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MOSTY NA REKONSTRUOVANÉ ŽELEZNIČNÍ TRATI 
PRAHA-HOSTIVAŘ – PRAHA HL. N. 
Jakub Jaček, Tomáš Wangler, Milan Špička

V roce 2018 započala rekonstrukce železniční trati Praha-Hostivař – Praha hl. n. Jednalo se o poslední úsek 
modernizované trati Praha–Benešov. Zrekonstruovaný úsek má celkem 6 km a nachází se na něm 13 železnič-
ních mostů, podchody pro cestující, nádraží a dvě nové železniční zastávky. Cílem stavby bylo zkapacitnění 
trati, odstranění starých nevyužívaných kolejí původního seřaďovacího nádraží a lepší propojení příměstské 
železniční dopravy s městskou hromadnou dopravou.

BRIDGES ON OPTIMIZED RAILWAY TRACK PRAHA-HOSTIVAŘ – PRAHA MAIN STATION
The railway track Praha-Hostivař – Praha Main Station has undergone a major reconstruction in years 2018 – 
2022. This was the last section of the Praha – Benešov railway section rebuilt recently. The track is 6 km long and 
there are 13 railway bridges, pedestrian underpasses and 3 train stations. The main goal of the project is removal 
of old unused tracks and improvement of connection between suburban trains and Prague public transport.

Stavba se nachází v intravilánu, velká 
část pak na území bývalého seřaďova-
cího nádraží. Původní kolejiště obsa-
hovalo místy až 20 kolejí a různá vyba-
vení jako např. kolejové brzdy, které 
byly už nevyužívané a zpustlé. 

Každá stavební etapa byla spoje-
na jednak s  přesměrováváním želez-
ničního provozu na trati, jak byly po-
stupně uzavírány a  zprovozňovány 
jednotlivé koleje, a jednak s úpravami 
provozu na přilehlých komunikacích.
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Integrovaný most Triangl
Začátek rekonstruovaného úseku pro-
chází mokřadem Triangl v městské čás-
ti Hostivař, kde se také nachází první 
most stavby. Jedná se o  křížení dvou 
dvoukolejných tratí – benešovské a ma-
lešické. Na původní benešovské trati se 
nacházel kamenný klenbový most, po 
kterém překonávala Slatinský potok, 
a ocelový nosníkový most, na němž by-
la horní trať vedena přes spodní. (obr. 2)

Původní projekt zahrnoval pře-
stavbu klenbového mostu na trubní 
propustek pro převedení potoka a  sa-
mostatný most uspořádaný jako žele-
zobetonový polorám na křížení tratí. 
Potok byl v úseku stavby veden rámo-
vou konstrukcí, jejíž výstavba vyžado-
vala podchycení stávajícího náspu ná-
ročným pažením i  využití vyztužených 
zemin pro nový násep. Vzhledem ke 
složité organizaci a napjatému harmo-
nogramu navrhl zhotovitel alternativní 
řešení, se kterým investor souhlasil. 

Po dokončení podle nového návr-
hu horní trať přechází po mostě s oce-
lovou nosnou konstrukcí, která byla 
osazena jako celek pro každou kolej, 
což umožnilo výstavbu bez použití 
skruže a  redukovalo omezení dopra-
vy na spodní trati. Nový most má be-
tonové opěry, nosná konstrukce je do 
nich vetknutá a most tedy působí jako 
integrovaný polorám. Jedna z opěr je 
komorová a umožňuje převedení Sla-
tinského potoka. (obr. 5)

Kritickým místem pro výstavbu byly 
rámové rohy, k jejichž složitosti přispí-
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vá i  výrazná šikmost mostu (cca 50 °). 
Jedním z  diskutovaných návrhů byly 
vysoké betonové náběhy nad mostním 
otvorem, které však neodpovídaly po-
žadavku na montáž nosné konstrukce 
bez použití skruže. Proto byla nakonec 
pro náběhy využita ocelová konstruk-
ce jako ztracené plechové bednění. 
Samostatnou kapitolou bylo propoje-
ní výztuže a  ocelové konstrukce, kde 
byly využity spřahovací trny a průchod 
příčné výztuže stojinami nosníků nos-
né konstrukce. Pro zabetonování rá-
mových rohů byl použit samozhutni-
telný beton (SCC) C45/55. (obr. 4)

ŽST Praha – Zahradní Město 
(most přes ulici Průběžná)
Nová železniční stanice vznikla na mís-
tě, kde trať překonává ulici Průběžná. 
V  původním stavu zde byly dva želez-
niční mosty, přes které vedlo celkem 
17 kolejí. Původní světlost mostu by-
la 10 m a mostním otvorem procházel 
chodník, komunikace sdružená s tram-
vajovou tratí a plynovod. (obr. 10)

Rekonstrukce zde vedla ke zvýše-
ní průjezdního prostoru i  rozšíření ko-
munikace. Pod mostem se nachází sa-
mostatná tramvajová trať, ostrůvky 
zastávek a pozemní komunikace. Opěry 
mostu jsou komorové a skrz ně jsou ve-
deny podchody pro cestující. Na mostě 
se nachází nová železniční stanice s pě-
ti kolejemi a  třemi nástupišti včetně 
zastřešení. 

