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KRONIKA 2009
(Na internetu nedostupná)I mosty mají své dny... Petr Kaizar

Výstava modelového
kolejiště HO a HOe

Klubu železničních modelářů z Prahy 7

se koná za podpory firmy

SUDOP PRAHA a.s.

ve dnech
28. 10. – 1. 11. 2009
v kulturním sále železniční stanice 

Praha Smíchov, Nádražní 1, Praha 5

(přístup z 1. nástupiště).

Provoz kolejiště od 10 do 18,

v neděli do 16 hodin.

Dny starého čerčanského železničního mostu z roku 1926 se naplnily a most musel odejít do
mostařského nebe. Byl již třetí na tomto místě: původní jednokolejný dřevěný most přes Sázavu z
roku 1871 byl v roce 1882 nahrazen ocelovou nýtovanou konstrukcí na kamenných pilířích. Roku
1904 byl most rozšířen v souvislosti s přidáním druhé koleje na trati Praha-Benešov. Starý želez-
niční most byl přestavěn a nahrazen novým ocelovým mostem s lávkou pro pěší v roce 1926.

Nový most využívá stávající pilíře, které jsou zesíleny dvěma řadami mikropilot. Konstrukce mostu
o šesti polích je ocelobetonová, spřažená, s průběžným štěrkovým ložem. Pod každou kolejí je samo-
statná nosná konstrukce se dvěma hlavními nosníky. Celková délka mostu je 182 metrů. Vedle mostu
bude opět zřízena lávka pro pěší.

První schránka s dobovými dokumenty byla uložena do mostu roku 1881. Roku 1926 byla schránka
vyzvednuta a do mostního pilíře byla vložena nová měděná schránka. Ta byla roku 1974 vyzvednuta a
dokumenty byly rozebrány. V úterý 18. srpna 2009 byla do pilíře mostu vložena schránka se současný-
mi dokumenty obce Čerčany, SUDOPU PRAHA, SŽDC a Skanska DS. Na prvním snímku je staros-
ta Čerčan Karel Bárta, na posledním zleva zástupci FIRESTY Ing. Pavel Šustr (stavbyvedoucí) a Ing.
Vlastimil Schovajsa (Odštěpný závod Čechy) a tajemník OÚ Čerčany Milan Nikles.

Most v Čerčanech - ukládání listin 18. 8.
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14. ročník konference

ŽELEZNICE 2009

Hotel Olšanka - kongresový sál
Praha 3, Olšanské náměstí

11. a 12. listopad 2009

15. ročník konference

ŽELEZNIČNÍ MOSTY
A TUNELY

Hotel Olšanka - kongresový sál
Praha 3, Olšanské náměstí
ve čtvrtek 21. ledna 2010

pořádají

Ve třetím čtvrtletí od začátku června do konce srp-
na 2009 podal SUDOP PRAHA a.s. celkem 129
nabídek do veřejných soutěží o získání zakázek na
domácím trhu dopravních a pozemních staveb.
V oboru železničních staveb jsme v soutěžích
vyhlašovaných SŽDC, Stavební správou Praha
získali zakázku na zpracování investičních zámě-
rů (IZ) „Modernizace jižního zhlaví v Hradci Krá-
lové“, „Racionalizace v trati Jaroměř – Stará Paka
– Železný Brod 1. část“, „Zajištění provozuschop-
nosti trati Liberec–Tanvald“, technických studií
na řešení předmostí železničního mostu v Čelá-
kovicích ve stavbě „Lysá–Vysočany,“ a přejezdu
v ulici Bystrá v téže stavbě. Získali jsme zakázku
na zpracování žádosti o spolufinancování z OPD
staveb „Elektrizace trati Lysá–Milovice“
a „Lysá–Vysočany 1. stavba“ a dále přípravné
dokumentace (PD) „Úprava SZZ a TZZ pro
ETCS v úseku Kolín–Choceň“, „Úprava SZZ
a TZZ pro ETCS v úseku Brno – Česká Třebová“,
„Rekonstrukce napájení uzlu Praha (Balabenka)“,
úpravu PD „Optimalizace traťového úseku Praha
hl. n. – Praha Smíchov“. Ve stupni projekt stavby
(PS) jsme získali zakázky „Rekonstrukce OV
v žst. Hněvice“, a „Rekonstrukce mostu v km
2,089 trati Děčín–Jedlová“.

Pro SŽDC, Stavební správu Plzeň budeme
jako vítězný uchazeč zpracovávat IZ stavby
„Elektrizace trati Klatovy – Železná Ruda“,
přípravné dokumentace „Žst. Strakonice –
most (podchod)“ a „Optimalizace trati Cheb –
st. hr. ČR, aktualizace PD“.

Ve veřejných obchodních soutěžích vypsa-
ných SŽDC, Stavební správou Olomouc ve tře-
tím čtvrtletí jsme se ucházeli o zakázky na
aktualizaci IZ „Optimalizace trati Těšín–Dět-
marovice“ a „Modernizace trati
Červenka–Zábřeh“. Úspěšní jsme byli v soutě-
žích na PD „DOZ Břeclav–Brno“ a „DOZ Čes-
ká Třebová – Přerov“.

V soutěži pořádané SŽDC jsme uspěli a zís-
kali zakázku na zpracování technicko-ekono-

mické studie traťového úseku Děčín-východ
(mimo) – Liberec, od zadavatele ČD a.s. jsme
získali zakázku na zpracování realizační doku-
mentace (RDS) „Rekonstrukce výpravní budo-
vy Poříčany“.

Pro stavební firmy budeme zpracovávat
RDS na stavby „Racionalizace trati Jaroměř –
Stará Paka – Železný Brod, 2. část“ pro AŽD
a.s. a „Průjezd uzlem Kolín, nástupiště č. 1
a č. 1a“ pro firmu Eurovia CS, a.s. Ke stavbě
„CDP Přerov“ jsme připravili nabídky na
zpracování RDS a dokumentaci skutečného
provedení pro zhotovitelské firmy ucházející
se o její realizaci.

Na výzvu Svazku obcí Orlické hory jsme
zpracovali nabídku na SP „Dráhy Orlických
hor – II. etapa“.

V silničních stavbách vítěznými nabídkami
na ŘSD získal  SUDOP PRAHA a.s. zakázku
na zpracování studie a EIA D3-Středočeská
část, na ŘSD Plzeň jsme získali zakázky na
zpracování auditu na akce „I/21 Nová Hospoda
– Kočov, přeložka 1. stavby“, „I/26 Plzeň,
Nová Hospoda – přeložka“. V soutěžích se
ucházíme o zpracování DSP a DZS „I/26 Cho-
těšov-průtah“,“ I/26 Horšovský Týn – Mašovi-
ce“, „I/27 Kralovice-průtah“, na ŘSD Liberec
jsme podali nabídky na zakázky DUR, IČ stav-
by „R 35 Úlibice – Hořice“, „R 35 Hořice –
Sadová“, „R 35 Sadová – Plotiště“, na ŘSD
Karlovy Vary nabídku na DSP, DZS a vizuali-
zaci stavby „R6 Lubenec – obchvat“. Vizuali-
zaci budeme zajišťovat na stavbu „Silnice I/16
Nová Paka – obchvat“ pro ŘSD Hradec Králo-
vé. Na ŘSD Chomutov jsme nezískali v soutě-
ži zakázku na IGP stavby „I/27 Most–Chomu-
tov“. Pro stavbu „Dálnice D3-0307A“ v gesci
ŘSD České Budějovice budeme zajišťovat
inženýrskou činnost.

Soutěžilo se i na krajských správách údržby
silnic. V karlovarském kraji jsme uspěli v sou-
těži na zpracování DUR „II/214 jihovýchodní

obchvat Cheb“, na SÚS Karlovice v plzeň-
ském kraji jsme získali DUR „Zborovská –
Klatovská“.

V soutěžích vypsaných městy se podařilo
získat zakázku na zpracování studie „Rekon-
strukce náměstí Milady Horákové“ v Plzni,
další zakázkou sestávající ze S, DUR, DSP
pro město Příbram je „Parkovací dům“, pro
město Strakonice budeme zpracovávat S,
DUR na akci „Bezbariérový průchod pod
tratí“.

Účastnili jsme se soutěže pořádané OMI Pra-
ha na DSP „Objízdné trasy Strahovského tune-
lu“, ve které prozatím není znám výsledek.

Pilně se soutěžilo i v zahraničí. Bylo podá-
no 38 zahraničních nabídek, především v Pol-
sku a v Bulharsku. Toto období lze označit na
zahraničním trhu za poměrně úspěšné, neboť
jsme získali 6 projektů v Polsku, 2 v Bulhar-
sku, 1 na Slovensku a 1 v africkém Nigeru.
V Polsku se jedná o DSP a RDS pro silniční
projekt DK Zawda–Kisielice, dále DSP a RDS
pro silniční projekt DW 634 Warszawa – Wól-
ka Kozłowska, projekt lávky pro pěší na silnici
S8 Konotopa–Prymasa (DSP, RDS), projekt
rekonstrukce silnice DK 57 Wozlawski–Bisz-
tynek (DSP, RDS), projekt DK 16 Rapaty
(DSP, RDS) a projekt přestavby autobusových
zálivů v Bydgoszczi (RDS). V Bulharsku se
jedná o projekty ve stupni S a DUR pro želez-
niční trať Plovdiv–Burgas (optokabel) a stejný
stupeň dokumentace pro Karnobat–Burgas,
centrální řízení, vždy s naším partnerem, spo-
lečností TEE.

Na Slovensku jsme získali DSP na moderni-
zaci železniční tratě Púchov–Žilina (profese
trakce), v konsorciu s firmami GKR a Metro-
projekt a.s. jsme získali studii proveditelnosti
železniční trati Cotonou–Parakou–Dosso od
Ministerstva dopravy v Nigeru.

Roman Smida

Obchodní činnost SUDOPU PRAHA ve třetím čtvrtletí 2009
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Dva projektanti, kteří se zasloužili o vznik úctyhod-
ného díla: Ing. Karel Štěrba (vlevo) a Ing. Jiří Elbel.
A na fotu dole muži, kteří za ně i za jejich další
spolutvůrce cenu přijali: předseda vlády Ing. Jan
Fišer, CSc. předává diplom generálnímu řediteli
SUDOPU PRAHA Ing. Josefu Fidlerovi, zcela
vlevo generální ředitel SŽDC Ing. Jan Komárek.

Tituly ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA roku 2008 byly slavnostně uděleny stavbám, projektům a technolo-
giím v průběhu slavnostního večera v aule Českého vysokého učení technického v Betlémské kapli ve čtvr-
tek 25. června 2009. Vítězům celostátní soutěže gratulovali mj. premiér ČR Jan Fischer a ministr dopravy
Gustáv Slamečka.
SUDOP PRAHA a.s. byl odměněn za projekt čtyřkolejné železniční estakády přes Masarykovo nádraží v Praze
v kategorii staveb dopravní infrastruktury na transevropské dopravní síti s rozpočtem nad 50 mil. Kč. Estakáda
byla součástí stavby Nové spojení pěti železničních stanic v Praze. Porota soutěže ocenila unikátní konstrukční
řešení, splnění kritérií pro bezpečnost provozování a architektonické začlenění do dopravní infrastruktury měs-
ta. O estakádě jsme obsáhle informovali v SR 4/08.

Dopravní stavba roku 2008
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V červnu letošního roku bylo vydáno
pravomocné stavební povolení 
na 2. zadání výše uvedené stavby a tím
bylo dosaženo tíživého cíle, tj. ukončení
první polské zakázky v barvách
společnosti SUDOP PRAHA a.s. 
Je nutné přiznat, že zpracování této
zakázky provázely hned od začátku
velké problémy.

