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KRONIKA 2009
(Na internetu nedostupná)SUDOP PRAHA na veletrhu FOR ARCH

20. mezinárodní veletrh FOR ARCH se konal v pražském veletrž-
ním areálu Letňany ve dnech 22.-26. září 2009. My jsme přispěli
na výstavu „Historie, současnost a budoucnost dopravy v Praze
a okolí“ čtyřmi panely s tématem realizovaného Nového spojení
a budoucího Nového spojení II a vstupu tratí III. a IV. koridoru
do hlavního nádraží. Bohužel hned po prvním dnu skončily dva
z plakátů na podlaze a následně v koši uklizeček, čemuž se ani
nešlo divit, když pořadatelé (renomovaná firma ABF, a.s.) při-
pevnili plakáty tak odborně, jak je vidět na fotografii. Postarali
se nám tak o další práci s bleskovým tiskem. Foto Petr Kaizar

Stává se již pravidlem, že s blížícím se závěrem roku je
aktivita zadavatelů veřejných zakázek značně vystupňová-
na, což se projevuje velkým počtem vyhlašovaných soutěží.
V oborech, kterými se společnost SUDOP PRAHA a.s.
zabývá, bylo vyhlášeno přes sto soutěží. Naše společnost
podala v období od října do prosince nabídky do 83 tuzem-
ských soutěží.

V oboru dopravních liniových staveb budeme zpracová-
vat zakázky ve všech stupních dokumentace včetně potřeb-
ných průzkumů, zaměření a inženýrské činnosti. V železnič-
ních stavbách připravovaných pro SŽDC, s.o., Stavební
správu Praha, budeme na základě úspěchu ve veřejných sou-
těžích zpracovávat přípravnou dokumentaci staveb „Rekon-
strukce zabezpečovacího zařízení v žst. Lovosice“
a významnou stavbu, která je součástí čtvrtého železničního
koridoru, „Modernizaci trati Nemanice – Ševětín“ (ve sdru-
žení s IKP Consulting a.s), dále „PHS Ústí nad Labem“
a „Rekonstrukce PZS Železný Brod – Velké Hamry“. Získa-
li jsme zakázky na aktualizaci studie proveditelnosti „GSM-
R Děčín–Všetaty–Kolín“ a na aktualizaci investičních
záměrů „TNS Světec“ a „TNS Týniště nad Orlicí“. Ve stup-
ni projekt stavby SUDOP PRAHA uspěl v soutěži na další
významnou koridorovou stavbu „Modernizace trati Tábor –
Sudoměřice u Tábora“ a rovněž v soutěži na „Rekonstrukci
mostu v km 17,705 na trati Ústí nad Labem – Most“. Kon-
cem měsíce listopadu byla podána nabídka na aktualizaci
dokumentace stavby „Modernizace traťového úseku Praha
Běchovice – Úvaly“. Pro Stavební správu v Plzni budeme
zpracovávat přípravnou dokumentaci „PZS v km 0,348 trati
Rokycany – Nezvěstice“, „Revitalizace trati
Kostelec–Telč–Slavonice“ a investiční záměr „Rekonstruk-
ce 1. a 2. nástupiště v žst. Karlovy Vary hl. n.“. Podanými
nabídkami se ucházíme o DSP „Rekonstrukce budovy
SŽDC v Karlových Varech“ a o aktualizaci studie provedi-
telnosti „Praha Smíchov – Plzeň“, jejíž smyslem je prověřit
připomínky evropské komise DGRegio. Pro Stavební sprá-
vu v Olomouci jsme v posledním čtvrtletí nepodávali žád-
nou samostatnou nabídku, pokračují však práce na význam-
né zakázce „Železniční uzel Brno, modernizace průjezdu
a I. část osobního nádraží“, kde byla investorovi předána
dokumentace 1. etapy této velké a složité stavby. 

Od zadavatele Ředitelství vodních cest České republiky
jsme získali v otevřeném řízení zakázku na inženýrsko-
geologický a stavebně technický průzkum pro „Rekon-
strukci mostů na plavebních kanálech Vraňany–Hořín
a Trója–Podbaba“. U zadavatele České dráhy, a.s. získal
SUDOP PRAHA zakázku na vypracování RDS „Rekon-
strukce výpravní budovy Poříčany“ a pro ČD DKV Praha
DSP, IČ stavby „Podúrovňový soustruh“.

Stavebním společnostem jsme na železničních stavbách
nabídli zpracováni DSPS „Rekonstrukce žst. Nesovice“,
„Rekonstrukce žst. Bojkovice“ a goetechnický dozor
„Modernizace trati Votice–Benešov, hloubený tunel, na sil-
ničních stavbách RDS a DSPS „R7 Postoloprty–Bítozeves“
a RDS mostu ev. č. 54-003 na stavbě „I/54 Nížkovice“. 

Na trhu dopravních silničních staveb jsme získali celou
řadu významných zakázek. Vítěznými nabídkami získal
SUDOP PRAHA od ŘSD Hradec Králové zakázky na zpraco-
vání DSP, DZS, IČ stavby „I/16 Nová Paka, obchvat“, studii
architektonicko technického řešení „R1108 Jaroměř–Trutnov“
a dvě expertízy staveb „I/33 Náchod, obchvat“ a rekonstrukce
křižovatky Mileta na I/31 v Hradci Králové. Pro chomutovské
ŘSD zpracováváme dodatek DUR „R7 Panenský Týnec“, pro
ŘSD Karlovy Vary aktualizaci DUR „I/21 a I/64 MÚK Horní
Lomany“ a expertízu „R6 Karlovy Vary – Olšová Vrata“. Pro
TSK Praha budeme zpracovávat DSP a IČ „Ke Karlovu, 2.
etapa, v úseku Na Bojišti – Wenzigova v Praze 2“ a podanými
nabídkami se ucházíme o studie „Ruzyně–Hostivice (A16),
úsek Pilotů – hranice hl. m. Prahy“, „ Cholupice – Dolní Bře-
žany (A204), úsek Ke Kálku – hranice hl. m. Prahy“. 

Obchodní aktivity SUDOPU PRAHA v zahraničí se sou-
středily do destinací, ve kterých působíme již delší dobu.
V závěru roku 2009 bylo sledováno stejně jako v předešlém
čtvrtletí 38 obchodních případů především v Polsku, na Slo-
vensku a v Bulharsku. V Polsku jsme uspěli a budeme zajiš-
ťovat dokumentaci EIA pro stavbu vojvodské silnice (naší II.
třídy) DW 575 v úseku Plock–Kazuň v blízkosti Varšavy.
Na Slovensku jsme zpracovali pro našeho partnera Dopravo-
projekt Bratislava studii tunelu na rychlostní silnici R1 Koryt-
nica–Ružomberok (střední Slovensko) a společně s REMING
CONSULT Bratislava (člen skupiny SUDOP GROUP) jsme
s nabídkou zvítězili v soutěži na zpracování „Technicko eko-
nomické studie na přípravu a implementaci ERTMS, koridor
E“. Ve třech dalších soutěžích na Slovensku čekáme stále na
výsledek. Podařilo se v obchodních aktivitách nakročit do
Srbska, kde zpracováváme technickou studii železniční trati
Kelebija – Subotica – Stara Pazova pro AŽD Praha. 

Lze konstatovat, že i přes dnes a denně zmiňovanou hos-
podářskou krizi byl rok 2009 z pohledu počtu vypisovaných
zakázek v podstatě stejný jako roky předchozí. I proto byla
obchodní činnost společnosti SUDOP PRAHA a.s. v roce
2009 rozhodně úspěšná, o čemž svědčí kapacitní vytížení
zaměstnanců a také jeden z nejlepších hospodářských
výsledků v historii firmy. Přejme si společně úspěšný rok
2010, hodně zdraví, i nadále dostatek zakázek a potřebnou
dávku invence při jejich plnění.

Ing. Roman Smida, 
vedoucí obchodně výrobního odboru

Obchodní činnost v SUDOPU PRAHA - závěr roku 2009



Co to je patnáct let v životě člověka? Za tu
dobu se z dítěte stane adolescent, začne se
rodičům houpat na nervech mnohem víc než
dosud a zoufale si přeje být starší, aby to těm
hlupákům ukázal. Nám, kteří jsme stáli
u zrodu SUDOP revue, to číslo připomíná,
že jsme zase o patnáct let starší, že to uteklo
jako voda a že bychom se nezlobili, kdyby se
tempo stárnutí trochu zvolnilo. Neboť,
pokud vím, ze stáří se v tomto státě raduje
pouze herečka Květa Fialová.
Na rozdíl od našich tělesných schránek
SUDOP revui přibývající léta svědčí: od
počátečních šesti černobílých stránek na
obyčejném papíru jsme se dostali až na obvy-
klých dvacet barevných stránek na křídě.
A když občas sklouzneme na šestnáct, hned
se z lidu čtenářského donese, že se šéfredak-
tor fláká. Rekordmanem se třiceti stranami
a dvanáctistránkovou přílohou se stalo loň-
ské prosincové číslo s Novým spojením.
Patnáct let se SUDOP revuí pro mne zname-
nalo patnáct let krásné práce. Pravda, někdy

namáhavé - to, když musím příspěvek
z autora lámat poněkolikáté nebo nemůžu
v tropickém vedru popadnout dech na kopci
při fotografování. Všechno však nahradí
báječné dobrodružství s textem a obrázky při
sestavování materiálu na stránky. 
Nejdůležitější však je, že patnáct let, čtvrt-
rok co čtvrtrok, je stále z čeho sestavovat.
Díky tomu, že děláme zajímavé projekty a že
většina jejich tvůrců pochopila publikování
v SUDOP revui nejen jako práci navíc, ale
především jako hrdou prezentaci výsledků
práce své a kolektivu spolupracovníků. A to
se, doufám, nezmění.
Jen jedna věc mě trápí: vlivem odchodů jsme
v redakční radě prakticky zbyli dva - dohro-
mady nám je 123 let. Nevíte o šikovném
kolegovi, který by nás doplnil a přitom celko-
vé stáří našeho kolektivu nepřevýšilo 170 let?

Ivan Krejčí, šéfredaktor

SUDOP REVUE SLAVÍ 15 LET
Moje milá SUDOP REVUE! Tak už je ti
patnáct, jak to uteklo… Už nejsi ta malá
holčička, kterou jsem celé roky musela učit psát
česky, srozumitelně formulovat věty, přepisovat
zkomolená slova a opravovat pravopis ve
vyjmenovaných slovech. Jak jsi rostla
a prospívala, leccos ses časem naučila, začala
ses pěkně vybarvovat a pořádně ses rozkošatila
(někdy dokonce i roztahovala), nikdy jsi ale
naštěstí neztratila své dobré vychování.
Teď už se blížíš plnoletosti, jsi šikovná, díky
počítači hravě zvládáš i gramatiku, nemusím
tě tolik kontrolovat, přesto mi občas připravíš
horkou chvilku - zrovna v minulém čísle jsi
mě donutila přehlédnout do očí bijící nesmysl
na titulní straně a jedině díky pohotovému
zásahu pana šéfredaktora jsme si přečetli
článek o estakádě a ne o „estakakádě“. 
Moje milá SUDOP REVUE, přijmi  mé
blahopřání k jubileu a koukej, ať to někam
dotáhneš, budu tě sledovat.

Eva Hromádková, korektorka

Bylo to někdy v roce 1995, kdy začala naše
spolupráce. Netušil jsem, že s tímto časopisem
a hlavně s panem Krejčím, prožiji víc jak 14 let
života… Za dobu, kdy pravidelně „lámu“, se
samotná výroba časopisu moc nezměnila. Stále to
zpracovávám na Apple Macintoshi, i když je pravda,
že před 15 lety, kdy jsem koupil svůj první
„nakousnutý“ počítač s monitorem a tiskárnou na
leasing, byla jeho cena přes 120 000 korun. Dnes
bych zaplatil sotva třetinu… 
Co se ovšem změnilo, je samotný tisk časopisu. Před
lety bylo potřeba data z počítače přenést buď na ZIP
drive či Bernoulli drive (kapacita od 90 MB), odnést
do studia, kde postscriptový soubor přenesli na film
a spolu s nátiskem jsem vše odvezl do tiskárny.
Dnes se data zpracovávají z pdf souborů, pošlou
přes FTP do tiskárny a tam rovnou svítí na desky.
Časová úspora je nesrovnatelná, není problém dělat
korekturu v již odeslaných datech neb výměna pdf v
archové montáži je otázkou několika vteřin…
Přeji SUDOP Revue do dalších 15 let hodně čtenářů
a šéfredaktorovi i nadále pevné nervy při „dolování“
příspěvků od autorů. Myslím, že toto se od doby, kdy
SR zpracovávám, vůbec nezměnilo… 

Tomáš Medek, typo a tisk
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Historicky první železniční investice zvítězila v soutěži o titul STAVBA ROKU

STAVBA ROKU 2009: Nové spojení v Praze

Ve středu 30. září 2009 se na Žofíně konalo slavnostní vyhlášení prestižních titulů
Stavba roku 2009. V pětici nejlepších bez určení pořadí se poprvé ocitla
i železniční investice: Nové spojení v Praze, které získalo i cenu ředitele SFDI.
Slavnost moderoval Marek Eben (na snímku vlevo), ceny předával předseda
Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček (třetí zleva). Za projektanta ceny přebíral
generální ředitel SUDOPU PRAHA Ing. Josef Fidler (pátý zleva), za investora
generální ředitel SŽDC Ing. Jan Komárek (druhý zprava).
Na spodních snímcích jsou ostatní oceněné stavby (zleva): Studijní a vědecká
knihovna v Hradci Králové, Classic 7 Business Park – I. etapa, Praha, City park
Jihlava a bytový dům Na Topolce v Praze.
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Jestli je fotografování dálnice náročné (viz SR 2/09), pak to není nic proti tomu, když si fotograf umíní
získat snímky v zimní noci. Neboť na Novém spojení je k tomu třeba získat kontakty na pracovníky,
kteří rozsvítí světla v tunelech, až bude potřeba, zajistit pro ně pár dárků, neboť to je slušnost, 
pak čekat až nasněží a večer nepadne mlha a potom v mrazu hodiny číhat na vlak, fotit, brouzdat
sněhem po Krejcárku, chodit po Husitské... a ještě ke všemu to umět. A že to náš hradecký kolega
umí, dokazují snímky na této dvoustraně.