Samotný most je tvořen třemi nos-
nými konstrukcemi ze zabetonovaných 
nosníků uložených na hrncových lo-
žiskách, stejně tak je rozdělena i spod-
ní stavba mostu. Jednotlivými částmi 
opěr jsou vedena výstupová schodiš-
tě a eskalátory spojující zastávku MHD 

1 Situace širších vztahů a umístění stavby (zdroj: mapy.cz) 2 Původní stav mostu Triangl 3 Práce 
v částečné výluce, založení poloviny mostu 4 Vysoký stupeň vyztužení rámového rohu 5 Nový most 
Triangl, jedna opora umožňuje převedení Slatinského potoka 6 Letecký pohled na uzel Praha – 
Zahradní Město během výstavby 7 Provizorní ochranná konstrukce nad ul. Průběžná 8 Pohled na 
opěru OP1 
1 Location of the renewed railway 2 Original state of the Triangl Bridge 3 Undergoing construction 
with partial track exclusion 4 Reinforcement in the corner of the frame structure 5 Finished Triangl 
Bridge, one of the abutments includes opening for a stream 6 Aerial view of Praha – Zahradní 
Město construction site 7 Temporary protective structure of Průběžná St. 8 Abutment OP1
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pod mostem a  nástupiště na mostě. 
Nástupiště se nacházejí na římsách 
jednotlivých nosných konstrukcí a jsou 
tvořena železobetonovými deskami 
překlenujícími otvory mezi nosnými 
konstrukcemi. Vzhledem k  nerovno-
měrným pohybům jednotlivých nos-
ných konstrukcí bylo nutné desky uložit 
na elastomerová ložiska a  zabránit je-
jich vodorovným pohybům ocelovými 
zarážkami. Podélně je nástupiště rozdě-
leno na několik částí, které jsou těsněny 
chodníkovými dilatačními závěry. 

Na část nosných konstrukcí i na ná-
stupiště byla použita bezešvá stříkaná 
izolace. V části prostoru pod mostem 
za jednou z  opěr vznikla nová odba-
vovací budova pro cestující s poklad-
nami, WC a zázemím pro pracovníky. 
Celkem bylo použito cca 6 000 m3 be-

tonu, převážně třídy C30/37, a téměř 
800 t betonářské výztuže.

Během stavby došlo pouze ke krát-
kodobým uzavírkám ulice Průběžná – 
při demolici původního mostu a  při 
osazování nosníků nosných konstrukcí. 
Jinak byla ulice po celou dobu výstavby 
překryta ochrannými rámy, na kterých 
byly zavěšeny troleje tramvajové trati. 
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Zásadní proměnou prošlo celé oko-
lí mostu, přičemž byla rozšířena ulice 
Průběžná a chodníky, nově jsou zde vý-
tahy, přístupové rampy, schodiště na 
nástupiště a  komerční prostory. Celý 
most je proveden z  pohledového be-
tonu a následně moderně a atraktivně 
vyzdoben graffiti s  přírodní tématikou 
odkazující na název stanice. Jedná se 
o nový důležitý přestupní uzel mezi pří-
městskou vlakovou dopravou a  MHD. 
(obr. 9)

Zastávka Praha-Eden
Další z nových zastávek vznikla v blíz-
kosti vršovického fotbalového stadio-
nu a  stejně jako Zahradní Město fun-
guje pro přestup mezi vlaky a  MHD. 
V místech původní mnohakolejné tra-
tě vznikla tři nová nástupiště a bezba-
riérový podchod pro cestující, součás-
tí výstavby byly i  nové přístřešky nad 
nástupišti. Celkové pojetí zastávky je 
velmi moderní a technické, čemuž od-
povídá i grafická výzdoba (obr. 13) pod-
chodu a stěny přístřešků z tahokovu. 