Již v rámci zpracování studie proveditelnos-
ti, kterou zpracovalo konsorcium firem Scott
Wilson Kilpatrick, Ove Arup & Partners Inter-
national a PM Group, bylo navrženo rozdělení
stavby na dvě zadání, a to:

Zadání 1 – spočívající v optimalizaci stáva-
jícího traťového úseku mezi železniční stanicí
Warszawa Zachodnia a železniční zastávkou
Warszawa Służewiec

Zadání 2 – spočívající ve vybudování nového
spojení mezi stávající tratí (napojení v oblasti
železniční zastávky Warszawa Służewiec) a novou
podzemní železniční stanicí vybudovanou v rámci

výstavby nového terminálu na letišti Frederyka
Chopina – Okęcie.

Na základě studie proveditelnosti byla na
předmětné stavby vydána pravomocná územní
rozhodnutí.

SUDOP PRAHA a.s. se ke konci roku 2005
zúčastnil veřejné obchodní soutěže na zpraco-
vání Koncepcję programmowo-przetrzenej
(mezistupeň mezi studií proveditelnosti
a dokumentací pro stavební povolení, které
podléhá pouze schválení ze strany investora
a slouží k zhodnocení reálnosti navrženého
řešení ve studii, ale již v době, kdy je vydáno
územní rozhodnutí), zpracování dokumentace
pro stavební povolení, zpracování dokumen-
tace pro výběr zhotovitele a v neposlední
řadě zpracování realizační dokumentace. Dne
23. 11. 2005 (budu si toto datum pamatovat
snad navždy) jsme ve Varšavě podepsali
smlouvu, kde nejzazší termín odevzdání celé
zakázky, tj. i realizační dokumentace, byl
sedm měsíců od podepsání smlouvy tj. 23. 7.
2006. Již v té době bylo jasné, že tento termín
je nesplnitelný, ale že sklouzne o téměř 3,5
roku nikdo netušil.

Historicky první projekční zakázka SUDOPU PRAHA v Polsku dokončena

Modernizacja linii kolejowej nr. 8.
Etap I: odcinek Warszawa Zachodnia – Warszawa Okęcie 
i budowa łącznicy Warszawa Służewiec – Lotnisko Okęcie

Emil Špaček, Wit Branny

Dvojice snímků na této a následující straně přináší srovnání starého a nového stavu: 
wiadukt kolejowy v km 4,787 (vlevo) a nová železniční zastávka Warzsawa Aleje Jerozolimskie (vpravo).



SUDOP REVUE 3/09 6

Zadání 1
Tato část zakázky byla zpracována naším

podzhotovitelem firmou Kolprojekt, což bylo
na úrovni managementů dohodnuto již v rámci
vyhodnocování veřejné obchodní soutěže.

Rozsah stavby byl definován následovně:
začátek stavby byl za železniční stanicí Wars-
zawa Zachodnia (km 3,700), konec stavby pak
před železniční stanicí Warszawa Okęcie (km
11,850). Délka rekonstruovaného úseku byla
8,400 km. V této délce bylo zrekonstruováno
stávající kolejiště v podobném rozsahu, jak jej
známe z našich staveb optimalizačního cha-
rakteru. Dále však byla navržena výstavba zce-
la nových kolejí 3R a 4R mezi železniční stani-
cí Warszawa Zachodnia a odbočkou Warszawa
Aleje Jerozolimskie pro zkapacitnění stávající
dráhy v závislosti na zavedení zcela nových
linek na letiště Okęcie z centra Varšavy. Méně
významnou částí stavby byla výstavba dvou
nových odstavných kolejí  v železniční stanici
Warszawa Wschodnia, právě pro soupravy
kyvadlově obsluhující letiště Okęcie. 

V rámci stavby byla rekonstruována stávající
železniční zastávka Rakowiec a zbudovány dvě
zcela nové: Aleje Jerozolimskie a Żwirki
i Wigury. V železniční zastávce Warszawa Slu-
żewiec, kde bylo původní ostrovní nástupiště
umístěno mezi hlavními kolejemi č. 1 a 2, bylo
postaveno pouze provizorní boční nástupiště
u koleje č. 2. Toto řešení bylo přijato hlavně z
důvodu, že právě do oblasti zastávky Warszawa
Slużewiec byl situován začátek tunelu ve směru
na letiště, jehož výstavba je součástí zadání 2.
Za zmínku stojí, že po realizaci stavby zadání 1
je hlavní kolej v současnosti již přes rok v délce 
500 m přerušena; jezdí se jednokolejně po koleji
č. 2 a čeká se na začátek realizace zadání 2. 

Tak jako u nás byly součástí stavby i objek-
ty umožňující přístup do veřejných prostor pro
osoby se sníženou schopností pohybu a orien-
tace (polsky: dla osób niepełnosprawnych)
a objekty snižující negativní účinky z želez-
ničního provozu na okolní životní prostředí.

U zadání 1 byl na základě našich podkladů v
roce 2007 vybrán zhotovitel (Konsorcjum –
Trakcja Polska) a v současné době je realizace
již dokončena.

Nahoře: nová železniční zastávka Warzsawa Żwirki i Wigury.
Uprostřed: zastávka Warszawa Slużewiec v provizorním stavu s jednou
provozovanou kolejí. 
Dole srovnání starého a nového stavu: zastávka Warzsawa Rakowiec (vle-
vo) a modernizovaný železniční přejezd - ulica Mszczonowska (vpravo).

Postřehy ze spolupráce s našimi polskými subdodavateli
1. Termín??? Vím, že byl, ale přece nemáme kompletní podklady…
2. Termín??? Byl!!! A možná to někdy odevzdáme…
3. Termín??? No nezlobte se, ale přece ještě nemáme uzavřenou smlouvu…
4. Termín??? Nedá se nic dělat, jsem nemocný…
5. Termín??? Vždyť jsem Vám to poslal poštou… 
6. Termín??? Na konci měsíce to bude… příštího roku.
7. Termín??? „Volaný účastník je dočasně nedostupný.“

Práce s inženýrskými sítěmi
Zvláštní kapitolou celého projektu je práce se stávajícími inženýrskými

sítěmi. Na začátku se zdá vše perfektní, protože povinností jednotlivých
správců je poskytnout jejich vedení centrálnímu úřadu a jako podklad je od
geodeta obdržíte v tištěné situaci. Jaké je ale vaše překvapení, když během
projektování zjistíte, že vámi navržené jakékoli vedení sítě musí odsouhlasit
opět centrální úřad, tzv. ZUD, že žádost může podat jen oprávněný geodet,
že všechny sítě musíte ručně přenést na onu archivní tištěnou mapu, kterou
jste obdrželi v počátcích projektu a jelikož se jedná o monopol na danou
věc, jsou lhůty patřičně dlouhé. ZUD s lékárnickou přesností odměřuje
vzdálenosti mezi jednotlivými sítěmi a objekty – v této době na papíře
a pouze ve 2D. Co z této lékárnické přesnosti vyplyne, se ukáže po rozběh-
nutí stavebních prací. Naštěstí tento institut funguje pouze ve Varšavě.
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Zadání 2
Zpracovatelem této části stavby byl SUDOP

PRAHA společně se samostatnými polskými
projektanty, tzv. Ičaři.  Další poměrně velkou
komplikací se ukázal fakt, že v místě staveniště
se nacházejí další tři velké stavby jiných inves-
torů (výstavba nové čtyřpruhové komunikace
investorem GDDKiA – jako naše ŘSD, nové
přemostění přes železniční trať investorem ZDM
– jako naše TSK a přestavba letiště investorem
Letiště Varšava).

Cílem stavby bylo navrhnout novou želez-
niční trať spojující stávající trať Warszawa –
Radom s letištěm Okęcie. Stavba začíná
u železniční zastávky Warszawa Slużewiec
a končí zapojením do již vybudované podzem-
ní železniční stanice, která byla vystavěna
v rámci stavby nového letištního terminálu 2.
Stavba probíhala souběžně se zpracováním
našeho projektu. Pověstná polská koordinace
již v předcházejících stupních způsobila, že
stanice nešla napojit prostým pravostraným
směrovým obloukem, ale muselo se zde
vymyslet krkolomnější řešení – přitom stačilo
natočit ji o 3 grády jiným směrem!!!

Celá tato nová trať je navržena v tunelu o dél-
ce 1603,4 m včetně 420 m dlouhé rampy, kterou
se z úrovně terénu sklesá na úroveň tunelu.
Vzhledem k velmi malému nadnásypu (jsou
zde i místa s tloušťkou 0,60 m a do těch se umis-
ťuje ještě i přeložka kanalizace), je tunel navržen
jako hloubený.  Výstavba tunelu je navržena
pomocí milánských stěn, mezi kolejemi je navr-
žena betonová rozdělovací příčka jež rozděluje
tunel na dva jednokolejné. Výstavba tunelu
bude prováděna prakticky z 1/3 pod hladinou
podzemní vody. Součástí tunelu byly i dopro-
vodné pozemní objekty, a to objekty tří trafosta-
nic a objekt pro umístění ventilátorů. 

Dále v rámci této části stavby bude zrušeno
provizorní boční nástupiště na zastávce Wars-
zawa Slużewiec a bude upraveno stávající ost-
rovní nástupiště. Po rekonstrukci koleje 
č. 1 v této lokalitě bude zajištěn provoz po
obou hlavních kolejích.

Nezanedbatelnou součástí stavby je i výstav-
ba nové trakční měnírny Okęcie.

Odsouhlasení koncepce požárně bezpečnost-
ního řešení s tamními hasiči byl stejně nadlid-
ský výkon, jako u našich koridorových staveb.
Hodinové diskuze na stavbě „Modernizace trati
Rokycany–Plzeň” na téma „pevné jízdní drá-
hy” mi velice připomněly prvního půl roku
působení ve Varšavě.

V současné době máme na danou část stavby
stavební povolení a probíhá výběr možného
zhotovitele. Veřejné obchodní soutěže se zúčast-
nilo osm potencionálních zhotovitelů, přičemž
cenový rozdíl mezi nejlevnější a nejdražší
nabídkou je 91 859 064 zł, což je při současném
kurzu neuvěřitelných 551 154 384 Kč. Takže
bude-li vybrána nejlevnější nabídka, máme se
při výkonu autorského dozoru na co těšit.

Nahoře: situační schéma nového spojení na letiště Okęcie (červeně
objekty vybudované v rámci Zadání 1, modře objekty budované
v rámci Zadání 2) a vizualizace budoucího stavu podzemní stanice.
Uprostřed: současný stav podzemní stanice před zahájením jejího
dokončení v rámci Zadání 2.
Dole dva snímky: staveniště budované podzemní železniční stanice
(investice letiště). 
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Původně byla trať jednokolejná a protože bylo třeba se připravit na zvýšení intenzity
dopravy, bylo navrženo její zdvojkolejnění, doprovázené ale ze stejného důvodu i jejím
ohrazením betonovými protihlukovými stěnami. Ty se obzvlášť pěkně vyjímají v úzkém
pruhu mezi novou tratí a souběžnou mezinárodní silnicí I/3 z Prahy do Českých Budějo-
vic s intenzitou dopravy odhadem 20 tisíc aut denně.
Modernizovaná trať je vedena v původní stopě se dvěma minipřeložkami v Sezimově Ústí
a v Táboře u Černých mostů. Přesto se můžeme díky přidání druhé koleje na stavbě set-
kat s několika zajímavými objekty.
Začátek stavby nebylo před výjezdem buldozerů úplně snadné najít. Jdete lesem podél
trati a koukáte krom hub na každý hektometrovník. A až najdete ten s číslem 71,7, jste
tam. V tomto místě už dnes výhybka X1 začíná nově zdvojkolejněnou modernizovanou
trať a říká se jí odbočka Doubí. Ale ne na dlouho; po vybudování přeložky tratě v úseku
Soběslav – Doubí dorazí druhá kolej i z opačné strany a začátek stavby tak poznáme zase
jen podle hektometrovníku, jen už nebudeme koukat po patnících, ale po cedulích na pod-
pěrách trakčního vedení.