Foto Vladimír Fišar

Zimní noc 
na Novém spojení
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Konference ŽELEZNICE 2009
Čtrnácté setkání investorů, projektantů, stavitelů a správců
železničních staveb proběhlo 11. a 12. listopadu v pražském hotelu
Olšanka pod patronací generálních ředitelů SŽDC Ing. Jana Komárka
a SUDOPU PRAHA Ing. Josefa Fidlera. I tentokrát se setkání těšilo
značné pozornosti odborníků - přišlo jich 280, ovšem časy se mění,
a tak po loňské invazi náměstků ministra dopravy se letos neobjevil
žádný. Nic to ovšem neubralo na vysoké úrovni příspěvků, kterých bylo
předneseno 23. Neméně důležitým prvkem konference jsou osobní
setkání odborníků různých profesí a diskuse v kuloárech či doprovodná
prezentace firem profesně spjatých s železnicí. Poprvé se samostatným
stánkem zúčastnili sudopští geodeti s novým měřicím systémem GRP
system FX od firmy Amberg.
Více na www.sudop.cz Foto Ivan Krejčí

Rozvoj železniční infrastruktury v České republice
JUDr. Jaroslav Král, CSc., náměstek ministra, Ministerstvo dopravy ČR
Perspektivy rozvoje železničních stanic
Ing. Milan Matzenauer, náměstek generálního ředitele, České dráhy, a.s.
Problematika hledání úspor investorem stavby
Ing. Jiří Bureš, ředitel investičního odboru, Správa
železniční dopravní cesty, s.o.
Stav přípravy přestavby železničního uzlu Plzeň
Ing. František Čížek, Správa železniční dopravní cesty,
s.o., Stavební správa Plzeň
Nová koncepce dopravního uzlu Wien
Hauptbahnhof
Dr. Erich Forster, ÖBB-Personenverkehr AG,
Oddělení dálkové dopravy
Realizace staveb západní větve  III. tranzitního
železničního koridoru
Ing. František Medek, Ing. Petr Kolář, 
Ing. Miroslav Kodera, Milan Bláha, Ing. Jaroslav
Pešek, Správa železniční dopravní cesty, s.o., 
Stavební správa Plzeň
Optimalizace trati státní hranice SR – Mosty
u Jablunkova – Bystřice nad Olší
Ing. Tomáš Kotek, Ing. Jiří Tesař, Subterra a.s.
Železniční uzel Brno, modernizace průjezdu a I.
část  osobního nádraží – aktuální stav 
zpracování projektu stavby
Ing. Ladislav Dorazil, MORAVIA CONSULT
Olomouc a.s.
Elektrizace trati vč. PEÚ Otrokovice-Zlín-Vizovice
Ing. Jiří Pelc, SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Optimalizace trati  Horní Dvořiště, státní hranice –
České Budějovice
Ing. Urban Tahotný, Ing. Jiří Úlehla, Ing. David Krása, METROPROJEKT
Praha a.s.
Modernizacja linii kolejowej nr. 8., Etap I:  odcinek Warszawa Zachodnia –
Warszawa Okęcie i budowa łącznicy Warszawa Służewiec – Lotnisko
Okęcie
Ing. Emil Špaček, SUDOP PRAHA a.s.

Zvýšení výkonnosti tratě Kolín – Praha
Ing. Michal Babič, IKP Consulting Engineers, s.r.o.
Železniční tunely (projekty, projednávání)  kontra legislativa a státní správa
Ing. Michal Gramblička, SUDOP PRAHA a.s., Ing. Jaroslav Sládek
Železnice v Libereckém kraji z pohledu objednatele

Ing. Stanislava Jakešová, vedoucí odboru dopravy,
Krajský úřad Libereckého kraje
Regionální železnice na Šluknovsku – analýza,
projekty a náměty na optimalizaci infrastruktury 
a provozních konceptů
Ing. Jakub Jeřábek, vedoucí oddělení dopravní
obslužnosti, Krajský úřad Ústeckého kraje, Ing. Vít
Janoš, Ph.D., externí poradce Ústeckého kraje
Stavby DOZZ na síti SŽDC, s.o.
Ing. Petr Lapáček, obchodní ředitel, AŽD Praha s.r.o.
Modernizace trati České Budějovice – Nemanice I
Ing. Markéta Hamplová, Ing. Miroslav Halama, IKP
Consulting Engineers, s.r.o.
Modernizace železniční infrastruktury a její
ovlivnění legislativními požadavky v oblasti hluku 
v ČR a ve světě
Ing. Jarmila Karnecká, Ing. Jana Kolářová, RNDr.
František Žižka, Správa železniční dopravní cesty,
s.o., Stavební správa Praha
Uplatnění konstrukce železničního svršku
s pevnou jízdní dráhou při rekonstrukcích tratí
v ČR
Ing. Mojmír Nejezchleb, technický ředitel, ŽPSV a.s.
Soulad vozidel a infrastruktury při zavádění ETCS
Ing. Jiří Pohl, Siemens s.r.o.
Železniční bezdrátová přenosová síť – „InteGRail
po česku“

Ing. Jaroslav Černý, Ing. Aleš Márovec, ČD-Telematika a.s.
Nedostatky v úpravách přestupních uzlů
Lukáš Týfa a spol., ČVUT v Praze, Fakulta dopravní
Systémový přístup k veřejné dopravě  jako nutná podmínka rozvoje
železnice
Ing. Petr Šlegr, Centrum pro efektivní dopravu, o.s.



9 SUDOP REVUE 4/09

Rozvoj železniční infrastruktury v České republice
JUDr. Jaroslav Král, CSc.,  náměstek ministra dopravy 

Modernizace železniční infrastruktury
v České republice probíhá v souladu s Harmo-
nogramem výstavby dopravní infrastruktury
v letech 2008–2013, který byl schválen usnese-
ním vlády ČR č. 1064 ze dne 19. 9. 2007. Har-
monogram výstavby dopravní infrastruktury je
každoročně aktualizován a je předkládán vládě
ČR společně s návrhem rozpočtu Státního fon-
du dopravní infrastruktury (SFDI). Letošní
aktualizace se týká let 2010 – 2012 (2015).
Rozhodující stavby jsou obsaženy v Operačním
programu doprava (OPD), který byl schválen
Evropskou komisí a jejich příprava a realizace
patří k hlavním úkolům v příštích letech.

Mezi priority modernizace železniční infra-
struktury pro nejbližší období patří především:
- návazně na již ukončenou modernizaci I. a II.

koridoru pokračovat v modernizaci tranzit-
ních železničních koridorů (TŽK), tj. III.
a IV. koridoru;

- postupně modernizovat další železniční tratě
zahrnuté do sítě TEN-T;

- ukončit přípravu a zahájit realizaci moderni-
zace trati Praha–Kladno s připojením na letiš-
tě Ruzyně (AirCon);

- pokračovat v elektrizaci tratí jako významné-
ho prvku snižování negativního vlivu na
životní prostředí, v letošním roce bude k dis-
pozici trať Lysá nad Labem – Milovice a pří-
prava elektrizace probíhá na tratích Otrokovi-
ce–Zlín a Brno–Jihlava;

- železniční napojení průmyslové zóny v Nošo-
vicích, spočívající v zavlečkování areálu
(dokončeno v roce 2008) a v optimalizaci trati
Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek – Český
Těšín včetně optimalizace žst. Český Těšín
(zpracovaná přípravná dokumentace, realiza-
ce se předpokládá v letech 2010–2014), úsek z
Českého Těšína na státní hranici se Sloven-
skem je realizován v rámci modernizace III.
koridoru;

- modernizovat uzly ležící na tranzitních želez-
ničních koridorech s dominantní úlohou
v Praze, kde stavby „Nové spojení“ a „Moder-
nizace západní části žst. Praha hl. n.“ jsou
dokončeny a pokračuje stavba „Modernizace
traťového úseku Praha-Libeň – Praha-Běcho-
vice“, dokončena byla modernizace uzlů
Děčín, Choceň, Bohumín, Ostrava-Svinov
a Ústí nad Labem, v realizaci jsou uzly Břec-
lav a Kolín (dokončení letos), zahájena byla
přestavba uzlu Brno a dále jsou připravovány
modernizace uzlů v Praze, Plzni, Olomouci,
Pardubicích, Přerově, České Třebové a Ústí
nad Orlicí;

- zajistit pokračování racionalizací řízení provozu
na železniční dopravní cestě spočívající v moder-
nizaci zabezpečovacího zařízení v závislosti na
současném i předpokládaném rozsahu vlakové
dopravy a požadavcích na kvalitu přepravy;

- zajistit interoperabilitu transevropského kon-
venčního železničního systému v oblasti řídicí
a zabezpečovací techniky a hlasových a datových
služeb. Význam interoperability byl podtrhnut
podepsáním Letter of Intent o rozvoji ERTMS
koridoru E (Dresden – Praha – Wien/Bratislava
– Budapest – Constanca) představiteli ministers-
tev dopravy Německa, České republiky, Rakous-
ka, Slovenska, Maďarska a Rumunska se závaz-
kem vybavit koridor E do roku 2015 systémem
ERTMS (německý úsek do roku 2020).

Probíhá modernizace III. koridoru.
Ve východní části jako optimalizace v úse-

cích Český Těšín – Bystřice nad Olší (stavba
v realizaci, plánované dokončení v roce
2012) a Bystřice nad Olší – Mosty u Jablunko-
va – st. hranice Slovensko (stavba v realizaci,
plánované dokončení v roce 2011). V úseku
Dětmarovice – Český Těšín pokračují projek-
tové práce.

V západní části byla ukončena stavba „Opti-
malizace trati Plzeň–Stříbro“, ve fázi realizace
se nacházejí stavby „Optimalizace trati Stříbro
– Planá u Mariánských Lázní“, „Optimalizace
trati Planá u Mariánských Lázní – Cheb“
a „Optimalizace trati Beroun–Zbiroh“.

V úseku Praha–Plzeň probíhá příprava dvou
rozsáhlých přeložek: Praha–Beroun a Ejpovi-
ce–Plzeň v trase budoucí vysokorychlostní tra-
tě. Jízdní doba mezi Prahou a Plzní by se měla
modernizací tratě zkrátit o 40 %.

Modernizuje se také IV. koridor.
Stavby „Optimalizace trati Strančice – Pra-

ha-Hostivař“ a „Modernizace trati Veselí nad
Lužnicí – Tábor, 1. část, úsek Doubí u Tábora
– Tábor“ byly dokončeny a letos se ještě plánu-
je dokončení stavby „Optimalizace trati Horní
Dvořiště – České Budějovice“. Na rok 2010 je
plánováno dokončení stavby „Optimalizace
trati Benešov u Prahy – Strančice“.

K zahájení se v nejbližším období připravují
především stavby: „Modernizace trati Votice –
Benešov u Prahy“, „Modernizace trati Ševětín
– Veselí nad Lužnicí, 2. část, úsek Horusice –
Veselí nad Lužnicí“, „Modernizace trati České
Budějovice – Nemanice“ a dále pak postupně
v souladu se schváleným harmonogramem.

Probíhá modernizace III. koridoru, který
bude využíván ke spojení do Bavorska přes
Cheb. Dále bude nutné modernizovat na tuto
trasu navazující spojení přes Domažlice.

Je prověřován záměr modernizace tratě
Plzeň – Domažlice – Furth im Wald – (Mün-
chen) na rychlost až 200 km/h, která by měla
v budoucnu zajistit rychlé a konkurenceschop-
né spojení mezi ČR a Bavorskem, potažmo
celou západní a jihozápadní Evropou. V úseku
Praha–Plzeň bude zpočátku využito moderni-
zované tratě III. koridoru. V cílovém stavu by
měla být v úseku Praha–Plzeň k dispozici nová
vysokorychlostní trať, jejíž první dva úseky
budou v předstihu vybudovány již v rámci zmí-
něné modernizace koridoru.

Kvalitní železniční propojení hlavního
města s Jihočeským krajem a jižní Evropou
bude realizováno prostřednictvím IV. koridoru.
Výhledově se ale dá očekávat nedostatek kapa-
city v úsecích Praha – Benešov u Prahy a České
Budějovice – Horní Dvořiště. Proto je prověřo-
váno řešení této situace. První zmiňovaný úsek
by mohl být součástí vysokorychlostní tratě z
Prahy do Brna a v druhém úseku České Budějo-
vice – Horní Dvořiště – státní hranice – (Linz)
se plánuje výstavba nové tratě s maximální
rychlostí 200 km/h.

Sjednocování Evropy a vytvoření vnitřní-
ho trhu mezi státy Evropské unie přináší
zvýšené nároky na to, aby celý evropský pro-
stor obsahoval fungující a bezpečné doprav-
ní systémy, které by zajistily nepřerušovaný
provoz bez omezení a časových ztrát zejmé-
na při přechodech hranic. Evropská unie se

snaží zvýšit konkurenceschopnost železniční
dopravy vůči ostatním druhům dopravy
uplatňováním principu provozní provázanos-
ti (interoperability), nejprve transevropské-
ho železničního systému vysokorychlostních
vlaků (směrnice Rady 96/48/ES) a následně
i transevropského konvenčního železničního
systému (směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2001/16/ES). Obě směrnice byly
později upraveny směrnicí Evropského par-
lamentu a Rady 2004/50/ES.

Pilířem interoperability transevropského
konvenčního železničního systému ve vztahu k
infrastruktuře je Evropský systém řízení
železniční dopravy (ERTMS), který se skládá
z Evropského systému řízení jízdy vlaků
(ETCS) a Globálního systému mobilní komuni-
kace pro železniční aplikace (GSM-R).

Pilotní projekt ETCS v České republice je
v současnosti realizován na úseku
Poříčany–Kolín a do roku 2014 plánuje Česká
republika vybavit I. a II. koridor a do roku 2016
III. a IV. koridor v závislosti na postupu jejich
modernizace.

Z vozidel ČD jsou dosud vybaveny ETCS
jednotky řady 680 a dále několik dalších hna-
cích vozidel ostatních řad.

Systém GSM-R se používá jako komunikač-
ní a dispečinkový systém mezi vlakem a místy,
odkud se řídí vlaková doprava. Je založen na
standardu GSM s úpravou, která zajišťuje
plnou funkčnost systému při vysokých rychlos-
tech bez jakýchkoliv výpadků komunikace.