V  těsné blízkosti stanice se nachá-
zí most přes ulici U  Vršovického hřbi-
tova, který původně převáděl 15 kolejí 
po ocelové nosné konstrukci. Most má 
nyní novou nosnou konstrukci ze zabe-

9 Rekonstrukce vedla ke zvýšení průjezdního prostoru i rozšíření komunikace 10 Ulice Průběžná 
před zahájením prací 11 Konstrukce z pohledového betonu byly následně opatřeny profesionálními 
graffiti v květinovém stylu 12 Nový podchod na zastávce Praha-Eden 13 Profesionální grafitti na 
zastávce Praha-Eden 14 Výstavba nového podchodu a nástupišť na nádraží Praha-Vršovice  
15 Provizorní lávka z modulárních příhradových z konstrukcí postavených na věžích PIŽMO  
16 Dokončený nový podchod ve Vršovicích
9 Reconstruction has widen and heighten the opening under the bridge 10 Original state of the 
bridge over Průběžná St. 11 Exposed concrete walls were decorated with professional grafitti 
12 New pedestrian underpass at Praha-Eden railway station 13 Professional grafitti at Praha- 
-Eden 14 Constrution of a new underpass and platforms at Praha-Vršovice station 15 Temporary 
pedestrian bridge from modular construction system 16 Finished underpass Praha-Vršovice
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tonovaných nosníků a  počet kolejí byl 
snížen na šest. Nosná konstrukce je ulo-
žena na nových železobetonových pra-
zích, původní kamenné opěry byly po-
nechány a sanovány. 

ŽST Praha-Vršovice  
(nový podchod pro cestující)
Poslední stanicí na rekonstruovaném 
úseku bylo vršovické nádraží. V  roce 
2018 zde byla tři nástupiště a  pod-
chod, který je propojoval. Podchod 
byl přístupný pouze po schodištích 
z  jednotlivých nástupišť a  nevedl na 
žádnou z blízkých ulic. 

Nově přibylo na nádraží 4. nástu-
piště a  nový rozšířený a  bezbariéro-
vý podchod, který propojuje kromě 
nástupišť i  přilehlé ulice Bartoškovu 

a  Ukrajinskou. Vedle podchodu pro-
šla rekonstrukcí i všechna nástupiště 
a jejich zastřešení.

Během výstavby docházelo k  po-
stupnému uzavírání částí nádraží 
a  jednotlivých nástupišť. To v  někte-
rých stavebních etapách nutně zname-
nalo přerušení podchodu a  znemož-
nění přístupu na nástupiště vzdálená 
od nádražní budovy. Cestující tedy při 
přestupu z  1. na 4. nástupiště muse-
li absolvovat obchůzku 1 200 m nebo 
objet nádraží pomocí MHD. Dodatečně 
bylo proto rozhodnuto o výstavbě pro-
vizorní lávky spojující nástupiště, aby 
tato obchozí trasa nebyla nutná.

Lávka byla realizována z  modu-
lárních příhradových ocelových kon-
strukcí postavených na věžích PIŽMO 
a  přístupy byly zajištěny pomocí vý-
stupových věží Peri vybavených pro 
využívání veřejností. Lávka byla zalo-
žena na plošných základech, z  nichž 
některé byly na již hotových nových 
nástupištích a některé pod úrovní ná-
stupišť původních. Podlaha lávky by-
la umístěna nad provozovanou trakcí, 
proto byla postavena jako vodotěsná 
a vybavena izolačními deskami zavě-
šenými pod lávkou. Lávka byla v pro-
vozu od června 2020. (obr. 15)

Vršovické mosty –  
Otakarova a Botič
V  blízkosti vršovického nádraží se 
nachází dva mosty, které prošly čás-
tečnou rekonstrukcí. První z  nich je 
ocelový most přes ulici Otakarova. 
Původní konstrukce je z  roku 1968 
a  je tvořena šesti podélnými ocelo-
vými komorovými nosníky, mezi ni-
miž jsou příčně uložena ocelová pole 
z ortotropních desek (obr. 17). Každý 
z nosníků je podepřen dvěma šikmý-
mi vzpěrami a na koncích mostu kot-
ven kyvnými ložisky. V  rámci stavby 
došlo k  opravě ocelové nosné kon-
strukce a sanaci spodní stavby s cílem 
zachovat most pro zbytkovou život-
nost 30  let. Pod mostem se nachá-
zí frekventovaná ulice se středovým 
tramvajovým pásem a  chodníky na 
krajích. Ulice nemohla být uzavřena, 
a proto byla během stavby ochráněna 
provizorní rámovou konstrukcí. 

Při rekonstrukci došlo k  vyjmutí 
vložených polí, sanaci základových 
patek šikmých stojek a  injektáži ko-
tevních tyčí tahových ložisek, proběh-
la přestavba závěrných zídek a  pře-
chodových oblastí mostu a kompletní 
obnova PKO, včetně oprav ve vnitř-
ních prostorech komorových nosníků. 
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Zdroje:
[1] Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – 

Praha hl. n., II. část Praha Hostivař – Praha hl. n. 
Realizační dokumentace stavby.  
SUDOP PRAHA a.s., 2015.

