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1. Zpráva o průběhu prací 

 

Všeobecná část 

V dubnu 2020 proběhly za zpřísněného režimu z důvodů ohrožení nákazou virem 

COVID-19 proběhly tyto práce:  

- práce na trakčních základech a podpěrách 

- v rámci celé stavby probíhají přípravné práce na provizorním zabezpečovacím 

zařízení 

- probíhají práce u stabilní a převozné trakční měnírny a to zejména panelová plocha 

pro PTM, dále základy trakčních stožárů pro napájecí vedení a dále práce na elektrických 

přípojkách pro napájení provizorních reléových domků 

- proběhla přeložka tratě v úseku Smíchov – Řeporyje, dále proběhla demontáž části 

SK5 u výpravní budovy v Radotíně a prodloužení nástupiště SK3, na konci dubna proběhne 

výluka pro vložení provizorních výhybek Px 1-8 

- proběhla realizace základů návěstních lávek 

- na celé stavbě probíhá úklid, frézování a začišťování ploch po kácení 

- dne 14/4 začala nepřetržitá výluka v rámci rekonstrukce mostu v km 10,113, byl zde 

demontován železniční svršek, vymístěno zabezpečovací zařízení, odsunuta trakce a 

následně demontována mostovka, v dalších měsících bude postupně zrealizována nová 

mostní konstrukce 

- 15/5 bylo vysazeno celkem 16 ks stromů z objektu náhradní výsadba pro obec 

Radotín 

 

D.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

 

PS 02-21-01 Odbočka Velká Chuchle, staniční zabezpečovací zařízení 

V dubnu 2020 probíhala v rámci tohoto objektu příprava a kopání kabelových tras. 

V dubnu 2020 na výše uvedeném stavebním objektu stavby pracovalo celkem: 

   10….pracovníků dělnických profesí 

   3….pracovník  THP 

Mechanizace: bez mechanizace 

 

PS 03-21-02 ŽST Praha Radotín, staniční zabezpečovací zařízení 

V dubnu 2020 probíhala v rámci tohoto objektu příprava a kopání kabelových tras. 

V dubnu 2020 na výše uvedeném stavebním objektu stavby pracovalo celkem: 

   10….pracovníků dělnických profesí 

   3….pracovník  THP 

Mechanizace: bez mechanizace 
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PS 02-21-11 Praha Smíchov Velká Chuchle, traťové zabezpečovací zařízení 

V dubnu 2020 probíhala v rámci tohoto objektu příprava a kopání kabelových tras. 

V dubnu 2020 na výše uvedeném stavebním objektu stavby pracovalo celkem: 

   10….pracovníků dělnických profesí 

   3….pracovník  THP 

Mechanizace: bez mechanizace 

 

PS 02-21-12 Praha Krč Velká Chuchle, traťové zabezpečovací zařízení 

V dubnu 2020 probíhala v rámci tohoto objektu příprava a kopání kabelových tras. 

V dubnu 2020 na výše uvedeném stavebním objektu stavby pracovalo celkem: 

   10….pracovníků dělnických profesí 

   3….pracovník  THP 

Mechanizace: bez mechanizace 

 

PS 02-21-13 Velká Chuchle Praha Radotín, traťové zabezpečovací zařízení 

V dubnu 2020 probíhala v rámci tohoto objektu příprava a kopání kabelových tras. 

V dubnu 2020 na výše uvedeném stavebním objektu stavby pracovalo celkem: 

   10….pracovníků dělnických profesí 

   3….pracovník  THP 

Mechanizace: bez mechanizace 

 

PS 04-21-14 Praha Radotín - Černošice, úprava traťového zabezpečovacího 

zařízení 

V dubnu 2020 probíhala v rámci tohoto objektu příprava a kopání kabelových tras. 

V dubnu 2020 na výše uvedeném stavebním objektu stavby pracovalo celkem: 

   10….pracovníků dělnických profesí 

   3….pracovník  THP 

Mechanizace: bez mechanizace 

 

E.1.1 Železniční  svršek, železniční spodek 

 

SO 02-31-01 Praha Smíchov - Velká Chuchle, železniční svršek, kol. č.1 

V dubnu 2020 probíhala v rámci tohoto objektu práce na vkládání výhybek PX 1 a 4 

V dubnu 2020 na výše uvedeném stavebním objektu stavby pracovalo celkem: 

   20….pracovníků dělnických profesí 

   3….pracovník  THP 

Mechanizace: podbíječka, 2x MHS 
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SO 02-31-02 Praha Smíchov - Velká Chuchle, železniční svršek, kol. č.2 

V březnu 2020 probíhala v rámci tohoto objektu úprava geometrické polohy koleje a přeložka 

tratě ze Smíchova do Řeporyjí.  

