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TISKOVÁ ZPRÁVA 
e trati 

SLAVNOSTNÍ UKON�ENÍ OPTIMALIZACE TRATI BENEŠOV – STRAN�ICE 
 

Benešov u Prahy, 11. listopadu 2010 – Odhalením pam�tní plakety byl dnes slavnostn� ukon�en projekt 
Optimalizace trati Benešov u Prahy – Stran�ice. Železni�ní úsek z Benešova u Prahy do Stran�ic leží v km 
133,270 - 157,220 a je d�ležitou sou�ástí IV. tranzitního železni�ního koridoru v úseku - státní hranice 
s Rakouskem - Praha. Stavba je v rámci Opera�ního programu Doprava spolufinancována z Fondu 
soudržnosti Evropské unie.  
 
Investorem stavby byla státní organizace Správa železni�ní dopravní cesty (SŽDC). Ing. Pavel Habarta, MBA za 
SŽDC p�i dnešní p�íležitosti uvedl: „Díky optimalizaci úseku tudy mohou osobní vlaky projížd�t rychlostí až 135 
kilometr� v hodin�. Došlo také ke zvýšení kapacity pot�ebné pro p�ím�stskou osobní dopravu. Pro nákladní 
dopravu je d�ležité zvýšení tra�ové t�ídy zatížení a prostorové pr�chodnosti. Úsek tak spl�uje podmínky pro 
p�evedení nákladní dopravy z p�etížených silnic na železnici.“ Odpovídajícího komfortu se do�kala cestující 
ve�ejnost. Nová nástupišt� ve stanicích a zastávkách jsou 550 mm nad temenem kolejnice pro lepší nástup a 
výstup cestujících. Konstrukce nástupiš� spl�ují požadavky na bezpe�ný pohyb slabozrakých osob a osob se 
sníženou schopností pohybu. P�ístup na nástupišt� je zabezpe�en bezbariérov�, bez p�echázení p�es hlavní 
dopravní kolej. 
 
V rámci um�lých staveb bylo rekonstruováno 47 most�, 40 propustk� a jedna lávka pro p�ší. Dominantou je 
bezesporu nový železni�ní most v �er�anech p�es �eku Sázavu. Jde o trámovou sp�aženou ocelobetonovou 
konstrukci o šesti polích s horní železobetonovou mostovkou. Délka mostu je tém�� 182 m, ší�ka 12,3 m a výška 
14,3 m. Dále prob�hla modernizace sd�lovacího zabezpe�ovacího za�ízení 3. kategorie – stani�ní zabezpe�ovací 
za�ízení elektronické (elektronický autoblok) bylo provedeno ve 3 železni�ních stanicích, tra�ové zabezpe�ovací 
za�ízení stejné kategorie bylo realizováno v celé délce stavby. V Benešov� byla namísto staré nevyhovující 
m�nírny vybudována zcela nová trak�ní m�nírna a transformovna. Nové p�ejezdové zabezpe�ovací za�ízení bylo 
provedeno v po�tu 10 ks. V železni�ních stanicích byl z�ízen nový elektrický oh�ev výhybek. Zhotovitelem stavby 
bylo Sdružení Koridor IV., Benešov – Stran�ice, jehož �leny jsou akciové spole�nosti Skanska (vedoucí sdružení), 
EUROVIA CS a Metrostav. Projektantem stavby byl SUDOP PRAHA a.s. 
 
Stavba je v rámci Opera�ního programu Doprava financovaná z prost�edk� Státního fondu dopravní infrastruktury 
a z Fondu soudržnosti EU v mí�e spolufinancování 70,16 % ze zp�sobilých náklad� stavby. P�ísp�vek EU na tuto 
stavbu �iní v maximální mí�e 2 800 660 283,- K�.� Stavební náklady jsou 3 808 905 725 K� bez DPH.
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Technické údaje: 
 
Délka rekonstruovaného úseku  23,95 km 
Z�ízení koleje UIC 60  46,9 km 
Z�ízení koleje S 49  5,96 km 
Rekonstruované železni�ní mosty  46 ks 
Rekonstruované propustky  41 ks 
Rekonstruované železni�ní p�ejezdy  3 ks 
Realizované p�ejezdové zabezpe�ovací za�ízení  3 ks 
Nové podchody pro p�ší  5 ks 
Nové výhybky celkem  56 ks 
Realizace elektrického oh�evu výhybek  53 ks 
Trak�ní vedení v délce  60,7 km 
Protihlukové st�ny  17,8 km 
Individuální protihluková opat�ení  18 objekt� 
 
Termín zahájení �íjen 2006 
Termín dokon�ení srpen 2010 

Další informace: 
 
Bc. Pavel Halla 
Tiskový mluv�í 
Správa železni�ní dopravní cesty, státní organizace 
tel.: 602 665 850 
email: halla@szdc.cz 