V úseku mezi odbočkou Doubí a Planou nad Lužnicí
se díky zdvojkolejnění tratě do terénu zařízly hned dvě
zárubní zdi; když se postavíte na tu první, dá se získat
docela pěkný přehled o tomto úseku tratě. Na začátku
města Planá trať dále lemuje zahrádky rodinných dom-
ků, ze kterých mají nyní obyvatelé pěkný výhled na
protihlukové stěny. Jen si nejsem u těch lidí jist, zda je
zelená barva na stěnách opravdu uklidňuje.

Zdvojkolejnění z lesa (zatím) do Tábora dokončeno
Miroslav Krsek

V létě tohoto roku byla dokončena
stavba “Modernizace trati Veselí
nad Lužnicí - Tábor, 1. část, úsek
Doubí u Tábora - Tábor”. Páska se
sice ještě v době psaní tohoto
článku nestříhala, ale to je spíš tím,
že naše tolik očekávané předčasné
volby budou až v říjnu tohoto roku
a každé oddálení stříhání pásky
nese potřebné voličské bodíky.
Úsek trati Doubí u Tábora – Tábor

je součástí IV. tranzitního železničního koridoru ČR Děčín – Praha – Veselí nad Lužnicí – Horní Dvořiště/České Velenice. Z vnitrostátního
hlediska spojuje město Budvaru České Budějovice s metropolí Česka. Úsek trati Doubí u Tábora – Tábor navíc obsluhuje aglomeraci
Planá nad Lužnicí – Sezimovo Ústí – Tábor se silnou příměstskou dopravou.

Stavba začíná v km 71,7 a končí za
stanicí Tábor v km 83,470, délka je tedy
necelých 12 km. V úseku Doubí
u Tábora – Tábor jsou na trati dvě
železniční stanice, a to Planá nad Lužnicí
a Tábor. Mezi těmito stanicemi je
doplňuje ještě zastávka Sezimovo Ústí.
Nově byla do stavby přidána zastávka
Tábor – Čápův Dvůr.
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Stanice Planá nad Lužnicí
změnila svou tvář poměr-
ně zásadně a je z ní nyní
docela hezká paní. Plastič-
tí chirurgové z OHL ŽS jí
odsáli různé plechové pří-
bytky, úrovňová tischer-
ková nástupiště, obě sta-
vědla, vlečku Pily Pasák
a obrovský betonový sklad
ZZN u nakládkové plochy.
Naopak jí přišili nová pěk-
ná nástupiště (ostrovní
a vnější) a dva podchody.
Jako bonus dostala na
závěr nově upravenou ulici
v přednádraží. Ze dvou
přejezdů na zhlaví zůstal
jeden, ten druhý na praž-
ském zhlaví byl zrušen
a nahrazen první částí
obchvatu silnice II/409.

Za městem Planá nad Lužnicí trať vede opět v souběhu se silnicí I/3. V úzkém zářezu na ni shlíží areál firmy HP Tronic s velkými sklady. Aby se i sem
vešla druhá kolej, byl areál podepřen zárubní zdí z armované zeminy, i když až na třetí pokus. Ten první se zhotoviteli moc nepovedl, a i když líc svahu při
stavbě bednil, svah boulil. Zkusil tedy zpevnění ztraceným bedněním, ale ani tento pokus nebyl úspěšný a na některých místech došlo až k destrukci kon-
strukce. Třetí pokus už vyšel a nyní je zde zeď jako podle pravítka. Poučení? Asi zapomenout na hezké fotky zelených strmých svahů z ciziny a armované
svahy navrhovat rovnou s lícem z betonových prefabrikátů.

Dále se již trať blíží K Sezimovu Ústí. Ještě než tam dorazíme, zmínil bych se o strážním domku na kraji města, protože ten stavbu dostal až do Černých
ovcí v České televizi. Bohužel kvůli zdvojkolejnění musel domek ustoupit koridoru, neboť byl hned vedle stávající tratě. Pán, co domek obýval, se nechtěl
o prodeji bavit. Když jsem při jedné pochůzce našel za domkem políčko s voňavou trávou, myslel jsem si, že mám vyhráno a stačí pána navštívit ve sprá-
vnou chvíli, tedy až bude koštovat sklizeň. Ale pán si dříve povšiml stále většího počtu podivných oranžových mužíčků chodících tu a tam po kolejích.
Pouštěl psa, pochůzky si natáčel na videokameru, v televizi byl za bojovníka se stavební lobby, odmítl náhradní nabízený domek a k domu si nechal dát
značku zákaz zastavení. V době před vystěhováním si pořídil flintu. Přestal jsem tam chodit. Stavbu však ani flinta nezastavila. 

Zastávka v Sezi-
mově Ústí byla
modernizací
obohacena
o nová nástupiš-
tě a podchod.
Stávající úrov-
ňový přechod
pro pěší byl zru-
šen a pro jistotu
byly na obě stra-
ny osazeny pro-
tihlukové stěny,
které se špatně
překonávají i při
návratu z nálev-
ny.
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Zajímavý objekt je hned za zastávkou, kde trať na vyso-
kém náspu železničním mostem překonává Kozský
potok. Kolej je zde skoro 18 metrů nad hladinou a zdvoj-
kolejnění tratě tedy znamenalo vybudování vysokých
opěr a křídel. Do stávající koleje byla vložena nad každou
opěru mostní provizoria, aby se křídla a opěry mohly
potřebně ubourat. Následovalo betonování vysokých
nových opěr a křídel a následně byl ve zvětšené osové
vzdálenosti zřízen most v nové koleji č. 2. Po převedení
dopravy se zasanovaly stávající opěry a křídla a byl zřízen
nový most v koleji č. 1. To vše podle návrhu Ing. Jany
Sedlákové (jubilantky na straně 20).

Foto autor (str. 8 nahoře a dole, str. 9 nahoře a 3x upro-
střed, str. 10 nahoře) a Vladimír Fišar (zbývající)

O pár kilometrů dál je další zajímavý objekt – most přes
silnici I/3. Jde o Langrův nosník, který byl smontován na
ploše zařízení staveniště a následně podélně a příčně
v nočních hodinách zasunut na své místo. Nyní tvoří
povedenou dominantu při průjezdu Táborem a žádný
řidič ho nepřehlédne. V Táboře se nepřehlédnutelně
zapsal Ing. Jan Felgr.

Trať dále už míří do středu Tábora. Na Maredově vrchu byl zrušen přejezd, náhradou je rekonstruovaný a rozšířený „sousedící“ železniční most a lávka
pro pěší se spirálovitým schodištěm a rampou podle návrhu Ing. Romana Šafáře.
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Na budějovickém zhlaví stanice Tábor prodělal zásadní změnu jeden z
„Černých mostů“; nebyl to ani ten na „Bechyňce“, ani ten na trati na Jihla-
vu, ale samozřejmě ten hlavní, na koridorové trati. „Vyřádili“ se zde kolego-
vé Ing. Jiří Jirásko a Ing. Libor Vítek. Původní jednokolejný a jednopolový
železniční most nahradila spojitá konstrukce o třech polích, která výrazně
odlehčila celý prostor a oddělila pěší a motorovou dopravu do různých
polí. Škoda, že město Tábor, kterému se na stavbě podařilo prosadit každý
záměr, nakonec upustilo od vybudování podchodů právě na Bechyňce.

To, co se městu Tábor prosadit podařilo, je jednak realizace nového přemos-
tění stanice a jednak zahrnutí prodloužení podchodu „skrz“ stanici do stavby.
Původní stanice Tábor, které se již sudopáci jednou dotkli v osmdesátých
letech minulého století pod jistě bedlivým vedením HIPa Ing. Josefa Fidlera,
měla jedno ostrovní nástupiště napojené podchodem jak na výpravní budovu,
tak na prostor přednádraží. Stanice byla vybavena i poměrně kapacitním
kabelovodem, leč ten vadil železničnímu spodku. Jak jsem již naznačil, pod-
chod byl prodloužen od přednádraží až po ulici Vodňanského. Napojeno na
něj bylo jak rekonstruované, tak další nově doplněné ostrovní nástupiště. Přes
některé pochybnosti o smysluplnosti prodloužení podchodu se toto řešení
ukázalo jako správné. Celým bezbariérovým podchodem chodí poměrně dost
obyvatel Blanického předměstí do centra města. A podle slov přednosty stani-
ce podstatně ubylo obvyklých pěšáků, kteří zdolávali přechod všech kolejí od
ulice Vodňanského až k budově pošty na druhé straně kolejiště.

Ve stanici bylo také doplněno úplně nové vnější nástupiště pro obsluhu tra-
tě na Písek, které lemuje dle požadavku památkářů klasickým způsobem
stavěná protihluková stěna. Už dlouho jsem neviděl zedníky, aby dávali jed-
nu cihlu k druhé, plné, normálního rozměru 30x15x7,5. Co se naštěstí
prosadit podařilo, byla demolice skladu s rampou v tomto místě, protože
ten chtěli původně památkáři z půlky zachovat jako přístřešek pro cestují-
cí, který by byl asi vzhledem k jeho rozměrům a uzavřenosti nejspíš v něja-
kém rohu časem doplněn o přírodní veřejný biozáchodek.

Jak jsem již uvedl, byla stanice překlenuta zcela novým silničním nadjezdem,
který nahradil nadjezd původní a který byl již v tak špatném stavu, že byl provo-
zován jako lávka pro pěší. Snad všichni obyvatelé ocení přínos tohoto nadjezdu,
jehož cesta na svět nebyla přes různá veřejná referenda právě jednoduchá.

No, a na závěr obvyklé technické údaje. 
Projektant: SUDOP PRAHA a.s., středisko 250 Hradec Králové, 

HIP Ing. Miroslav Krsek
Zhotovitel: Sdružení Doubí - Tábor (OHL ŽS a.s., Subterra a.s.,

Viamont  DSP a.s.), ředitel stavby Ing. Lumír Pyszko
Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa Praha, HIS Ing. Ondřej Göpfert
Realizace: 12/2006 - 07/2009
Náklady: 2 776 683 000 Kč 

Tak ať stavba slouží!



SUDOP REVUE 3/09 12

Stavba Zdice–Protivín byla projekčně připravována jako druhá stavba racionalizace trati na celostátní železniční trati SŽDC s.o. Železniční trať Zdi-
ce–Protivín je celostátní nekoridorovou spojovací tratí 2. kategorie, která je zároveň objízdnou tratí pro dopravní spojení Praha – České Budějovice.
Rozsah  stavby racionalizace má začátek v žst. Zdice (mimo), kde trať odbočuje z koridorové tratě III. koridoru  Praha–Zdice–Plzeň–Cheb. Konec
stavby racionalizace je v žst. Písek, ze které je přímé napojení přes Protivín na trať České Budějovice – Plzeň. Trať Zdice–Písek je neelektrizovanou
tratí jednokolejnou, provozovanou i po stavbě racionalizace v nezávislé trakci. Celková délka úseku racionalizace trati je cca 89,4 km. V tomto úse-
ku je celkem 11 železničních stanic (mimo počáteční a koncové).

Technologická část
Hlavním záměrem stavby racionalizace bylo vybudovat namísto zastaralých elekt-

romechanických staničních zabezpečovacích zařízení (SZZ) s ústředním stavědlem
nebo s řídícím stavědlem umístěným ve výpravní budově a závislými stavědly na
zhlavích nová dálkově ovládaná elektronická SZZ. V některých dopravnách byla sta-
niční zařízení se světelnými návěstidly, v jiných byla až do doby stavby racionalizace
ještě v provozu původní mechanická návěstidla.

Nově navržená a realizovaná stavědla v jednotlivých stanicích jsou moderní elek-
tronická zařízení  3. kategorie tuzemského výrobce AŽD Praha s.r.o. Stavědla v
dopravnách jsou dálkově ovládaná z centrálního dispečerského pracoviště JOP,
které je umístěno v dopravní kanceláři stanice Březnice. V jednotlivých mezistanič-
ních úsecích je vybudováno traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie bez oddílo-
vých návěstidel. Ve  stanicích a traťových úsecích jsou pro zjišťování volnosti nově
použity přednostně počítače náprav,  které jsou pro tuto racionalizovanou trať zcela
provozně  vyhovující .