V březnu 2020 na výše uvedeném stavebním objektu stavby pracovalo celkem: 

   20….pracovníků dělnických profesí 

   3….pracovník  THP 

Mechanizace: podbíječka, 2x MHS 

 

SO 02-31-03 Odbočka Velká Chuchle, železniční svršek, lichá skupina 

V dubnu 2020 probíhala v rámci tohoto objektu práce na vkládání výhybek PX 5 a 6 

V dubnu 2020 na výše uvedeném stavebním objektu stavby pracovalo celkem: 

   20….pracovníků dělnických profesí 

   3….pracovník  THP 

Mechanizace: podbíječka, 2x MHS 

 

SO 03-31-02 ŽST Praha Radotín, železniční svršek, sudá skupina 

V dubnu 2020 probíhala v rámci tohoto objektu demontáž železničního svršku v místě u 

železničního mostu v km 10,113- 

V dubnu 2020 na výše uvedeném stavebním objektu stavby pracovalo celkem: 

   20….pracovníků dělnických profesí 

   3….pracovník  THP 

Mechanizace: podbíječka, 2x MHS 

 

E.1.4 Mosty,propustky a zdi 

 

SO 03-34-03 ŽST Praha Radotín, železniční most v km 10,113 

V dubnu 2020 probíhala v rámci tohoto objektu práce na pažení mostu, odkopávání mostních 

podpěr, demontáž mostovky a výkopové práce. 

V dubnu 2020 na výše uvedeném stavebním objektu stavby pracovalo celkem: 

   15….pracovníků dělnických profesí 

   2….pracovník  THP 

Mechanizace: nákladní automobil, 2x rypadlo, 1 x autojeřáb, 2 x vrtná souprava 

 

SO 03-34-53 ŽST Praha Radotín, opěrná zeď vpravo v km 10,110,3 

V dubnu 2020 probíhala v rámci tohoto objektu  práce na pažení zárubní zdi, odkopávání a 

zapažování nosníků, injektáž a realizace pažících kotev a výkopové práce. 

V dubnu 2020 na výše uvedeném stavebním objektu stavby pracovalo celkem: 

   10….pracovníků dělnických profesí 

   2….pracovník  THP 

Mechanizace: nákladní automobil, 1x rypadlo, 1 x vrtná souprava 
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SO 02-34-73 Praha Smíchov Praha Radotín, návěstní lávka v km 6,330 

V dubnu 2020 probíhala v rámci tohoto objektu realizace základu blíže u silnice. 

V dubnu 2020 na výše uvedeném stavebním objektu stavby pracovalo celkem: 

   6….pracovníků dělnických profesí 

   1….pracovník  THP 

Mechanizace: nákladní automobil, 1x rypadlo, 1 x autojeřáb 

 

SO 02-34-74 Praha Smíchov Praha Radotín, návěstní lávka v km 7,437 

V dubnu 2020 probíhala v rámci tohoto objektu realizace základu blíže u silnice. 

V dubnu 2020 na výše uvedeném stavebním objektu stavby pracovalo celkem: 

   6….pracovníků dělnických profesí 

   1….pracovník  THP 

Mechanizace: nákladní automobil, 1x rypadlo, 1 x autojeřáb 

 

SO 02-34-75 Praha Smíchov Praha Radotín, návěstní lávka v km 7,990 

V dubnu 2020 probíhala v rámci tohoto objektu realizace základu blíže u silnice. 

V dubnu 2020 na výše uvedeném stavebním objektu stavby pracovalo celkem: 

   6….pracovníků dělnických profesí 

   1….pracovník  THP 

Mechanizace: nákladní automobil, 1x rypadlo, 1 x autojeřáb 

 

SO 02-34-76 Praha Smíchov Praha Radotín, návěstní lávka v km 8,693 

V dubnu 2020 probíhala v rámci tohoto objektu realizace základu blíže u silnice. 

V dubnu 2020 na výše uvedeném stavebním objektu stavby pracovalo celkem: 

   6….pracovníků dělnických profesí 

   1….pracovník  THP 

Mechanizace: nákladní automobil, 1x rypadlo, 1 x autojeřáb 

 

E.1.5 Ostatní inženýrské objekty 

 

SO 03-35-07 Praha Radotín, km 10,130– úprava rozvodu NN 0,4 kV PREDi 

V dubnu 2020 proběhlo v rámci tohoto objektu provizorní přeložení kabelů do středu vozovky.  

