hradec Králové podchod Kuklenská, přeložka sdělovacího vedení DK SŽDC 

SO 99-35-01  Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové-Slezské předměstí, úprava 
DOK ČD-Telematika 

SO 99-35-02  Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové-Slezské předměstí, úprava 
DK SŽDC 

SO 21-35-67  Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., přeložka zemního 
vedení NN ČEZ DS v km 21,008 

SO 21-35-68  Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., přeložka veřejného 
osvětlení TS HK v ulici Kuklenská 

SO 220-35-61  Hradec Králové podchod Kuklenská, veřejné osvětlení TS HK v podchodu 

SO 220-35-62  Hradec Králové podchod Kuklenská, přípojka NN pro čerpadla odvodnění 
podchodu 

SO 220-81-01 Hradec Králové podchod Kuklenská, úprava studní 

SO 220-36-08 Hradec Králové podchod Kuklenská, odvodnění podchodu 

SO 220-36-13 Hradec Králové podchod Kuklenská, přeložka vodovodu VaK HK DN 200 
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SO 22-36-23  Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., přeložka STL plynovodu 
RWE v km 21,018 

SO 220-36-23 Hradec Králové podchod Kuklenská, přeložka NTL plynovodu RWE 

SO 220-38-11  Hradec Králové podchod Kuklenská, přístupové komunikace pro pěší a cyklisty k 
podchodu 

SO 21-51-06  Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., základy RD u přejezdu v 
km 20,984 

SO 21-51-02  Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., ochranné oplocení u 
dětského hřiště 

SO 220-52-01  Hradec Králové podchod Kuklenská, zastřešení výstupů z podchodu 

SO 220-60-02  Hradec Králové podchod Kuklenská, úprava dětského hřiště "U tratě" ulice 
Poděbradova 

SO 21-61-01  Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., trakční vedení 

SO 21-67-01  Opatovice nad Labem-Pohřebačka – Hradec Králové hl. n., ukolejnění vodivých 
konstrukcí 

SO 220-80-02  Hradec Králové podchod Kuklenská, odstranění mimolesní zeleně 

SO 220-83-02 Hradec Králové podchod Kuklenská, náhradní výsadba 

SO 220-82-02 Hradec Králové podchod Kuklenská, terénní úpravy a rekultivace 

SO 220-84-02 Hradec Králové podchod Kuklenská, zabezpečení veřejných zájmů 

7.5.2 Souvislosti s výstavbou souvisejících objekt ů 

Stavební práce na mostním objektu musí být koordinovány s výstavbou železničního svršku a 
spodku (SO 21-31-01, SO 21-31-11) a s výstavbou přístupové komunikace (SO 220-38-11). Po 
výstavbě podchodu lze provádět objekty zastřešení (SO 220-52-01), úpravu dětského hřiště (SO 220-
60-02) a ochranné oplocení (SO 21-51-02).. 

Před zahájením stavebních prací musí být všechny sítě zaměřeny a přeloženy nebo ochráněny. 
Postup výstavby celé stavby je řešen v části dokumentace B.12 – Organizace výstavby. 

7.5.3 Požadavky na výluky a provozní omezení 

7.5.3.1 Výluky železni čního provozu 
Během stavebního postupu SP 3 a SP 4 je v rámci Organizace výstavby celé stavby vyloučen 

železniční provoz v traťovém úseku Opatovice nad Labem-Pohřebačka – Hradec Králové, a je zde 
zřízena náhradní autobusová doprava. 

7.5.3.2 Uzavírky komunikace pod mostem a omezení pr ovozu 
Na silničních komunikacích křižujících železniční trať jsou plánovány krátkodobé uzavírky 

přejezdů v km 18,743, 19,409, 20,601, 20,984 (Kuklenská), 21,618. 