Stav vybavování železničních tratí v České
republice systémem GSM-R je následující.
Úsek Děčín–Praha–Kolín je dokončen. Reali-
zace dále probíhá v úsecích Kolín – Česká Tře-
bová – Břeclav, Břeclav – Přerov – Petrovice u
Karviné, Ostrava – st. hranice Slovensko, Pře-
rov – Česká Třebová, Kolín – Havlíčkův Brod
– Brno a Děčín–Mělník–Kolín. Termín dokon-
čení staveb se předpokládá v roce 2013.

V roce 2005 byly ustanoveny evropské
železniční ERTMS koridory A–F. Pro Českou
republiku je důležitý koridor E, který vede v tra-
se Dresden–Praha–Wien–Bratislava–Buda-
pest–Bucuresti–Constanca.

S vybudováním systému ERTMS na korido-
ru E se počítá do roku 2015, ovšem s výjimkou
úseku Dresden–Děčín, který by měl být systé-
mem vybaven až do roku 2020. Přínosy z
vybudování systému ERTMS na tomto důleži-
tém mezinárodním koridoru jsou nesporné;
například zkrácení jízdní doby nákladních vla-
ků o 4 hodiny v úseku Děčín–Budapest umož-
ní mnohem efektivnější využití hnacích vozi-
del, použití progresivních technologií povede
ke snížení provozních nákladů, čímž bude posí-
lena konkurenceschopnost železniční dopravy
oproti ostatním druhům dopravy.

Výsledky konkrétní spolupráce v rámci 
1. výzvy přidělení finančních prostředků pro
koridor E podtrhují tyto projekty:

Česká republika: Traťová část ETCS v úseku
Kolín–Břeclav;

Česká republika: Vybavení 12 lokomotiv 
(2 prototypů a 10 sériových);

Rakousko: Traťová část ETCS v úseku Břec-
lav–Wien a vybavení 2 lokomotiv (prototypů).

(Příspěvek z konference, mírně krácený)



Stavba se nachází v prostorově přísně vymezeném koridoru, a to jak okolní zástavbou (v km
348,575–349,052 tvoří zárubní zeď hranici památkové rezervace historického jádra Kolína),
tak i konfigurací terénu (úsek v km 348,6–349,1 se nachází  ve skalním odřezu na levém bře-
hu řeky Labe, trať je zde umístěna mezi „zárubní“ zdí a komunikací s přiléhající zástavbou –
nejkritičtějším místem je pak km 348,892 v Rybářské ulici, kde vzdálenost mezi novou svodi-
dlovou zídkou a rohem budovy je 2,85 m). Celá stavba se nachází v ochranném pásmu
nadregionálního biokoridoru Labe, které dosahuje šíře 50 metrů.

Přestože úpravy kolejiště se omezily pouze na 1. a 2. traťovou kolej pro možnost průjezdu
rychlostí 120 km/h a vyšší (pro soupravy s naklápěcími skříněmi), ve skutečnosti moderniza-
ce zasáhla do mnoha dalších oblastí železniční stanice. Kompletně byla přestavěna nástupiště
č. 2 a 3. S ohledem na kolejové řešení byla na straně k České Třebové zkrácena a naopak
byla prodloužena na celkovou délku 400 m ve směru na Prahu. Stávající přístřešky byly opra-
veny a zkráceny: na druhém nástupišti na 226 m, na třetím na 218 metrů.

V prostoru levého vstupního schodiště do haly stávající výpravní budovy byla vybudována
dvouramenná přístupová rampa pro osoby s omezenou schopností pohybu. Zároveň bylo
zřízeno bezbariérové WC.

V místě stávajícího skladu vedle výpravní budovy, jehož demolicí stavba na podzim 2006
zahájila, vyrostla nová dvoupodlažní provozně-administrativní budova – tzv. stavědlo 2. Příze-
mí objektu slouží pro umístění technologického zařízení (trafostanice 6 kV, sdělovací
a zabezpečovací zařízení), v patře našel útočiště provoz stanice včetně dopravní kanceláře.
Půdorysný rozměr budovy je cca 11 x 40 metrů.

Druhá provozní budova – tzv. stavědlo 1 - byla postavena v km 347,200 v prostoru mezi
kolejištěm a ulicí Starokolínskou. Jednopodlažní objekt půdorysných rozměrů 42 x 8 m je
určen pro umístění technologického zařízení (trafostanice 6 kV, sdělovací a zabezpečovací
zařízení). Nové pozemní objekty ještě doplnil objekt trafostanice TS 1226 v km 346,260.

Důkladnou rekonstrukcí prošly mosty a propustky. K nejzajímavějším patří přestavba kří-
žení tratí Kolín – Česká Třebová a Kolín – Havlíčkův Brod v km 294,371, demolice zničeného
a nepoužívaného poštovního tunelu ve stanici či sanace stávajícího podchodu pro cestující

Sanační průjezd železničním uzlem Kolín
Ladislav Loužil, Ivan Grisa

Jak název napovídá, do stavby se dostalo opravdu jen to
nejnutnější. Leč život je potměšilý a nakonec bylo nutné

náplň stavby rozšířit o další související investice.Stavební
povolení vydal Drážní úřad 12. září 2005. V létě 2006 proběhlo

výběrové řízení na zhotovitele stavby, z něhož vyšlo vítězně
sdružení firem SSŽ a.s., závod Pardubice, OHL ŽS a.s., AŽD Praha

s.r.o. a Metrostav a.s. V úterý 26. září 2006 došlo k oficiálnímu
předání staveniště, s vlastními pracemi bylo započato 1. listopadu

2006. Termín dokončení byl stanoven na 17. 4. 2009. Bezesporu nejzajímavějším objektem celé stavby se stala ocelová konstrukce nové lávky pro pěší
v zastávce Kolín zastávka. Na novou lávku navazuje stávající příhradová ocelová lávka přes rameno Labe
a další atraktivní konstrukce lávky přes Labe na Kmochův ostrov. Lávku přes koleje projektovalo středis-
ko 250 v Hradci Králové, odpovědným projektantem byl Ing. Jiří Jirásko.
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a stávajícího zavazadlového tunelu. Atraktivní je jistě i novostavba lávky
pro pěší v zastávce Kolín zastávka.

V obou zastávkách v blízkosti železniční stanice byly demolovány
současné zdevastované přístřešky pro cestující. Náhradou byly v zastáv-
ce Kolín dílny postaveny tři nové typizované přístřešky, v zastávce Kolín
zastávka je těchto přístřešků celkem pět. Kromě toho vyrostla na této
zastávce i nová zděná výdejna jízdenek.

Celkovou rekonstrukcí prošlo trakční vedení, silnoproudé rozvody,
přeloženy byly sdělovací kabely, převěšen stávající optický kabel. Pro
zajištění sjízdnosti výhybek v hlavních a předjízdných kolejích byl instalo-
ván nový elektrický ohřev výměn – s výjimkou kutnohorského zhlaví,
kde zůstal zachován stávající.

Pro stanici je navrženo staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie typu
elektronické stavědlo, rozdělené do tří stavědel č. 1, 2 a 3. Po dokončení
postupného přepojování bude stavědlo č. 1 obsluhovat pardubické a kutno-
horské zhlaví, ze stavědla č. 2 bude ovládáno pražské a osecké zhlaví. Jako
stavědlo č. 3 je označeno stávající stavědlo odbočky Hradištko.

V průběhu stavby padlo rozhodnutí doplnit zabezpečovací zařízení
ESA 11 o funkci přenosu čísla vlaku, tj. sledování aktuální polohy vlaku
v návaznosti na činnost zabezpečovacího zařízení. Dále byla objektová
skladba rozšířena o rekonstrukci 1. nástupiště, včetně přístupových
schodišť, výtahů, zastřešení, elektroinstalace, služebních objektů na
nástupištích a orientačního systému pro cestující.  

Z dopravního hlediska došlo ke dvěma důležitým změnám, a to ke zlep-
šení zaústění trati na Ledečko a k posunu koleje č. 1 na opačnou stranu 
2. nástupiště z důvodu zlepšení viditelnosti odjezdového návěstidla, které
by v případě zachování stávajícího stavu znamenalo snížení maximální
rychlosti pro soupravy s naklápěcí technikou na 125 km/h. 

Realizací stavby bude dosažena rychlost průjezdu klasických souprav
uzlem Kolín 120 – 160 km/h a pro naklápěcí soupravy 155 – 160 km/h. 

Do termínů výstavby však zasáhla souběžně probíhající stavba připra-
vovaná Ředitelstvím vodních cest ČR na rekonstrukci železničního
mostu trati Kolín–Nymburk přes Labe. Koordinace obou staveb přede-
vším z hlediska zabránění zmaření investic odsunula termín dokončení
na březen  2010.

Důvodem rekonstrukce železničního mostu v Kolíně je realizace inves-
tičního záměru Ředitelství vodních cest ČR „Zabezpečení podjezdných
výšek 5,25 m do přístavu Pardubice“. U mostu se počítá s výhledovým
dosažením podjezdné výšky 7,00 m. Stávající most s podjezdnou výš-
kou při maximální plavební hladině cca 4,35 m tomuto záměru
nevyhovuje. Z důvodu blízkosti nádraží nelze dostatečně zvýšit niveletu
tratě a problém nelze řešit ani zmenšením stavební výšky nosné kon-
strukce. Požadovanou podjezdnou výšku 7,0 m proto perspektivně zajistí
zdvižné pole nad plavebním prostorem. 

Rekonstrukce mostu musí respektovat probíhající přestavbu železnič-
ní stanice Kolín. Základní problém v koordinaci obou staveb
představovalo časové sladění úprav zabezpečovacího zařízení celého
uzlu tak, aby nedošlo k zásahům do nově instalovaného softwaru, které
by vyvolaly nutnost opakovaných zkoušek a omezení železničního provo-
zu. Vzhledem k vlivům na cizí zařízení na obou březích Labe budou
v rámci stavby upraveny komunikace v areálu Českých přístavů a. s.
a uhelné hospodářství elektrárny Kolín.

V rámci stavby bude zcela rekonstruováno nymburské zhlaví žst.
Kolín. Úpravy nástupišť 4 a 5 zahrnou veškeré související objekty, stejně
jako u nástupiště č. 1. Za zhlavím budou koleje rekonstruovány až po
zastávku Kolín Zálabí včetně vložení dvou nových jednoduchých kolejo-
vých spojek. Celkem jde o 4 560 m koleje a 15 ks výhybek. Navržené
kolejové řešení umožňuje v hlavních kolejích rychlost pro klasické sou-
pravy 85 km/h s omezením na 50 km/h v oblouku před mostem. 

Celá stavba představuje komplexní řešení vztahů železniční a vodní
dopravní cesty s perspektivním použitím technologie zvedání mostního
pole, která zatím na území ČR nebyla aplikována. Zahrnuje proto kromě
mostu a navazujících umělých staveb objekty železničního spodku
a svršku, sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, trakčního napájení
a další. Vzhledem k charakteru stavby a jí zasaženého území bylo nutno
sahat i k výjimečným řešením. Cílové řešení umožní sladit kapacitní
požadavky obou druhů dopravy včetně jejich silničního napojení a vztahů
k sousedním výrobním areálům.

Způsob ovládání zdvihu mostu a rozdělení jednotlivých kompetencí
při jeho obsluze vyřeší výhledová etapa, ve které bude namontována
technologie potřebná pro zdvih mostu.

Projektant: SUDOP PRAHA a.s., středisko 240 Ústí nad Labem
HIP Ing. Jiří Štolba

Zhotovitel: Sdružení firem EUROVIA VINCI a.s., OHL ŽS a.s., AŽD,
s.r.o. a Metrostav a.s., ředitel stavby Ing. Pavel Zelina

Investor: SŽDC s.o., Stavební správa Praha, HIS Martin Maděra
Realizace: 11/2006 - 03/2010
Náklady: 1 500 mil. Kč 

Foto: 
Vladimír Fišar
Lenka Kaizarová, Petr Kaizar
Jiří Štolba, Ivan Grisa

Železniční stanice získala nová nástupiště
krytá opravenými přístřešky a přístupná
podchodem.

Podchod pro cestující ve stanici Kolín byl
celkově rekonstruován.

Nové stavědlo 2 v sobě slučuje provozy technologické v přízemí a provozy říze-
ní stanice z dopravní kanceláře v prvním patře budovy.

Rekonstrukce křížení dvou důležitých
tratí u Kolína: do Havlíčkova Brodu
(nahoře) a do České Třebové 
- pod úhlem 60 stupňů a za zachování
provozu.

Zastávka Kolín dílny procitla k novému životu.
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Železniční dopravní cesta, plánování investic a jejich ekonomické hodnocení
Pavel Tikman, Andrea Plišková, Martin Vachtl

Proces investičního plánování 
rozvoje infrastruktury
Proces investičního plánování navazuje na

evropské i vnitrostátní závazné úmluvy, které
zahrnují nejvýznamnější investiční aktivity
SŽDC. Připravované stavby jsou vyjmenovány
v „Harmonogramu výstavby dopravní infra-
struktury v letech 2009 – 2016“ (HVDI)
a zároveň v „Návrhu rozpočtu SFDI“, jsou
každoročně schvalovány vládou a poslaneckou
sněmovnou parlamentu ČR, následně jsou kon-
krétní investiční akce začleněny do
každoročního plánu investiční výstavby želez-
niční dopravní infrastruktury. V současné době
největší objem akcí ve střednědobém horizontu
tvoří akce spolufinancované OPD, které jsou
členěny dle daných priorit Evropské komise
(dále jen EK). Jedná se o prioritní osu 1 -
Modernizace železniční sítě TEN-T a prioritní
osu 3 - Modernizace železniční sítě mimo síť
TEN-T. EK dále přiděluje v menší míře podpo-
ru na další významné investice z fondu TEN-T,
kde se nově může jednat o podporu nejen na
přípravu, ale i realizaci akcí, ty jsou díky této
podpoře rovněž prioritně začleňovány do návr-
hu rozpočtu. 