[2] SO 2-20-02 Železniční most v ev. km 177,891. 
Realizační dokumentace stavby.  
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., 2019. 
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17 Probíhající sanace nosných konsrukcí mostu Otakarova 18 Pohled na čela nosníků 19 Na jednu 
ze sanovaných patek byl použit UHPC 20 Most přes ulici Otakarova po rekonstrukci 21 Výztuž 
nosné konstrukce mostu Botič, práce probíhaly v zapaženém prostoru mezi kolejemi 22 Skruž  
pro novou nosnou konstrukci mostu Botič 23 Nový most Botič po dokončení
17 Rehabilitation of steel structures on the bridge over Otakarova St. 18 Exposed steel tub  
girders 19 Foundation block renewed with UHPC layer 20 Finished bridge over Otakarova St.  
21 Reinforcement of the Botič Bridge, work area between two operated tracks 22 Supports for  
new bridge deck of the Botič Bridge 23 Finished Botič Bridge
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Po vyjmutí vložených polí bylo zjiště-
no, že již nejsou použitelná a bylo nut-
né vyrobit jejich repliky. Zároveň bylo 
upraveno uložení vložených polí a ta-
ké odvodnění mostovky. Na povrchu 
mostovky byla aplikována bezešvá 
stříkaná izolace a byly po užity antivi-
brační rohože, rekonstrukcí prošly ta-
ké přechodové oblasti mostu a závěr-
né zídky.

Sanace šikmých železobetonových 
základů šikmých stojek probíhala vždy 
za výluky dané koleje a  za podepření 
komorového nosníku, aby byla zajiště-
na jeho stabilita. Na každé patce byla 
odbourána znehodnocená vrstva be-
tonu v  tloušťce 100 až 150 mm. Obe-
tonování nové vrstvy bylo navrženo na 
tři etapy s  pracovními spárami s  pro-
cházející výztuží, ale pro urychlení 
pracovního procesu bylo nutné upra-
vit postup na provádění v jednom be-
tonážním záběru. To zvýšilo složitost 
bednění a nároky na jeho odolnost při 
betonáži samozhutnitelným betonem, 
zároveň bylo nutné podpírat každou 
patku proti případnému naklonění. 

Na jedné ze základových patek byl 
použit čerpaný ultra vysokohodnotný 
beton (UHPC) (obr. 19) a byla ověřena 
jeho použitelnost pro provádění ten-
kých povrchových vrstev při sanač-

ních pracích. Pro čerpání kolegové 
z TBG Metrostav připravili upravenou 
směs UHPC.

Všechny práce probíhaly za provo-
zu na okolních kolejích, vyloučeny byly 
vždy jen dvě koleje, a proto bylo nutné 
pracovat v zapaženém prostoru. Změ-
nou prošlo také kolejové vedení na 
mostě, kde nově procházejí kolejové 
spojky i přes vložená pole mostu.

Most Botič získal svoje označení 
podle potoka, který překlenuje. Jed-
ná se v podstatě o dva mosty nad se-
bou, přičemž první je železobetonový 
silniční přes potok a druhý je železo-
betonový železniční nad komunika-
cí. Původní nosnou konstrukci mostu 
tvořily železobetonové trámy o délce 
16 m a šířce 2,3 m, dva trámy slouži-
ly vždy pro jednu kolej. Cílem rekon-
strukce bylo nahradit tyto trámové 
konstrukce za nové, které nemají po-
délnou spáru pod kolejí. 

Práce probíhaly stejně jako na 
mostě Otakarova v  zapaženém pro-
storu mezi kolejemi, ale s  tím rozdí-
lem, že zde byla zavřena pouze jedna 
kolej a  pracovní prostor byl omezen 
šířkou 4,75 m. V každé etapě byla pů-
vodní dvojice trámů snesena a nahra-
zena novou deskou betonovanou na 
pevné skruži. (obr. 21, 22 a 23)
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Závěr
Jednalo se o komplikovanou výstavbu 
se složitou prostorovou i  časovou or-
ganizací. Během výstavby došlo k roz-
sáhlým změnám, přesto byl dodržen 
termín otevření nových zastávek a od 
září 2021 je celá trať v  provozu. Vý-
stavbou nových přestupních uzlů by-
lo splněno požadované propojení vla-
kové dopravy a  MHD a  zároveň došlo 
ke zlepšení dopravní situace na při-
lehlých komunikacích i celkového sta-
vu okolí nových stanic.
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