7.6 Narušení cizích zájm ů 
Výstavba stavebních objektů podchodu SO 220-34-03 až 05 si vyžádá přeložky těchto 

inženýrských sítí: 

- SO 220-35-04 Hradec Králové podchod Kuklenská, ochrana sdělovacího vedení CETIN 

- SO 220-35-05 Hradec Králové podchod Kuklenská, přeložka sdělovacího vedení ČD-Telematika 

- SO 220-35-06 Hradec Králové podchod Kuklenská, přeložka sdělovacího vedení DK SŽDC 

- SO 220-36-13 Hradec Králové podchod Kuklenská, přeložka vodovodu VaK HK DN 200 

- SO 220-36-23 Hradec Králové podchod Kuklenská, přeložka NTL plynovodu RWE 

- SO 21-35-67 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., přeložka zemního 
vedení NN ČEZ DS v km 21,008 

- SO 21-35-68 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., přeložka veřejného 
osvětlení TS HK v ulici Kuklenská 

 

Během výstavby podchodu SO 220-34-03 až 05 dojde k dočasnému a trvalému záboru pozemků. 
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7.7 Nakládání s odpady 
Celková hmotnost přebytečné zeminy z výkopu SO 220-34-03 až 05 je 1985,4+3186,0+14,4 t. 

Na rekultivaci v k.ú. Placky (vzdálenost 12 km) se odveze 992,7+1593,0+14,4 t zeminy. Na skládku 
Lodín, k.ú. Lodín ve vzdálenosti 28 km se odveze 992,7+1593,0 t zeminy. 

8. Požadavky na dopln ění průzkumů 
Inženýrskogeologický průzkum byl proveden pro původně předpokládaný podjezd z ulice 

Poděbradovy do ulice Kuklenské, jako plnohodnotná náhrada úrovňového křížení. Provedené sondy 
JV3 a JV4 jsou od navrhovaného podchodu vzdáleny cca 80 resp. 60 m. 

Z tohoto důvodu projektant požaduje provést v místě podchodu 2 vrtané sondy. A to pro zjištění 
(resp. ověření) zemin pod základovou spárou, určení hladiny spodní vody, zjištění její agresivity na 
betonové konstrukce a součinitele filtrace. 

Požadavky na provedení hloubky sond jsou uvedeny v ČSN EN 1997-2 Navrhování 
geotechnických konstrukcí – část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy. Potom by délka jádrového 
vrtu dle přílohy B.3 odst.(4) měla zasahovat min. 5,0 m pod úroveň základové spáry. 

9. Podklady 
- Zadávací dokumentace Přípravná dokumentace stavby „Modernizace trati Hradec Králové – 

Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec Králové“ 

- Studie proveditelnosti „Hradec Králové – Pardubice“, SUDOP PRAHA a.s., 04/2014, Aktualizace 
05/2015 

- Geodetické zaměření, Středisko železniční geodezie SŽDC 

- Průběh stávajících sítí technické infrastruktury dle podkladů vlastníků a správců 

10. Dotčené normy a p ředpisy, použitá literatura 
č. 266/1994 Sb. Zákon Parlamentu ČR o dráhách 

č. 177/1995 Sb.  Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický 
řád drah, v platném znění 

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 SSD Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění 

GŘ SŽDC s. o. 11/2005  Směrnice GŘ SŽDC s. o, Dokumentace pro přípravu staveb na 
železničních tratích celostátních a regionálních 

GŘ SŽDC s. o. 16/2006 Směrnice GŘ SŽDC s. o., Zásady modernizace a optimalizace 
vybrané železniční sítě ČR 

SŽDC S 3 Železniční svršek, v platném znění 

SŽDC (ČD) S 3/2 Bezstyková kolej, v platném znění 

SŽDC S 4 Železniční spodek, v platném znění 

SŽDC S 5 Správa mostních objektů, v platném znění 

SŽDC (ČD) S 5/4 (S) Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí, v platném znění 

SŽDC Metodický pokyn Pro určování zatížitelnosti železničních mostních objektů, září 2015 

SŽDC (ČD) SR 5/7 (S) Ochrana železničních mostních objektů proti účinkům bludných 
proudů, v platném znění 

SŽDC (ČD) MVL 102  Přechod mezi nosnými konstrukcemi. Přechod mezi nosnou 
konstrukcí a opěrou. Přechod mezi spodní stavbou a zemním tělesem, 
v platném znění 
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SŽDC (ČD) MVL 511 Nosné konstrukce železničních mostů se zabetonovanými nosníky, 
v platném znění 

Konvenční železniční systém Kategorie železničních tratí z hlediska mostů, v platném znění 