V dubnu 2020 na výše uvedeném stavebním objektu stavby pracovalo celkem: 

   5….pracovníků dělnických profesí 

   1….pracovník  THP 

Mechanizace: nákladní automobil, rypadlo 
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E.1.8 Komunikace 

SO 02-38-21 Trakční měnírna Chuchle, zpevněné plochy 

V dubnu 2020 proběhlo v rámci tohoto objektu položení provizorních panelů pod převoznou 

trakční měnírnu. 

V dubnu 2020 na výše uvedeném stavebním objektu stavby pracovalo celkem: 

   4….pracovníků dělnických profesí 

   1….pracovník  THP 

Mechanizace: nákladní automobil, rypadlo 

 

E.3.1 Trakční vedení 

 

SO 02-61-01 Praha Smíchov – Velká Chuchle, trakční vedení 

V dubnu 2020 probíhala výstavba základů trakčních podpěr. 

V únoru 2020 na výše uvedeném stavebním objektu stavby pracovalo celkem: 

   20….pracovníků dělnických profesí 

   3….pracovník  THP 

Mechanizace: Pojízdná betonárna, pracovní vlak, nákladní automobil 

 

SO 02-61-02 Velká Chuchle – Praha Radotín, trakční vedení 

V dubnu 2020 probíhala výstavba základů trakčních podpěr a stavění trakčních stožárů. 

V únoru 2020 na výše uvedeném stavebním objektu stavby pracovalo celkem: 

   20….pracovníků dělnických profesí 

   3….pracovník  THP 

Mechanizace: Pojízdná betonárna, pracovní vlak, nákladní automobil 

 

SO 03-61-01 ŽST Praha Radotín, trakční vedení 

V dubnu 2020 probíhala výstavba základů trakčních podpěr a stavění trakčních stožárů, 

následně demontáž spojky 29-30 a odsun trakce pro realizaci mostu v km 10,113. 

V dubnu 2020 na výše uvedeném stavebním objektu stavby pracovalo celkem: 

   20….pracovníků dělnických profesí 

   3….pracovník  THP 

Mechanizace: Pojízdná betonárna, pracovní vlak, nákladní automobil 

 

E.3.6 Rozvody vn,nn, osvětlení a DOUO 

 

SO 02-66-01 Trakční měnírna Chuchle, rozvod NN, osvětlení 

V dubnu 2020 probíhala realizace rozvodů NN pro napojení reléových domků pro zab.zař. 

V dubnu 2020 na výše uvedeném stavebním objektu stavby pracovalo celkem: 

   10….pracovníků dělnických profesí 
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   3….pracovník  THP 

Mechanizace: Rypadlo, nákladní automobil 

 

SO 02-66-03 Odbočka Velká Chuchle, rozvod NN a osvětlení 

V dubnu 2020 probíhala realizace rozvodů NN pro napojení reléových domků pro zab.zař. 

V dubnu 2020 na výše uvedeném stavebním objektu stavby pracovalo celkem: 

   10….pracovníků dělnických profesí 

   3….pracovník  THP 

Mechanizace: Rypadlo, nákladní automobil 

 

SO 03-66-01 ŽST Radotín, rozvod NN a osvětlení 

V dubnu 2020 probíhala realizace rozvodů NN pro napojení reléových domků pro zab.zař. 

V dubnu 2020 na výše uvedeném stavebním objektu stavby pracovalo celkem: 

   10….pracovníků dělnických profesí 

   3….pracovník  THP 

Mechanizace: Rypadlo, nákladní automobil 

 

 

E.3.8 Vnější uzemnění 

 

SO 02-68-01 Trakční měnírna Chuchle, vnější uzemnění  

V dubnu 2020 probíhala realizace uzemnění stabilní trakční měnírny. 

V dubnu 2020 na výše uvedeném stavebním objektu stavby pracovalo celkem: 

   4….pracovníků dělnických profesí 

   1….pracovník  THP 

Mechanizace: Rypadlo, nákladní automobil 

 

Zabezpečení veřejných zájmů  

 

SO 91-71-01 Praha Smíchov – Černošice, odstranění mimolesní zeleně 

V dubnu 2020 probíhalo v délce celé stavby frézování pařezů a úklid náletové zeleně. 