Stávající kolejové obvody byly na trati zacho-
vány jen u zabezpečených přejezdů, které byly již
v provozu před stavbou racionalizace trati. Kon-
trola volnosti celého mezistaničního úseku je
zajištěna pomocí počítačů náprav.

Nasazením nového systému moderního stanič-
ního a traťového zařízení s dálkovým ovládáním z
pracoviště JOP ve stanici Březnice dochází na
tomto traťovém úseku k celkové úspoře celkem
91 provozních pracovníků, kteří dosud zajišťovali
dopravní službu výpravčích, signalistů, hláskařů
a závorářů. Tito provozní pracovníci jsou na této
racionalizované trati dnes již minulostí. 

V nových, dálkově ovládaných SZZ je 77
zabezpečených výhybkových jednotek a 64 výhy-
bek s elektromotorickými přestavníky.

Celý traťový úsek racionalizace Zdice–Písek
má také velký počet úrovňových přejezdů. Z dálkově ovládaných stanic a traťových
úseků jsou na místo dispečerského pracoviště přeneseny indikace a kontroly stavu
celkem 58 zabezpečených přejezdů. Nově zabezpečené přejezdy byly též doplněny
aktivačním zařízením s dálkově ovládanou zvukovou signalizací pro pohyb osob
s omezenou schopností pohybu a orientace v místě přejezdu. Do dálkového ovládá-
ní bylo zapojeno 19 nově zabezpečených přejezdů, u kterých byly původně místně
obsluhované mechanické závory.

V rámci racionalizace bylo rekonstruováno 33 přejezdů typu AŽD 71 a zapojeno
do DOZ. Na přejezdech zapojených do dálkového ovládání jsou splněny podmínky
pro svícení pozitivního signálu a tím je umožněna i vyšší rychlost silničních vozidel
přes přejezd 50 km/h namísto původních 30 km/h.

V úseku je nyní 6 rekonstruovaných mechanických přejezdů na účelových míst-
ních komunikacích s trvale uzamčenými závorami do EZ a s kontrolou na pracoviště
dispečera. 

I přes  nemalé investiční prostředky, vložené do zabezpečení přejezdů v rámci
racionalizace, ještě v úseku zůstalo  celkem 23 úrovňových přejezdů zabezpečených
pouze výstražnými kříži. Jedná se o účelové místní komunikace s minimální intenzi-
tou provozu. V některých případech z důvodu stávajících nedostatečných rozhle-
dových poměrů zůstalo i nadále trvalé omezení traťové rychlosti.

Další důležitou součástí stavby racionalizace byla postupná pokládka kabelů
včetně trubek pro optické kabelové propojení. Pokládka kabelů do kabelových tras
probíhala v celkové délce 73 km. Položená nová zabezpečovací kabelizace je
v rámci racionalizace potřebná pro činnost staničních, traťových  a přejezdových
zabezpečovacích zařízení a jejich zapojení do systému dálkového ovládání. Sdělo-
vací kabelizace slouží k ovládání sdělovacího zařízení ve stanicích a v traťových
úsecích včetně dálkového ovládání rozhlasových zařízení, zařízení přenosových
systémů, zařízení pro detekci požárů technologického zařízení. Byl položen dálko-
vý optický kabel, dálkový traťový kabel a v jednotlivých stanicích proběhla poklád-
ka místní kabelizace.

Celkem bylo nově  položeno 2750 kmpárů závislostních metalických zabezpečo-
vacích kabelů, 1337 kmpárů metalických sdělovacích kabelů a 765 kmvláken  nově
položených optických sdělovacích kabelů.

Ve stanicích bylo vybudováno nové sdělovací zařízení včetně moderního infor-
mačního systému pro cestující s digitálními tabulemi (Příbram, Březnice). V jednot-
livých stanicích jsou nainstalovány nové telefonní zapojovače s příslušnými okruhy
a přenosový sdělovací systém.  Ve stanicích a zastávkách je doplněno dálkově ovlá-

dané rozhlasové zařízení pro informování cestujících. V objektech a místnostech,
kde je umístěno nové technologické zařízení, je nyní v činnosti zařízení pro detekci
požáru s přenosem na dohledové pracoviště v místnosti dispečerů ve stanici Břez-
nice.

Stávající ostrůvková radiová síť TRS  byla v rámci racionalizace rozšířena na stu-
hovou síť TRS s dispečerským ovládáním ze žst. Březnice (případně také z denního
dispečerského pracoviště v žst. Příbram) a záznamovým zařízením veškerého pro-
vozu. Vybrané stanice jsou vybaveny dispečerskou technologií místního radiového
systému (MRS) pro potřeby provádění posunu. V žst. Březnice a Příbram bylo
instalováno integrované telekomunikační zařízení ITZ, v devíti stanicích bylo vybu-
dováno telekomunikační zařízení s funkcí ATÚ.

Srdcem celého dálkově ovládaného úseku Zdice–Písek je dispečerské pracoviště
umístěné v dopravní kanceláři žst. Březnice. Výpravní budova v Březnici byla dokon-
čena v 80. letech minulého století a v rámci racionalizace byly využity dosud volné
prostory pro umístění potřebného technologického zařízení pro dálkové ovládání

celé trati, včetně umístění potřebného sdělovací-
ho zařízení. V dopravní kanceláři jsou dvě samo-
statná dispečerská zálohovaná pracoviště JOP
rozdělená na severní část (Zdice–Březnice) a jižní
část (Březnice–Písek) a další pracoviště JOP pro
obsluhu staničního zařízení v žst. Březnice. Ovlá-
dání celé tratě je také možné z jednoho dispečer-
ského pracoviště. Pro sledování situace v jednot-
livých stanicích má dispečer k dispozici
kamerový systém s monitory.

Na základě požadavků provozu bylo zřízeno
další denní pracoviště JOP v dopravní kanceláři
žst. Příbram. 

Stavební část
Součástí stavby racionalizace bylo provedení

nezbytných stavebních úprav v jednotlivých
výpravních budovách pro umístění nové technologie zabezpečovacího, sdělovacího
a silnoproudého zařízení. Stavební úpravy byly navrženy v nejnutnějším rozsahu
prací. Součástí těchto stavebních úprav byla rekonstrukce rozvodů elektroinstalace
a osvětlení. Temperování provozních místností je realizováno  elektrickými přímoto-
py. Technologické místnosti jsou zabezpečeny proti vniknutí mřížemi na dveřích
a oknech a též použitím bezpečnostních fóĺií na oknech. 

V části silnoproudých rozvodů byly zesíleny v některých stanicích přípojky z
distribuční sítě STE ve Středočeském kraji a z distribuční sítě JČE v Jihočeském
kraji pro potřeby navýšení potřebného příkonu. Součástí stavby racionalizace byly
i nezbytné stavební úpravy na vybraných nově zabezpečovaných přejezdech se sil-
ničními komunikacemi II. a III. třídy. Tyto úpravy obsahovaly rekonstrukci odvod-
nění přejezdu a zřízení nové přejezdové vozovky pryžové nebo živičné konstrukce
(celkem bylo takto upraveno 10 přejezdů).

Kolejové úpravy byly prováděny v jednotlivých stanicích. Jednalo se o snesení
postradatelných částí stávajícího kolejiště (výhybky, části výhybek a náhrada kolejo-
vými poli), které jsou dnes pro dopravu nepotřebné. V jednotlivých dopravnách
bylo rekonstruováno osvětlení  v prostorech  pro cestující veřejnost a zapojeno do
zařízení pro dálkové ovládání osvětlení s přenosem ovládání na dispečerské praco-
viště. V jednotlivých stanicích byl na vybraných výhybkách instalován elektrický
ohřev výhybek (EOV). Počet vyhřívaných výhybek byl určen v projektové dokumen-
taci – celkem je vybaveno EOV 38 ks výhybek (jsou to rozhodující výhybky na zhlaví
pro umožnění křižování v jednotlivých dopravnách). 

Ke škodě věci nebyly do stavby zařazeny demolice již nepotřebných zděných
objektů stavědel a dalších konstrukcí. Dosud také není úplně vyřešen problém se
zabezpečením objektů výpravních budov bez trvalé obsluhy, které jsou většinou ve
vlastnictví Českých drah. Pro cestující veřejnost je jistě nemilým překvapením, že
kvůli destrukční činnosti nenechavců, vandalů a podobných individuí, která ničí
společný majetek, vlastník výpravní budovy uzavřel prostory čekáren.

V současné době probíhá zkušební provoz s předpokladem jeho ukončení
v závěru roku 2009.

Racionalizace tratě Zdice–Protivín Jiří Matějovský

Projektant: SUDOP PRAHA a.s., HIP Ing. Jiří Matějovský
Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.
Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa Plzeň a České dráhy a.s.
Realizace: 10/2006 – 06/2009
Náklady: 430 686 000 Kč
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Silnice I/57 tvoří severojižní páteřovou komunikaci spojující Opavu –
Fulnek – Nový Jičín – Valašské Meziříčí – Vsetín s ukončením na hranici
se Slovenskou republikou. Výstavba rychlostní směrově rozdělené
komunikace má zásadní vliv na rozvoj dopravních vztahů v území, proto-
že se stává novou dopravní osou urbanizovaného území a zároveň zajistí
napojení na dálnici D 1 (47) Přerov – Lipník nad Bečvou – Hranice –
Ostrava. Úsek Valašské Meziříčí – Vsetín je dopravně nejzatíženějším
úsekem celé trasy a páteří dopravního systému v údolí Vsetínské Bečvy.
Od Vsetína směrem na Valašské Meziříčí je již část jedné poloviny
budoucího čtyřpruhu delší dobu v provozu, naše stavba na tento úsek
navazuje. Pokračování – II. stavba směrem na Valašské Meziříčí se zatím
zpracovává ve stupni DSP.

Dokumentaci pro stavební povolení a výběr zhotovitele jsme začali
společně s MCO a.s. zpracovávat na konci roku 2000. SUDOP PRAHA
a.s. dodal HIPa (Ing. Hana Staňková), silničáře, vodaře a životní prostře-
dí, MCO a.s. mostaře, zpracovatele přeložek inženýrských sítí a geodety.

Po několika aktualizacích dokumentace v průběhu získávání stavební-
ho povolení a po několika odvoláních místních ekologických sdružení
stavba zahájila v roce 2005. Koordinace RDS v době realizace se ujal
Ing. Lumír Holešovský z MCO a.s., hlavně z toho důvodu, že jeho kan-
celář je od stavby vzdálena jen 15 km, na rozdíl od našich 350 km.

Stručný popis stavby
Začátek úseku 1. stavby je před MÚK Ratiboř u obce Jablůnka s napoje-

ním na silnici  II/437. MÚK je osmičkovitá se všemi směry odbočení. Zde je
navrženo provizorní napojení na stávající silnici I/57 směrem na železniční
přejezd v Jablůnce a dále na Valašské Meziříčí. Další MÚK Semetín (také
osmičkovitá) je navržena po cca 1,5 km, a zajišťuje napojení na silnici
III/05734. V prostoru průmyslové zóny Vsetína – Bobrk je R 57 doplněna
vpravo o kolektorovou komunikaci a vlevo o doprovodnou komunikaci.

Obě souběžné komunikace umožňují obsluhu okolní průmyslové a skladové
zóny. Na konci úpravy se R 57 napojuje na stávající silnici I/57 do Vsetína.

Silnice I/57 je navržena jako rychlostní komunikace, ale dopravně bude
zatím značena jako silnice. Po zprovoznění většího úseku bude silnice pře-
značena na R. 

Hlavní trasa silnice I/57 překračuje na dvou místech Vsetínskou Bečvu
dvěma mostními objekty a mezi nimi ještě jedním mostem vodoteč.
Hlavní trasa je v tomto úseku křižování Vsetínské Bečvy v cca šestimet-
rovém násypu, aby byla vozovka v souladu s ČSN nad hladinou Q100. 