ČSN EN 206 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, v platném znění 

ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí. Část 2: 
Technické požadavky na ocelové konstrukce, v platném znění 

ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty, v platném 
znění 

ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí, v platném znění 

ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové 
tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb, v platném znění 

ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení 
sněhem, v platném znění 

ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení 
větrem, v platném znění 

ČSN EN 1991-1-5 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-5: Obecná zatížení – Zatížení 
teplotou, v platném znění 

ČSN EN 1991-1-6 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-6: Obecná zatížení – Zatížení 
během provádění, v platném znění 

ČSN EN 1991-1-7 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - 
Mimořádná zatížení, v platném znění 

ČSN EN 1991-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou, 
v platném znění 

ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby, v platném znění 

ČSN EN 1992-2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové 
mosty – navrhování a konstrukční zásady, v platném znění 

ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby, v platném znění 

ČSN EN 1993-2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 2: Ocelové mosty, 
v platném znění 

ČSN EN 1993-5 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí. Část 5: Piloty a štětové 
stěny, v platném znění 

ČSN EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla, 
v platném znění 

ČSN EN 1997-2 Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 2: Průzkum a zkoušení 
základové půdy, v platném znění 

ČSN EN 12063 Provádění speciálních geotechnických prací – Štětové stěny, 
v platném znění 

ČSN 73 6200 Mosty – Terminologie a třídění, v platném znění 

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů, v platném znění 

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí, v platném znění 

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, v platném 
znění 

TNŽ 73 6280 Navrhování a provádění vodotěsných izolací železničních mostních 
objektů, v platném znění 

TP ČBS 03 Pohledový beton, Česká betonářská společnost ČSSI, 2009 
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11. Závěrečná ustanovení 
Technického řešení mostního objektu zachycuje veškeré změny a požadavky, které byly 

vzneseny během projednávání na technických poradách. 

Projektová dokumentace je ve stupni přípravná dokumentace  stavby . V případě změny 
podkladů, či vzniku nových skutečností, si projektant vyhrazuje právo posouzení dopadu těchto změn 
na řešení a eventuelně doplnění nebo úpravu dokumentace. 

Dokumentaci lze užívat ve smyslu příslušné smlouvy o dílo. Výkres, příloha či jeho část, může být 
kopírován nebo jiným způsobem rozšiřován pouze po předchozím souhlasu SUDOP PRAHA, a.s. 

 
 
 
 
 
 
V Hradci Králové březen 2017 Ing. Radek Koiš 

SUDOP PRAHA a.s. 
projektové středisko 250 
Hradec Králové 
tel. 605 229 079 
e-mail: 
radek.kois@sudop.cz 
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12.1 Záznamy z rozhodujících porad 

 
 



Přípravná dokumentace stavby 

Část:  E.1.4  / SO 220-34-03, SO 220-34-04, SO 220-34-05 

 

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 
2. stavba, zdvoukolejnění  Opatovice nad Labem – 

Hradec Králové 

 

26 / 66 

 

 
 

 



Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 
2. stavba, zdvoukolejnění  Opatovice nad Labem – 
Hradec Králové 

Přípravná dokumentace stavby 

Část:  E.1.4  / SO 220-34-03, SO 220-34-04, SO 220-34-05 

 

27 / 66 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přípravná dokumentace stavby 

Část:  E.1.4  / SO 220-34-03, SO 220-34-04, SO 220-34-05 

 

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 
2. stavba, zdvoukolejnění  Opatovice nad Labem – 

Hradec Králové 

 

28 / 66 

 
 



Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 
2. stavba, zdvoukolejnění  Opatovice nad Labem – 
Hradec Králové 

Přípravná dokumentace stavby 

Část:  E.1.4  / SO 220-34-03, SO 220-34-04, SO 220-34-05 

 

29 / 66 

 

 
 



Přípravná dokumentace stavby 

Část:  E.1.4  / SO 220-34-03, SO 220-34-04, SO 220-34-05 

 

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 
2. stavba, zdvoukolejnění  Opatovice nad Labem – 

Hradec Králové 

 

30 / 66 

 

 



Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 
2. stavba, zdvoukolejnění  Opatovice nad Labem – 
Hradec Králové 