Kromě staveb evropského významu a klíčo-
vých vnitrostátních investičních akcí jsou do
návrhu rozpočtu začleňovány ostatní akce
vycházející z aktuálních potřeb železniční infra-
struktury v ČR, dále akce s nižšími celkovými
investičními náklady např. pro zvýšení bezpeč-
nosti na železničních přejezdech, rekonstrukce
pozemních objektů, aj.

V současné době připravované a realizované
stavby mají svoje opodstatnění co do významu,
ne vždy však co do rozsahu, harmonogramu
výstavby, etapizace, apod. Jakákoliv stavba či
její etapa musí vždy vycházet z celkového
výhledového řešení a nikoliv opačně, kdy se
dílčí stavba připraví či dokonce realizuje
a posléze se obtížně hledá a stanovuje cílový
stav. Studie řešící železniční infrastrukturu
zadává řada orgánů státní správy a samosprávy
bez pevně stanovených pravidel a ty se pak bez
řádného postupu projednání a schválení dostá-
vají do územně plánovacích dokumentací. 

Proces investičního plánování a realizace
rozvoje železniční infrastruktury je zároveň
značně závislý na prostředcích, které SŽDC
získá z evropských a především národních
zdrojů, což je částečně závislé i na momentální
politické reprezentaci a jejích prioritách. Cel-
ková koncepce plánovaných staveb je tak
narušena zároveň tím, že není dostatek pro-
středků po redukcích plánovaného rozpočtu
a některé stavby musejí být zahájeny v pozděj-
ších letech. Tyto zásahy do plánování staveb
však SŽDC mnohdy nemůže sama zcela ovliv-
ňovat. 

Ovšem i v případě, že je záměr studijně pro-
věřen, posouzen a schválen se stává, že v
dalším stupni projektové přípravy se řešení
změní bez dostatečné zpětné vazby na celko-
vou koncepci záměru. Tím se může často
řešení neúměrně prodražovat bez očekávaného
efektu při ekonomickém hodnocení.

Postupné kroky při zpracování
projektových dokumentací
modernizace ŽDC
Na začátku každé studie či rozpracování

záměru musí být přesné zadání s ohledem na
to, jaký subjekt zpracování zadává, a podle
stupně projektového zpracování. Každý záměr
by měl být ve studii zpracován ze všech rele-
vantních hledisek (hledisko objednatele
dopravy, dopravce, správce infrastruktury,
zákazníka či přepravce). Je možné, aby studie
(především koncepční) zadávaly různé sub-
jekty, ale každá koncepční dokumentace musí
být posouzena a schválena Odborem koncep-
ce a strategie SŽDC a projednána s obdobným
odborem MD ČR. V případě, že navržené
řešení ve studii nepostihne veškerou proble-
matiku technického řešení, která se posléze
ukáže až po podrobných průzkumech či zamě-
ření a je potřeba změnit řešení, je nutné vždy
zpětně posoudit, zda navržená změna je
akceptovatelná z hlediska celkové koncepce
pro cílový stav.

Rámcový proces přípravy opatření na želez-
niční infrastruktuře je patrný z následující
tabulky.

Ne vždy u každého záměru musí být všechny
tyto dokumentace zpracovány. Některé mohou
být sloučeny, některé vynechány. Na druhé stra-
ně ve složitějších případech naopak doplněny
o různé dodatečné prognózy, průzkumy. Jaký-
koliv záměr by měl být zapracován ve všech
stupních územně-plánovacích dokumentací
(včetně klasifikace veřejně prospěšné
stavby).V každém případě by měly být jednotli-
vé dokumentace posouzeny, schváleny
a zapracovány do strategických plánů SŽDC,
MD ČR, krajů apod.

Ekonomické hodnocení projektu
Při přípravě jednotlivých záměrů (projektů) je

důležitým hlediskem pro rozhodnutí, zda daný
záměr realizovat, ekonomické hodnocení resp.
ekonomická efektivnost záměru (projektu).
Výsledky ekonomického hodnocení jsou rovněž
důležitou součástí při vypracování žádosti
o finanční podporu projektu z fondů EU. Nutno
podotknout, že ekonomická efektivnost záměru
není jediným hlediskem pro rozhodování o rea-
lizaci daného záměru. Záměr může být i přes
svou ekonomickou neefektivnost realizován z
důvodů dopravně politických. To jsou přede-
vším závazky České republiky a jejích právních
předchůdkyň. Koncepce rozvoje železniční
infrastruktury v České republice vychází z
potřeb dosažení kompatibility tratí evropského
významu. ČR (resp. ještě ČSFR) se přihlásila k
dohodám a projektům přijatým v rámci
EHK/OSN i na úrovni Evropské unie a Meziná-
rodní železniční unie. Dalším důležitým
kritériem jsou závazky, které pro SŽDC (dříve
ČD) vyplývají z platné legislativy, které se
týkají především bezpečnosti, hygienických
norem a životního prostředí.

Ekonomické hodnocení se provádí pro
všechny významné typy projektů modernizace,
racionalizace, bezpečnosti, elektrizace, intero-
perability apod. Ekonomické hodnocení
projektu se zpracovává metodou nákladovo-
výnosové analýzy (Cost Benefit Analysis –
CBA) v souladu s platnými materiály národ-
ními (českými) i evropskými, které definují
metodické pokyny a stanovují postupy při
zpracování analýzy CBA. V rámci ekonomic-
kého hodnocení se zpracovává finanční
analýza a ekonomická analýza. U studie prove-
ditelnosti je součástí ekonomického hodnocení
dále analýza citlivosti a analýza rizik.

Metodika ekonomického hodnocení
Ekonomické hodnocení je v současné době

povinnou součástí jednak Investičního záměru
(viz Směrnice pro zpracování, předkládání
a schvalování investičních záměrů v oblasti
investiční a neinvestiční výstavby dopravní
infrastruktury, schválená MD ČR dne 23. 7.
2007) a jednak se zpracovává v rámci Studie
proveditelnosti. Výsledky ekonomického hod-
nocení jsou rovněž důležitou součástí při
vypracování žádosti o finanční podporu projek-
tu z fondů EU.
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Ekonomické hodnocení je založeno na
porovnání varianty „bez projektu“ s vari-
antou „s projektem“ (variant s projektem
může být ve studii proveditelnosti hodnoceno
více a mohou být hodnoceny i mezi sebou, v
investičním záměru, přípravné dokumentaci
a projektu stavby už je hodnocena pouze vari-
anta jediná). Varianta „bez projektu“ zahrnuje
takový stav, který by v daném úseku trati
nastal, kdyby posuzovaná investice realizová-
na nebyla (zpravidla zvýšená údržba a opravy
dožívajících železničních zařízení).  Jednotli-
vé varianty s projektem jsou definovány
navrhovaným technickým řešením a požadav-
ky, které mají splňovat (technické parametry,
technický stav, provozně technologické uka-
zatele apod.).

Při zpracování ekonomického hodnocení se
vychází z následujících materiálů:
• Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti

investic železničních staveb (Ministerstvo
dopravy ČR), 2006;

• Metodické doporučení ŘO OP Doprava č.2 k
výpočtu nedostatku ve financování u infra-
strukturních projektů vytvářejících příjmy ve
smyslu čl. 55 Nařízení Rady (ES)
č.1083/2006;

• Guide to cost-benefit analysis of investment
projects (Structural Fund – ERDF, Cohesion
Fund and ISPA), 2004 a 2008

• Guidance on the Methodology for carrying
out Cost-Benefit Analysis, the New Program-
ming Period 2007 – 2013;

• HEATCO - Developing Harmonized Europe-
an Approaches for Transport Costing and
Project Assessment, 2004 – 2006.

Finanční analýza
Výpočty jsou založeny na analýze dife-

renčních nákladových a výnosových
finančních toků provozovatele dráhy v době
hodnocení projektu. Pro každý rok hodnoce-
ní projektu jsou porovnávány finanční toky
varianty „S projektem“ a varianty „Bez pro-
jektu“. Z výsledné tabulky cash-flow je
vypočteno finanční vnitřní výnosové procen-
to (FRR), finanční čistá současná hodnota
(FNPV).

Analýza je sestavena pro fázi výstavby a fázi
provozu obvykle v délce trvání 30 let (v úva-

hu je rovněž brána doba životnosti zařízení).
Při výpočtu čisté současné hodnoty je používá-
na ve finanční analýze diskontní sazba 5 %
(dle materiálu Evropské komise „Guidance on
the Methodology for carrying out Cost-Benefit
Analysis“, the New Programming Period 2007
– 2013).

Ekonomická analýza
Výstupy ekonomické analýzy jsou shodné

jako u analýzy finanční. Rozdílný je však úhel
pohledu na celý projekt. Navíc zde totiž při-
stupují další finanční toky, které jsou
relevantní z hlediska celé společnosti. V eko-
nomické analýze jsou tedy hodnoceny navíc
finanční toky provozovatelů drážní dopra-
vy, uživatelů drážní dopravy
a celospolečenské účinky. Z výsledné tabul-
ky cash-flow je vypočteno ekonomické
vnitřní výnosové procento (ERR), ekonomic-
ká čistá současná hodnota (ENPV) a poměr
přínosů a nákladů (B/C Ratio). Při výpočtu
čisté současné hodnoty je používána v ekono-
mické analýze diskontní sazba 5,5 % (dle
materiálu Evropské komise „Metodické poky-
ny pro provedení analýzy nákladů a výnosů“
pro nové programové období 2007 – 2013).
Ekonomická analýza uvažuje čisté náklady
a přínosy bez daní a dalších poplatků.

Analýza citlivosti a rizik
Analýza rizik se zaměřuje na prozkoumání

pravděpodobnosti variability výsledků ekono-
mického hodnocení, v porovnání s nejlepším
dříve učiněným odhadem. Postup výpočtu
odpovídá metodice, uvedené v materiálu
Evropské komise: „Guide to cost-benefit ana-
lysis of investment projects“.

Při zpracování analýzy je postupováno
následovně:

1. Prvním krokem je analýza citlivosti, to
znamená analýza předpokládané změny
vybraných proměnných a jejich dopad na
kalkulované finanční a ekonomické ukazatele
(IRR a NPV). Pomocí podrobné analýzy citli-
vosti, ve které jsou sledovány změny
ekonomických ukazatelů z finanční i ekono-
mické analýzy v závislosti na poklesu nebo
nárůstu jednotlivých nezávislých proměn-
ných, jsou následně vytipovány proměnné,
jejichž výše nejvíce ovlivňuje hodnotu ukaza-
telů. Jsou to tzv. „kritické nezávislé
proměnné“.

2. Druhým krokem je analýza rizik, tj. stu-
die pravděpodobnosti rozdělení zvolených
kritických proměnných a následná kalkulace
očekávané hodnoty IRR nebo NPV.

Závěr
Ekonomické hodnocení je tedy jedním z

důležitých podkladů při rozhodování o reali-
zaci projektu. U dopravních projektů se klade
důraz především na výsledky ekonomické
analýzy, tj. na celospolečenský přínos projek-
tu. Výsledky finanční analýzy jsou
u infrastrukturních projektů většinou pod hra-
nicí efektivnosti. Celospolečenské přínosy
projektu, i přes jeho negativní výsledky efek-
tivnosti z pohledu investora (v případě
železniční infrastruktury provozovatele drá-
hy), jsou důvodem pro spolufinancování
projektů z prostředků EU a státu.

Ve schématech na této stránce je navržen
postup od koncepčních studií až po realizaci
a vazby mezi jednotlivými činnostmi.
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Činnost střediska 210 byla zahájena monitorin-
gem nově budované „Dálnice D8, stavební
úsek 805 Lovosice – Řehlovice“, která je
poslední chybějící částí uceleného dálničního
tahu D8 Praha – Ústí nad Labem – státní hrani-
ce ČR/SRN. Čtenář si možná vzpomene, že
jsme na poslední straně SR 1/09 ukazovali, jak
namáhavé bylo tuto zakázku získat. Stavba
„Dálnice D8, úsek 805 Lovosice – Řehlovice“
navazuje v prostoru Lovosic na již provozova-
nou stavbu „Dálnice D8, úsek 804 Doksany –
Lovosice“. Trasa dálnice je vedena přes obec
Vchynice, nad kterou se odklání vpravo kolem
vrchu Lovoš a pokračuje přes Oparenské údolí
kolem obcí Chotiměř a Dobkovičky do širokého
údolí Labe nad Litochovicemi a Prackovicemi.
V prackovickém lomu prochází jeho hlavní stě-
nu tunelem průměrné délky 265 metrů,
přechází údolí a dalším tunelem délky 620 met-
rů se dostává do prostoru Radejčína. Zde se
trasa svažuje kolem Habrovan k Řehlovicím,
kde se napojuje na vybudovanou stavbu „Dálni-
ce D8, úsek 806 Řehlovice – Trmice“.

Za SUDOP PRAHA a.s. se na monitoringu
podílí Ing. Karel Tittelbach, Ing. Michal Pietsch,
Ing. Michal Gramblička, RNDr. Petr Vitásek,
Ing. Jan Sedláček, Ing. Dana Jáňová, Mgr.
Jakub Hruška a Bc. Jan Pour.

Výsledky práce těchto specialistů jsou obsa-
hem záznamů z provedených kontrol, které
jsou podkladem pro zpracování měsíčních
zpráv, jež jsou zasílány objednateli – Minister-
stvu dopravy ČR.

Mimo monitoringu
a supervize je náplní čin-
nosti střediska
technických dozorů už již
zmiňovaná činnost klasic-
kého technického dozora
investora. Tato činnost
byla zahájena začátkem
měsíce června 2009
výstavbou dvou kruho-
vých křižovatek mezi
městy Kralupy nad Vlta-
vou a Veltrusy. (K těmto

stavbám se vrátíme v příštím roce v reportáži
včetně fotodokumentace ze slavnostního pře-
dání a stříhání pásky.)

Další stavbou, která však byla již dokončena je
stavba „II/101 Zápy – D11 u Jiren, recyklace“.
Tato stavba byla financována z rozpočtu Středo-

českého kraje a EU v celkové
částce 48,682 mil. Kč, délka
opravovaného úseku byla 
4 510 m, šířka 6–7 metrů. 
Na opravovaném úseku bylo
počítáno s opravou dvou pro-
pustků, frézováním živičného
krytu, recyklací vozovky tl. 
21 cm , zřízením nových živič-
ných povrchů atd. Ve čtvrtek
1. října 2009 byla stavba
v předtermínu slavnostně uve-

dena do provozu. Dle smlouvy o dílo měl zhotovi-
tel na realizaci 15 týdnů, nejdéle však do 2. 11.
2009. Jelikož byla stavba zahájena 20. 7. 2009
a fakticky uvedena do provozu 30. 8. 2009,
můžeme konstatovat, že se podařilo zkrátit ter-
mín výstavby o celou polovinu a přitom bez vad
a nedodělků.