Zájmové území leží v Chráněné oblasti přirozené akumulace vody
Vsetínské Vrchy. Vodní tok a údolní niva řeky Bečvy jsou ve smyslu
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny klasifikovány jako
významný krajinný prvek. Takřka celá stavba se nachází v zátopovém
území Q100 řeky Vsetínská Bečva. Podle pozorování OkÚ RŽP Vsetín
se v zájmové lokalitě nachází hnízdiště silně ohrožené druhu ledňáčka
říčního. Tento ledňáček je významný jako sekundární konzument
drobných živočichů ve vodních ekosystémech. Ohrožení představuje
nedostatek potravní nabídky, způsobený znečištěním vod a likvidace
hnízdních možností při regulaci vodotečí. Z tohoto důvodu by neměli
být ptáci rušeni při hnízdění a proto práce na březích Bečvy byly v
období hnízdění ledňáčka omezeny. 

Slavnostní zprovoznění bylo svoláno na 22. 6. 2009. Bohužel ke
zprovoznění ten den nedošlo, protože velký stan určený k projevům
a rautu stál na jedné polovině nového čtyřpruhu, a tak se musel nejpr-
ve rozebrat a auta se po nové komunikaci rozjela až druhý den. A my si
ji projedeme až při nějaké vhodné příležitosti.

Silnice I/57  Semetín–Bystřička, I. stavba Hana Staňková

Hlavní údaje o stavbě
Projektant:  Sdružení SUDOP PRAHA a.s. a MCO a.s.
Zhotovitel:   Sdružení pro výstavbu silnice I/57 Semetín–Bystřička:
Skanska, Alpine Mayreder, Colas
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Zlín
Délka stavby čtyřpruhové komunikace v kategorii S 22,5/90: 2 640 m
Počet mimoúrovňových křižovatek: 2
Počet mostních objektů: 6
Celkové investiční náklady s DPH: 1 239 976 144,- Kč

Harmonogram stavebních
prací musel respektovat
i hnízdění Ledňáčka říčního
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Železniční dopravní cesta a efektivita jejího provozování Martin Vachtl

Statistika železniční sítě
Česká republika patří hustotou své železniční sítě (0,12 km/km2) mezi

přední státy Evropy. Celková délka železniční sítě SŽDC (tratě ve vlast-
nictví státu) je 9 487 km, z čehož je 7 557 km jednokolejných a
1890 km dvou a vícekolejných železničních tratí. Z této délky je celkem
3 078 km železničních tratí elektrizováno. Celková délka celostátních
tratí je 6 339 km (z toho je evropská síť – tratě TEN-T – 1 402 km) a délka
regionální sítě je 3 145 km.

Na těchto tratích se nachází 911 železničních stanic, 230 dopraven D3,
1 446 zastávek, 166 nákladišť se zastávkou a 13 samostatných výhyben.
Železniční síť dále mimo jiné zahrnuje 6 691 mostů, 158 tunelů, 8 389 pře-
jezdů (z toho 3 068 zabezpečených přejezdovým zabezpečovacím zaříze-
ním), 25 327 výhybkových jednotek.

Statistiky ukazují, že železniční síť České republiky je skutečně obdivu-
hodně rozsáhlá. Důsledkem  je pak značná náročnost na udržení provozu-
schopnosti i řízení provozu, a to jak z hlediska technického, organizační-
ho, tak především z hlediska finančního. 

Zajištění provozuschopnosti a provozování ŽDC
Dráhy ve vlastnictví státu, kterých je převážná většina, provozuje Sprá-

va železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC). Mezi základní
činnosti SŽDC patří mimo jiné:

- zajišťování provozování železniční dopravní cesty a její provozu-
schopnosti,

- zajišťování údržby a opravy železniční dopravní cesty,
- zajišťování rozvoje a modernizace železniční dopravní cesty.
Pod pojmem provozuschopnost dráhy se skrývá zajištění takového

technického stavu dráhy, který umožňuje její bezpečné a plynulé provo-
zování. Prakticky to znamená správcovskou, dohlédací a kontrolní čin-
nost, zajištění údržby a oprav jednotlivých částí železniční infrastruktury,
operativní řešení mimořádných událostí či například zajištění provozu-
schopnosti dráhy v zimním období.

Provozování dráhy zahrnuje činnosti, kterými se zabezpečuje a obslu-
huje dráha a organizuje drážní doprava. Obsluhu dráhy (neboli jinými slo-
vy řízení provozu) zajišťuje pro SŽDC na základě smlouvy operátor obs-
luhy dráhy. V naprosté většině případů jsou to dosud České dráhy, a.s.

Kolik vlastně stojí provozování a provozuschopnost dráhy?
Činností, kterými je třeba zabezpečit provozuschopnost a provozování

dráhy na tak rozsáhlé síti, je tedy celá řada. Rozsah některých činností závi-
sí úměrně na objemu provozu, na druhou stranu je ale nutné provádět řadu
činností i v případě, že se po železniční trati takzvaně „nepohne ani kolo“.

Celková částka, vynaložená na provozování a provozuschopnost želez-
niční dopravní cesty, byla dle informací SŽDC v roce 2007 cca 11,4 mld.
Kč, v roce 2008 pak již 14,4 mld. Kč.

Po rozklíčování na jednotlivé kategorie tratí činí náklady zhruba 54 %
na síť tratí, zařazených do evropského systému (E), 34 % nákladů na ostat-
ní tratě celostátní (C) a 12 % nákladů na tratě regionální (R).

Jaké jsou zdroje financování?
Tyto náklady jsou pokryty z několika zdrojů. Rozhodujícími jsou

v tomto případě dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury
(SFDI), které činily za rok 2008 celkem 7,67 mld. Kč (resp. 5,39 mld.
Kč za rok 2007) a tržby (poplatek) za použití železniční dopravní cesty
ve výši 6,22 mld. Kč za rok 2008 (resp. 6,31 mld. Kč za rok 2007).
Zatímco dotace ze SFDI meziročně vzrostly o cca 42 %, u výběru z
poplatku za použití železniční dopravní cesty od dopravců došlo k mír-
nému poklesu. 

Poplatek za použití železniční dopravní cesty je tvořen dvěma složkami
– částí na údržbu infrastruktury, vycházející ze součinu hmotnosti vlaků
a ujeté vzdálenosti (hrtkm), a částí na řízení provozu, která se odvíjí od
ujetých vlakových kilometrů (vlkm). Výše celkového výběru je tedy dána
dopravním výkonem na straně jedné a měrnou sazbou (Kč/hrtkm
a Kč/vlkm) na straně druhé. Měrné sazby jsou stanoveny pro každou kate-
gorii tratě zvlášť (E/C/R, viz výše). Nad rámec tohoto součinu jsou uplat-
ňovány další slevy pro jednotlivé segmenty železniční dopravy či katego-
rie tratí. Měrné sazby, respektive jejich maximální výši, vydává
každoročně Ministerstvo financí (v současné době platí výměr MF č.
01/2009). 

Přestože došlo mezi roky 2007 a 2008 k mírnému nárůstu počtu uje-
tých vlakových kilometrů, došlo ke snížení celkového výběru poplatku,
neboť byly sníženy právě měrné sazby. Situaci z roku 2007 v rozdělení
dopravních výkonů na jednotlivé kategorie tratí a segmenty železniční
dopravy dokumentuje následující tabulka.

Jaký provoz by měl na trati být?
Pro jednotlivé tratě lze rozklíčovat jak náklady na straně jedné, tak příj-

my z poplatku za použití železniční dopravní cesty na straně druhé.
Například roční průměrné náklady na údržbu jednokolejné regionální tra-
tě se pohybují okolo 0,24 mil. Kč/km, náklady na řízení provozu pak cca
0,21 mil. Kč/km, celkem tedy 0,45 mil. Kč/km (údaje z roku 2007). 

Výběr poplatku za použití železniční dopravní cesty u regionálního
osobního vlaku (například řada 814+914) je dnes cca 6,51 Kč/vlkm (resp.
8,14 Kč/vlkm před snížením měrné sazby). Při průměrném denním počtu
10 párů osobních vlaků je roční výběr 0,05 mil. Kč/km. Jezdí-li na trati
denně zároveň jeden pár manipulačního nákladního vlaku o hrubé hmot-
nosti 460 tun, je roční příjem z nákladní dopravy 0,04 mil. Kč/km (za
současnou maximální cenu 51,28 Kč/vlkm). Celkový roční výběr poplat-
ku za použití železniční dopravní cesty je tedy 0,09 mil. Kč/km.

Budeme-li chtít, aby byly náklady na zajištění provozuschopnosti
a provozování dráhy kryty alespoň z poloviny prostřednictvím poplatku
za použití železniční dopravní cesty, bylo by nutné:

- zvýšit objem provozu cca 3krát (v tomto případě na cca 24 párů vlaků
osobní dopravy a 3 páry vlaků nákladní dopravy),

- a/nebo snížit náklady na řízení provozu (například racionalizací nebo
zavedením zjednodušeného řízení drážní dopravy; úspory v údržbě nelze
vzhledem k technické zastaralosti zařízení řady regionálních tratí příliš
předpokládat).

Poměr finanční efektivity tratí
Jedním z významných kritérií (ale samozřejmě zdaleka ne jediným)

pro hodnocení železniční dopravní cesty je právě její efektivita z pohledu
manažera infrastruktury (respektive z pohledu státu). Pro vyčíslení
finanční efektivity lze stanovit „poměr finanční efektivity tratě“, neboli
poměr výnosů z poplatku za použití železniční dopravní cesty vůči nákla-
dům na její řízení, údržbu a případně opravy.

V tomto kritériu je tedy zohledněn rozsah provozu osobní i nákladní
dopravy na straně jedné a náročnost na zajištění provozuschopnosti a říze-
ní provozu tratě na straně druhé. 

Ideálně by měl být poměr efektivity 1,00 nebo vyšší (traťový úsek vyka-
zuje v průměru vyšší měrné příjmy, než náklady v přepočtu na km délky).
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V současné době tvoří příjmy z poplatku za použití železniční doprav-
ní cesty cca 44 % zdrojů na zajištění provozuschopnosti a řízení provozu
železniční sítě (v roce 2007 to bylo 55 %), dalších cca 54 % je hrazeno z
prostředků SFDI. Za dostatečný lze tedy považovat poměr 0,50 až 1,00,
což znamená, že měrné náklady jsou sice vyšší, než měrné příjmy, ale stá-
le jsou zajištěné z jiných zdrojů.

Cílem stavebně technických i provozně organizačních opatření z hle-
diska manažera infrastruktury na každém traťovém úseku by mělo být
dosažení co nejvyššího poměru finanční efektivity – ideálně 1,00 a více,
uspokojivě pak 0,50 až 1,00.

Zatímco vstupní údaj o rozsahu provozu, resp. o výnosu z
poplatku za použití železniční dopravní cesty lze sledovat a prů-
běžně vyhodnocovat každý rok, údaj o nákladech na údržbu kon-
krétní tratě za jeden kalendářní rok je značně zkreslující. Velká
část zařízení železniční dopravní cesty má životnost v řádu desítek
let a tudíž náklady na obnovu a údržbu nejsou každoročně shodné.
Pro potřeby sledování poměru efektivity tratí je tedy vhodné sta-
novit nákladové sazby, vycházející z celostátního prostorového
průměru tratí stejné charakteristiky (časový průměr sazby na údrž-
bu a opravy pro konkrétní trať v časové řadě alespoň třiceti let není
reálné stanovit).

Rozdělíme-li tratě do osmi skupin (viz obrázek nahoře), tratě v pásmu
A a B lze označit za téměř nebo zcela efektivní. Provoz na těchto tratích
za stávajících podmínek (výše poplatku za použití železniční dopravní
cesty, náklady na údržbu, opravy a řízení provozu) pokrývá provozní
náklady.