V dubnu 2020 na výše uvedeném stavebním objektu stavby pracovalo celkem: 

   6….pracovníků dělnických profesí 

   1….pracovník  THP 

Mechanizace: ruční nářadí, 2x štěpkovač  
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2. Nároky zhotovitele 

 

Ovlivnění průběhu stavby COVID-19 

Oznámení výskytu vyšší moci dle pod-čl. 19.2 OP/ZP - v rámci výskytu pandemie virové 

choroby COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 v České republice, dále pak 

souvisejícími nařízeními vlády může pravděpodobně dojít k negativnímu ovlivnění provádění 

prací, zvýšení Smluvní ceny a/nebo prodloužení doby provádění Díla,  

Oznámení možného prodloužení doby pro splnění postupného závazného milníku a dodatečné 

platby v souvislosti s výše zmíněným výskytem pandemie virové choroby a souvisejícími 

nařízeními vlády, tj. změnou legislativy. 

  

Vliv na časový hmg stavby 
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Další změny během výstavby: 

Nové výhybky PX7 a PX8 , SO 02-61-02, trakční vedení 

stále není VV - bez ZL nebude zhotovitel realizovat 

Doplnění kabelu 22 kV, SO 03-61-01, trakční vedení   

stále není PD, vč. VV - bez ZL nebude zhotovitel realizovat 

 

 

Další nároky zhotovitele: 

zhotovitel požaduje poskytování výluk v souladu s předanou PD, části F - zásady org. výstavby, 

odst. 3.4.1 Stavební postupy 1. části stavby, SP P, nároky na trakční výluky: 

- kolej 1 traťového úseku Praha-Smíchov – Praha-Radotín 37 x 6 hodin pro stavbu základů, 10 

x 6 hodiny pro stavbu podpěr 

- kolej 2 traťového úseku Praha-Smíchov – Praha-Radotín 47 x 6 hodin pro stavbu základů, 11 

x 2 hodiny pro stavbu podpěr 

- koleje 1, 2 traťového úseku Praha-Smíchov – Praha-Radotín 7 x 6 hodin montáž břeven a 

výložníků 

- koleje 2 traťového úseku Praha-Smíchov – Praha-Radotín + kolej 2 trati Praha-Vršovice 

seřazovací nádraží – Praha-Radotín (budoucí kolej 4): 2 x 2 hodiny montáž bran + 6 x 6 

hodin montáž vodičů 

- koleje 1 traťového úseku Praha-Smíchov – Praha-Radotín + kolej 1 trati Praha-Vršovice 

seřazovací nádraží – Praha-Radotín (budoucí kolej 3): 6 x 6 hodin montáž vodičů 

- staniční kolej 1 + traťový úsek Praha-Radotín - Dobřichovice, kolej 1 směr Dobřichovice = 

výluka sekce 1 a 3: 4 x 6 hodin pro stavbu základů, 2 x 2 hodiny pro stavbu podpěr 

- traťový úsek Praha-Radotín – Dobřichovice, kolej 1 = výluka sekce trať 1: 14 x 6 hodin pro 

stavbu základů, 7 x 2 hodiny pro stavbu podpěr 

- staniční kolej 2 + traťový úsek Praha-Radotín – Dobřichovice, kolej 2 + vlečka Cementárna = 

výluka sekce 2 a 4 + trať 2: 2 x 6 hodin pro stavbu základů, 2 x 2 hodiny pro stavbu podpěr 

- traťový úsek Praha-Radotín – Dobřichovice, kolej 2 + vlečka Cementárna = výluka sekce trať 

2: 15 x 6 hodin pro stavbu základů, 7 x 2 hodiny pro stavbu podpěr 

Tyto výluky jsou nezbytné pro úpravy TV v přípravném postupu stavby a podmiňují realizaci 

všech trakčních spojek a plánovaných výhyben. 

 

SP P končí a výše uvedené výluky byly poskytnuty v rozsahu max. 15 %, pouze Soboty a 

Neděle. 

Bez těchto výluk zhotovitel není schopen zabezpečit stavební připravenost dle HMG stavby. 

Výpočet poskytnutých výluk: 

1TK PD: 37 + 10 výluk /Skutečnost 11 výluk => (11/47)*100 = 23%   

2TK PD 47 výluk /Skutečnost 5 výluk => (5/47)*100 =  10,63% 

2TK PD 11 x 2 hodiny na montáž podpěr => Skutečnost 0 výluk 

Dále PD počítá s poskytnutím výluk současně koleje v Radotíně a traťové koleje z Radotína do 

Dobřichovic. Výluka obou úseků najednou však nebyla vůbec povolena. V rámci neposkytnutí 

těchto výluk, nebylo možné některé práce na trakčním vedení provést.  
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Další nároky zhotovitele: 