Tato skutečnost byla oceněna na slavnostní
přejímce všemi zúčastněnými, zvláště pak obě-
ma starosty obcí Zápy a Zeleneč, neboť objízdné
trasy komplikovaly život občanů tohoto regionu.

Za investora Středočeský kraj se zúčastnil slav-
nostního otevření a stříhání pásky náměstek
hejtmana Středočeského kraje Robin Povšík (na
spodním fotu uprostřed), za zhotovitele ČNES
dopravní stavby a.s. předseda představenstva Ing.
Vladimír Dráb (vlevo) a za technického dozora
investora firma SUDOP PRAHA a.s., Ing. Jan
Sedláček. 

Středisko technických dozorů Jan Sedláček

V dubnu letošního roku bylo vedením společnosti
založeno středisko 210 – středisko technických
dozorů, jehož vedoucím byl jmenován Ing. Jan
Sedláček. Úkolem tohoto střediska je zajistit
poptávku práce klasického technického dozora
investora, koordinátora BOZP, monitoringu
a supervize. Tyto práce zahrnují mnoho činností
a mají svá specifika. Hlavní prací je kontrola (dozor)
činnosti fyzické osoby nad vedením stavby nebo její
části. Sleduje se, zda zhotovitel stavby provádí
stavbu (nebo její příslušnou část) v souladu s
právními předpisy, v souladu se závazky
vyplývajícími pro něho z příslušné smlouvy a dle
schválené projektové dokumentace.

Závěrem je možno
konstatovat, že vstup
střediska technických
dozorů do odvětví  moni-
toringu a dozorování sta-
veb financovaných z
veřejných rozpočtů
a fondů EU se podařil
a středisko vykazuje vel-
mi dobré ekonomické
a kvalitativní výsledky.
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Rekonstrukce trakční měnírny Pečky Miroslav Nezkusil

V povědomí většiny
uživatelů železniční dopravy
je fakt, že vlakovou soupravu
pohání lokomotiva, která ke
svému pohybu (pokud se
nejedná o dieselové či
historické parní stroje)
využívá elektrickou energii.
Tato energie je výsledkem
spolupráce elektrického
proudu a napětí, které se k
lokomotivě dostávají
trakčním vedením přes
sběrač (pantograf)
lokomotivy. Trakční vedení je
pak v určitých místech
napojeno na trakční napájecí
stanici (TNS), která tyto dva
„tahouny“ (proud a napětí)
produkuje. Pro upřesnění je
třeba dodat, že TNS
rozdělujeme na trakční
měnírny (TM) pracující s
napětím 3 kV
stejnosměrných a trakční
transformovny (TT) pracující
s napětím 25 kV
střídavých. Tyto dvě
napěťové hladiny pak
pokrývají trakční napájecí
systém železniční sítě České
republiky dle historického
vývoje a napojení na
železniční sítě zahraniční.

Jednou z těchto napájecích stanic pro trakční
systém 3 kV je i trakční měnírna Pečky, situovaná ve
Středočeském kraji na I. TŽK (Praha – Kolín – Pardubi-
ce – Česká Třebová …), jež byla realizována v
padesátých letech minulého století, a je tedy v provozu
více než 40 let. V rámci udržitelnosti provozu této TM
a rozvoje techniky postupně docházelo k obnově tech-
nologických celků a aplikaci moderních prvků řízení,
přesto je však možné ještě dnes narazit na této měnírně
na pěkné historické kousky odrážející solidní životnost,
případně jakousi obdobu nehmatatelné síly vůle. Větší
pozornosti se TM Pečky dostalo v roce 2006, kdy
investor SŽDC s.o., zastoupen Stavební správou Praha,
zadal zpracování přípravné dokumentace rekonstrukce
trakční měnírny Pečky a následně se v roce 2008 sou-
těžilo o projekt stavby. Oba stupně zpracoval SUDOP
Praha a.s. Rozsahem byla stavba koncipována jako
rekonstrukce a zahrnovala tedy kompletní obnovu roz-
vodny 110 kV, technologie situované v provozní
budově (technologie 22 kV, 6 kV, 3 kV, vlastní spo-
třeby, DŘT a sdělovacího zařízení) a samozřejmě také
řešení souvisejících profesích stavební části, silno-
proudých rozvodů a trakčního vedení.

Při zahájení projekčních prací v rámci přípravné
dokumentace, kdy se začalo s opatřováním základních
podkladů (geotechnický průzkum, geodetické zaměře-

ní, stavebně-technický průzkum, inženýrské sítě), se
objevila řada dalších faktorů, které ukazovaly, že stavba
bude velmi náročná na technické řešení a koordinaci.
Například geodetické zaměření, geotechnický a staveb-
ně-technický průzkum rozvodny 110 kV, která je
největší rozvodnou 110 kV v České republice ve vlast-
nictví SŽDC s.o., bylo možné provést pouze jediný den
v roce s časovým omezením osmi hodin, kdy se pro-
vádí odstavení rozvodny z provozu a roční údržba. Po
zbytek roku je vstup do rozvodny 110 kV zakázán.
Zákaz vstupu je nařízen zejména vzhledem k „nestabi-
litě“ instalovaných přístrojů, které hrozí svojí destrukcí
(poslední případ byl zaznamenán letos v létě). Vypnutí
rozvodny 110 kV muselo být také koordinováno s dal-
šími subjekty, kterými byly ČEZ Distribuce a.s. a ČD
VÚŽ a.s. ČEZ Distribuce má do rozvodny 110 kV zaús-
těny čtyři linky 110 kV a ČD VÚŽ napájí svůj zkušební
železniční okruh v Cerhenicích (Velimi) právě z roz-
vodny 110 kV Pečky. Přestože v den „D“, kdy
proběhlo odstavení rozvodny 110 kV, byla koncentra-
ce osob v místě značná, projektanti SUDOPU úspěšně
zaměřili, navzorkovali a ověřili vše potřebné ve stano-
veném časovém limitu. 

Během zpracování dokumentace pro stavební
povolení byla pak s výše uvedenými organizacemi
vedena složitá jednání pro stanovení podmínek úprav
dotčené sítě 110 kV a zajištění napájení železničního
zkušebního okruhu ČD VÚŽ po dobu rekonstrukce
trakční měnírny Pečky. Ve spolupráci s kolegy skupi-
ny inženýringu bylo nakonec vše korunováno
úspěchem, tedy získáním kladných vyjádřením
„dotčených organizací“ a podáním žádosti o stavební
povolení na Drážní úřad. Je však třeba zmínit, že sta-
vební či drážní úřad trvá striktně na členění a rozsahu
projednávané dokumentace dle platné legislativy
a neakceptuje investorem požadovanou směrnici GŘ
SŽDC s.o. č. 11/2006 o „Dokumentaci pro přípravu
staveb na železničních drahách celostátních a regio-
nálních“. Při řízeních pak dochází ke zbytečným
argumentacím, doplňování a úpravám projednávané
dokumentace. Pro další práci v oblasti staveb na
dráze by tedy bylo vhodné podat impuls k revizi této
směrnice, která by vedla k souladu s platnou legis-
lativou. 

Závěrem nezbývá nic jiného než si přát úspěšnou
realizaci této stavby a další odhodlané kroky investora
v oblasti obnovy technologické infrastruktury.

TM Pečky - provozní budova a připojení na trať

Rozvodna 110 kV Pečky, přívodní a vývodová pole
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Rychlostní silnice R7  Bitozeves–Vysočany Jan Ostrý

Stavba R7 zkapacitňuje část
tahu silnice  I/7 Praha–Slaný–Chomutov v

oblasti průmyslové zóny Triangle a propojuje dvě při-
lehlé mimoúrovňové křižovatky: MUK Bitozeves na východě
(křížení se silnicí II/250 Staňkovice–Bitozeves) a MUK Vyso-
čany (křížení se silnicí I/27 Most–Žatec). Druhá jmenovaná
MUK byla otevřena ve stejný den a společně tak tvoří jakýsi
„čtyřpruhový ostrov“ na jinak v okolí zatím dvojpruhové sil-
nici I/7. I když se na lepší časy již blýská. Na silnici I/7 se
připravuje nebo staví několik dalších, nejen sudopských
úseků a třeba se vbrzku dočkáme  jízdy Praha – Slaný –
Chomutov – hranice ČR jen s „dálniční známkou“.
Práce na DÚR jsme začali z kraje roku 2004, v říjnu
2009 byla pak slavnostně zprovozněna jako vůbec první
stavba v nové kategorii R25,5/100 u nás. 
Mnozí škarohlídi se domnívají, že jsme stavbu omy-
lem vyprojektovali podle letištní normy. Není tomu
tak! I když na jejich obranu je nutné říci, že existence
směrových oblouků je patrná skutečně pouze při
pohledu z letadla.
Uvedená vlastnost naši stavbu přímo předurčila k
tomu, aby zde v červenci 2009 na ještě nezpro-
vozněném úseku proběhl pokus o ustavení čes-
kého rychlostního rekordu, který má od té doby
hodnotu 313,7 km/h.

Hlavní údaje o stavbě:
Projektant: SUDOP PRAHA a.s., HIP Ing. Jan Ostrý
Zhotovitel: Sdružení SGS: Strabag, Geosan, Skanska

Objednatel: ŘSD ČR, správa Chomutov
Délka stavby čtyřpruhové komunikace v kategorii 
R25,5/100 je 5 778 m

Součástí stavby nejsou mosty ani mimoúrovňové křižovatky
Celkové investiční náklady: cca 0,6 mld. Kč

Stříhání pásky 2. října měl na starosti
ministr dopravy Gustav Slámečka 
(druhý zleva).

Skromný projektant u svého auta? Na to by snad
nepřišel ani šílenec. Ing. Jan Ostrý stojí u vozu
Lamborghini Gallardo LP560-4, s nímž  Radek
Bareš vytvořil nový český rychlostní rekord. 
Na stejnou trať se pustila i Martina Sáblíková 
na kole Favorit. Její nový český rekord má
hodnotu 46,28 km/h.
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Kontrolor a kontrolovaný. První má
moc a razítko, druhý se třese, aby
nepřišel o certifikát. Vztah na první
pohled nikoliv idylický. A přece... Dva-
náct let byla paní Štěpánská
kontrolorkou a já tím kontrolovaným.
Když na začátku roku 1996 přišel ředi-
tel s nápadem, že zavedeme systém
jakosti dle mezinárodních ISO norem
a my ty normy začali číst, zhroutili
jsme se, protože jsme jim absolutně
nerozuměli. Ona nás pak několik měsí-
ců trpělivě vedla za ručičku, až jsme
svůj úkol zvládli. A pak následovaly
audity a recertifikace, časem certifika-
ce nových systému a další audity...
Vídali jsme se častěji a ač to může být
s podivem, kontrolovaný se na svou
kontrolorku těšil. Protože paní Štěpán-
ská patřila k tomu vzácnému druhu
techniků, pro něž nic není problém. Ne
vždy jsme měli všechno v pořádku, ale
pokaždé našla elegantní cestu, jak z
maléru vybruslit. A co víc, okamžitě
poradila, anebo, jak je u techniků zvy-
kem, poskytla vzor k opálení.

Pocházela z Moravy, měla veselou
a družnou povahu a postupem doby
jsme spolu nacházeli víc a víc styčných
bodů. A hodně času jsme proklábosili.

Ostatně, byla to postarší dáma, jeden z
majitelů firmy, a na práci měla lidi.
Oba jsme byli odkojeni knížkami Art-
hura Ransoma a kdo se jednou v
duchu zúčastnil dobrodružství Vlašto-
vek, Amazonek a dalších dětí na
anglických ostrovech, žije dál s touhou
poznat všechna ta místa, kde se ode-
hrála. Ona však dokázala svůj sen
uskutečnit: nejen tím, že od mládí pla-
chtila na Brněnské přehradě, ale
nedávno bohatě sponzorovala a s přá-
teli absolvovala čtyři expedice na
plachetnici od Norfolských vod až po
Hebridy. Jako legendární paní Barrab-
lová, která zachránila dětskou expedici

v knize Klub lysek, dostala čestný titul
admirál. Admirál, který stmeloval
posádku ve všech bouřích, jež ji při
plavbách potkaly.

Vyprávěla mi báječné příhody ze
života, z nichž dvě jsem posléze použil
i do knížky povídek. Byly rozkošné v
jejím ústním podání a já jen lituji, že to
papír nedokáže zprostředkovat. Před
Vánocemi jsme si vyměňovali dary:
ona přivezla z jižních Čech třeboňské-
ho kapra a já jí na oplátku daroval
sadu zahraničních sýrů z podolské
prodejny. Při té příležitosti jsem poznal
i nový byt, ve kterém byla tak šťastná...

Měla neuvěřitelnou energii. Její
zaměstnání ji honilo po celé vlasti, ale
našla si čas na jachting s vnoučaty
nebo s členy Klubu čtenářů A. R., jehož
dění se aktivně účastnila. 

Ve výborné kondici v létě oslavila
sedmdesáté narozeniny a potom přišla
rána. Ve čtvrtek 22. října se s ní za nás
v motolském krematoriu rozloučil
kapitán její posádky a na poslední ces-
tu jí popřál, jak v titulku napsáno. 

Po každém člověku, kterého ztratíme,
zůstane v naší duši díra. Jenom po
některém strašně hluboká...

Ivan Krejčí

Naposledy: Dobrý vítr do plachet, admirále Jiřino!
Tak jsem přestěhovaná,“ sdělila mi inženýrka Jiřina o rok později.