Tratě v pásmu C a D lze označit za průměrné až nadprůměrné. Příjem z
poplatku za použití železniční dopravní cesty sice zcela nepokrývá
náklady, ale s využitím provozní dotace SFDI lze tyto tratě označit za
životaschopné. U tratí s PFE 0,35 až 0,55 je žádoucí podpořit zvýšení
rozsahu provozu.

U tratí kategorie E (podprůměrné) je žádoucí přehodnotit jejich provoz-
ní možnosti a například vhodnou rekonstrukcí, investicí, formou pobídky
nákladní dopravy či změny obsluhy území v dopravě osobní dosáhnout
vyššího PFE, alespoň 0,50.

U tratí v pásmu F, zejména v kategorii regionálních tratí, je z obchod-
ního hlediska žádoucí přehodnotit způsob jejich využití jednáním
s dopravci a objednateli dopravy, případně je vhodné zvážit jiné možnosti
ve vztahu k těmto tratím.

V kategorii S jsou individuálně zařazeny strategicky významné tratě
a traťové spojky zejména v železničních uzlech, kde malá délka úseku
a vysoké náklady, zejména na řízení provozu navazujících železničních sta-
nic, výrazně zkresluje PFE. Tyto tratě je vhodné posuzovat individuálně.

V kategorii K jsou zařazeny zejména ty tratě, na kterých je nulový
nebo minimální (výjimečný) provoz, a náklady na jejich údržbu, opravy
a řízení provozu není třeba hodnotit.

Podíl jednotlivých klasifikačních pásem v síti železniční dopravní ces-
ty, spravované SŽDC, je uveden v následující tabulce:

Jak již bylo uvedeno, u některých tratí může dojít k určitému zkreslení,
a to nejen díky zvýšeným nákladům v jednom konkrétním roce, ale na
druhé straně i krátkodobým snížením dopravního objemu například z
důvodu omezení vlivem rozsáhlejší stavební činnosti. Proto je třeba
poměr finanční efektivity tratí sledovat dlouhodobě.

Závěr
Železniční dopravní cesta dokáže být efektivní, pokud je náležitě vyu-

žívána. Z přiložené mapky je patrné, že nejvyšší finanční efektivitu vyka-
zují tranzitní železniční koridory, doplněné o páteřní síť důležitých celo-
státních tratí, kde je vysoký objem nákladní dopravy. Situace na ostatních
(zejména regionálních) tratích není růžová, ale v zásadě ani úplně černá.
Dalo by se říci, že je tmavě modrá. Nicméně je třeba ji postupně řešit na
úrovni Ministerstva dopravy, manažera infrastruktury, regionů i jednotli-
vých železničních dopravců a přepravců.

V tomto článku je jen krátká ukázka jednoho z možných úhlů pohle-
du. Nejen zdravé železničářské nadšení, ale na druhé straně třeba i finanč-
ní efektivitu tratí je nutné brát v úvahu při dopravním plánování regionu
a při tvorbě celostátní dopravní politiky.

Zobrazení klasifikačních pásem průměrného poměru finanční efektivity tratí



Již v pořadí šestnácté obnovené Letní sportovní hry proběhly ve Sporthote-
lu Kácov v Tichonicích v termínu  12. – 14. 6. 2009. Účast byla opravdu
veliká – až mezinárodní. 
Sportovalo se v 9 sportech (nohejbal, volejbal, malá kopaná, tenis, stolní
tenis, penalty,  petanque, plavání a ve večerních hodinách i minigolf).  
Počasí nám bohužel letos úplně nepřálo, páteční sportování bylo ve zname-
ní opětovných úprků ze sportovišť před lijákem či bouřkou, které naštěstí
netrvaly dlouho, ale potrápily nás po celý den.  Též večerní táborák se
nekonal první sportovní den. O buřtíčky však nikdo nepřišel, podávaly se
pěkně v jídelně s octem a cibulí. 

Letní sportovní hry SUDOPU PRAHA 2009

V sobotu byla obloha jak vyma-
lovaná, a tak proběhly všechny
sporty již v pohodě, dokonce
došlo i na plavání. Plavali však
jen skuteční otužilci, neboť voda
byla velice chladná.
Večer bylo vyhlášení těch nejlep-
ších spolu s předáním diplomů
a cen a poté následoval taneční
večer s živou hudbou. Zahořel
i táborový oheň a opekly se zbylé
buřty. Zábava se rozproudila až
do ranních hodin, lidé se veselili
a bavili. V neděli po snídani se
všichni rozjeli do svých domovů
s úsměvem na tváři. Takže ahoj
zase příští rok… 

O. Platilová,  I. Meissnerová

Foto Petr Kaizar
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KLUB DŮCHODCŮ
Vlakem jsme v dubnu jeli do Moravského Krum-
lova. Hlavní dominantou města je zámek, jehož
arkádové nádvoří patří dodnes ke skvostům zaalp-
ské renesance. Od roku 1963 je zde vystavovaná
ve dvaceti obrazech Slovanská epopej od předsta-
vitele secese Alfonse Muchy, kterou maloval
celých 18 let, aby ji pak věnoval českému lidu.    

Autokarový zájezd v květnu nás zavedl na Šuma-
vu. Za slunečného počasí jsme si protáhli nohy a
vyvětrali plíce při pěší túře na královský hrad
Kašperk, založený Karlem IV. na ochranu zem-
ských hranic a zlatonosné oblasti Kašperských
Hor. Někteří mladí senioři si pěší vycházku pro-
dloužili až do královského horního městečka Kaš-
perské hory, kde jsme se všichni sešli na obědě.
Starobylé město s renesanční radnicí s barokními
štíty se připomíná i v románech a povídkách spi-
sovatele Karla Klostermanna. Ing. Janovský, za
ochotné účasti faráře, nám zajistil prohlídku arci-
biskupského kostela Sv. Markéty  (14. stol.) a
kostela sv. Mikuláše (1330) s hřbitovní kaplí sv.
Anny. Na závěr jsme navštívili v Zábrdí muzeum
asi 800 papírových Betlémů z celého světa a pod-
maleb na skle paní Víznerové. 

Poslední zájezd v tomto čtvrtletí jsme pro nemoc
Ing. Janovského uskutečnili bez jeho účasti. Bus
nás zavezl do městečka Manětín, v parku s barok-
ním zámkem Lažanských s úžasnou architekturou
a mobiliářem. Spojovací chodbou v zámku jsme
prošli do oratoře s výhledem do interiéru kostela
sv. Jana Křtitele s obrazem Petra Brandla. Dále
jsme pokračovali do blízké památkové zóny měs-
tečka Nečtiny se zámkem a parkem a novoromán-
skou rodinnou hrobkou Mensdorfů (1858). Na
zpáteční cestě jsme si prohlédli zámek Chyše
(byli jsme provedeni samou majitelkou hraběnkou
Lažanskou) a odpočinuli si při ochutnávce v  nově
rekonstruovaném pivovaru.    

František Bartoš

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
75 let Karel Suchý,  22. 8.

ved. stř. trakce a elektroenergetiky 
70 let Marta Křížová,  22. 9.

sam. konstruktérka stř. zabezpečova-
cí techniky

V úterý 9. června 2009 proběhl ve společ-
nosti audit EMAS a následně jsme získali pří-
slušný certifikát.
Systém environmentálního managementu
podle EMAS představuje aktivní přístup pod-
niku ke sledování, řízení a postupnému snižo-
vání dopadů svých činností na životní prostře-
dí. Funguje na základě nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001. V České
republice je garantem programu EMAS Minis-
terstvo životního prostředí. 
EMAS přináší zvýšení kreditu a konkurenceschopnosti (může být
technickým kvalifikačním kritériem dle zákona č. 137/2006 Sb.
o veřejných zakázkách), úsporu nákladů, důvěryhodnost a přehled

v provozní dokumentaci. V rámci zavádění a udržování systému je zvyšována komunikace a povědo-
mí zaměstnanců, partnerských organizací, zefektivněna havarijní připravenost. EMASem lze dosáh-
nout stupně excelence nad rámec legislativních požadavků. Podniky s registrovaným EMAS mají
nárok na snížení poplatku za propůjčení ekoznačky na rozdíl od podniků bez zavedeného EMAS. 
Dobrovolně se účastnit v systému řízení podniku a auditu z hlediska ochrany životního prostředí
(EMAS) znamenalo projít těmito fázemi: 
* úvodní environmentální přezkoumání * zavedení systému řízení (problém – cíl – řešení – výsledek
– zhodnocení) * příprava environmentálního prohlášení * ověření systému a prohlášení akreditova-
ným ověřovatelem * bezplatná registrace (získání osvědčení o registraci, registrační číslo a zapůjčení
loga EMAS). Akreditovaný environmentální ověřovatel schvaluje aktualizované údaje v environmen-
tálním prohlášení jednou ročně. V intervalu 3 let ověřuje znovu všechny prvky systému environmen-
tálního řízení, které jsou požadovány pro registraci do programu EMAS. 
Environmentální prohlášení je určeno především subjektům, které se zajímají o environmentální výkon-
nost podniku. Mohou jimi být například: zákazníci, zaměstnanci, finanční instituce, média, místní komu-
nity, úřady, environmentální organizace, studenti a vědečtí pracovníci, konzultanti, ale i konkurence.

EMAS: Systém environmentálního managementu

Letošních her se zúčastnilo celkem 160 sportovců ze SUDOPU i z příbuzných firem: domácích bylo 90, hostů
70 v tomto rozložení: METROPROJEKT Praha 19, VPU DECO Praha 15, MORAVIA CONSULT Olomouc
10, REMING CONSULT Bratislava 8, DOPRAVOPROJEKT Brno 8, DOPRAVOPROJEKT Bratislava 10. 

Výsledky LSH 2009
Stolní tenis – ženy 
1. Gita Rozsypalová  - METROPROJEKT 
2. Radka Šritterová – SUDOP – stř. 209 
3. Gabriela Kotúčová - REMING Consult 

Stolní tenis – muži 
1. Jakub Slováček – SUDOP – stř. 203
2. Roman Čítek - SUDOP – stř. 201
3. Martin Zerák -  DOPRPROJ Brno 

Plavání – ženy 
1. Jana Neumanová – SUDOP – stř. 204
2. Lenka Balzerová -  DOPRPROJ Brno  
3. Vendula Procházková – METROPROJEKT

Plavání – muži  
1. Pavel Bartoň - METROPROJEKT  
2. Pavel Utinek - SUDOP – stř. 250
3. Milan Rožník - SUDOP - ústředí

Nohejbal  
1. SUDOP PRAHA – Kánský, Fulín, Rožník   
2. METROPROJEKT PRAHA – „A“

3. METROPROJEKT PRAHA – „B“

Petanque    
1. SUDOP PRAHA - stř. 204B
(Poborská, Pavelka, Neumanová)
2. Dopravoprojekt Brno
(Kratochvíl, Šťastný, Novotný)
3. METROPROJEKT PRAHA 
(Procházková, Huml, Zdeněk)

Tenis   
1. P. Horáček + T. Slavíček – SUDOP 
2. J. Křiva + M. Zerák - DOPRPROJ Brno 
poražení semifinalisté: 
Jiří Velebil jr. + Lukáš Korza - SUDOP 
Martin Vejsada + Petr Nosek - VPÚ DECO

Penalty – ženy 
1. Jiřina Rozsypalová - METROPROJEKT 
2. Lenka Balzerová -  DOPRPROJ Brno 
3. Milena Medřická - METROPROJEKT 

Penalty – muži 
1. Martin Heglas - DOPRPROJ Bratislava 
2. Jiří Fulín -  SUDOP – stř. 204     
3. Jan Vlk – SUDOP – stř. 208

Malá kopaná  
1. DOPRAVOPROJEKT Bratislava 
2. METROPROJEKT PRAHA 
3. MORAVIA Consult Olomouc

Volejbal 
1.VPÚ DECO PRAHA  
2. METROPROJEKT PRAHA 
3. SUDOP PRAHA - MIX

Minigolf – ženy 
1. Pavla Holečková -  DOPRPROJ Brno (53)
2. Jana Rysová - VPÚ DECO (54)          
3. Lenka Balzerová – DOPRPROJ Brno (56)

Minigolf – muži 
1. Lubor Novotný – DOPRPROJ Brno (45)
2. Jan Křiva - DOPRPROJ Brno (47)

Matyáš Žalud - VPÚ DECO (47)
3. Václav Kratochvíl - DOPRPROJ Brno (48)

Mimořádný diplom: Ing. Pavel Hulín 
– DOPRPROJ  Bratislava za neuvěřitelný
počet pokusů o vítězství v plavání 
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Rakouská severozápadní dráha spojující Vídeň s Berlínem původně Pra-
hu míjela. Hlavní trať vedla z Nymburka přes Starou Boleslav a Mělník
k Děčínu, posléze však byla vybudována také odbočná trať z Lysé nad
Labem do Prahy. Nejprve bylo postaveno prozatímní koncové nádraží
na Rohanském ostrově, 10. května 1875 pak bylo předáno provozu
i nádraží definitivní. Koncové nádraží se nacházelo na území Karlína
v Praze 8 (čp. 562), na pomezí s Novým Městem. Bylo vybudováno
v letech 1872–1875 jako konečná stanice tehdy dostavěné Rakouské
severozápadní dráhy (ÖNWB) v místě, kde předtím jako součást měst-
ského opevnění stávala Petrská brána, zvaná též Poříčská, později Špi-
tálská (podle Špitálského pole, dnešního Karlína). Také se zde říkalo
„V zahradách Těšnovských“.