Přípravná dokumentace stavby 

Část:  E.1.4  / SO 220-34-03, SO 220-34-04, SO 220-34-05 

 

31 / 66 

 

 



Přípravná dokumentace stavby 

Část:  E.1.4  / SO 220-34-03, SO 220-34-04, SO 220-34-05 

 

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 
2. stavba, zdvoukolejnění  Opatovice nad Labem – 

Hradec Králové 

 

32 / 66 

 

12.2 Projednání p řipomínek 

 
 

 

 
 

 

 

 



Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 
2. stavba, zdvoukolejnění  Opatovice nad Labem – 
Hradec Králové 

Přípravná dokumentace stavby 

Část:  E.1.4  / SO 220-34-03, SO 220-34-04, SO 220-34-05 

 

33 / 66 

 

 
 

 



Přípravná dokumentace stavby 

Část:  E.1.4  / SO 220-34-03, SO 220-34-04, SO 220-34-05 

 

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 
2. stavba, zdvoukolejnění  Opatovice nad Labem – 

Hradec Králové 

 

34 / 66 

 

 
 

 



Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 
2. stavba, zdvoukolejnění  Opatovice nad Labem – 
Hradec Králové 

Přípravná dokumentace stavby 

Část:  E.1.4  / SO 220-34-03, SO 220-34-04, SO 220-34-05 

 

35 / 66 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přípravná dokumentace stavby 

Část:  E.1.4  / SO 220-34-03, SO 220-34-04, SO 220-34-05 

 

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 
2. stavba, zdvoukolejnění  Opatovice nad Labem – 

Hradec Králové 

 

36 / 66 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 
2. stavba, zdvoukolejnění  Opatovice nad Labem – 
Hradec Králové 

Přípravná dokumentace stavby 

Část:  E.1.4  / SO 220-34-03, SO 220-34-04, SO 220-34-05 

 

37 / 66 

 

 
 

 



Přípravná dokumentace stavby 

Část:  E.1.4  / SO 220-34-03, SO 220-34-04, SO 220-34-05 

 

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 
2. stavba, zdvoukolejnění  Opatovice nad Labem – 

Hradec Králové 

 

38 / 66 

 

 
 

 



Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 
2. stavba, zdvoukolejnění  Opatovice nad Labem – 
Hradec Králové 

Přípravná dokumentace stavby 

Část:  E.1.4  / SO 220-34-03, SO 220-34-04, SO 220-34-05 

 

39 / 66 

 

 
 

 



Přípravná dokumentace stavby 

Část:  E.1.4  / SO 220-34-03, SO 220-34-04, SO 220-34-05 

 

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 
2. stavba, zdvoukolejnění  Opatovice nad Labem – 

Hradec Králové 

 

40 / 66 

 

 
 

 



Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 
2. stavba, zdvoukolejnění  Opatovice nad Labem – 
Hradec Králové 

Přípravná dokumentace stavby 

Část:  E.1.4  / SO 220-34-03, SO 220-34-04, SO 220-34-05 

 

41 / 66 

 

 
 

 



Přípravná dokumentace stavby 

Část:  E.1.4  / SO 220-34-03, SO 220-34-04, SO 220-34-05 

 

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 
2. stavba, zdvoukolejnění  Opatovice nad Labem – 

Hradec Králové 

 

42 / 66 

 

 
 

 



Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 
2. stavba, zdvoukolejnění  Opatovice nad Labem – 
Hradec Králové 

Přípravná dokumentace stavby 

Část:  E.1.4  / SO 220-34-03, SO 220-34-04, SO 220-34-05 

 

43 / 66 

 

 
 

 



Přípravná dokumentace stavby 

Část:  E.1.4  / SO 220-34-03, SO 220-34-04, SO 220-34-05 

 

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 
2. stavba, zdvoukolejnění  Opatovice nad Labem – 

Hradec Králové 

 

44 / 66 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 
2. stavba, zdvoukolejnění  Opatovice nad Labem – 
Hradec Králové 

Přípravná dokumentace stavby 

Část:  E.1.4  / SO 220-34-03, SO 220-34-04, SO 220-34-05 

 

45 / 66 

 

12.3 Inženýrskogeologický pr ůzkum 
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