„Vracela jsem se jednou z návštěvy dětí – syn bydlí v Kamýku a dcera
v Písnici, zatímco my přes řeku v Radotíně – a najednou jsem v Komo-
řanech uviděla rozestavěný dům. Na krásném místě v kopci s výhledem
na soutok Vltavy s Berounkou.“

„To bych si dal taky,“ podotkl jsem zasněně.
„No, znáte můj poměr k vodě. Tak jsem se zašla zeptat, jestli mají

volné byty, a během týdne jsem měla všechny papíry vyřízené. Tedy,
ne že by to šlo tak hladce – pro bankovní úředníky jsem byla moc stará.
Ale já si vždycky vyžádala jejich nadřízené, a když jsem se probojova-
la až k řediteli, tak ten uznal, že jako spolumajitelka prosperující firmy
jsem schopná na konci roku bance odevzdat požadovanou sumu
peněz.“

Před mnoha lety jsme si ve firmě s pomocí inženýrky Jiřiny zavedli
systém jakosti podle mezinárodních norem a od té doby jsme pravidel-
ně kontrolováni a jsou nám vydávány certifikáty, které pak předkládá-
me na důkaz našich kvalit jinde. Za to všechno neustále platíme slušný
peníz a bezpochyby budeme i v budoucnosti, neboť mezinárodní insti-
tuce vymýšlejí neustálá zdokonalování, čímž certifikační firmy dolují
z nebožáků, jako jsme my, další a další sumy. S jistou nostalgií nad
dosud zaplacenými fakturami se dá konstatovat, že minimálně koupel-
nu s kuchyní má inženýrka Jiřina od nás.

„Kromě krásného místa má to bydlení tu přednost, že to mám kousek
k oběma dětem,“ pokračovala Jiřina. „Když jsem to ovšem sdělila své-
mu muži, zavrčel, že se nikam stěhovat nebude. Že má v Radotíně své
procházky a svou hospůdku a po žádných novotách netouží. Celou akci
důsledně bojkotoval, a když jsem začínala s přípravami na stěhování,
sebral se a odjel do Egypta.“

Tak přeci jenom ještě existují mezi muži silní jedinci, pomyslel jsem
si obdivně. My, co neběháme po Špicberkách, můžeme takovým
pašům jejich vycepované ženy jen závidět.

„Všechno jsem zabalila a připravila sama,“ nepřerušila tok vyprá-
vění Jiřina, neboť se dostávala k pasážím, kdy vlastní sebeobětování
vzruší i samotnou vypravěčku. „Všechno jsem přestěhovala
a v novém bytě znovu rozmístila, vypulírovala a připravila k bydle-
ní. Když se muž vrátil z Egypta, byl unavený, a tak sebou prásknul
na pohovku a usnul. V podvečer se vzbudil a já ho vyzvala, aby šel
se mnou na procházku. Slunce už zapadlo, ale zem byla poprášena
čerstvě napadaným sněhem a na cestu bylo vidět. Asi dvě hodiny
jsme procházeli údolím modřanského potoka, lesem a bylo to nád-
herné. Díky tomu, že manžel ztratil dost sil cestováním a přechodem
z horka do zimy, necválal daleko přede mnou jako jindy, ale šel po
mém boku. Na závěr jsme se stavili v malé hospůdce nedaleko naše-
ho domu.“

Inženýrka Jiřina se na chvíli odmlčela, aby si vychutnala finále.
„A když jsme přišli domů, muž se rozhlídnul po bytě a řekl: Je to tu

hezký, bude se nám tu pěkně žít. To jsi dobře zařídila.“
Díval jsem se jí do očí. Byla v nich směs lítosti, potěšení a… úžasu.
„Představte si,“ vydechla, „můj muž mě pochválil. Poprvé v životě.“
Proč žijí ženy s muži? Kromě jiného i proto, že tito jim přinášejí neo-

pakovatelné zážitky.
„No vidíte,“ řekl jsem, „miliony žen jsou svými muži chváleny dnes

a denně a vůbec to už nevnímají. Ale vy si tu jedinou pochvalu budete
hýčkat až do hrobu.“

(Z knihy „Neskákejte z okna, když se zrovna nedaří, Mladá fronta 2007)
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Smíšený pěvecký sbor SUDOP Praha 
29. sezóna

29. ročník činnosti sboru zahájilo soustředění ke
sborovému nácviku, konané tentokrát v zasedačce
SUDOPu ve dnech 18. října a 15. listopadu 2008.
První koncert sezony se konal dne 6. prosince 2008
v reprezentačním sále Fantovy budovy Wilsonova
hlavního nádraží v Praze. Byl to nádherný koncert,
oceněný potleskem zcela zaplněného secesního
sálu. Smíšený pěvecký sbor SUDOP tentokrát posí-
lili členové Pražských mužských sborů, což se příz-
nivě projevilo na barvě zvuku celého sboru. Na pro-
gramu tohoto adventního koncertu bylo v jeho
první části pásmo staročeských vánočních písní
a koled, v němž sóla a doprovod na flétnu zahrála
Barbora Abrahámová, elektrovarhany rozezněla
Jana Pavelková. Po přestávce zazněla Česká vánoč-
ní mše „Hej, mistře“ Jakuba Jana Ryby v podání
sboru, členů orchestru ČVUT a Jany Pavelkové;
sóla zazpívali Naděžda Chrobáková – soprán, Ilona
Šatylovová – alt, Petr Štěpnička – tenor a Ivo Michl
– bas. Celé vystoupení řídila Dagmar Kohoutová.
Stejný program a totožné obsazení měl druhý před-
vánoční koncert, který se konal tradičně v králov-
ském sále státního hradu Křivoklát, o to 13. prosince
2008. Tentokrát ho sledovalo tolik lidí, že se do sálu
sotva vešli.
Hned následující den 14. 12. 2008 se uskutečnil rov-
něž již tradiční koncert v katolickém kostelu sva-
tých Petra a Pavla v Radotíně. Rybovu vánoční mši
Hej, mistře, roráty a vánoční koledy, si poslechlo
ohromné mnžství lidí, kteří stáli i na prostranství
před kostelem.
Třídenní „šňůru“ zakončilo vystoupení sboru v čes-
koslovenském kostele v Dejvicích dne 15. 12. 2008
na koncertu orchestru ČVUT. Sbor SUDOP se na
vystoupení podílel skladbami Laudate Dominum
(W. A. Mozart), Hej, mistře (J. J. Ryba) a koledami.  
V závěru roku zajel sbor s muzikanty a sólisty do
Slaného, kde v děkanském kostele sv. Gottharda
přednesl dne 30. 12. 2008 opět Rybovu vánoční mši.
Ta zazněla ještě jednou dne 4. ledna 2009 v nusel-
ském Sboru církve československé husitské v
Táborské ulici.
A znovu do nácviku nových programů! Dokonce
trojím soustředěním ve dnech 7., 8, a 21. března –
rovněž v budově SUDOPu – začala příprava na dal-
ší činnost.
Hned 10. dubna 2009 se sbor zúčastnil koncertu v
kostelu církve římskokatolické svatého Václava ve
Vršovicích, který se uskutečnil za podpory grantu
Městské části Praha 10. Na programu byla duchovní
kantáta pro sóla, sbor a orchestr Stabat Mater, opus
58 Antonína Dvořáka. Pod taktovkou Tomáše
Čechala zazpívaly tyto sbory a účinkovali sólisté: 
Cantores pragenses, Smíšený pěvecký sbor
SUDOP, Spojené pražské mužské sbory, Sbor sv.
Cecilie z Poděbrad, Eva Müllerová – soprán, Lucie
Hilscherová – alt, Václav Hajduch – tenor, Vladimír
Jelen – bas.
V následujícím dnu 11. dubna 2009 se konalo obvyklé
velikonoční vystoupení na hradě Křivoklát, tentokrát s
programem:  Plačte, andělové od Adama Michny z
Otradovic, duchovní kantáta Stabat mater od Antoní-
na Dvořáka (výběr) a Hospodine, pomiluj ny od Anto-
nína Dvořáka (z oratoria „Svatá Ludmila“).
Pod taktovkou Dagmar Kohoutové a za doprovodu
Jany Pavelkové na klávesové nástroje účinkovali se
sborem SUDOP Praha členové Pražských muž-
ských sborů a sólisté: Hana Blažíková – soprán, Ilo-
na Šatylovová – alt a recitace, Petr Štěpnička –
tenor, Martin Matoušek – bas.
Dne 2. června 2009 vystoupil náš tenorista Ladislav
Pivec na svém autorském večeru v sále Unitarie. Na
koncertu zazněla jeho opera Faust a Markéta a něko-
lik orchestrálních skladeb.
Milé rozloučení s letošní sezonou se konalo za
krásného počasí v Javorníku – Čtyřkolech v lati-
fundii manželů Novákových dne 13. června 2009
a nakonec jako tradiční beseda na chatě naší sbor-
mistryně Dáši v Městečku u Křivoklátu dne 25. čer-
vence 2009.
K nácviku a uvedení náročného díla Stabat Mater
obdržela naše sbormistryně a celý sbor překrásný
pochvalný dopis od dirigenta Tomáše Čechala;
dopis je uložen v kronice sboru.

V září 2009 od ♥ AFJ.

PARTY nebo RAUT? Malá poradna.
Jistý gastronomický odborník pátral, jak se do české gastronomie dostal název RAUT. Zjistil, že se
jedná o počeštěný anglický výraz rout, jenž staré slovníky překládají jako srocení více než tří lidí,
výtržnost, zmatek, houf, sešlost, zástup, dav, lidská chamraď, zběř, holota, sebranka, pakáž, apod.
Dále objevil, že tento výraz k nám zavlékl nějaký gastronomický zločinec, neboť nikde na světě ho
neznají. V českých zemích se tento výraz používá hlavně k označení hromadného bufetového
občerstvení a takzvaných cocktail parties. Tedy studená jídla, ovoce a zákusky na bufetových
stolech, teplá jídla za asistence kuchařů a mezi tím vším bloudící obsluha obého pohlaví.
Zjednodušeně se dá říct, že PARTY je neformální sešlost několika lidí. Například SUDOP PARTY tak
tří set. Takových sešlostí může být nespočet druhů: garden party (zahradní), children party (dětská),
birthday party (narozeninová), party na parníku, při odchodu do důchodu... Každá z nich má trochu
jiné nároky na oblečení a chování účastníků. Například pořádá-li zaměstnavatel pro své zaměstnance
společenskou party na konci roku, předpokládá, že lidé nepřijdou v pracovních oděvech. Což jsou
pro montéra montérky a pro projektanta třeba... džínsy.
Přestože PARTY je sešlost dost uvolněná, měli by účastníci ctít program pořadatele, který zpravidla
dostanou předem. Ke slušnosti patří, že po vstupu člověk pije a jí pouze to, co je mu výslovně
nabídnuto; s ostatním počká, až je programová část skončena. Konzumaci pokrmů je radno
provádět v logickém sledu od předkrmů přes hlavní jídlo k ovoci, zákuskům a kávě a ne naopak. 
Na talířek si nakládáme malé množství potravin, protože můžeme jít několikrát. Výhodou je, že pak
nevypadáme jako nenažranci a z přetékajícího talířku nám nic nepadá na zem.
Pokud ovšem i z našeho malého množství něco upadne, kopneme to decentně pod stůl. To je, co?
To, co doma nesmíme, zde je povoleno. Ovšem, potká-li to porci bramborového salátu, zbaběle
neprchneme, ale stojíme nad hromádkou tak dlouho, než odchytíme rotující obsluhu.
Party je především vítanou příležitostí poklábosit s řadou lidí. Protože se to většinou děje na
stojáka, kdy v jedné ruce třímáme talířek a v druhé vidličku, zdravíme se jen ústně. Pokud se
přesto nějaký šílenec pokusí stisknout nám ruku, máme dvě možnosti: do levičky mu na okamžik
vtiskneme naši vidličku a tím si uvolníme pravačku, nebo před ním prchneme.
Pro někoho je party vítanou příležitostí naprat do sebe víc alkoholu než snese a v euforii si pak
potykat s kdekým. Pokud se jedná o šéfy, je moudré po vystřízlivění situaci opatrně zmapovat.
Dlužno dodat, že pravidla dobrého chování platí i pro pořadatele. A pokud ten nechá své vážené
hosty půl hodiny mrznout ve vstupní hale ve frontě na jednu mrňavou šatnu, nemůže se pak divit, že
rozzuření hosté se po vstupu vrhnou na jídlo a pití a vůbec dělají čest posledním přeloženým
výrazům slova rout... IK

110. služební auto v barvách 
SUDOPU PRAHA

Škoda Yeti 
Přijíždí první české SUV

Rád bych vám představil nové služební vozidlo spo-
lečnosti SUDOP PRAHA a.s. Škoda Yeti je pátou
modelovou řadou značky a první české SUV (sport
utility vehicle, tedy sportovní užitkové vozidlo). Pro
potřeby naší společnosti ideální víceúčelové vozidlo:
je skvělé na dálnici, rychlé a bezpečné na silnicích

a úžasné v terénu, za předpokladu stejně zdatného uživatele. Připomínám jinou techniku jízdy s vozy
4 x 4 a zejména s Yetim, který má zcela novou mezinápravovou spojku Haldex. O detailech a specifi-
kaci hovoříme pravidelně na školení řidičů, ale přece jen některá data. 
Světlá výška 1800 mm, celková délka 4223 mm, šířka 1793 mm. Novinkou je tlačítko 
OFF-ROUD pro jízdu v terénu. Samozřejmostí je ABS, ASR, EDS a v neposlední řadě cena, která je ve
srovnání s Octávi Combi 4 x 4 o mnoho nižší. Variabilitu a komfort cestování na zadních sedadlech
zvyšuje koncept VarioFlex, převzatý z modelu Roomster. Tři oddělená sedadla lze jednotlivě sklopit
nebo vyjmout, vnější sedadla lze posouvat v podélném směru a při vymontovaném středním sedad-
le lze posunout i o 80 mm ve směru příčném. Tím se Yeti změní z pětisedadlového vozu na vůz čtyřse-
dadlový, prostor vzadu tím však vzroste až na úroveň vyšší třídy. Po vyjmutí zadních sedadel pojme
zavazadlový prostor až 1760 litrů nákladu. 
Víceprvková zadní náprava byla v porovnání s modelem Octávia upravena, má o 30 mm širší rozchod
a ve spojení s torzním stabilizátorem na přední nápravě snižuje naklánění karosérie v zatáčkách. Při
použití spojky Haldex čtvrté generace za dobrých trakčních podmínek (suchá silnice) se 96 % točivé-
ho momentu motoru přenáší na přední kola a naopak v extrémních podmínkách přenese až 90 %
výkonu na zadní nápravu. Ale řidiči pozor – při noze na plynu!! 
Závěrem dovolte přání: mnoho šťastných kilometrů pro dobré řidiče, kteří dokáží ocenit bezva auto. 