Od počátku až do roku 1919 neslo nádraží původní název Praha severo-
západní nádraží. V roce 1919 bylo pojmenováno po významném francouz-
ském historikovi, politikovi a slavistovi Ernestu Denisovi Praha Denisovo
nádraží. Za okupace od roku 1940 do roku 1945 bylo přejmenováno na
Praha Vltavské nádraží (Moldau Bahnhof). V roce 1945 byl obnoven
název Praha Denisovo nádraží. Od 1. ledna 1953 do roku 1972 neslo nádraží
svůj poslední název Praha Těšnov. 

Budova nádraží, která byla komplexem novorenesančních budov, byla
dílem českého architekta Karla Schlimpa, profesora na vídeňské technice.
Střední trojkřídlá vznosná budova o délce 115 m, která byla vstupem do
odjezdové haly nádraží, byla honosně vyzdobena monumentálním triumfál-
ním římským obloukem s dvěma postranními oblouky s korintským sloupo-

Zmizelé koleje – zmizelá nádraží (1) Petr Lapáček

Napsat povídání o tom, jak v poslední době mizí některé tratě, nádraží a zastávky z mapy železničního uzlu Praha, mě napadlo při slavnostní jízdě 
k uvedení stavby „Nového spojení“ do provozu.  Realizací této stavby došlo ke zrušení několika krátkých jednokolejných spojovacích tratí. Tyto

tratě měly štěstí, že byly nahrazeny novými, výkonnými tratěmi, které naplnily sen několika generací železničních odborníků. Vždyť od vzniku samo-
statného československého státu  bylo jasné, že převládající dopravní osa je východ – západ a přesto po dobu devadesáti let bylo největší pražské nádra-
ží napojeno pouze dvěma jednokolejnými tratěmi. Po ukončení „Nového spojení“ včetně návazných staveb jako by více než sto let staré secesní nádraží
dostalo novou  krev a na jeho nástupištích se potkává 21. století s architekturou počátku 20. století.

Potom jsem si vzpomněl na jedno krásné nádraží v samotném centru Prahy, odkud jsem se vydal v polovině šedesátých let na svoji první samostatnou
jízdu vlakem. Jedná  se o bývalé nádraží Praha Těšnov, které nemělo to štěstí, a počátkem sedmdesátých let byl na něm  po necelých sto letech ukončen
provoz.  Pro mě mělo ještě jedno kouzlo, zajížděly na něj krásné parní lokomotivy, z nichž jsem měl nejraději řadu 464.0. Jsou pro mne symbolem par-
ního provozu u ČSD. Na tratě začaly vyjíždět počátkem třicátých let a fungovaly až do ukončení parního provozu v roce 1980.

A nakonec jsem usoudil, že by nebylo marné, zavzpomínat si na zmizelé koleje a nádraží trochu uceleně.

Trať Rakouské severozápadní  dráhy Praha Těšnov – Praha Vysočany
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vím. Nad těmito čtyřmi korintskými sloupy stály čtyři alegorické sochy zná-
zorňující Obchod, Vědu, Průmysl a Hospodářství. Na samém vrcholu budo-
vy pak bylo umístěno alegorické sousoší Austrie, po stranách Orba a Průmy-
sl. Stěny, římsy a stropy interiéru měly štukové dekorace, zdobily je závěsné
lustry. Pravé křídlo s bohatě zdobeným reprezentačním salonem a čekárnou
bylo ukončeno čtyřpodlažní budovou, v níž byla přízemní restaurace. Levé
křídlo sloužilo jako příjezdový trakt a sídlily tam kanceláře. Odjezdová hala
s věšadlovou stropní konstrukcí byla vyzdobena portréty měst, jimiž prochá-
zela někdejší Rakouská severozápadní dráha. Interiér doplňovala v litině pro-
vedená sochařská výzdoba. Proto bylo nádraží Těšnov považováno za jednu
z nejkrásnějších nádražních budov střední Evropy. 

Hlavové nádraží mělo tři koleje pro vjezd a odjezd vlaků, doplněné blíz-
kým manipulačním kolejištěm situovaným před  Negrelliho viaduktem.
Kolejiště i s přilehlou výtopnou bylo tak vhodně řešeno, že i když bylo vyba-
veno pouze elektromechanickým zabezpečovacím zařízením, umožňovalo
rychlý obrat vlaků. Okamžitě po výstupu cestujících odtáhla posunovací
záloha vlakovou soupravu na odstavné koleje a vlaková lokomotiva odjela
zbrojit do přilehlé výtopny. Nedlouho před odjezdem vlaku najela na  odjez-
dovou kolej vlaková souprava již s obrácenou a vyzbrojenou lokomotivou.

Nádraží sloužilo veřejnosti téměř sto let. V 70. letech však idea vedení dál-
nice středem velkoměsta dostala přednost před železniční tratí. Severozápad-
ní nároží budovy překáželo výstavbě Severojižní magistrály. 1. července
1972 z nádraží odjel poslední osobní vlak. Měl číslo 1115 a vezla ho turnov-
ská lokomotiva 464.047. Stanice  byla dopravně zrušena společně  se stanicí
Praha Libeň dolní nádraží a přilehlým traťovým úsekem do Vysočan. 

Osobní vlaky končily od následujícího dne ve Vysočanech, nutno říci k
velké nelibosti cestujících. V té době nebyla motorizace u ČSD zdaleka
ukončena a lokomotivní depa Nymburk  a Turnov nasazovala na rameno do
Prahy parní lokomotivy 464.0. Ty zajížděly zbrojit do depa Těšnov a s prázd-
nou vlakovou soupravou se pak vracely podél Sokolovské ulice. I já osobně
jsem se v létě  1972  stal účastníkem jízdy v přeplněné tramvaji číslo 8,  při-
čemž paralelně s námi jela prázdná vlaková souprava, na kterou jsme se prac-
ně dobelhali od tramvaje na nádraží Vysočany. 

Od začátku roku 1973 byly nasazeny motorové lokomotivy, výtopna Těš-
nov ztratila svůj význam a byla převedena pod depo Praha Bubny. Po spotře-
bování uhlí byl převezen zauhlovací jeřáb Kirow do Buben a byla zlikvido-
vána točna. V listopadu 1977 byla zbořena budova výtopny a na jaře
následujícího roku byla srovnána se zemí vodárna.

Uzavřené nádraží poté postupně chátralo. Počátkem 70. let bylo z důvodů
přeložky inženýrských sítí a zavedení tramvajové dopravy na Hlávkův most
v souvislosti s výstavbou magistrály nejprve zbořeno severní křídlo budovy.
I přes tento zásah bylo v roce 1978, téměř na konci své existence, nádraží
Těšnov pro své výtvarné hodnoty zapsáno do I. kategorie Státního seznamu
nemovitých kulturních památek. Byly zpracovány studie na záchranu budo-
vy jejím pootočením a následným využitím, např. pro městské muzeum,
v praxi však nebyly uskutečněny. Marné bylo usilování o záchranu a dostav-
bu budovy, o její využití pro muzeum či archiv. Nakonec bylo rozhodnuto
o likvidaci objektu. Před definitivní demolicí byl objekt odstrojen, byly
odmontovány předměty umělecké a architektonické výzdoby a přeneseny do
depozitářů Muzea hlavního města Prahy a Národního muzea. 16. března
1985 byla budova odstřelena.

…nemohl jsem odolat, abych se ještě jednou a naposled nesvezl ten
krátký úsek Těšnov-Vysočany (za 80 haléřů) po kolejích, na nichž
už nikdy nic nepojede a jež přijdou nemilosrdně do šrotu… Stanič-
ní hala už značně omšelá zela prázdnotou vzhledem k volné sobotě.
Velká tabule odjezdu vlaků ze zdi u vchodu na nástupiště zmizela.
Je odpoledne 16 hodin. “Turnovák” číslo 1111 má odjezd v 16.27
hod. a stojí už připraven na 3. koleji. Je to jeden z posledních vla-
ků, které budou z tohoto nádraží ještě vypraveny. Má dvě osobní
parní lokomotivy řady 464. Jedna z nich zůstane ve Vysočanech.
Strojvůdci hledí zamyšleně ven, vždyť je to taky jejich poslední jíz-
da z tohoto nádraží. Hbitě nastupuji do dvounápravového vozu
hned za lokomotivou. Jedu zcela sám v prázdném voze. Mohutná
oblaka kouře se valí z komínů obou strojů. Odjezdové návěstidlo
vylétlo nahoru a výpravka pana výpravčího také. Vlak se nezna-
telně pohnul a lokomotivy začaly mocně bafat. Muži na nich jakoby
se nechtěli nechat zahanbit, přidávali hodně páry, takže vlak se
rychle rozjížděl. Naposled jsem ještě zblízka viděl starou točnu
a topírnu (můj otec, když jezdil, říkal “hajc”), která už něco uhel-
ných vlaků nasoukala do bezedných jícnů lokomotiv. Vpravo ješ-
tě před mostem jsme minuli starou “centrálku”, z níž se na nás
dívala, jako nesčíselněkrát před tím, spokojená tvář výhybkáře.
Vtom se nad námi mihl oblouk památného Negrelliho viaduktu
a záhy jsme se blížili k železnému maninskému mostu. Ten tu je
dosud jako rarita, neboť voda z vedlejšího koryta Vltavy už tam
dávno neteče a pod ním přes blátivý dolík podjíždějí auta na
Rohanský ostrov, který už taky není ostrovem. Ženeme se dál
podél Sokolovské třídy po nízkém náspu, míjíme pod ním stará
Boží muka s obrazem sv. Václava a závodíme s moderní “patnáct-
kou”, která nás jaksi nemůže předehnat, protože obě lokomotivy
s těmi deseti škatulkami jaksepatří uhánějí. Míjíme zadní trakt
“Rustonky”, kde odpočívají pracovní vozy elektrických drah hlav-
ního města Prahy. Ještě se mihneme přes mostek “Na Švábkách”
a už se ocitáme v areálu nádraží Libeň-dolní. Vystoupilo tu asi pět
cestujících a jsme připraveni k odjezdu. Ale výpravčí ukazuje na
hodinky, že jsme tu byli moc brzy a musíme proto čekat. Lokomoti-
vy zatím vybuchují bezpečnostními ventily přebytek páry jako
nedočkaví oři před závodem. Konečně výpravčí povolil odjezd
a vzápětí míjíme tradiční libeňský přejezd od Palmovky. Zde
i tramvaje musely kdysi čekat, až se přežene důležitější vlak. Však
také tamní signalista u závor neměl službu nijak lehkou, když jak
povozy, tak i chodci se dožadovali předčasného otevření závor. A
jedeme dále, minuvše ještě jedny závory ke kurióznímu tunýlku,
dlouhému jen několik desítek metrů, který je pozůstatkem mohut-
ného náspu hořejší tratě z Vítkova, která už jde po novém mostě.
Ještě poslední silniční závory, u nichž nás zdraví pozorná závorář-
ka a a vpravo od železničního náspu se objevují vzrostlé zahrádky
a velký plynojem.
Tak při kratičké jízdě z Těšnova do Vysočan, trvající pouhých 12
minut, defilovala před námi do nenávratna už mizející minulost
tohoto úseku důležité trati do východních Čech…