        SO 02-31-02 Praha Smíchov – Odb.Velká Chuchle, žel.svršek, kolej č.2 

- nebyl předán opraven (doplněn) výkaz výměr (rozšíření provizorního stavu pro PX2, PX3) 

z důvodu požadavku k LISům 

SO 02-31-03 Odb.Velká Chuchle, žel.svršek, liché koleje 

- nebyl předán opraven (doplněn) výkaz výměr (rozšíření provizorního stavu pro PX5, PX6) 

z důvodu požadavku k LISům 

-  nebyl předán vytyčovací výkres s doplněním SVÚ před PX5 (min 50 metrů) 

SO 02-31-04 Odb.Velká Chuchle, žel.svršek, sudé koleje 

- nebyl předán výkaz výměr pro zabudování PX7-8 

 

Další nároky zhotovitele: 

- ZBV 002 Odstranění mimolesní zeleně                                 +   984 393, 05 Kč 

- ZBV 006 Prodloužení protihlukové stěny Zbraslavská         +   908 466, 20 Kč 

- ZBV 008 Praha Radotín – Praha Krč, DOK a TK                  +1 289 946, 17 Kč 

- ZBV 001 Praha Smíchov - Velká Chuchle, trakční vedení 

- ZBV 003 Výhybky PX7, PX8 - Lepené izolační spoje 

- ZBV 004 Uložení výzisku ze svršku – prodloužená dojezdová vzdálenost 

- ZBV 005 Zárubní zdi 

- ZBV 007 DIO Karlická 

- ZBV ??? plot Šupáček 

- ZBV ??? Matrice do betonu 

- ZBV ??? Kabelovod Sitel 

- ZBV ??? Podchod 03-34-21 s elektro ve výkazu výměr 

- ZBV ??? Změna pažení (jiný profil HEB) 

- ZBV ??? Most Karlická – provizorium 

- ZBV ??? koncepce výtahů dle S10 

- ZBV ??? 03-21-02 dle změny PD 

  

3. Stavy personálu a vybavení stavby 

 

V březnu 2020 na výše uvedených provozních souborech a stavebních objektech 

pracovalo celkem: 

       120 pracovníků dělnických profesí   

       20 pracovníků  THP     

Mechanizace: 10x nákladní automobil, 5x rypadlo, 1x pojízdná betonárna, fréza na 

asfalt, 1x pracovní vlak, 2x štěpkovač, ruční nářadí, 2 x autojeřáb, 4 x MHS, 4 x vrtná 

souprava 

 

V souvislosti s vládními nařízeními postupně v průběhu druhé poloviny dubna mohlo 11 

pracovníků společníka Elektrizace železnic Praha a.s. zabřemeněných jejich důsledky, přijet ze 

zahraničí, z území Slovenska. Zůstává vázán pouze jeden pracovník. 
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4. Fotodokumentace stavební činnosti 
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5. Plán výluk 

 

Měsíční plán výluk je přílohou. 

 

6. Fakturace stavby za období 

        

  finanční plán   skutečně fakturováno rozdíl 

Říjen 19 10 013 031,19 Kč 0 - 10 013 031,19 Kč 

Listopad 19 22 222 643,69 Kč 23 229 670,81 Kč + 1 007 027,12 Kč 

Prosinec 19 15 560 664,97 Kč 7 927 207,89 Kč - 7 633 457,08 Kč 

Leden 20 16 489 700,36 Kč 7 285 822,58 Kč - 9 203 877,78 Kč 

Únor 20 18 782 828, 44 Kč 14 929 721,71 Kč - 3 853 106,73 Kč 

Březen 28 572 144,11 Kč 18 434 264,37 Kč - 10 137 879,74 Kč 

suma 111 641 012,8 Kč 71 806 687,36 Kč - 39 834 325,4 Kč 

        

Rozdíl finančního plánu a skutečnosti je z důvodu posunu aktivace provizorního 

zabezpečovacího zařízení.  

Daná fakturace je za období do konce března 2020. 

 

7. Bezpečnostní a ekologické statistiky 

V dubnu 2020 nedošlo k mimořádným událostem.  

     

8. Public relations stavby 

Občané jsou o stavbě informováni pomocí informační cedule o stavbě na Strakonické 

ulici a v Radotíně u výpravní budovy. Dále byly zrealizovány cedule s informacemi pro 

cestující, které jsou umístěny v žst. Praha Radotín. Je připravována prezentace pro 

občany Velké Chuchle, která se uskuteční po umožnění situace v souladu s vládními 

nařízeními. 

 

9. Seznam příloh 

 

Příloha č. 1 – Požadavky výluk na duben a květen  

 

 

 

Zprávu sestavil: Ing. Szabó Jiří 
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