Vladimír Ježek (na fotografii vlevo)
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KLUB DŮCHODCŮ
Cílem červencového vlakového zájezdu byla ves-
nice a zahrady firmy Botanicus v obci Ostrá
u Lysé n/L. S průvodcem jsme prošli středověkou
vesnici s ukázkami tradičních řemesel, 13 zahra-
dami a dvory i s domácími zvířaty a úly pro včely.
Návštěva byla poučná a poskytla nám i odpočinek.
Závěrem jsme si mohli zakoupit ekologické pro-
dukty prodávané za místní měnu „groše“(ve ves-
nici byla i směnárna). Po prohlídce, za krásného
letního počasí, někteří senioři využili služeb hos-
tince „U žíznivé ryby“ a cesty kolem Labe do
Lysé, nebo kratší cesty do zastávky Ostrá. Nako-
nec všichni skončili v pantografu City elefant.

Slibovaný výlet do Českosaského Švýcarska jsme
podnikli v srpnu vlakem, samozřejmě s výlukou
a přeplněným busem MHD do Mezné, našeho
výchozího místa pěšího pochodu se slibovaným
prudkým klesáním v délce 0,5 km. Tuto opravdu
náročnou část cesty jeden z nás mohl (musel, jiná
možnost nebyla) uskutečnit jen s pomocí dvou
fyzicky zdatných seniorů. Další část cesty kolem
říčky Kamenice, s jízdou na pramici s ukecaným
převozníkem, skončila na obědě v Hřensku. Něk-
teří důchodci pak podnikli ještě cestu k Pravčické
bráně, ti znavení zamířili rovnou k domovu.

Podle počasí poslední letní týden, podle dopravy
objížďky a opravy komunikací nás provázely na
zářijovém zájezdu do Kostelního Vydří a jeho kar-
melitánského kláštera. O řádu a příjemném kos-
tele nám povídal „Bosý karmelitán“ (obutý ale
byl) v hnědé kutně. Po přesunu do Dačic jsme
věnovali čas obědu, procházce středem města
s radnicí v renesančním Starém zámku se sgrafity
a s pomníkem první kostky cukru na světě vyrobe-
né roku 1843 ve zdejším cukrovaru. Odpoledne
jsme navštívili Nový zámek s empírovým nádvo-
řím a zajímavými interiéry. Na zpáteční cestě jsme
se krátce zastavili na náměstí městské památkové
reservace Telč. 

František Bartoš

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
85 let Ing. Josef Beneš, 17. 12.

hlavní specialista tech. odboru
80 let Ing. Antonín Janovský, 21. 11.

hl. ing. projektu stř. žel. tratí a uzlů
75 let Hrabáková Marie, 12. 10.

odborný referent tech. odboru
Cízlová Marta, 7. 11.
referent odboru ceníkového

Sponzoring 2009
Finanční krize zasáhla i neziskové organizace, které si bez výjimky stěžují na silně krácené příspěvky státu. Tak
jsme se tentokrát rozhodli v došlých žádostech neškrtat a podělit všechny, jež splňují kritéria. Těm, které
podporujeme dlouhodobě, jsme trochu ubrali, a tak se dostalo i na ostatní. Z těch, kterým věnujeme péči
dlouhodobě, to byly: Modrý klíč - sdružení pro pomoc mentálně postiženým v Praze 4, nadace PER MUSICAM
AEQUO, Praha 1, která pomáhá hudebnímu vzdělávání zrakově postižených, Spolek TREND vozíčkářů Olomouc
(podpora asistenční služby), Středisko rané péče Praha 2 (podpora rodiny a vývoje dítěte se zrakovým
postižením) a občanské sdružení SANANIM v Praze 9, které se stará o prevenci a léčbu drogově závislých; do
tradičních „zákazníků“ lze již zařadit i Českou unii neslyšících, která každoročně pořádá setkání „Mluvící ruce“
a Rozum a Cit, nadační fond pro opuštěné děti v Praze 3. 

Přispěli jsme na provoz chráněných dílen Fokusu
Mladá Boleslav. Nadace Františka Faltuse, Praha 6
dostala příspěvek na podporu studentů zaměřených na
ocelové konstrukce a 1. pražský sportovní klub
neslyšících příspěvek v Praze 4 na dárky Mikulášské
nadílky svým členům. Přispěli jsme i na provoz Hospice
Anežky České v Červeném Kostelci a mobilního
hospice Dobrý Pastýř v Čerčanech. Podpořili jsme
pobyty tělesně postižených klientů, které pořádá
Občanské sdružení Borůvka, Borovany, Diakonii
Českobratrské církve evangelické v Kloboukách u Brna
s domovem zdravotně postižených, Integrační centrum
Zahrada v Praze 3 a jeho denní stacionář pro děti s
kombinovaným postižením, Jasněnku Uničov a její
stacionář pro zdravotně postižené děti a Společnost

Duha, nadaci pro děti postižené mozkovou obrnou.
Příspěvky na činnost dostalo Občanské sdružení Máme
otevřeno? z Prahy 2, Křesťanské sdružení zrakově
postižených AVE na výrobu zvukových knih a nadace
Domov 2007 na mimoškolní vzdělávání dětí v dětských
domovech. Podpořili jsme mezinárodní studentský
workshop pořádaný Technickou univerzitou v Liberci
a jedno představení pro děti občanského sdružení
Divadlo v Letohradě. Prostřednictvím České televize
a jejich čtyř adventních koncertů jsme pomohli dalším
neziskovým organizacím.

Každoroční příspěvky získaly: 78. skupina SKALKA
Praha 10 na zvelebení táborové základny v Kamenici
u Humpolce (pečují i o děti našich zaměstnanců)
a Pěvecký sbor SUDOP (příspěvek na vybavení). Samozřejmostí je darování méně výkonných počítačů: letos jich
neziskové organizace dostaly devět. -kre-

V pořadí už třináctá
výstava obrazů byla k
vidění ve dnech 8. a 9.

října 2009 ve velké
zasedačce pražského

SUDOPU. A aby se oko
návštěvníka potěšilo

nejen pohledem na zdi,
ale i na stoly, přizval ke

spolupráci řezbáře
Petra Maiera.

Třináctka se tentokrát
ukázala jako šťastné

číslo a výstava děl obou
umělců pohladila četné

návštěvníky po duši.

Alois Štyndl opět vystavoval Foto Petr Kaizar

Hospic Anežky České v Červeném Kostelci

Chráněné dílny Fokusu Mladá Boleslav



Vedle osobní dopravy zajišťovalo nádraží Těšnov – dříve Denisovo –
také nákladní dopravu, která byla soustředěna na Rohanském ostrově.
Zde se protínaly všechny tehdy užívané formy nákladní dopravy, a to
silniční, železniční i vodní. Rameno Vltavy bylo využíváno pro lodní
dopravu a překladiště na železnici (Denisovo nádraží – nákladové
nádraží Rohanský ostrov) nebo na silnici (dodnes jsou patrné v Po-
břežní ulici zbytky doků a souvisejících budov pro ustájení koní). 

Jak již bylo uvedeno, nákladní nádraží bylo vybudováno jako proza-
tímní koncové nádraží na Rohanském ostrově a osobní na Těšnově
u Poříčské brány na ploše mezi Královskou třídou (dnes ulice Sokolov-
ská) a mlýnským ramenem Helmových mlýnů. Kvůli bourání hradeb
a náročnému přemostění plavebního kanálu do karlínského říčního pří-
stavu sloužilo v době od zahájení provozu na pražské větvi ÖNWB 
(4. 10. 1873) prozatímní osobní nádraží na Rohanském ostrově s jedno-
duchou výpravnou osob a rychlozboží a provizorním kolejištěm. Přístup
k němu byl po novém železničním mostě přes kanál karlínského přísta-
vu proti dnešnímu Karlínskému náměstí. 

Dne 10. května 1875 bylo předáno provozu  nádraží definitivní
a Karlín přišel o své prozatímní nádraží. Nové železniční zastávky se
dočkal 15. října 1895, kdy byla zřízena zastávka Karlín. Podle staničení
se nacházela v km 32,9. Později, v roce 1899 nesla název Karlín pří-
stav, aby se odlišila od zastávky Karlín na trati Praha–Kolín. Od roku
1942 nesla název Praha Karlín přístav a v roce 1962 byla zrušena. Do
výstavby nové pobřežní ulice se zachovaly zbytky podchodu této

zastávky. Provoz na Severozápadním nádraží – Praha Těšnov  byl ukon-
čen roku 1972, nákladní trať z Vysočan na Rohanský ostrov byla zruše-
na až roku 1984. 

Trať vedla souběžně se Sokolovskou ulicí směrem do Libně ven z
Prahy a na katastru obce Libeň se nacházela stanice Libeň dolní nádra-
ží. Stanice byla tříkolejná a sloužila ke křižování vlaků a nakládce kuso-
vých zásilek.  Na vysočanském zhlaví stanice byl úrovňový přejezd s
dnešní ulicí Zenklovou zabezpečený mechanickými závorami. Jednalo
se o pražskou raritu, protože to bylo jediné místo, kde se křížily želez-
niční koleje s tramvajovou tratí. Když se železniční trať používala
v řádném provozu, měla tramvajová trať statut manipulační spojky. Pra-
videlná tramvajová doprava zde začala až poté, kdy byla trať proměněna
v pouhou vlečku.

Trať dále pokračovala zástavbou v Libni, nejdříve podjela nejkrat-
ším železničním tunelem původní trať Vysočany–Vítkov a po překonání
Rokytky viaduktem pokračovala táhlým stoupáním až do stanice Praha
Vysočany, kde měla společnost rakouské severozápadní dráhy společné
nádraží s tratí turnovsko-kralupskou. 

Zmizelé koleje – zmizelá nádraží (2) Petr Lapáček

Nahoře: 2x Karlínský přístav s
železnicí.
Uprostřed: první nákladové
nádraží na Rohanském ostrově
(vlevo) a úrovňový přejezd s uli-
cí Zenklovou u stanice Libeň
dolní nádraží.
Dole: výpravní budova stanice
Libeň dolní nádraží (vlevo) a
zbytky mostu přes Rokytku a
tělesa dráhy z Těšnova do Vyso-
čan.



22-23

Pražské zastávky zaniklé ve 20. století
Železniční tratě slouží především k dopravě cestujících. Během jejich
více než  stopadesátiletého rozvoje vznikaly ze strany obcí, po jejichž
katastru tratě vedly, požadavky na zřízení zastávek. Železniční společ-
nosti těmto požadavkům postupně vyhovovaly, ale pokud zastávka
nebyla využívána, případně snižovala propustnost tratě, přistupovalo se
časem k jejich rušení. Obdobným vývojem prošly zastávky na území
velké Prahy.

Zastávka v Podbabě na trati Praha – Ústí nad Labem byla otevřena
20. srpna roku 1867. V květnu 1942 byl její název změněn na Praha Pod-
baba, ale 15. května 1949 byla zastávka definitivně zrušena. Nádražní
budova byla dochována do dnešních dnů, avšak slouží pouze k obytným
účelům. Doufejme, že zánik není definitivní a bude realizován záměr na
vybudování nové zastávky v poloze blíže k nádraží Praha Bubeneč.

Na trati Buštěhradské dráhy byla uvedena do provozu 4. listopadu
1863 zastávka Liboc. Nacházela se mezi stanicemi Veleslavín a Ruzy-
ně. Dne 25. března 1946 byl její název změněn na Praha  Liboc a dne 
2. června 1985 byla zrušena. Budova zastávky je na trati k vidění ještě
dnes. V rámci projektu modernizace trati Praha–Kladno s odbočením
na letiště je na dvoukolejné trati navržena nová zastávka Praha Liboc,
a tak se můžeme těšit, že  i tato zastávka znovu ožije. 

Byl to rozvoj zřejmě  průmyslového předměstí Prahy, který vedl k
tomu, že na trati Praha–Kolín byla zřízena zastávka Karlín. Jednalo se
o druhou zastávku v katastru Karlína, protože o čtyři roky dříve byla zří-
zena zastávka Karlín přístav. Poprvé zde vlak zastavil 1. května 1899
a ve stejný den byly dány do užívání i schody pro pěší, které vedly přes
kolejiště. Od 4. května 1942 nesla  název Praha Karlín. Zastávka byla
zrušena v roce 1957.

Zajímavý osud mají železniční stanice a zastávka Hrabovka. Na tra-
ti z Prahy do Kolína byla první mimopražskou stanicí Hrabovka. Do
provozu byla uvedena  15. srpna 1872 s výstavbou pražské spojovací
dráhy a byla na této straně její výchozí stanicí. V době svého vzniku
ležela na  území  Královských Vinohrad, které se roku 1875 rozdělily.
Žižkov byl pak 15. května 1881 povýšen na město a stanice byla na jeho
katastru. Jako samostatná stanice byla zrušen 3. září 1919 a byla přičle-
něna k Masarykovu nádraží.  Jméno Hrabovka za tři roky ožilo znovu.
Dne 18. prosince 1922 byla zřízena zastávka se stejným jménem. Byla
umístěna blíže k Masarykovu nádraží, které bylo ve dvacátých letech
prostorově velice omezeno. Proto byly upraveny některé kusé koleje nad

Trocnovskou ulicí a vypravovaly se odsud posilové vlaky do Českého
Brodu. Většina vlaků jedoucích kolem zde ani nezastavovala.  Po rozší-
ření Masarykova nádraží ve třicátých letech přestala  být od 15. května
1933 využívána a dne 5. května 1941  byla zrušena. Naposledy ožila
příležitostnými spartakiádními vlaky v roce 1955.