František Olexa (kráceno)
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PRACOVNÍ JUBILEA
50 let   Karel Suchý

projektant střediska 208      
Jiří Pietsch
samostatný projektant střediska 209      

40 let Jarmila Matějková
vedoucí projektantka střediska 201      

35 let Jindřich Mašín
vedoucí projektant střediska 208      

30 let Ing. Petr Steiner
vedoucí projektant specialista střediska 208      
Ing. Martin Mikeš
vedoucí projektant střediska 201      
Ing. Vladislav Bartoň
samostatný projektant střediska 202      

25 let Ing. Jaromír Tvrdík
vedoucí projektant  střediska 205     
Marcel Štancl
projektant střediska 208     
Ing. Jan Šetřil
vedoucí projektant střediska 250     
Eva Pollnerová
ekonomka střediska 209     
Ing. Zdeněk Mádle
hlavní projektant střediska 250     
Ing. Pavel Langer
vedoucí projektant střediska 201     
Ing. Hannelore Kerekesová
samostatná mzdová účetní odboru 031     
Ing. Jitka Doubková
vedoucí projektantka střediska 201     

20 let Ing. Tomáš Slavíček
obchodní ředitel střediska 021     
Ing. Ivan Pomykáček
vedoucí projektant střediska 201     
Ing. Pavel Kubát
hlavní projektant střediska 250     
Vratislav Hůla
vedoucí projektant střediska 208     
Ing. Pavel Horáček
vedoucí střediska 250     
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Ing. Jana Sedláková 50 let (4. 9.) 
Rodačka z východních Čech vystudo-
vala stavební průmyslovku v Hradci
Králové. Salón republiky si Jana zami-
lovala a je mu dosud věrná. Opustila
ho pouze na dobu nezbytnou během
studií na ČVUT, kde si na stavební
fakultě vybrala a vystudovala obor KD
se zaměřením na betonové mosty.

Poprvé se se SUDOPEM setkala již za studií, kdy
během prázdnin „brigádničila“ na tehdejším hradeckém
závodě (Státní ústav dopravního projektování). Po studi-
ích se jí bohužel na SUDOP v Hradci kvůli momentální
personální přeplněnosti nastoupit nepodařilo.

Vybrala si tedy pro start svého profesionálního
života místo statika betonových konstrukcí v projekč-
ním středisku Cukrovarnického průmyslu. Dalším
jejím působištěm byla Kovoprojekta n. p., závod Hra-
dec Králové. 

Těsně před revolucí byl hradecký závod SUDOPU (už
Státní ústav dopravního projektování s. p.) tak přetížený
zakázkami (už tehdy!), že byl nucen požádat kolegy z
Kovoprojekty o výpomoc. Toto Janino intermezzo nezů-
stalo bez povšimnutí a po sedmi letech jejího působení na
Kovoprojektě se ji podařilo „přetáhnout“ na hradecký
SUDOP – úsek mostů. Ovšem to již byl SUDOP Hradec
Králové s. p. (tzv. SUDOP po delimitaci). Jana si dlouho
SUDOPu neužila – cca měsíc po jejím nástupu se
SUDOP Hradec Králové s. p. v r. 1992 změnil na Tran-
sconsult s.r.o.

Na začátku roku 1996 zřídil SUDOP PRAHA a.s. v
Hradci Králové projektové středisko 250, které bylo třeba
s postupem času personálně dovybavit. Kvalitní projek-
tanti nezůstanou nikdy bez povšimnutí a Jana S. mezi ně
rozhodně patří. Po nabídkách a krátkém váhání v r. 2000
opustila Transconsult s.r.o. a nastoupila počtvrté (včetně
brigád a výpomocí) na SUDOP. Tentokráte na SUDOP
PRAHA a.s. Věříme, že popáté už na SUDOP nastupovat
nebude a vydrží s námi co nejdéle.

Jana se za svého devítiletého působení v pozici vedou-
cího projektanta – mostaře podílela na hradeckém středis-

ku na přípravě řady velkých staveb (např.: ČD DDC prů-
jezd železničním uzlem Choceň, Optimalizace trati Stran-
čice - Praha Hostivař, Modernizace trati Veselí n. L. -
Tábor, 1. část, Doubí – Tábor, Průjezd železničním uzlem
Ústí nad Orlicí, Praha - Beroun, nové železniční spojení,
apod.). Je pověstná dokonalým zpracováním projektové
dokumentace, která slouží jako vzor novým nastupujícím
projektantům.

Mimo zaměstnání se věnuje především práci na
zahradě u domu, kde žije společně se svými rodiči. Do
okruhu svých zájmů řadí hlavně turistiku (ať už pěší
nebo cyklo) a teriéra Ajvase. Jana je výborný společník
a nezkazí žádnou zábavu. Její cukrářské výrobky vyrá-
běné občasně pro různé příležitosti jsou vždy kulinář-
ským zážitkem.

Naší milé kolegyni přejeme do dalších let hodně zdraví
a sil, a to nejen na turistiku.            -hor-

Ilona Grambličková 50 let (5. 9.)
Narodila se v Ústí nad Orlicí, dětství
prožila v Náchodě a nakonec zakotvila
v Praze. Po absolvování Střední prů-
myslové školy železniční v Letohradě
v roce 1978 nastoupila na SUDOP do
skupiny „kolejářů“ pod křídla Ing.
Jaroslava Syrového. Své první zkuše-
nosti s projektováním získávala na

přeložkách železničních tratí na severu Čech a od 90.
let se podílí na přípravě železničních koridorů.

Při práci vyniká svou pečlivostí, přehledem a důsled-
ností s vrozeným citem pro systém a koordinaci jednot-
livých příloh a částí dokumentace.

Ocení dobrou knihu, film a divadlo, při vaření s jíd-
lem ráda experimentuje. Ráda fotografuje a následně si
své fotky i upravuje. Vyhledává klid při toulkách příro-
dou, ale potěší ji i procházka městskými parky či opuš-
těným vltavským nábřežím. Dovolenou ráda tráví
u moře s procházkami podél pobřeží. V poslední době
objevila kouzlo výstav pořádaných Národní galerií, líbí
se jí krajinky českých malířů 19. století a také sbírky
orientálního umění.

S manželem vychovali dceru a syna, kteří již dospěli
a po opuštění rodného hnízda se věnují svým profesím.

-syr-gra-

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Stalo se v období federalizace v 70. letech minulého století, kdy ministerstvo
dopravy bylo z části, a to od nejvyšších funkcí, obsazeno slovenskými úřed-
níky, většinou ze Správy Východní dráhy Bratislava. Jen část byla z provoz-
ních oddílů, případně resortních dodavatelů.

Ministrem dopravy byl v té době Slovák, který zejména vysoké vedoucí
posty – mimo jiné i post vedoucího investičního odboru MD – obsadil spolu-
pracovníky ze Slovenska. SUDOP byl tehdy řízen náměstkem ministra dopra-
vy pro investice, rovněž Slovákem, a odborem investiční  výstavby.

Dcera ministra byla v té době posluchačkou Vysoké školy technické v Brati-
slavě se zaměřením na konstrukce dopravních staveb. A právě k vypracování
ročníkových projektů či cvičení bylo jistě pohodlnější mít velké rýsovací prkno
doma (formát A0) a ne jen v rýsovně školy, kde studenti po večerech rýsovali,
a to i několik neděl. To totiž znamenalo rozpracovaný výkres připevnit na
momentálně volné prkno a večer či v noci ho opět „sbalit“ a odnést na kolej
či v lepším případě domů z obavy, aby ho někdo nepoškodil či nezničil.

Je známo, že v té době měl SUDOP v Bratislavě velké středisko, později
závod. Mezi vedoucím střediska a sekretariátem ministra dopravy proběhla
dohoda o zapůjčení velkého prkna domů. Po projednání ve vedení, které
samozřejmě dbalo na dobré vztahy s ministerstvem (protekce nutná např. při
vyhodnocení splnění či překročení plánu a tím přiznání  prémií, výsledky
kontrol apod.), byl vysloven souhlas a středisko prkno zapůjčilo. Ovšem tato
laskavost měla jeden háček. Dcera vyčinila otci-ministrovi, že k rýsování je
třeba ještě pravítkový systém, tzv. „pantograf“, což někdo z vedení Bratisla-
vy buď nevěděl či opomněl.

Poté se už sekretariát ministra obrátil přímo na výrobní odbor SUDOPU
o pomoc. Se souhlasem ředitele  ústavu byl pantograf též zapůjčen, aby byla
sestava kompletní, tedy vůbec k něčemu. Pro představu: pantograf, připev-
něný k prknu, byl vyvažován závažím, upevněném na jeho opačném rameni s
cílem stabilního posunu pravítkové soustavy nad rýsovacím prknem. Posuvné

vyvažovací závaží o váze cca 2–3 kg, pokud nebylo upevněno, se mohlo volně
pohybovat. A to byl kámen úrazu. Tajemník ministra přivítal zástupce
SUDOPU s velkým nadšením a bez dotazu na funkci mechanizmu mě vedl
přes řadu místností (velké a malé kolegium, byt a další) k ministrovi do pra-
covny, kde nás ministr již spokojeně očekával v předtuše, že konečně bude
doma pochválen. V té chvíli už mechanismus držel v ruce úslužný tajemník,
který svými posuňky dával nadřízenému najevo, že zadaný úkol splnil rychle
a dobře. Se slovy „tak toto je ten oný…“ ministr nečekal na žádné vysvětlo-
vání a jal se zvědavě otáčet pantografem ze strany na stranu. A tak se stalo,
že závaží, které nebylo k pantografu připevněno, pomalu vyjelo a z výšky asi
1,5 metru padlo přímo na špičky lakýrek ministra. Zasáhlo nežádoucí cíl
a vykonalo své.

Bolest to musela být jistě veliká. Ministr začal tancovat nepovedený „odze-
mok“ kolem závaží, pantograf kvapně odložil a na úpěnlivou radu  tajemníka
se v polosedě zouval a masíroval bolavé rány. Jadrně přitom proklel vše
a všechny. Tajemník nevěděl coby, uprostřed vypulírované kazetové podlahy
velké pracovny se snažil jemně utěšovat svého chlebodárce a ze soucitu
kolem něho tančil podobný taneček jako ministr.

Já jsem už na nic nečekal. Potichu jsem se omluvil a s poznámkou, že stačí
jen zavolat a SUDOP bude připraven, jsem nejkratší cestou mizel. V prvém
předsálí, kde se vždycky (a to platí a bude platit za všech režimů) shromažďu-
jí lidé, kteří se snaží získat souhlas s tím či oním, samozřejmě pro ně výhod-
ným, mě zastavovali a tázali se, jakou má  ministr náladu, jak mě přijal
a pod. Všechny jsem v pokluse ujišťoval, že ministr má náladu skvělou
a doporučil jim, aby této situace využili a návštěvu neodkládali. U všech
čekajících jsem vyvolal libý úsměv spokojenosti. Konečně jsem se dočkal díků
a bylo mi dobře u srdce...

V sekretariátu ministerstva dopravy jsem se pro jistotu delší dobu neukázal.
Karel Nezval   

Pověsti starých zbrojnošů (26): Byl jednou jeden vládce...