Zastávka v Hloubětíně byla zřízena 1. května 1882. Ležela na trati
mezi železniční stanicí Libeň horní nádraží a zastávkou Kyje.  
Od 4. května 1942  se zastávka jmenovala Praha Hloubětín. Byla zrušena
v souvislosti s rozšířením železniční stanice Praha Libeň horní nádraží
v roce 1975. Dne 21. září 1965 se na zastávce stala tragická dopravní
nehoda, když zezadu najel nákladní vlak tažený elektrickou lokomotivou
do stojícího osobního vlaku vedeného elektrickou jednotkou. Příčinou
nehody bylo to, že vlaková četa, která odjížděla z Prahy Libně na
„výstrahu“, přehlédla oddílové návěstidlo autoblok před zastávkou
v poloze „stůj“. Nehoda si vyžádala 14 mrtvých a 70 zraněných.

Při ústí prvního vinohradského tunelu u Nuselských schodů byla 1. října
1888 zřízena zastávka Královské Vinohrady. Zastávka byla  společná pro
pražskou spojovací dráhu  a dráhu císaře Františka Josefa. V roce 1911
vypracoval architekt Jan Heindl projekt na úpravu komunikace a vybudová-
ní nové zastávky. Od tohoto roku měla vinohradská zastávka secesní nád-
ražní budovu v Bělehradské ulici, která se dochovala do dnešních dnů. Na
smíchovské trati byl zřízen dlouhý krytý peron, který vedl i na mostní kon-
strukci. Roku 1923 povýšila zastávka na železniční stanici, ale provozním
charakterem byla nadále zastávkou, a tak v květnu 1933 byl staniční úřad
zrušen a výpravčí zde přestal konat službu. Dva roky před svým zrušením
v květnu 1942 byla přejmenována na Praha Královské Vinohrady. Zastávka
zanikla v souvislosti s otevřením  druhého vinohradského tunelu v roce
1944. Bohužel, i když se zachovala secesní budova zastávky, nepočítá žád-
ná studie s jejím obnovením, protože směrové a výškové poměry před por-
tály vinohradských tunelů jsou opravdu stísněné.
Jak již bylo uvedeno, na pražské spojovací dráze byl provoz zahájen 
15. srpna 1872 a o měsíc později byla stanice Vyšehrad otevřena pro
rychlozboží a nákladní dopravu. O deset let později byla postavena spojka
mezi vyšehradským nádražím a nádražím Nusle Vršovice. Od 1. října
1888 se začala stanice Vyšehrad používat pro pravidelnou osobní dopra-
vu. Do té doby sloužila pražská spojovací dráha pro nepravidelnou dopra-
vu. Počátkem 20. století byla pražská spojovací dráha zdvoukolejněna.
Byl vyměněn železniční most za dvoukolejný a železniční stanice Vyše-
hrad prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Při přestavbě okolo roku 1904 dostala
budova dnešní novorenesanční vzhled se secesními ozdobami. Ve stanici
vzniklo ostrovní nástupiště s přístřeškem z hrázděného zdiva. Od roku
1942 nese stanice název Praha Vyšehrad. Dne 29. května 1960 zde skon-
čila osobní  doprava a stanice se stala výhybnou. Výpravní budova začala
sloužit jiným účelům a jistý čas zde sídlilo i středisko dopravní technolo-
gie pražského SUDOPU. V současné době celý areál chátrá a vrcholem
byl počin soukromého investora, který zboural hrázděný přístřešek na
nástupišti. Doufejme, že i na tomto nádraží se dočkáme lepších časů, pro-
tože výhledové studie zde s obnovením osobní dopravy počítají.

‘Královské Vinohrady

Liboc

Hrabovka
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Vladislav Černý 60 let (27. 10.)
Pražský rodák Vláďa Černý nastoupil
po maturitě na SPŠ Dopravní v roce
1968 k ČSD, konkrétně do železniční
stanice Praha-Vysočany. U ČSD
působil v různých funkcích až do
roku 1996. Mezitím v roce 1979
dokončil dálkové studium Vysoké
školy dopravní v Žilině. Po jednoroč-

ním působení na Technoprojektu Ostrava a krátkém
intermezzu mimo obor nastoupil v roce 1998 na
SUDOP PRAHA a.s. a sice středisko 205 (koncepce
dopravy), kde jako dopravní technolog využívá širo-
kých praktických zkušeností, které získal během
dlouhých let strávených na dráze.
Svůj kladný vztah k SUDOPU (lépe řečeno jeho pra-
covníkům) projevil už v době, kdy netušil, že bude
někdy na SUDOPU pracovat, a sice, když pracoval v
železniční stanici Kralupy nad Vltavou v letech 1985-
93, která procházela náročnou rekonstrukcí a měl tak
možnost poznat práci projektantů z pohledu uživatele
stavby. Někteří z tehdejších projektantů této stanice
působí na SUDOPU dodnes.
Vláďa Černý pochází z hudební rodiny, takže hudba je
jeho koníčkem od klasiky po heavy metal. Dlouhá léta
hrál badminton, ale pokus o profesionální návrat na
dvorec před dvěma lety na prvním sudopském turnaji
skončil natrženým svalem, takže nyní pohybovou akti-
vitu pokrývají méně akční činnosti jako cyklistika nebo
plavání. Díky tomu je ve velmi dobré tělesné kondici,
která se pozitivně odráží v jeho práci. Zdokonalováním
své práce využíváním nových programů, které stávající
výpočetní technika umožňuje, je vzorem i mnohem
mladším spolupracovníkům.
Co popřát Vláďovi do dalších let? Hodně zdraví, psy-
chické pohody, aby ještě dlouho mohl na SUDOPU
pracovat a předat mladým kolegům co nejvíce zkuše-
ností, a to nejen v oboru železniční dopravní
technologie, ale dopravy vůbec, včetně poznatků
z náročných služebních cest, jako naposledy z Beni-
nu a Nigeru.

-tik- 

Květoslava Hýsková - 60 let (*18. 11.)
Poprvé na tento svět pohlédla v malé
horské vesničce v oblasti Oderských
vrchů, v Dobešově. Své mládí prožila
na severní Moravě. Po absolvování
střední průmyslové školy železniční v
Šumperku působila jako výpravčí vla-
ků v několika železničních stanicích
na severní Moravě. Dovolenou si dva-

krát prodloužila o mateřskou, aby vychovala a do života
připravila syna Pavla a dceru Kateřinu. Střídavě si tak
užívala radostí v životě rodinném i pracovním, a to až
do roku 1975, kdy ji změna bydliště přivedla do Prahy
a změna pracoviště na tehdy ještě Státní ústav dopravní-
ho projektování. Nastoupila k tehdejšímu středisku 01
jako dopravní technoložka a tato její činnost jí umožnila
postupně poznat téměř celou, tehdy ještě Českosloven-
skou republiku.
Namátkou vzpomeňme na akce na jižním tahu na území
Slovenska (od Košic až do Zvolena) a Moravy (od Břec-
lavi do Jihlavy), práce na technologii provozu vlečky
Slovenských celulózek a papíren ve Štúrově, termínově
velice napjatý úkol pro zpracování studie na vymístění
Slovnaftu z Bratislavy do oblasti Nitry (pod názvem
„Nová rafinerie Slovensko”) a rozsáhlý úkol na zvýšení
propustné výkonnosti na tratích Nymburk - Mladá Bole-
slav - Česká Lípa - Liberec a Bakov nad Jizerou - Liberec
v souvislosti s předpokládaným zvýšením těžby uranu.
V roce 1992 na krátký čas SUDOP PRAHA opustila,
ale vláčky a její předešlí kolegové jí v jejím přechod-
ném působišti natolik chyběli, že se v roce 1994 ke
„své“ dopravní technologii vrátila a úspěšně ji vykoná-
vá dodnes. Při práci využívá svých bohatých
a dlouholetých zkušeností na dráze, vyniká přehledem
a vrozenou schopností komunikace.
V osobním životě nachází potěšení u svých dětí
a vnoučat Tomáška, Lucinky a Karolínky.
Je kamarádská, vstřícná a pravdomluvná a nesnáší neu-
přímnost. -syr-boh-

Eva Pollnerová - 60 let (*23. 12.)
Narodila se v Buštěhradě, malém
městečku nedaleko Kladna. Od dětství
měla ráda pohyb a sport, což prokáza-
la v pěti letech saltem vpřed z výšky
3 metrů do kupky sena na jednu buště-
hradskou  zahrádku. Vždy jsme měli s
Evou k sobě hodně blízko, a tak
nechápu, co mě vedlo k tomu, že

jsem jí otloukal v jejích  šesti letech hlavu o schody.
Naštěstí byly dřevěné... Po našem přestěhování do Pra-
hy v roce 1956 jsem to již neopakoval. I když jsem měl
pádnější důvod, když  na pomoc postiženým dětem
věnovala můj dřevěný vláček.
Během základní školní docházky si našla svého
koníčka. Řadu let hrála na vrcholné úrovni házenou –
jako pivot a později křídlo prvoligového Tatranu
Střešovice a koketovala i s účastí v národním druž-
stvu. Házenou samozřejmě hrála i během studií na
gymnáziu na Pohořelci. Po jeho absolvování v roce
1967 pracovala nejdříve v Kancelářských  strojích
a později v PZO Ligna.
Během svých mateřských povinností se s rodinou
přestěhovala z Břevnova na Žižkov, a tak není divu,
že si našla cestu na SUDOP. Pracuje tu od roku 1984;
nejprve byla sekretářkou technického náměstka Ing.
Fábera a od r. 1990 je ekonomkou střediska 209.
Dokáže s obdivuhodnou samozřejmostí a zcela samo-
statně zvládnout obrovské množství agendy, kterou
představuje složitá džungle smluvních a jiných
obchodních vztahů jednoho z největších  projekto-
vých  středisek SUDOPU.
Ráda a pravidelně se vrací do Lázní Bělohrad v Podkrko-
noší, kde má naše rodina kořeny a otec tu žije dodnes. V
plnění chalupářských povinností jí vydatně pomáhají dvě
skoro dospělá vnoučata. A třetí vnučka přibyla teď v listo-
padu.Stále se účastní  turnajů veteránek v házené, ale
nyní již více provozuje turistiku, cyklistiku, tenis a jiné
aktivity, které se jeví ve srovnání s házenou šetrnější.    
Letos kolem Vánoc si připomeneme s Evou  její svátek
a současně kulaté jubileum.

Petr Lapáček

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Dobrý den,
po konci minulého roku jsem opět nucen zaslat připomínku – stížnost
ke kvalitě stravování. Již minulý týden jsem měl nutkání reklamovat
řízek. Z časových důvodů i s pochopením, že se to může stát, jsem
nechal bez povšimnutí skutečnost, že jsem na talíři dostal tenkou
vrstvičku masa obalenou strouhankou. Když dnes byl plátek masa
snad sotva 1 mm obalený v přepálené strouhance, již jsem nevydržel
a ukázal toto panu vedoucímu. Po nějaké době nářků (které snad
jediné umí) ohledně financí, byl ochoten tento milimetrový plátek
masa vzít a jít Vám ho ukázat. Bohužel se nepodařilo Vás zastihnout.
Píšu bohužel proto, že by ste se sám možná podivil nad průhledností
toho plátku masa, který sotva dosahoval tloušťky 1 mm. Poté mě pan
vedoucí přesvědčoval, jak jiný řízek má odpovídající váhu a pokou-
šel se jej přede mnou i zvážit. V jeho dětské ufňukanosti, jak je na
tom zle, místo aby mou reklamaci přijal a vyřídil, se mě stále snažil
přesvědčovat, jak jiný řízek je v pořádku apod. Mě však nezajímal
jiný, který si nechal nandat, ale ten, který jsem obdržel. 
Když už na toto neměl argumentaci a nijak ani neměl zájem tuto
reklamaci vyřídit, či mě nechat aspoň v klidu dojíst, prohlásil, že se se
mnou srát už nebude a rozbije mi hubu, ať jdu s ním ven nebo do kan-
celáře. V místě jeho provozovny, kde nemám co dělat, jsem se nachy-
tat nenechal, aby pak nemohl tvrdit, že jsem byl neoprávněně v pro-
storu, kde nemám co dělat, že se mě třeba snažil marně vykázat apod.
Vzhledem ke skutečnosti, že jediné, co umí, je skuhrat jak malé roz-
mazlené dítě, bych se tomuto ani nedivil a proto jsem přijal jeho
nabídku, že se od něj nechám fyzicky napadnout venku a vyšel ven.
Škoda že nezačal, v sebeobraně bych se s ním nemazlil. Pln očekávání

připraven tvrdě vyřídit jeho napadení jsem se ihned dostavil na jím
udané místo venku. Zřejmě viděl můj hněv a odhodlání, tak nakonec
vycouval s omluvou, že už nic takového nechce. 
Výsledek je takový, že milimetrový rozklepaný plátek masa, který
jsem mu přinesl a na který neměl a nemohl mít argument a snažil se
to zahrát na jiný řízek, mu byl pouze záminkou k fyzickému řešení
a ne tento fakt uznat, omluvit se za něj nebo aspoň přijmout reklama-
ci a vše během minutky vyřídit. Takže nakonec jsem přišel o oběd
a pan vedoucí si akorát ponechal stravenku. Přestávám proto i já zde
chodit na oběd.
Po té jeho doslova trapné řeči, že si umím jen stěžovat, což jistě též
uslyšíte, bych rád jen zdůraznil, že jsem neměl od předchozí stížnosti
z minulého roku dole žádný problém. Naopak jsem i dokázal pochvá-
lit zlepšení kvality u polévek či omáček. A když se ozvu s opakovanou
konkrétní věcí a ukážu důkaz, chápu, že někdo již nemá argument
a umí jen vyhrožovat fyzickým napadením a označováním, že dotyčný
je známý a věčný stěžovatel. Takto přesně reaguje pan vedoucí, když
se jeden nenechá vtáhnout do jeho stálé debaty nářků či do jiného
případu či příkladu, skrze který by nebyl důvod si stěžovat či rekla-
movat.
Prosím, berte to jen s úsměvem jako informaci bez odpovědi pro mě.
Avšak myslím, že je již vážně k zamyšlení situaci se stravováním
řešit. Mrzí mě, že spousta kolegů si v ústraní stěžuje a mají strach se
veřejně ozvat. O tom svědčí i fakt, že spousta kolegů překonává svou
lenost a pohodlí a jdou radši na oběd jinam a někteří zde nebyli už
tak dlouho, že ani neví, jak to dole vypadá. Děkuji a přeji hezký den.

Pavel Hošek

Ze života společnosti (14): Dopis finančnímu řediteli aneb Nepodceňujte oběd!


